
NYC סעקסועלע געזונטהייט קליניקס
NYC סעקסועלע געזונטהייט קליניקס )NYC Sexual Health Clinics( שטעלן צו ביליגע און אומזיסטע סערוויסעס פאר יעדעם איינעם 

פון 12 יאר און עלטער, אפגעזעהן פון אימיגראציע סטאטוס אדער אויב זיי האבן אינשורענס. צושטימונג פון עלטערן פעלט נישט 
אויס צו באקומען די סערוויסעס, און רוב סערוויסעס ווערן צוגעשטעלט אן אּפוינטמענטס, מיט א באגרעניצטע מאס פער טאג. 

סערוויסעס רעכענען אריין:

 אונטערזוכונג, טעסטינג און באהאנדלונג פאר 	 
אינפעקציעס וואס גייען אריבער דורך משפחה 

 )sexually transmitted infections, STI( באציאונגען
 HIV טעסטינג און אנהויב פון באהאנדלונג פאר מענטשן 	 

HIV וועלכע זענען נארוואס דיאגנאזירט געווארן מיט
 אנהויב פון פארמיידנדע באהאנדלונג פאר HIV נאכן זיין 	 

אויסגעשטעלט )post-exposure prophylaxis, PEP( און 
 pre-exposure prophylaxis,( פארן זיין אויסגעשטעלט

PrEP( און קאונסעלינג

 עמערדזשענסי קַאנטרעסעּפשען	 
 א רייע פון מעטאדן צו צוריקהאלטן פון ווערן טראגעדיג 	 

)געבורט קאנטראל(, אריינרעכענענדיג א דעווייס אין 
די רחם )intrauterine devices, IUD( און אימּפלענטס 

)מיט אן אּפוינטמענט(
אבָארשען מיט מעדיצין )אבארשען ּפילן(	 
 	.mpox טעסטינג, באהאנדלונג און וואקסינאציע קעגן
 	 ,A העּפאטייטיס ,HPV וואקסינאציע פאר  

העּפאטייטיס B און מענינדזשייטיס

פאר די לעצטע אינפארמאציע איבער קליניק סערוויסעס און שעה'ן, רופט 311, סקענט די QR קאוד אדער באזוכט 
nyc.gov/health/sexualhealthclinics. פאר א באזוך ביי אן עקסּפרעס קליניק )Express Clinic( און פאר שנעלע טעסטינג 

.bit.ly/sti-scheduling ס, קענט איר מאכן אן אּפוינטמענט ביי'STI פאר

לאקאציעס און שעה'ן
זעהט אונזערע געווענטליכע קליניק שעה'ן און לאקאציעס אונטן. קליניק שעה'ן קענען זיך טוישן. 

Morrisania )Bronx(
 1309 Fulton Ave. 

 מאנטאג ביז פרייטאג, 
8:30 אינדערפרי ביז מיטאג און 1 ביז 3:30 נאכמיטאג  

Fort Greene )Brooklyn(
295  Flatbush Ave.  Extension

 מאנטאג ביז פרייטאג, 
8:30 אינדערפרי ביז מיטאג און 1 ביז 3:30 נאכמיטאג;
דינסטאג, 5 ביז 7 אוונט )נאר פאר שנעלע טעסטינג( 

Jamaica )Queens(
 90-37 Parsons Blvd. 
 מאנטאג ביז פרייטאג, 

8:30 אינדערפרי ביז מיטאג און 1 ביז 3:30 נאכמיטאג  

Chelsea )Manhattan(
 303 9th Ave. 

 מאנטאג ביז פרייטאג, 
 8:30 אינדערפרי ביז 3:30  נאכמיטאג;

דינסטאג, 5 ביז 7 אוונט )נאר פאר שנעלע טעסטינג( 

Corona )Queens(
 34-33 Junction Blvd. 
 מאנטאג ביז פרייטאג, 

8:30 אינדערפרי ביז מיטאג און 1 ביז 3:30 נאכמיטאג   

צו רעדן מיט א דאקטאר פאר 'טעלע-מעדיצין' סערוויסעס אין 
פארבינדונג צו HIV און אנדערע STI'ס, קַאנטרעסעּפשען און 

אבארשען מיט מעדיצין, רופט די NYC סעקסועלע געזונטהייט 
קליניקס האטליין אויף 347-396-7959, מאנטאג ביז פרייטאג, 

פון 9 אינדערפרי ביז 3:30 נאכמיטאג.

 HIV אויב טראכט איר אז איר זענט אויסגעשטעלט געווארן צו
און איר קענט נישט אנקומען צו א סעקסועלע געזונטהייט 
קליניק, רופט דעם NYC PEP האטליין אויף 844-373-7692.
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http://nyc.gov/health/sexualhealthclinics
http://bit.ly/sti-scheduling

