Que fas en 20 minutos?
Día mundial da proba rápida do VIH
20 de outubro
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... e tamén en 20 minutos
podes facer a

proba rápida do VIH

anónima, gratuíta e confidencial

+ info_

http://xuventude.xunta.es/querote-mais.html
tel: 881997613 e Whatsapp/Telegram: 647018752

Que fas en 20 minutos?
Ver as últimas novas no Facebook/Twitter?
Tomar un café e ler o xornal?
Apagar o despertador 3 veces antes de erguerte?
Agardar por alguén que se retrasa?
Xogar a unha APP?
Ver una capítulo dunha serie?

Pois dicirche que… É o tempo que tarda

a proba rápida do VIH en dar o resultado!
Só se precisan 20 minutos para saír de dúbidas, para
romper a cadea, a cadea de transmisión do VIH.
O 20 de outubro conmemórase o Día Mundial da proba
rápida de VIH. Os centros Quérote+ saímos a rúa coa
pregunta: Que fas en 20 minutos? Xa que 20 minutos
poden contribuir ao diagnóstico precoz, á prevención de
posibles transmisións a outras persoas, á toma de
conciencia de que é o VIH e moitas máis cousas.
Ofertamos información e a realización da proba garantindo a confidencialidade, o anonimato e a gratuidade.
As persoas interesada maiores de 16 anos, poden solicitar a proba pasados os tres meses dende a situación
considerada con posibilidade de trasmisión do VIH.

+ info

A Coruña 981 223 913
Lugo 982 241 732
Ourense 988 231 470

Santiago de Compostela 881 997 613
Vigo 986 095 977
http://xuventude.xunta.es/querote-mais.html

