
 آيا ميدانيد؟

 ویروس، انتقال چرخه قطع و کنترل است برای الزم 

 خانوادگی )فاصله و اجتماعی فیزیکی روابط در محدودیتهایی

 عاداتی ترک با و شده رعایت افراد بین )اجتماعی گذاری

 اصول رعایت و دیگران روبوسی با و دادن دست مانند

 سایرین با نزدیک ارتباط از سرفه، و عطسه هنگام بهداشتی

 موارد در و خودداری دارند سرفه و تب که با افرادی بویژه

 در بهداشتی اصول رعایت .شود استفاده ماسک از ضروری

 یک زیر که خانوار یک اعضای برای بیماری و سالمت شرایط

 با متناسب زوجین، بویژه کنند، می زندگی با یکدیگر سقف

 ، جنسی وابطر عالوه بر .دارد ضرورت آنان از هریک وضعیت

 تحت 19 کووید شیوع شرایط در نیز زوجین عاطفی روابط

 متقابل تاثیر یکدیگر بر موضوع دو هر گیرد و می قرار تاثیر

 .دارند

 19 کوويد شيوع زمان در جنسی رابطه

 از غیر کنند، می زندگی سقف یک زیر و منزل در که زوجین -

 غذاخوردن، هم کنار در مثل ارتباطات دیگری زناشویی، رابطه

 تماسهای دیگر و کردن صحبت خندیدن، و نشستن هم کنار

 تماس یا تنفسی قطرات طریق از میتواند کدام هر که دارند هم

  شود انتقال ویروس باعث الودگی با

  

 خودی به و نیست زوج تماس تنها زناشویی رابطه بنابراین -

 نمی محسوب ، ویروس انتقال از برای جلوگیری مانعی خود

 . ودش

 در احتماال و ندارند عالمتی که افرادی در زناشویی رابطه  

 و داشته اقامت خانه و در اند نگرفته قرار آلودگی معرض

 روش یک تواند می اند، نگرفته قرار آلودگی معرض در احتماال

 برای روشی افراد برخی در و زوجین بین روابط برای بهبود

 می توصیه .باشداسترس  پر دوران این در اضطراب شھکا

 و بیشتر وقت گذراندن برای خانه در ماندن فرصت از شود

بهبود  و عاطفی رابطه تقویت و با همسر کیفیت با رابطه

 .شود استفاده زناشویی روابط

 :زناشويی روابط در 19 کوويد مالحظات

 با ثانیه 20 مدت به را دستها زناشویی رابطه از بعد و قبل

 شسته دستهای از تماس و داد شستشو صابون و آب

 شود .  اجتناب دهان و بینی و چشم با نشده

 در بنابراین دارد وجود مبتال افراد صورت روی ویروس -

 صورت مستقیم از تماس میبایست زناشویی رابطه حین

 .شود اجتناب دهان با دهان تماس و زوجین

 

 در ویروس میدهد نشان شواهد حاضر حال در -- 

 تناسلی زنان دستگاه ترشحات و مردان منی مایع

 19 کووید ویروس این بر بنا .ندارد وجود کرونا از

 جنسی طریق رابطه از شونده منتقل ویروس یک

 .نمیباشد

 و تنفسی های قطره ویروس انتقال اصلی راه -

است  بهتر زناشویی رابطه در بنابراین است بزاق

 دهانی ارتباط که باشند موقعیتهای در زوج

 .باشد واژینال صورت به مقاربت و دنشو برقرار

 .است شده دیده مبتال افراد مدفوع در ویروس 

 می تواند انتقال احتمالی راههای از یکی بنابراین

 احتیاط بایست می که باشد دهانی - مدفوعی راه

 خصوص در این دستها بهداشت مورد در را الزم

 روشی به زناشویی رابطه همچنین . کرد رعایت

 .ایمن نیست واژینال اربتمق از غیر

 ترین ایمن زناشویی رابطه معمول روشهای

 معمول میتواند غیر روشهای سایر و هستند

 دهد  افزایش را بیماری انتقال احتمال

 

 



 19 کوويد اپيدمی دوره در همسر با زناشويی ازرابطه خودداری

 و کمک آنها روابط بهبود به سالم زوجین بین زناشویی رابطه

 از یک هر که زمانی اما .می گردد آنان پیوند حکاماست سبب

 تمایل به و ندارند خوبی احساس عاطفی و روانی نظر از زوجین

 رفع برای و خودداری کار این از ندارند زناشویی رابطه برقراری

 کرده صحبت یکدیگر با خود و احساسات مشکالت و نگرانیها

 ناشویی برقرارز رابطه ، یکدیگر وضعیت از دوجانبه درک با و

 از یک هیچ توسط زناشویی رابطه برقراری برای اجبار کنند

 از هریک در بیماری به ابتال شک اگر.نیست پذیرفته زوجین

 .کنند خودداری زناشویی رابطه از دارد وجود زوجین

 میزان و زوجین شغل به توجه زناشویی رابطه برقراری در -

 در تردد یا خانه ارهایک یا انجام کار برای ازمنزل آنها خروج

 میباشد ، موثر عفونت به ابتال میزان روی که عمومی مکانهای

  .است مهم

نکات قابل توجه برای زوجينی که يک يا هر دو نفر آنها در معرض 

  :خطر ابتال به بيماری کرونا هستند

شرایط خود و همسر تان را از نظر خطر ابتال به بیماری کرونا 

همدیگر باشیدو رعایت نکات بهداشتی را بررسی کنید. مراقب 

در مواردی که یک یا هر دو نفر از زوجین به  .جدی بگیرید

 ، نظیر چاقی، دیابت، بیماری های ریوی بیماری زمینه ای

  

یا اخیرا از و هستند ال بیماری قلبی و یا نقص سیستم ایمنی مبت

 یک بیماری جدی بهبود یافته اند و یا در حال مصرف داروهاای

تضعیف کننده سیستم ایمنی و کورتیکواستروئید هساتند، باا 

به بیماری کروناا، بهتار اسات در  تالتوجه به احتمال بیشتر اب

برقراری رابطه جنسی ضمن رعایت نکاات بهداشاتی، بیشاتر 

م مشکوکی دارند از الیاحتیاط کنند و اگر هر کدام از طرفین ع

ی بر جلوگیری شواهدی مبن .برقراری رابطه جنسی پرهیز کنند

به بیماری کرونا در افرادی که از داروهای ضدویروسای  تالاز اب

در -به عفونت اچ ای وی/ ایادز  الکه به منظور پیشگیری از ابت

اساتفاده مای  -یان باه ننالافراد دارای تماس مشکوک یا مبت

بنابراین استفاده از این داروهاا باه معناای  .کنند وجود ندارد

باه بیمااری کروناا نیسات و در  اورت  الاطمینان از عدم ابت

قی ظات بهداشتی و اخالحالاستفاده از این داروها می بایست م

افرادی که به هر دلیل از   .در روابط زناشویی مدنظر قرار گیرد

که پزشکان در درمان بیماری کرونا  (همانند کلروکین)داروهایی

ایمان  تجویز می کنند، استفاده می کنند نسبت به این بیماری

 . نیستند و این داروها جنبه حفاظتی ندارد
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