
   

 

Riscos no, gràcies.  

TEST DE CONEIXEMENTS 

Aquest test pot ser útil realitzant-lo abans i després de veure el vídeo i 

treballar la guia. 

 

L’hepatitis C  pot ser transmesa ... 

1. A través dels tatuatges 

2. Compartint el raspall de dents 

3. Compartint xeringues 

4. Netejant la sang d’altres persones 

5. Utilitzant la mateixa tovallola 

6. A través de sexe oral 

7. Tenir l’VIH i mantenir relacions sexuals sense preservatius 

8. Si et fas un piercing sense material estèril 

9. Compartint un ganivet o una forquilla 

10. A través de sexe vaginal durant la menstruació 

11. Compartint el filtre, la cassoleta i l’aigua quan consumeixes 

12. Compartint la màquina d’afaitar i el tallaungles 

 

Són adequades les següents estratègies per prevenir una infecció 

amb hepatitis C? 

  

1. Vacunació contra l’hepatitis A+B 

2. Us del preservatiu 

3. Netejar el teu material d’injecció amb aigua 

4. No compartir la teva màquina d’afaitar 

5. Rentat de mans a fons 

6. No compartir material d’injecció amb altres 

7. Utilitzant el teu propi rul·lo per esnifar. 

 



   

 

 

 

El VIH-sida pot ser transmès ... 

1.  A través dels tatuatges 

2. Compartint el raspall de dents 

3. Compartint xeringues 

4. Netejant la sang d’altres persones 

5. Utilitzant la mateixa tovallola 

6. A través de sexe oral 

7. Tenir l’VIH i mantenir relacions sexuals sense preservatius 

8. Si et fas un piercing sense material estèril 

9. Compartint un ganivet o una forquilla 

10. A través de sexe vaginal durant la menstruació 

11. Compartint el filtre, la cassoleta i l’aigua quan consumeixes 

12. Compartint la màquina d’afaitar i el tallaungles 

 

Són adequades les següents estratègies per prevenir una infecció 

del VIH-sida? 

 

1. Vacunació contra el VIH-sida 

2. Us del preservatiu 

3. Netejar el teu material d’injecció amb aigua 

4. No compartir la teva màquina d’afaitar 

5. Rentat de mans a fons 

6. No compartir material d’injecció amb altres 

7. Utilitzant el teu propi rul·lo per esnifar. 

 

 

 


