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Monkeypox (MPV)          

ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ (MPV, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ) ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਇਿੱ ਕ ਅਵਿਹੀ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ ਿੋ ਧਿੱ ਫੜ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਾਣੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ MPV ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ 
ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

MPV ਅਜਿਹੇ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਜਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫਲੈਦਾ ਜਿਸ ਜਿਿੱ ਚ ਇਸਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। 

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

ਗੇਅ, ਿਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 
ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ। 

MPV, ਵਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 
ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਸੰਭੋਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਿਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਚਮੜੀ-ਤੋਂ-ਚਮੜੀ ਦੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫਲੈਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ ਵਵਿੱਚ ਵਿਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ, 
ਮੌਵਖਕ, ਗੁਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਣਨ-ਅੰਗਾਂ (ਵਲੰਗ, ਅੰਡਕੋਸ, ਯੋਨੀ, ਵੁਲਵਾ) ਿਾਂ 
ਗੁਦੇ ਨੰੂ ਛੂਹਣਾ, ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਿੱਚ MPV ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਦੂਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ 
ਰਿੱ ਖੋ ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 

ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ।ੋ  

ਿੇ ਤ ਹਾਡੇ ਜਿਿੱ ਚ ਲਿੱ ਛਣ ਜਿਕਸਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਧਆਨ ਜਦਓ।  

ਿੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਧਿੱ ਫੜ ਿਾਂ ਉਸਨੰੂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ, ਗਦੁੇ, ਿਾਂ ਯੋਨੀ ਵਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਿਾਰੇ ਅਣਿਾਣ ਹੋਣ। ਧਿੱ ਫੜ, ਿੁਖਾਰ ਅਤੇ 
ਵਸਰ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖੋ। ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੱ ਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਆਪਣ ੇ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ।  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ MPV ਨੰੂ ਲੈਕੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਨਸੀ ਵਕਵਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਿ ੇਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਿਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰ।ੋ 



To request this document in another format, 

call 1-800-525-0127. Deaf or hard of hearing 

customers, please call 711 (Washington Relay) 

or email civil.rights@doh.wa.gov. 

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, doh.wa.gov/Monkeypox ’ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 1-833-829-HELP 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  
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ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਵਿੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਵਹਰੇ ਗਾਹਕ ਿਾਂ ਵਿੰਨਹ ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ 
ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ civil.rights@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

ਸੰਪਰਕ ਜਿਿੱ ਚ ਰਹੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਹੁਿੱ ਕਅਿੱਪ ਵਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਵਵਿੱ ਚ  
ਵੀ MPV ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਵਵਕਸਤ ਹੋਣ ਿਾਂ MPV ਹੋ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ  
ਇਿੱਕ-ਦੂਿੇ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗ ਲਿੱ ਗਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨ ੰ  ਜਕਿੇਂ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

ਆਪਣੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨ ੰ  ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਛੋ। ਇਹ 
ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਵਤੰਨ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ 
ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਿਾਂ ਧਿੱ ਫੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਏੋ ਹਨ। ਪੁਿੱ ਛੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ 
ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ:  

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

(ਮੰਕੀਪੌਕਸ) ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਵਹਸੂਸ 
ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਵਿੱਚ ਕਈੋ ਧਿੱ ਫੜ ਿਾਂ ਛਾਲੇ ਹੋਏ 
ਹਨ?” 

“ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਨੰੂ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ 
MPV (ਮੰਕੀਪੌਕਸ) ਿਾਰੇ ਪਰੂੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ 
ਧਿੱ ਫੜ ਿਾਂ ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਵਿਮਾਰ ਵੀ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਵਰਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? 

ਖ ਦ ਦਾ ਜਖਆਲ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਤੁਸੀਂ 
ਵਿਨਸੀ ਵਕਵਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ ਵੀ ਵਿਨਸੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਂ ਵਰਚੁਅਲ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ, ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਸੰਭੋਗ ਿਾਂ ਵਫਰ ਦੂਰ ਿੈਠ ਕੇ  
ਇਿੱਕ-ਦੂਿੇ ਨੰੂ ਛੂਹੇ ਵਿਨਾਂ ਹਿੱ ਥਰਸੀ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਜਹਨ ਕੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਚਾਰ ਕਰੋ। 
ਚਮੜੀ-ਤੋਂ-ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਵਿੰਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹ ੋਸਕ ੇਘਿੱਟ ਕਰੋ। 
ਕਿੱਪੜੇ, ਲੈਦਰ ਿਾਂ ਲੇਟੈਕਸ ਦੇ ਿਣੇ ਵਸਤਰ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਚਮੜੀ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਤੇ 
ਅਲਿੱ ਗ-ਅਿੱਲਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਿੱ ਪਵੜਆ ਂਅਤ ੇ
ਸਾਜ਼-ੋਸਮਾਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ।  

ਸੰਪਰਕ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੰਡੋਮ 
MPV ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ MPV ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਸਰਫ਼ ਕੰਡੋਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੜੀ-ਤੋਂ-ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ-ਦੂਿੇ ਦੇ ਵਿਸਤਰੇ/ਤੌਲੀਏ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ 
ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿੇ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ  ਸ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਹ ੰ ਦੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤ ਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ ਚਨਾ ਨ ੰ  
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ। ਵਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣ ੇ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸੰਕਰਵਮਤ ਵਵਅਕਤੀ 
ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਿੇ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ 
ਲਿੱ ਛਣ ਵਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ MPV 
ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਜਕਸੇ ਜਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਲੰਜਕਤ 
ਕਰਨਾ ਨ ਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, MPV 

ਜਕਸੇ ਨ ੰ  ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜਿਨਸੀ ਝ ਕਾਓ ਿਾਂ ਜਲੰਗੀ ਪਛਾਣ, ਿਾਂ 

ਉਮਰ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿ।ੇ 
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