
 

 

 انجام جداسازی منزل در و بوده دار عالمت فرد که صورتی در

 می عالئم، شروع از بعد دو هفته حداقل عموما باشد، شده

نکات  تمام رعایت شرط به کند برقرار زناشویی رابطه تواند

 . شد داده توضیح باال در که عالئم بهبود به مربوط

 اند، دهش ترخیص و بستری بیمارستان در که افرادی مورد در

 هر در .بود خواهد عالئم شروع پس از هفته 3 حداقل زمان این

با  جنسی رابطه شروع برای که شود می توصیه صورت دو

 .کنند مشورت نیز معالج پزشک

 

 

  

 هستند ایمنی سیستم نقص دچار که مبتال افراد --

 کنترل ایدز با ایمنی، سیستم نقص ارثی بیماریهای(

 درمان تحت ،افراد پیوند ،گیرندگان بیماری ضعیف

 سیستم کننده تضعیف کنندگان داروهای ،مصرف سرطان

زایی  عفونت تری طوالنی مدت به بهبودی از پس ) ایمنی

 در بنابراین شوند بیماری گسترش باعث میتوانند و دارند

 از پس تری زمان طوالنی مدت است بهتر موارد این

 .   ردک جنسی رابطه از خودداری به توصیه بهبودی

 تا رابطه شروع اول های هفته در که شود می توصیه -

 خودداری تبادل بزاق به منجر بوسیدن از ممکن حد

 .شود

 برطرف و بهبودی از بعد است ممکن اینکه به توجه با -

 تا19 کووید ویروس بیماری تنفسی انتقال خطر شدن

 ، ممنوعیت شود دفع مدفوع طریق از ویروس ها هفته

  )معمول رابطه از غیر روشهای و( مقعدی جنسی رابطه

 .باشد می تأکید مورد

 گیری سر از در کاندوم از استفاده ضرورت مورد در -

 و ندارد وجود اطالعات دقیقی حقیقت در زناشویی روابط

 ویروس یافته، بهبود افراد در که شود می عنوان عمدتا

علی رغم آنکه شواهدی  .ندارد وجود ترشحات جنسی در

بر وجود ویروس در ترشحات تناسلی وجود ندارد،  دال

بهتر است در صورت تمایل به استفاده از روش های 

 .پیشگیری از بارداری از کاندوم استفاده شود

 

 
 شبکه بهداشت و درمان بوانات

 

 

 

رابطه جنسی در زمان شیوع بیماری کرونا ) 

 در موارد مثبت بیماری  ( 19کووید 

 

 

 

 

 د بهداشت خانواده بوانات تهیه کننده : واح
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ایزوالسیون شرایط از خروج از بعد زناشویی رابطه مجدد برقراری

 19کووید به مشکوک /مبتال افراد در خانگی

 

 تماس و جنسی رابطه ماهیت به توجه با که است بدیهی  -

 یا مشکوک دو نفر از یکی که زمانی در زوجین نزدیک

 افراد این در .است مهم بسیار باشد، 19 -کووید به مبتال

 خطر که بگیرد صورت جنسی زمانی رابطه به بازگشت

 آن جزئیات .باشد شده برطرف 19 -کووید بیماری انتقال

 :است شرح زیر به

 :عالمت بی افراد

م بیماری کرونا نیستید ولی نتیجه آزمایش الیگر دچار عا

 سی خودداری نمایید.روز از رابطه جن 14کرونا مثبت شد، 

می پیدا نکنند با نتیجه الیزوجین درصورتی که هیچ ع

مثبت آزمایش کرونا می توانند ظرف دو هفته بعد از تاریخ 

رعایت فاصله )انجام آزمایش با رعایت نکات بهداشتی 

از شرایط  (حداقل دو متر با سایرین و استفاده از ماسک ... 

 .قرنطینه خارج شوند

  

 : دار متعال افراد -

م تب، سرفه یا تنگی نفس دچار هستید و یا الیاگر به ع

شک به ابتال به بیماری دارید، در منزل جداسازی صورت 

گیرد و از رابطه جنسی خودداری کنید. به شرط بهبودی/ 

هفته بعد از  2م به مدت حداقل سه روز، حداقل الیقطع ع

ظور نع است. منالمام، برقراری رابطه جنسی بالیشروع ع

؛ قطع تب بدون استفاده از داروهای تب بر، الیماز قطع ع

کاهش واضح سرفه ها، قطع سرفه پایدار و بهبود تنگی 

 .نفس می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :بستری بودن 

ه سابقه بستری در بیمارستان دارید و به کدر صورتی 

هفته پس از شروع  3تازگی ترخیص شده اید حداقل تا 

از رابطه جنسی خود داری نمایید و برای شروع با  عالیم

پزشک معالج خود مشورت نمایید. در افراد با سابقه 

نقص سیستم ایمنی (نظیر ایدز، کنترل ضعیف بیماری، 

گیرندگان پیوند، افراد تحت درمان سرطان و مصرف 

کنندگان داروهای تضعیف سیستم ایمنی) الزم است 

ابطه جنسی خودداری مدت طوالنی تری از برقراری ر

شود. در برقراری مجدد رابطه جنسی بعد از بهبود عالئم 

بیماری کرونا، رعایت نکات بهداشتی جدی گرفته شود و 

 .توصیه می شود که مقاربت به صورت واژینال باشد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


