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ਟਸਕਿੀ ਨਵੱਚ, ਿੌਜਵ ਿ ਾਂ ਅਤੇ ਬ ਲਗ ਾਂ ਦ ਪ੍ਰਭ ਵੀ ਅਤੇ ਨਜਿਸੀ ਜੀਵਿ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ

ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਨਵਕਲਪ੍ ਾਂ ਿ ੂੰ ਉਤਸ ਨਿਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਜਿਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂੰਚ ਨਰਤ ਨਬਮ ਰੀਆਾਂ

ਅਤੇ ਅਣਚ ਿੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਥ ਵ ਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿ ੂੰ ਘਟ ਉਣ ਲਈ ਗਰਭ-ਨਨਰੋਧ ਮੁਫ਼ਤ ਿੈ।.

ਕੌਣ ਿੱਕਦ ਰ ਿੈ

ਿੈਸਿਲ ਿੈਲਥ ਸਰਨਵਸ ਿ ਲ ਰਨਜਸਟਰਡ, ਟਸਕਿੀ ਦੇ ਨਿਵ ਸੀ ਜ ਾਂ ਨਿਵ ਸ ਵ ਲੇ ਲੋਕ ਾਂ

ਲਈ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧ ਮੁਫ਼ਤ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ STP ਕੋਡ (ਅਸਥ ਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ ਦ ਨਵਦੇਸੀ) ਦੇ

ਧ ਰਕ ਵੀ ਸ ਮਲ ਿਿ ਜੋ ਿੇਠ ਾਂ ਨਦੱਤੇ ਆਬ ਦੀ ਸਮ ਿ ਾਂ ਦ ਨਿੱਸ ਿਿ:

14 ਤੋਂ 25 ਸ ਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੌਜਵ ਿ;

26 ਤੋਂ 45 ਸ ਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਾਂ ਔਰਤ ਾਂ, ਜਿਮ ਦੇਣ ਦੇ 12 ਮਿੀਨਿਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜ ਾਂ ਗਰਭ

ਅਵਸਥ ਦੀ ਸਮ ਪ੍ਤੀ ਦੇ 24 ਮਿੀਨਿਆਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ।

ਅਤੇ ਫਲੋਰੈਂਸ, ਪ੍ੀਸ , ਨਸਏਿ ਯ ਿੀਵਰਨਸਟੀ ਅਤੇ ਨਸਏਿ ਦੇ ਨਵਦੇਸੀਆਾਂ ਲਈ ਯ ਿੀਵਰਨਸਟੀ

ਨਵੱਚ ਦ ਖਲ ਿੋਏ 25 ਸ ਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੌਜਵ ਿ ਾਂ ਲਈ, ਨਸੂੰਗਲ ਯ ਿੀਵਰਨਸਟੀ

ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕ ਰਡ ਦੇ ਧ ਰਕ - ਟਸਕੇਿੀ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ।

ਮੁਫਤ ਗਰਭ ਨਨਰੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਿ ਡੀ ਉਮਰ 14 ਅਤੇ 24 ਦੇ ਨਵਚਕ ਰ ਿੈ, ਤ ਾਂ ਯ ਥ ਸਲ ਿਕ ਰ ਕੇਂਦਰ ਿ ਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ

ਤੁਿ ਡੀ ਉਮਰ 25 ਅਤੇ 45 ਦੇ ਨਵਚਕ ਰ ਿੈ, ਤ ਾਂ ਨਕਰਪ੍ ਕਰਕੇ ਸਲ ਿਕ ਰ ਕੇਂਦਰ ਿ ਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਡ ਕਟਰ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ਤੋਂ ਨਬਿ ਾਂ ,ਆਪ੍ ਨਸਧੇ ਤੁਰ ਤੇ ਇਥੇ ਜ ਸਕਦੇ ਿੋ , ਨਸਰਫ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਸਟ ਫ ਿ ੂੰ ਉਿ

ਦਸਤ ਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦ ਿ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਿ ਿ ੂੰ ਮੁਫਤ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ (ਨਿਵ ਸੀਆਾਂ ਲਈ ਨਸਿਤ ਕ ਰਡ ਜ ਾਂ ਟਸਕਿੀ

ਨਵੱਚ ਰਨਿਣ ਵ ਲੇ ਜ ਾਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਕ ਰਡ ਜ ਾਂ STP, ਛੋਟ ਦ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ, ਨਡਸਚ ਰਜ ਿਸਪ੍ਤ ਲ ਦ 

ਪ੍ੱਤਰ) ਦ ਿੱਕਦ ਰ ਬਣ ਉ ਾਂਦ ਿੈ।

ਕਲੀਨਿਕ ਤੱਕ ਨਕਵੇਂ ਪ੍ਿੁੂੰਚ ਕਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿ ਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਿ ੂੰ ਨਕਵੇਂ ਲੱਭਣ ਿੈ

ਇਸ ਬ ਰੇ ਿੋਰ ਜ ਣਿ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜ ਓ: regione.toscana.it/contraccezione-gratuita 
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ਨਕਿੜੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਿ

ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਧ ਾਂਤ ਾਂ 'ਤੇ ਆਧ ਨਰਤ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਓਲ ਵ੍ਧ ਿਿ, ਪ੍ਰ ਸਭ

ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਿਿੀ ਾਂ ਿੇ । ਚੋਣ ਤੁਿ ਡੀਆਾਂ ਲੋੜ ਾਂ ਅਤੇ ਨਵਸਵ ਸ ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ

ਿੈ, ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿ ਡੀ ਨਸਿਤ ਦੇ ਅਧ ਰ ਤੇ , ਕਲੀਨਿਕ ਦ ਨਸਿਤ ਸੂੰਭ ਲ ਸਟ ਫ, ਨਜਸ

ਿ ਲ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਿ ਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ਚਣੁਿ ਨਵੱਚ ਤੁਿ ਡੀ ਮਦਦ

ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਵੇਗ ।

ਥਲੇ ਨਲਖੇ ਮੁਫਤ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਿ:

ਐਸਟਰੋਜਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟੋਜਿ ਗੋਲੀ

ਤਰ ਾਂਸ੍ਦੇਰ੍ਮ ਲ(transdermal)ਪ੍ੈਚ

ਯੋਿੀ ਨਰੂੰਗ

ਿ ਰਮੋਿ ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ ਅਤੇ ਨਬਿ ਾਂ ਅੂੰਦਰ ਿੀ ਯੂੰਤਰ (ਸਨਪ੍ਰਲ)

ਚਮੜੀ ਦੇ ਿੇਠਲੇ ਯੂੰਤਰ

ਕੂੰਡੋਮ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਜ ਾਂ "ਇਕ ਨਦਿ ਵ ਧ ਦੀ ਗੋਲੀ" ਦੀ ਮੂੰਗ

ਨਕਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਜ ਾਂ ਅਢਕੁਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਨਜਿਸੀ ਸੂੰਬੂੰਧ ਾਂ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਅਤੇ ਅਣਚ ਿੇ ਗਰਭ-

ਅਵਸਥ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧ ਜ ਾਂ "ਇਕ ਨਦਿ ਵ ਧ ਦੀ ਗੋਲੀ" ਦ ਸਿ ਰ 

ਲੈਣ ਸੂੰਭਵ ਿੈ। ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਸੂੰਭੋਗ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬ ਅਦ ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਿੀ ਾਂ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਿ

ਅਗਲੇ 24/72 ਘੂੰਨਟਆਾਂ ਨਵੱਚ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ 120 ਘੂੰਨਟਆਾਂ ਦੇ ਨਵਚ ਨਵੱਚ ਨਬਿਤਰ

ਿੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਲਈ ਦਵ ਈਆਾਂ ਉਪੱ੍ਰ ਸ ਚੀਬੱਧ ਵਰਗੀਆਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਿਿ।

ਤੁਸੀ ਾਂ ਿੁਸਖੇ ਅਤੇ ਦਵ ਈ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤ ਲਈ, ਆਪ੍ਣੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਕਲੀਨਿਕ ਿ ਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਨਦਿ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗ ਇਿੀਕੋਲੋਨਜਸਟ (ਔਰਤ ਰੋਗ ਨਵਸੇਸਗ) ਮੌਜ ਦ ਿੁੂੰਦ ਿੈ।

ਨਜਿ੍ ਾਂ ਨਦਿ ਾਂ ਨਵੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਬੂੰਦ ਿੁੂੰਦ ਿੈ, ਤੁਿ ਿ ੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰ ਮ ਨਵੱਚ ਜ ਣ ਚ ਿੀਦ ਿੈ ਨਜੱਥੇ

ਦਵ ਈ ਨਦੱਤੀ ਜ ਵੇਗੀ।

"ਇਕ ਨਦਿ ਵ ਧ ਦੀ ਗੋਲੀ" ਇੱਕ ਅਨਜਿ ਤਰੀਕ ਿਿੀ ਾਂ ਿੈ ਨਜਸ 'ਤੇ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧ ਸੱੈਟ ਕੀਤ 

ਜ ਵੇ।


