મંકીપોક્્સ અને જાતીય સ્્વવાસ્થથ્ય: તમારે શું
જાણવાની જરૂર છે
મંકીપોક્્સ એ વાયરસને કારણે થતો ચેપ છે . લક્ષણો હળવા
હોઈ શકે છે , પરં તુ કે ટલાક કે સ વધુ ગંભીર હોઈ શકે છે અને
તેમને હોસ્્પપિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર પડે છે . સુરક્ષિત
રહેવા અને આ ચેપના ફે લાવાને રોકવા માટે તમારે જે
જાણવાની જરૂર છે તે અહીીં છે .
મંકીપોક્્સના લક્ષણો શું છે ?
લક્ષણોમાં શામેલ હોઈ શકે છે :
y ફ ોલ્્લલીઓ, બમ્્પ્્સ અથવા ફોલ્્લલાઓ જે જનનાંગો અથવા અન્્ય
વિસ્્તતારો (જેમ કે હાથ, પગ, ચહેરો અથવા છાતી) પર અથવા તેની
આસપાસ હોઈ શકે છે જે સામાન્્ય સેક્્સ્યયુઅલી ટ્રાન્્સમિટેડ ચેપ
અથવા દાદર અથવા ઝે રી આઇવી જેવા અન્્ય ચામડીના ફોલ્્લલીઓ
જેવા જ દેખાઈ શકે છે .
y ફ ોલ્્લલીઓ પહેલાં ફ્્લલૂ જેવા લક્ષણો દેખાઈ શકે છે જેમ કે તાવ,
માથા અને શરીરમાં દુખાવો, લસિકા ગાંઠોમાં સોજો અને શરદી

મંકીપોક્્સ કે વી રીતે ફે લાય છે ?
મંકીપોક્્સ લોકો વચ્્ચચેના નજીકના, શારીરિક સંપર્્ક દ્વારા ફેલાય છે , જેમાં
નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
y મંકીપોક્્સ ફોલ્્લલીઓ સાથે સીધો સંપર્્ક
y લ
 ાંબા સમય સુધી આમને સામને સંપર્્ક કરવાથી શ્વાસના ટીપાં
અથવા મૌખિક પ્રવાહી
y મ
 ંકીપોક્્સ ધરાવતી વ્યક્્તતિ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી વસ્્તતુઓ
અથવા કાપડનો સંપર્્ક કરવો જેમ કે ટ વ
ુ ાલ, બેડ લેનિન અને કપડાં
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જો મારામાં લક્ષણો હોય અથવા કદાચ સંપર્્ક માં આવ્યો હોય
તો મારે શું કરવું જોઈએ?
જો તમને મંકીપોક્્સના કોઈપણ લક્ષણો હોય, તો તરત જ તમારા
આરોગ્્યસંભાળ પ્રદાતા, તાત્્કકાલિક સંભાળ કેન્દદ્ર અથવા હોસ્્પપિટલનો
સંપર્્ક કરો. તમે જાઓ તે પહેલાં કૉલ કરો જેથી તેઓ તમને અન્્ય
લોકોથી અલગ કરવા તૈયાર થઈ શકે. માસ્્ક પહેરવાની ખાતરી કરો.
તમારા આરોગ્્યસંભાળ પ્રદાતાને જણાવો કે જો તમે તાજેતરમાં મુસાફરી
કરી હોય, સમાન ફોલ્્લલીઓ ધરાવતી વ્યક્્તતિ અથવા જેને મંકીપોક્્સ
હોવાનું નિદાન થયું હોય તેની સાથે સંપર્્ક કર્યો હોય.

મંકીપોક્્સ કે વી રીતે અટકાવી શકાય?
y ત
 મારા જાતીય પાર્્ટનરો ને પૂછો કે શું તેમને મંકીપોક્્સના ફોલ્્લલીઓ
અથવા અન્્ય લક્ષણો છે
y મ
 ંકીપોક્્સના ફોલ્્લલીઓ અથવા અન્્ય લક્ષણો ધરાવતી વ્યક્્તતિ સાથે
ત્્વચાથી ચામડીના સંપર્્ક ને ટાળો
y જો તમને લક્ષણો હોય, તો આરોગ્્ય સંભાળ પ્રદાતાનો સંપર્્ક કરો
y પ
 થારી, ટુવાલ, કપડાં અથવા ચેપગ્રસ્્ત વ્યક્્તતિ દ્વારા ઉપયોગમાં
લેવાતી અન્્ય વસ્્તતુઓ જેવી સામગ્રી સાથે સંપર્્ક ટાળો
y ચેપનું જોખમ ધરાવતા લોકોથી ચેપગ્રસ્્ત લોકોને અલગ કરો
y ત
 મારા હાથને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો અથવા
ચેપગ્રસ્્ત લોકોના સંપર્્ક પછી આલ્્કકોહોલ વાળા હેન્્ડ સેનિટાઈઝરનો
ઉપયોગ કરો
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