
 

 

 

(COVID-19)  روسیکروناو یماریو ب یرابطه جنس

 

 
 یگروه سالمت بارور کرونا، تیریکارگروه آموزش و مشاوره درمد



 

 

 دیکوو وعیتا ش میبه حداقل برسان گرانیو ارتباط خود را با د میدر خانه بمان دیهمه با

 م؟یداشته باش یرابطه جنس میتوان یم ایاما آ ،میرا کاهش ده 19

 ابد؟ی یگسترش م 19 دیکوو روسیچگونه و

 تواند به افراد سالم  یندارند م ینیبال میکه ناقل هستند و عال یاز اشخاص 19 دیکوو روسیو

 .منتقل شود

 فرد مبتال هستند ، منتقل شود کیاز  یمتر2که در فاصله  یتواند به افراد یم روسیو نیا. 

 شود یکند، منتقل م یعطسه م ایکه فرد مبتال سرفه  یهنگام 19 دیکوو روسیو. 

 مخاط فرد مبتال، منتقل شود ایبا بزاق  میتماس مستق قیتواند از طر یم روسیو. 

 میدان ینم یادیز یزهایچ یرابطه جنس قیاز طر 19 دیکوو روسیهنوز در مورد انتقال و ما. 

 شده است افتی روسیدر مدفوع افراد آلوده به و 19 دیکوو روسیو. 

 نشده است افتیواژن افراد مبتال  ای یمن عیهنوز در ما 19 دیکوو روسیو. 

 به صورت  یرابطه جنس قیخانواده کرونا از طر یروسهایو رینشان داده است که سا مطالعات

 منتقل نشده اند یموثر

 

حال  نیدر ع ند،یو خوشا منیا یرابطه جنس یچند نکته برا نجایدر ا

 را بیان می کنیم :  COVID19انتشاراز  یریجلوگ

 



 

 

 :هک دیتوجه داشته باش یکرونا، موقع رابطه جنس وعیدرهنگام ش

 

 

 را منتقل کند19 دیکوو روسیو یتواند به راحت یم  دنیبوس. 

 تواند تماس با ترشحات مختلف بدن را کاهش دهد یم کاندوم. 

 دییبشو یرا قبل و بعد از رابطه جنس یتناسل دستگاه. 

 دییصابون بشوو آب با  هیثان 20را حداقل به مدت حداقل  دستها. 

 

ممکن است  د،ینفس دار یتنگ ایهمچون تب، سرفه، گلو درد  یندیهمسرتان احساس ناخوشا ایاگر شما 

 :دیتوجه کن ریصورت به نکات ز نیدر ا دی( شده باش19 دیکرونا )کوو یماریدچار ب

 دیکن یخوددار دنیو به خصوص بوس یاز رابطه جنس. 

 دیکن زیپر خطر حتما پره یاز رابطه جنس. 

 دیدار یاز باردار یریشگیروش مؤثر در پ کی ندهیآ یهفته ها یکه برا دیحاصل کن نانیاطم. 

 یو اچ آ یمقاربت یهایماریاز ب یریجلوگ یو هم برا یاز باردار یریشگیپ یکاندوم هم برا 

 است. ی( انتخاب خوبدزی) ا یو

  روسیو یماریشدن ب دتریکه سبب شد دیدار یا نهیزم یمشکل طب کیهمسرتان  ایاگر شما 

 .دیکن زیپره یشود، بهتر است از رابطه جنس یم 19 دیکوو

 موارد  ایسرطان  ابت،ید ،یقلب یها یماریب ه،یر یها یماریشامل ب یا نهیزم یمشکل طب

 .( است یو یبدن )مثل اچ آ یمنیا ستمیمانند ضعف س گرید



 

 

 .دیمراجعه کن cdc.gov/covid19ای  nyc.gov/coronavirusاطالعات ، به  نیآخر یراب

 

:رفرنس  

The NYC Health Department may change recommendations as the situation evolves. 3.27.20 

 ترجمه:  

تهران یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار یعلم اتیمقدم ،عضو ه یدکتر زهرا بهبود   

دانشگاه تهران ییو ماما ی،دانشکده پرستار یو جنس یسالمت بارور یدکترا یدانشجو شیستا مهینس  

 شیرایو: 

تهران یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار یعلم اتینکولعل تک عضو ه میدکتر مر   

 متن ییبازآرا: 

دانشگاه تهران ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییارشد ماما یدانشجو ییعطا هیسم   


