Monkeypox (MPV)
ਗੇਅ, ਿਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ
ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ।

ਮੰ ਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ (MPV, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਰੂਪ) ਦਾ ਸੰ ਕਰਮਣ ਇਿੱ ਕ ਅਵਿਹੀ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ ਿੋ ਧਿੱ ਫੜ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਾਣੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ MPV ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ
ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
MPV ਅਜਿਹੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਜਿਸ ਜਿਿੱ ਚ ਇਸਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।
MPV, ਵਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ

photo here within this frame
ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੰ ਭੋਗ ਨਾਲ ਫੈInsert
ਲਣ ਵਾਲੀ
ਵਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰ ਵਨਆ ਿਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਚਮੜੀ-ਤੋਂ-ਚਮੜੀ ਦੇ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿਨਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਨਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ,
ਮੌਵਖਕ, ਗੁਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਭੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਣਨ-ਅੰ ਗਾਂ (ਵਲੰਗ, ਅੰ ਡਕੋਸ, ਯੋਨੀ, ਵੁਲਵਾ) ਿਾਂ
ਗੁਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿੇ ਤਹਾਡੇ ਜਿਿੱ ਚ ਲਿੱਛਣ ਜਿਕਸਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਧਆਨ ਜਦਓ।

ਿੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਧਿੱ ਫੜ ਿਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ , ਗੁਦੇ, ਿਾਂ ਯੋਨੀ ਵਵਿੱ ਚ ਛਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਿਾਰੇ ਅਣਿਾਣ ਹੋਣ। ਧਿੱ ਫੜ, ਿੁਖਾਰ ਅਤੇ
ਵਸਰ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ।ੋ
ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ MPV ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰ ਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਦੂਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ

ਰਿੱ ਖੋ ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਰੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ।

ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ MPV ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਨਸੀ ਵਕਵਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਿਾਰੇ ਵਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰੋ।

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, doh.wa.gov/Monkeypox ’ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 1-833-829-HELP 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸੰ ਭੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗ ਲਿੱਗਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੰ ਜਕਿੇਂ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਆਪਣੇ ਸੰ ਭੋਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੱ ਛੋ। ਇਹ

ਸੰ ਪਰਕ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਡੋਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੰ ਡੋਮ

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਵਤੰ ਨ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ

MPV ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ

ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਿਾਂ ਧਿੱ ਫੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ MPV ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਸਰਫ਼ ਕੰ ਡੋਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ

ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ:

ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੜੀ-ਤੋਂ-ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

“ਮੈਂ ਹੁਿੱ ਕਅਿੱ ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਕਉਂਵਕ MPV

ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ-ਦੂਿੇ ਦੇ ਵਿਸਤਰੇ/ਤੌਲੀਏ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ

(ਮੰ ਕੀਪੌਕਸ) ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਲਕੁਲ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਮਵਹਸੂਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਧਿੱ ਫੜ ਿਾਂ ਛਾਲੇ ਹੋਏ
ਹਨ?”
“ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ

MPV (ਮੰ ਕੀਪੌਕਸ) ਿਾਰੇ ਪੂਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ
ਧਿੱ ਫੜ ਿਾਂ ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਵਿਮਾਰ ਵੀ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਵਰਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਜਹਨ ਕੇ ਸੰ ਭੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਚਮੜੀ-ਤੋਂ-ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੂੰ ਵਿੰ ਨਾਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਿੱ ਟ ਕਰੋ।
ਕਿੱ ਪੜੇ, ਲੈ ਦਰ ਿਾਂ ਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਿਣੇ ਵਸਤਰ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਚਮੜੀ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਤੇ
ਅਲਿੱਗ-ਅਿੱ ਲਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਿੱ ਪਵੜਆਂ ਅਤੇ
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ ।
ਖਦ ਦਾ ਜਖਆਲ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਤੁਸੀਂ
ਵਿਨਸੀ ਵਕਵਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ ਵੀ ਵਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਏ ਵਿਨਾਂ ਵਰਚੁਅਲ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਭੋਗ, ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਸੰ ਭੋਗ ਿਾਂ ਵਫਰ ਦੂਰ ਿੈਠ ਕੇ
ਇਿੱ ਕ-ਦੂਿੇ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਵਿਨਾਂ ਹਿੱ ਥਰਸੀ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਕਸੇ ਜਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕਲੰਜਕਤ

ਕਰਨਾ ਨਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, MPV

ਜਕਸੇ ਨੰ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਨਸੀ ਝਕਾਓ ਿਾਂ ਜਲੰਗੀ ਪਛਾਣ, ਿਾਂ
ਉਮਰ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿ।ੇ

ਸੰ ਪਰਕ ਜਿਿੱ ਚ ਰਹੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਹੁਿੱ ਕਅਿੱ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ

ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਵਵਿੱ ਚ

ਵੀ MPV ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵਵਕਸਤ ਹੋਣ ਿਾਂ MPV ਹੋ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਿੱ ਕ-ਦੂਿੇ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਿੇ ਤਹਾਨੰ ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦੀ

ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸੀਂ ਸੰ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਚਨਾ ਨੰ

ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ। ਵਿੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ

ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸੰ ਕਰਵਮਤ ਵਵਅਕਤੀ
ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਿੇ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ

ਲਿੱਛਣ ਵਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ

ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MPV
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ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, doh.wa.gov/Monkeypox ’ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 1-833-829-HELP 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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