
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਮੰਕੀਪੌਕਸ
ਮੰਕੀਪੌਕਸ (MPX) ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਦਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਖਿਸ ਖਿੱਚ ਖਿਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਚਮੜੀ ਨੰ ਛਹਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਿਿੇਂ ਖਕ ਚੁੰਮਣਾ, ਿੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਿਾਂ ਗਲ ਲਗਾਉਣਾ।

ੁ ੂ ੂ
ੇ

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤਹਾਡੇ ਿਾਇਰਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਤਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਖਹਲੀ ਿਾਂ ਦਿੀ ਿੁਰਾਕ ਲਈ ਹੋਿੇ।ੁ ੂ ੁ ੂ

ਖਿਨਸੀ ਿਾਂ ਨਿਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।ੇ ੁੱ ੍ਹ

ਿੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਿਾਂ ਤਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੰ ਨਿੇਂ ਿਾਂ ਅਣਿਾਣ ਧੱਫੜ/ਫੋੜੇ ਿਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਤੋ ਚਮੜੀ ਿਾਂ ਖਿਨਸੀ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਖਕ ਖਕਸੀ ਖਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਆਰਾ ਿਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿਾਂ ਧੱਫੜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ।

ੁ ੂ ੁ ੂ
ੁ

ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਨਿੇਂ ਿਾਂ ਅਣਿਾਣ ਧੱਫੜ/
ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣ 
ਆਪ ਨੰ ਅਤੇ ਦਜਜਆਂ ਨੰ ਇਹਨਾਂ ਦਆਰਾ 
ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਕਰੋ:
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z ਜਕਸੇ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। 
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਜਸਹਤ ਬੀਮਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣ ਨੜੇ ਦੇ ਜਕਸੇ ਜਨਤਕ 
ਜਸਹਤ ਕਲੀਜਨਕ 'ਤੇ ਜਾਓ।

z ਜਜਨਸੀ (ਮੌਜਿਕ, ਗੁਦਾ, ਯੋਨੀ) ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਸੰਪਰਕ (ਚੁੰਮਣਾ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ, ਗਲ 
ਲਗਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਜਵੇੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

z ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਹਣ ਵੇਾਲ ਦਜਜਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-
ਥਲੱਗ ਰਹੋ।

z ਜਦੋਂ ਦਜਜਆਂ ਦੇ ਆਲ-ਦਆਲ ਅਤੇ ਜਕਸੇ 
ਜਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰ ਜਮਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਮਾਸਕ ਪਜਹਨਣਾ ਅਤੇ ਧੱਫੜਾਂ ਨੰ ਢੱਕਣਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇੇਂ ਤਸੀਂ ਠੀਕ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੇੀ MPX ਪਾਪਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਤਹਾਡੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਝ ਤਰੀਕੇ 
ਮੌਿੂਦ ਹਨ, ਜਜਸ ਜਵੇੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
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 z ਤੌਲੀਏ, ਫੈਜਿਸ਼ ਜਗਅਰ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਿੌਇਸ ਵੇਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ਹੱਥ, ਫੈਜਿਸ਼ 
ਜਗਅਰ, ਸੈਕਸ ਿੌਇਸ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੇੀ ਕੱਪੜੇ (ਜਬਸਤਰਾ, ਤੌਲੀਏ, ਕੱਪੜੇ) ਧੋਵੇੋ।

ੂ
ੇ

 z ਸੰਪਰਕ ਜਵੇੱਚ ਆਉਣ ਨੰ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਸਜਹਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਜਿਆ  
ਨੰ ਘਿਾਓ।
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 z ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਨਵੇੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਜਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਹੈ ਤਾਂ 
ਆਪਣ ਸਾਥੀ/ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

ੁ ੂ ੋ
ੇ

 z ਤਹਾਡੇ ਗੁਦਾ, ਮੂੰਹ, ਜਲੰਗ, ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਨੰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਡੋਮ 
(ਲਿੈਕਸ ਜਾਂ ਪੌਲੀਯੂਰੀਜਥਨ) ਦੀ ਵੇਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵੇਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਕੱਲ ਕੰਡੋਮ 

ਹੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂ ੰਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਕਉਂਜਕ ਧੱਫੜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ 

ਜਹਜਸਆਂ 'ਤੇ ਵੇੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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 z ਇੱਕ ਦਜੇ ਨੰ ਛਹੇ ਜਬਨਾਂ ਦਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰਕੇ ਵੇਰਚੁਅਲ  
ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ।

ੂ ੂ ੂ ੂ ੇ

 z ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ਕੱਪਜੜਆਂ ਜਵੇੱਚ ਹੀ ਸੈਕਸ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਨੰ ਢੱਕਣਾ ਜਜੱਥੇ ਧੱਫੜ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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 z ਬੈਕ ਰੂਮ, ਸੌਨਾਜ਼, ਸੈਕਸ ਕਲੱਬ, ਜਾਂ ਜਨੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਸ ਪਾਰਿੀਆਂ 
ਵੇਰਗੀਆਂ ਥਾਂਵੇਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਜੱਥੇ ਅਜਗਆਤ ਜਜਨਸੀ ਸੰਪਰਕ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ੂ

ਿੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਿੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਦੇ ਖਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਖਕਸੇ ਖਸਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਆਪਣ ਸਥਾਨਕ ਖਸਹਤ ਖਿਭਾਗ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। GO.CDPH.CA.GOV/MONKEYPOX 'ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
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