
ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਜਰਤ ਲਾਗ (ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਜਿਸੇ 
ਨੰੂ ਵੀ ਪ੍ਰ ਭਾਜਵਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ I 

STIs ਅਤੇ BBVs ਜਿਵਂੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ?

ਐਸਟੀਆਈ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸੈਿਸ ਿਰਿੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਨੰੂ ਐਸਟੀਆਈ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ I ਇਹ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਨਸੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਿਂੇ ਕਿ:

• ਿੀਰਿ (ਿਮ)
• ਯੋਨੀ ਕਿਚਲੇ ਤਰਲ
• ਗੁਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ (ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰਂੋ)

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ STI (ਐਸਟੀਆਈ) ਹਨ

‘ਬਲੱਡ ਬੋਰਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਖੂਨ ਕਿੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ I BBVs ਮੱੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਂੋ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਿਦਂੋ ਇੱਿ ਲਾਗ ਿਾਲੇ
ਕਿਅਿਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਕਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ I 

ਿੁਝ ਬੀਬੀਿੀ ਿੀ ਐਸਟੀਆਈ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ ਿਿਂੋ, ਮਨੱੁਖੀ ਇਮੂਨੋਡਫਆਈਸੀਐਸੀਆਈ ਿਾਇਰਸ (ਐਚੱਆਈਿੀ) ਖੂਨ ਦੇ  
ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਅਤੇ ਕਿਨਸੀ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲ ਸਿਦਾ ਹੈ ।

• ਿਾਇਰਸ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਹਰਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਚ ਪੀ ਿੀ)
• ਬੈਿਟੀਰੀਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਿਲੈਮੀਡੀਆ, ਗੋਨੋਕਰਆ ਅਤੇ ਕਸਕਫਕਲਸ)
• ਪੈਰਾਸਾਈਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਿਂੋ: ਟ੍ਾਈਿੌਨੋਨਾਸ)
• ਪਰਿੀਿੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਿਂੋ: ਟ੍ਾਈਿੋਮੋਨਸ)

ਿੁਝ ਲਾਗਾਂ ਨੰੂ ਠੀਿ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਿੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਠੀਿ ਿਰ ਲਂੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿੁਝ ਕਿਅਿਤੀ ਦੇ 
ਿੀਿਨਭਰ ਲਈ ਹੀ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ I ਿੁਝ ਅਕਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਦੂਕਿਆਂ 
ਨੰੂ ਲਾਗ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ I
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ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਜਰਤ ਲਾਗ (ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ 
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https://www.fpv.org.au/for-you/sexually-transmissible-infections-blood-borne-viruses/hiv-aids
https://www.fpv.org.au/for-you/sexually-transmissible-infections-blood-borne-viruses/genital-herpes
https://www.fpv.org.au/for-you/sexually-transmissible-infections-blood-borne-viruses/hpv-human-papilloma-virus
https://www.fpv.org.au/for-you/sexually-transmissible-infections-blood-borne-viruses/chlamydia
https://www.fpv.org.au/for-you/sexually-transmissible-infections-blood-borne-viruses/gonorrhea
https://www.fpv.org.au/for-you/sexually-transmissible-infections-blood-borne-viruses/syphilis
https://www.fpv.org.au/for-you/sexually-transmissible-infections-blood-borne-viruses/trichomoniasis


ਮਂੈ STIs ਅਤੇ BBVs ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੰੂ ਜਿਵਂੇ ਘੱਟ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸੈਿਸ ਿਰਿੇ STI ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਿਦੇ ਹੋ I ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸੈਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਰੁਿਾਿਟਾਂ, ਕਿਿਂੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਿੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਿਸ (ਯੋਨੀ, ਗੁਦਾ ਿਾਂ ਮੰੂਹ ਨਾਲ ਸੈਿਸ) ਦੌਰਾਨ ਿੰਡਡੋਮ I 

ਿੇਿਰ ਕਲੰਗਿ ਕਖਡੌਕਣਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝੇ ਿਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿ ਨਿਂੇ ਿੰਡਡੋਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਿੀ ਹੈ I

ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਿੰਡਡੋਮ 100% ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ I ਿਾਂਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਿਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਿਰੋ I

ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਜਰਤ ਲਾਗ (ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ 
ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਿੀ ਹਨ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ STIs ਅਤੇ BBVs ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  
ਿੰਡਡੋਮ ਲਗਾਓ 

ਮੈਨੰੂ ਜਿਵਂੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿੇਿਰ ਮੈਨੰੂ
ਐਸਟੀਆਈ ਿਾਂ ਬੀਬੀਵੀ ਹੈ?

ਕਨਯਕਮਤ ਿਾਂਚ ਇਹ ਿਾਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹੈ 
ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਈ STI  ਿਾਂ BBV ਹੈ I

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਐਸਟੀ-
ਆਈ ਿਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਿੀ. ਹੈ, ਕਿਉਡਂਕਿ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ 
ਹੰੁਦੇ I ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਕਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿਿਂੇ ਕਿ:

• ਯੋਨੀ, ਕਲੰਗ ਿਾਂ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਰਸ਼
• ਕਪਸ਼ਾਬ (ਮੂਤਨ) ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ
• ਯੋਨੀ, ਕਲੰਗ ਿਾਂ ਗੁਦਾ ਕਿੱਚਂੋ ਬਦਬੂਦਾਰ ਿਾਂ ਅਿੀਬ ਰੰਗ

ਦਾ (ਤਰਲ) ਕਰਸਾਿ
• ਸੈਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ
• ਯੋਨੀ ਕਿੱਚਂੋ ਅਸੁਭਾਕਿਿ ਖੂਨ ਿਗਣਾ

BBVs ਫੈਲਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ

ਿੰਡਡੋਮ ਲਗਾ ਿੇ
ਕਲੰਗ ਨੰੂ ਕਤਆਰ 
ਿਰਨਾ
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ਮਂੈ STIs ਅਤੇ BBVs ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੰੂ ਜਿਵਂੇ ਘੱਟ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ BBVs ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:
• ਕਨਯਮਤ ਟੈਸਟ ਿਰਿਾਉਣਾ
• ਹਰ ਿਾਰ ਿਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਿਸ ਿਰਦੇ ਹੋ (ਯੋਨੀ, ਗੁਦਾ, ਮੌਕਖਿ) ਸਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੰਡਡੋਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ
• ਪੈ੍ਪ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਿਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ
• ਟੀਿੇ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ, ਰੇਜ਼ਰ, ਨਹੰੁ ਿੱਟਣੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਿਰਨਾ ਅਤੇ ਕਨਯੰਕਤ੍ਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਟੂ ਖੁਦਿਾ

ਿੇ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਿਾਂ ਿੇ

ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਜਰਤ ਲਾਗ (ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ 
ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਿੀ ਹਨ?

ਮੈਨੰੂ STIs ਿਾਂ BBVs ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਿਾਂਚ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
• ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਕਿੱਚ ਇੱਿ ਿਾਰ ਟੈਸਟ ਿਰੋ, ਭਾਿਂੇ ਤੁਸੀਂ ਿੰਡਡੋਮ 100% ਸਮਂੇ

ਿਰਤਦੇ ਹੋ
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਮਰਦ ਹੋ ਿੋ ਦੂਿੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈਿਸ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਰੋ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਖਮ

ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ
• ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿੇ ਿੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਿੀ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ ਕਚੰਤਤ ਹੋ

ਿੇ ਮਂੈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿ ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਐਸਟੀਆਈ ਿਾਂ ਬੀ ਬੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਂੈ ਿੀ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹਾਂ?
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਈ STI ਿਾਂ BBV ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਿੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਡਾਿਟਰ ਿਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਕਮਲੋ I 

ਿੇ ਇਲਾਿ ਨਾ ਿੀਤਾ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਿੁਝ ਲਾਗਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆਿਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ I ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਇਲਾਿ ਨਾ ਿੀਤੀਆ ਲਾਗਾਂ ਿਾਰਨ ਬਾਂਝਪਨ (ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ) ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ I ਿੇ ਿਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਾਿੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈI

ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸੈਿਸ ਿਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਿੀ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਨੰੂ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਿਰੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਿੱਚ ਿਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਿੱਚ 
ਲਹੂ ਭੇਿ ਸਿਦਾ ਹੈ I
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ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਜਰਤ ਲਾਗ (ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ 
ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਿੀ ਹਨ?

ਕਬਆਨ: ਇਹ ਿਾਣਿਾਰੀ Multicultural Centre for Women’s Health (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁ -ਸਕਭਆਚਾਰਿ ਿਂੇਦਰ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੰਨਜੂ਼ਰੀ ਲੈ ਿੇ ਕਤਆਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ I ਬੇਦਾਅਿਾ ਇਹ ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ ਕਸਰਫ ਆਮ ਿਾਣਿਾਰੀ 
ਮੁ ਹਈਆ ਿਰਦੀ ਹੈ I ਕਿਅਿਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾ ਂ ‘ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦ ੇਹੋਏ, ਅਕਿਹੀ ਆਮ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਅਨ ੁਿੂਲਤਾ  ਕਿਅਿਤੀ ਦਰ ਕਿਅਿਤੀ ਿੱਖਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ I ੁਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕਿਅਿਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾ ਂਲਈ ਕਿਸ ਸ  ਡਾਿਟਰੀ ਿਾ ਂਿਾਨੂ ੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I ਿਾਪੀਰਾ-ਈਟ 
ਇਸ ਫੈਿਟਸ  ਕਿਚਲੀ ਸਮਗੱਰੀ ਲਈ ਿਾਪੀਰਾਈਟ Sexual Health Victoria ਦੀ ਮਲਿੀਅਤ ਹੈ (ਿਾ ਂ, ੁਿ ਝ ਮਾਮਕਲਆ ਂਕਿਚੱ, ਤੀਿੀ ਕਧਰਾ ਂਦੁ ਆਰਾ) ਅਤ ੇਇਹ ਿਾਪੀਰਾਈਟ ਐਿਟ 1968 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ I ਅਸੀਂ ੁਤ ਹਾਨੰੂ ਿਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਦੁ ਬਾਰਾ 
ਪੇਸ  ਿਰਨ ਿਾ ਂਸੰਚਾਰ ਿਰਨ ਦੀ ਇਿਾਿ  ਕਦਦੇੰ ਹਾ ਂਿੇ ਤੁ ਸੀਂ ਨਾ-ਮੁ ਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਿਕਦਅਿ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ,  ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਉਦੇ ਸ  ਲਈ ਬਸ  ਤੁ ਸੀਂ ਉਸ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਕਿਸ ੇਿੀ ਬੇਦਾਅਿ ੇਨੰੂ ਸ  ਿਰੋ I ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ੇਿੀ ਹੋਰ 
ਨਿਲ ਿਾ ਂਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂ ਰਿ ਸਕਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ , ਸਾਡੇ ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੁ ਆਰਾ, ਕਿਸ ਨੰੂ ਤੁ ਸੀਂ ਭਰ ਿੇ ਿੰਮ੍ਾ ਂਿਰਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ I

ਮੈਨੰੂ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਮੇਰੀ 
ਜਿਸੇ ਜਿਨਸੀ ਸੰਪਰਿ (ਿਾਂ ਸਾਥੀ) ਨੰੂ
ਐਸਟੀਆਈ ਿਾਂ ਬੀ ਬੀ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਿਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਿਾਲ, ਟੈਿਸਟ ਸੁਨੇਹੇ, 
ਕਚੱਠੀ ਿਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਕਚਤ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਨਸੀ ਸੰਪਰਿ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਐਸਟੀਆਈ ਿਾਂ 
ਬੀ ਬੀ ਿੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ I ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਿੋਈ ਲਾਗ 
ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਿਾਣ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਿਿਂੇ ਕਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ I

ਿੇ ਲੋੜ ਪਿੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਿਰਿਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਡਾਿਟਰ ਿਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਕਮਲੋ I

ਹੋਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ:
• ਆਪਣ ੇਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ
• Sexual Health Victoria’s clinic

(ਕਿਿਟਰੋੀਆਈ ਪਕਰਿਾਰ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਿਲੀਕਨਿ) ਨਾਲ

ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ
• ਐਸਟੀਆਈ ਿਾ ਂਬੀ ਬੀ ਿੀ ਟਸੈਟ ਿਰਿਾਉਣ ਸਮੇ ਂਤਸੁੀਂ ਿੀ 

ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਜਵਚ ਵੀ 
ਜਦਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ:
ਕਿਨਸੀ ਕਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਿ ਪਹੰੁਚ ਿਰਨ ਿਾਲੇ 
ਨੌਿਿਾਨ ਲੋਿਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਿੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ 
ਕਲੰਿ ‘ਤੇ ਿਕਲੱਿ ਿਰੋ.
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https://shvic.org.au/contact
https://www.fpv.org.au/for-you/sexually-transmissible-infections-blood-borne-viruses/sti-bbv-testing-what-to-expect-at-fpv
https://www.fpv.org.au/for-you/sexually-transmissible-infections-blood-borne-viruses/sti-bbv-testing-what-to-expect-at-fpv
https://youtu.be/WoHoopyjZgA?list=PL_9lgFh6ZjC2kM-IbQGhQ7_E9KDuJ30ns
https://youtu.be/WoHoopyjZgA?list=PL_9lgFh6ZjC2kM-IbQGhQ7_E9KDuJ30ns

