কািভড-১৯ িক যৗন িমলেনর
মাধধ্যেেম ছড়ােত পাের?
সম্প্রিত যৗন সংস্পেশর্শর মাধধ্যেেম কািভড-১৯ ছড়ায় িকনা সই সম্পেকর্শ অেনক প্রশ্নে সাশধ্যোল িমিডয়ায় ঘারােফরা
করেছ। এই বধ্যোখধ্যোমূলক রচনাটি এই িবষেয় সাম্প্রিতক গেবষণা বুঝেত এবং আপনার পাঠকেদর প্রেশ্নের উত্তের
িদেত সহায়তা করেব।
যৗন সংস্পশর্শ বলেত কী বাঝায় তা স্বভাবতই সমাজ-সংস্কৃ িতর সােথ ওতেপ্রাতভােব জিড়ত, আর তাই আপনােক
সমস্ত তথধ্যে স্থিানীয় প্রক্ষোপেটর সােথ মানানসই কের তু লেত হেব, যােত তা আপনার পাঠকেদর জনধ্যে উপযুক্ত হয়
এবং তােদর তেথধ্যের চািহদা পূরণ কের।

এই গুজবটা এল কাথা থেক?
চীেনর গেবষকরা কািভড -১৯ রাগী এবং যারা সের উেঠেছন তােদর বীযর্শেত সাসর্শ- কাভ -২ এর অিস্তত্ব খুেঁ জ
পেয়েছন। এই খবর থেকই উেদ্বেগ দখা িদেয়েছ য, কািভড-১৯ যৗন সংস্পেশর্শর মাধধ্যেেম ছিড়েয় পড়ার
সম্ভাবনা রেয়েছ।
এটা মেন রাখা গুরুত্বপূণর্শ য, এই গেবষণাটির নমুনার আকার খুব ছাট িছল এবং এেত শুধুমাত্রে ৩৮ জন
অংশগ্রহণ কেরিছেলন। এই রাগীেদর মেধধ্যে ২৩ জন সের উেঠিছেলন এবং বািক ১৫ জন তখেনা কািভড-১৯ এ
আক্রিান্ত িছেলন। অসুস্থিেদর মেধধ্যে মাত্রে ৪ জেনর এবং সের ওঠা রাগীেদর মেধধ্যে মাত্রে দুইজেনর বীেযর্শ সাসর্শ- কাভ-২
উপিস্থিিত খুেঁ জ পাওয়া গিছল।
গেবষকরা এরপের আর জানার চষ্টা কেরনিন য এই রাগীেদর বীেযর্শ কতিদন ধের কেরানাভাইরাস উপিস্থিত
িছল এবং তােদর যৗন সঙ্গীেদর মেধধ্যে এই ভাইরাস ছিড়েয়িছল িকনা।
এর আেগ চীেন য গেবষণাগুিল (সম্পূণর্শ পপার এখােন পােবন) করা হেয়িছল সগুিলেত কািভড-১৯ পিজটিভ
পুরুষেদর বীেযর্শ ভাইরােসর অিস্তত্ব পাওয়া যায়িন। তেব, বীেযর্শর নমুনায় ভাইরােসর অনুপিস্থিিতর অথর্শ এই নয় য
ভাইরাস অণ্ডেকােষ প্রেবশ কেরিন বা তার কােজর ওপর প্রভাব ফেলিন। গেবষকরা বেলেছন য কািভড-১৯
পুরুষ জননােঙ্গর কাজকমর্শেক কীভােব প্রভািবত কের তা জানার জনধ্যে আরও গেবষণা করা প্রেয়াজন।
আমরা জািন য মল থেক মুেখ বািহত হওয়ার (িফকাল-ওরাল ট্রান্সিমশেনর) মাধধ্যেেম এই ভাইরাস ছিড়েয়
পড়েত পাের (তাই টয়েলট বধ্যেবহােরর পের হাত ধায়া অতধ্যেন্ত গুরুত্বপূণর্শ), তেব িসিডিস জািনেয়েছ য বিম,
প্রস্রাব এবং বুেকর দুেধর মাধধ্যেেম ভাইরাস ছড়ায় িকনা তা এখনও জানা যায়িন। অনধ্যোনধ্যে ভাইরাস, যমন
ইেবালা এবং িজকা, যৗনবািহত হেত পাের।
For more information, contact: covid-19@internews.org

এর অথর্শ িক কািভড-১৯ যৗনবািহত হেত পাের?
এটা বাঝা গুরুত্বপূণর্শ য, একটা মাত্রে গেবষণায় অল্প সংখধ্যেক বীেযর্শর নমুনায় ভাইরােসর উপিস্থিিতর অথর্শ এই নয়
য ভাইরাসটি যৗনবািহত হেত সক্ষেম।
যেকােনা ধরেণর ভাইরাসঘটিত সংক্রিমেণ আপনার পুেরা শরীের ভাইরাস ঘারােফরা কের এবং শরীেরর িবিভন্ন
তরল যমন লালা, প্রস্রাব এবং বীেযর্শ তা অল্প পিরমােণ থেক যায়। সংক্রিামক অেনক ভাইরাসই বীেযর্শ পাওয়া
যায়, যমন সাম্প্রিতক িজকা ভাইরাস। চীেনর গেবষকরা জািনেয়েছন য মানব বীেযর্শ তারা ২৭টি পৃথক ভাইরাস
পেয়িছেলন।
সংেক্ষেেপ বলেত গেল, বতর্শ মােন এমন কানও প্রমাণ নই যার থেক বলা যায় য কািভড-১৯ একটি যৗনবািহত
সংক্রিমণ, অথর্শাৎ মেন করা হয় না য এটি যৗন সংস্পেশর্শর মাধধ্যেেম সংক্রিািমত হয়। তেব চু ম্বন, শারীিরক স্পেশর্শর
মাধধ্যেেম এবং যৗন কাযর্শকলােপর সময় সঙ্গীেদর শারীিরক ঘিনষ্ঠতার কারেণ কািভড-১৯ সংক্রিািমত হওয়ার
লক্ষেণীয় ঝুঁ িক রেয়েছ।

কািভড-১৯ এ আক্রিান্ত বধ্যেিক্তর সােথ যৗন িমলন করা িক
িনরাপদ?
আমরা জািন য কািভড-১৯ ভাইরাস ঘিনষ্ঠ সংস্পেশর্শর মাধধ্যেেম সংক্রিািমত হয়। কােরা কািভড-১৯ এর
লক্ষেণ থাকেল, তার হাঁিচ-কািশর সােথ িনগর্শত ড্রপেলেটর মাধধ্যেেম িনকটবতর্মী অনধ্যেেদর মেধধ্যে ভাইরাস ছিড়েয়
পেড়। এটা খুব সম্ভবত চু ম্বেনর মাধধ্যেেমও ছড়ােত পাের।
তাই কারও ঘিনষ্ঠ সংস্পেশর্শ এেলই ভাইরােস সংক্রিািমত হওয়ার ঝুঁ িক বেড় যায়, সটা তার সােথ বেস বই
পড়ুন বা যৗন িমলন করুন। সুতরাং যৗন সহবােস য তরল িবিনময় হয় তা সংক্রিামক না হেলও, শুধুমাত্রে
ঘিনষ্ঠ সংস্পেশর্শ আসার কারেণই সংক্রিমেণর ঝুঁ িক থােক।
আপিন আপনার যৗন সঙ্গী, স্বামী বা স্ত্রীর সােথ বসবাস করেল, আপনারা ইিতমেধধ্যেই পরস্পেরর ঘিনষ্ঠ
সংস্পেশর্শ রেয়েছন, তাই যৗন িমলেনর কারেণ ভাইরােস সংক্রিািমত হওয়ার ঝুঁ িক বেড় যাওয়ার সম্ভাবনা
নই।
আপিন য সঙ্গীর সােথ বসবাস কেরন না, তার সােথ যৗন িমলন করেল, তার আেগ পের হাত ধুেয় িনেল ও
অনধ্যোনধ্যে স্বাস্থিধ্যেিবিধ মেন চলেল ভাইরাস ও বধ্যোকেটিরয়ার সংক্রিমণ রাধ করা সম্ভব। তেব যেহতু কািভড
-১৯ এ আক্রিান্ত অেনেকর মেধধ্যেই কানও লক্ষেণ থােক না, তাই কােরা ঘিনষ্ঠ সংস্পেশর্শ আসা িনরাপদ হেব িকনা
তা জানা কঠিন হেত পাের।

আপনার বা আপনার সঙ্গীর মেধধ্যে কািভড-১৯ এর লক্ষেণ দখা িদেল বা আপনার যিদ মেন হয় য আপিন
কানও িনিশ্চিত রাগীর সংস্পেশর্শ এেসেছন তাহেল সকেলর সােথ সংস্পশর্শ (সব ধরেণর) এিড়েয় চলার চষ্টা
করুন এবং টস্ট করান।
কািভড -১৯ এর লক্ষেণ:
• জ্বর
• ফ্লু জাতীয় লক্ষেণ যমন কািশ, গলা বধ্যেথা এবং ক্লািন্ত
• শ্বাসকষ্ট

কীভােব এই িবষয়টা িনেয় সংবাদ প্রিতেবদন তির করেবা?
●

●
●
●
●

যেহতু এই ভাইরাসেক িঘের অেনকগুেলা িবষয় রেয়েছ, তাই পাঠকরা িনেজেদর রক্ষো করার জনধ্যে কী
কী পদেক্ষেপ িনেত পােরন, তা িনেয় আেলাচনা করাই ভােলা। অনধ্যে রােগর প্রাদুভর্শাব এবং অনধ্যোনধ্যে
বিশ্বক মহামারীর অিভজ্ঞতা থেক বলা যায় য, কািভড-১৯ যৗনবািহত িকনা সটা জানার পেরও
িকছু মানুেষর যৗন িসদ্ধান্ত কােনাভােব প্রভািবত হেব না।
●
তাই ভােলা স্বাস্থিধ্যেিবিধ য গুরুত্বপূণর্শ তার ওপর জার িদন - যাই করুন না কন ভােলা
স্বাস্থিধ্যেিবিধ ভাইরােসর িবস্তার রাধ করার একটি কাযর্শকর উপায়।
●
আপনার প্রক্ষোপেট কীভােব শারীিরক দূরত্ব বজায় রাখা যায় সই বধ্যোপাের বাস্তব পরামশর্শ
িদন - অেনেকই পযর্শাপ্ত জায়গার অভােব অনধ্যেেদর থেক দূরত্ব বজায় রাখেত পারেছন না। আর
শারীিরক ঘিনষ্ঠতার জনধ্যে সাধারণত িবশ্ব স্বাস্থিধ্যে সংস্থিার সুপািরশকৃ ত ২ িমটােরর চেয় কম দূরেত্ব
থাকার প্রেয়াজন হয়। এর অথর্শ এই নয় য দম্পিতরা আলাদা থাকেবন এবং ঘিনষ্ঠ হওয়া এেকবাের বন্ধ
কের দেবন। যিদ উভয়ই সুস্থি থােকন এবং সুস্থি বাধ কেরন, বাইেরর লাকেদর সােথ সামািজক দূরত্ব
বজায় রােখন এবং কািভড -১৯ এ আক্রিান্ত কােরা সংস্পশর্শ না এেস থােকন, তাহেল স্পশর্শ, আিলঙ্গন,
চু ম্বন এবং যৗন িমলন বিশরভাগ ক্ষেেত্রে িনরাপদ।

পাঠকেদর এই পিরিস্থিিতর সােথ মািনেয় নয়ার জনধ্যে কী কী বাস্তব
পরামশর্শ িদেত পােরন?
● উেল্লেখ করুন য হস্তৈমথুন থেক কেরানাভাইরাস ছড়ায় এমন কানও প্রমাণ পাওয়া যায়িন, িবেশষত
হাত ধুেয় িনেল;

●

●

●
●

●

বতর্শ মান িনেদর্শ শনায় বলা হেয়েছ, যােদর সােথ বসবাস কেরন না তােদর সােথ চু ম্বন বা যৗন িমলন করা
উিচৎ নয়। যিদ কেরন, তেব সঙ্গীর সংখধ্যো যথাসম্ভব কম রাখা গুরুত্বপূণর্শ। মেন রাখেবন, বাইেরর কােরা
সােথ শারীিরক ঘিনষ্ঠতা করেল, িনেজেক এবং অনধ্যেেদর কািভড-১৯ সংক্রিমেণর ঝুঁ িকেত ফলেত
পােরন।
আপনার পাঠকেদর মেধধ্যে যৗনকমর্মীরাও থাকেত পােরন, তাই তােদর শারীিরক এবং সরাসির মলােমশা
থেক িবরত হেয় িভিডও ডটিং, সক্সটিং বা চধ্যোট রুম বধ্যেবহােরর পরামশর্শ িদেত পােরন। তারা
অনধ্যেেদর সােথ কীেবাডর্শ এবং টাচ িস্ক্রিন শয়ার করেল, সগুিল অবশধ্যেই জীবাণুমক্ত
ু কের িনেত বলেবন।
শারীিরক সংস্পেশর্শর প্রেয়াজন হয় না এমন যৗন উেত্তেজেকর বধ্যোপাের িবেবচনা করুন – যমন যৗন
ইংিগতপূণর্শ মন্তবধ্যে এবং কেথাপকথন।
যারা গভর্শ িনেরাধক বধ্যেবহার কেরন তােদর মেন রাখা প্রেয়াজন য কািভড-১৯ এর কারেণ িকছু
িনয়িমত স্বাস্থিধ্যেেসবা বধ্যোহত হেচ্ছ। অযািচত গভর্শ ধারণ রােধর জনধ্যে গভর্শ িনেরাধক স্বাস্থিধ্যেেসবায় কানও
পিরবতর্শ ন হেয়েছ িকনা খবর িনেত হেব, সইসােথ পযর্শাপ্ত গভর্শ িনেরাধক মজুত রাখেত হেব, যােত
অিনরাপদ যৗন িমলন এড়ােত পােরন।
যিদ আপনার স্থিানীয় িমিডয়ায় পায়ুৈমথুন িনেয় আেলাচনা হয়, তাহেল িনিদর্শ ষ্টভােব উেল্লেখ করেবন য
পায়ুসঙ্গেমর ক্ষেেত্রে কনডম বধ্যেবহােরর পরামশর্শ দয়া হয়।

সংকেটর সময় আপনার পাঠক ও দশর্শকেদর আশ্বস্ত করা প্রেয়াজন। তােদর বলুন য এই সংকটকােল যিদ তােদর
যৗন ঘিনষ্ঠতার ইচ্ছা না থােক, তাহেল সটাও স্বাভািবক। মানিসক চােপর মুেখ সকেলর প্রিতিক্রিয়া সমান হয় না
। এই মহামারীর মেধধ্যে িদনযাপেনর কারেণ কােরা যৗন আকাঙ্ক্ষা কেম িগেয় থাকেল, পিরিস্থিিত স্বাভািবক
হওয়ার সােথ সােথ সটাও আবার স্বাভািবক হেয় যােব।

