
 

 

 

 
 

Што треба да знаеме за сексот во време на КОВИД-19? 
 

КОВИД-19 е сериозно заболување и секој од нас треба да настојува да го сведе 
на минимум ризикот од пренос и ширење на вирусот. Сите знаеме дека 
најдобрата заштита е редовното миење на рацете со сапун и вода, избегнувањето 
на контакт со секој кој има настинка и кашлица и, секако, останувањето дома 
доколку сме болни. 

 
Но, како ситуацијата со КОВИД-19 влијае на сексот? 

Во време кога повеќето сме изолирани и принудени да седиме дома, 
сигурно ни поминало низ глава што значи ова за нашиот сексуален живот. За да 
ви помогнеме, подготвивме прашања и одговори во врска со сексуалното здравје 
во услови на актуелната пандемија. Како што кризата понатаму ќе се развива и ќе 
доаѓаме до нови сознанија, некои од прашањата може да добијат дополнителни 
одговори. Прочитајте, споделете и следете нè. 

Дали КОВИД-19 може да се пренесе по сексуален пат? 

Во моментов, нека докази дека КОВИД-19 може да биде присутен во 
спермата или вагиналната течност. Тоа не значи дека вирусот не може да се 
пренесе преку сексуален пат ниту, пак, дека не си во ризик доколку практикуваш 
секс. Имено, при сексот доаѓа до интимно допирање и бакнување и затоа постои 
ризик да се инфицираш или да го пренесеш вирусот на твојот партнер/партнерка. 
Имај предвид дека социјалното дистанцирање ја намалува веројатноста од 
ширење на вирусот и уште поважно, им помага на здравствениот систем и на 
лекарите подобро да се справат со епидемијата.  

Но, дали може да имам секс, а да бидам заштитен од КОВИД-19?  

Најбезбедниот секс е да имаш секс сам со себе! Со мастурбирањето нема 
да се инфицираш со вирусот, особено ако редовно ги миеш рацете или 
сексуалните помагала со сапун и вода, пред и по мастурбацијата.  

 

 

 



 

 

Друг безбеден начин е да имаш секс со партнерот со кој живееш. Сепак, ако 
твојот партнер/партнерка има симптоми на КОВИД-19 или генерално не се 
чувствува добро, препорачуваме да се избегнуваат какви било физички контакти и 
да се биде во самоизолација во наредните 14 дена. Ова значи да заборавите на 
секс со вашиот партнер во овој период, на интимни допирања и бакнување. 

Ако си сам или сакаш да имаш секс со некој кој не живее со тебе, најдобро е да го 
ограничиш бројот на партнерите, односно да имаш секс со што е можно помал 
број на лица. Ако твоите сексуални партнери најчесто ги запознаваш онлајн, 
можеби е најдобро да не се среќаваш со нив, туку да користиш дигитални 
платформи за да си пружиш сексуално задоволство (Viber, What’s up…).  

Ако сепак се одлучиш да имаш секс, препорачливо е да ги миеш рацете пред и по 
сексот. КОВИД-19 може да живее на разни површини и по неколку часа, па и 
денови и затоа е многу важно да ги измиеш рацете пред да го допреш 
партнерот/партнерката.  

Имај на ум дека сексот за различни луѓе може да значи различни нешта и не 
секогаш вклучува пенетрација и допирање. Ова е можеби и добра можност да 
откриеш други начини како да уживаш во сексот, за себе, но и за твојот 
партнер/партнерка.  

Што во однос за ХИВ и другите сексуално преносливи инфекции? 

Ако сакаш да го намалиш ризикот од сексуално преносливи инфекции 
(СПИ) и ХИВ, продолжи да користиш кондом. Доколку сепак мислиш дека си бил 
во ризик од пренос на ХИВ или некоја СПИ, пиши ни на hera@hera.org.mk. Ние ќе 
те известиме кога да дојдеш во нашиот Младински центар за тестирање. Имај 
предвид дека во овие вонредни околности нашиот Младински центар не работи 
секој ден и дека термините ги закажуваме согласно потребите и можностите. 
Можеби ќе треба да почекаш неколку дена за да ти биде направено тестирање. 

А како да се заштитам од непланирана бременост? 

Ако не планираш да останеш бремена, користи контрацепција и кондоми. 

Ако користиш орална контрацепција Microgynon и немаш повеќе залиха или си во 

самоизолација, пиши ни на hera@hera.org.mk за да знаеме дали и како може да ти 

помогнеме. Една од можностите е, секако, да дојдеш во нашиот Младински 

центар „Сакам да знам“ за да земеш бесплатно пакување Microgynon или кондоми, 

но не заборавај претходно да се јавиш за да закажеш термин. Доколку имаш 

матичен гинеколог, разговарај со него околу можностите за контрацепција и за 

опциите кои ти се достапни. Имај предвид дека во овие вонредни околности и 

ординациите на матичните гинеколози може да имаат изменето работно време и 

давање услуги на своите пациентки.  

 

mailto:hera@hera.org.mk
https://hera.org.mk/servisi/mladinski-czentri-za-seksualno-i-reproduktivno-zdravje-sakam-da-znam/
mailto:hera@hera.org.mk
https://hera.org.mk/servisi/mladinski-czentri-za-seksualno-i-reproduktivno-zdravje-sakam-da-znam/
https://hera.org.mk/servisi/mladinski-czentri-za-seksualno-i-reproduktivno-zdravje-sakam-da-znam/
https://hera.org.mk/servisi/mladinski-czentri-za-seksualno-i-reproduktivno-zdravje-sakam-da-znam/


 

 

 

 
Што ако ми треба абортус? 

За жал, во многу земји во светот, особено во оние каде што постојат 

рестриктивни закони за прекин на бременоста, абортусот не се смета за 

есенцијална здравствена услуга во време на актуелната пандемија. Но, на жените 

треба секогаш да им биде достапно правото на безбеден абортус за да можат 

непречено, безбедно и достоинствено да го планираат своето родителство, а 

посебно во време на хуманитарна криза. Абортусот како здравствена услуга не 

смее да се прекине, ниту ограничи, особено во овие услови.  

Согласно добиените информации од здравствените институции во Скопје, 

абортусите по лично барање на жените се изведуваат во ЈЗУ Специјална болница 

„Мајка Тереза“ во Чаир. Засега, во ЈЗУ УК Гинекологија и Акушерство се 

изведуваат само поризичните случаи за абортус. Доколку се соочуваш со каква 

било тешкотија за да го оствариш своето право на абортус во Скопје или во некој 

друг град во Македонија, те молиме да нè контактираш на hera@hera.org.mk или 

(02) 3 176 950.  
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