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 וואס איר דארפט וויסן :אין אפטייקן Naloxoneבאקומען 

 

 שנעלע פאקטן

 Naloxone איז א זיכערע מעדיצין וואס קען צוריקדרייען אן אפיאויד איבערדאזע . 

  פרעסקריפשאן רעכענען אריין זיי ; אדער אפשטעלן דאס אטעמעןאפיאוידס זענען דראגס וואס קענען פארלאנגזאמען
 . פעינקילערס און העראאין

 עס דארף  סיי ווערnaloxone דאס רעכנט אריין . אן קיין פרעסקריפשאן, קען עס באקומען ביי אנטיילנעמענדע אפטייקן

 .ן'איבערדאזזיך  אנדערש עמיצערמענטשן וואס קענען צוזען  אוןן 'מענטשן וואס זענען אין געפאר פון איבערדאז
 

 

 ?ביי אן אפטייק naloxoneווי אזוי באקום איך 

צו . איר דארפט נישט האבן קיין פרעסקריפשאן – naloxoneשפאצירט אריין אין אן אנטיילנעמענדע אפטייק און בעט : איז פשוט'ס 

  .nyc.gov/health/mapגייט צו , טרעפן אן אנטיילנעמענדע אפטייק נעבן אייך
  

 ?NALOXONEזענען פארהאן פארשידענע סארטן 
 : naloxoneעס זענען פארהאן פיר סארטן 

 
                                  

 
 
 
 
 

 
 

 און  CVS, Duane Reade, Walgreensאיז אוועילעבל אן קיין פרעסקריפשאן ביי  איינשפריצער-אויטאמאטישער ®Evzioדער 
 Stop & Shop. 

 
 
 

 
 ? NALOXONEדארף איך האבן אינשורענס צו באקומען 

בערך אן קיין פרעסקריפשאן דעקונג איז  naloxoneדער קאסט פון  .מיט אדער אן אינשורענס naloxoneאיר קענט באקומען 

שפריץ און שריט נאז -רפארן איינצלנע 150$, שריט נאז שפריץ-פארן מולטי 85$, מוסקל איינשפריץ-שריט אינעם-פארן מולטי 45$

איז אויך אוועילעבל אומזיסט ביי קאמיוניטי פראגראמען  Naloxone. איינשפריצער-אדער מער פארן אויטאמאטישער 4,000$

צו  311אדער רופט  es/aids/general/resources/oop_directory/index.htmhealth.ny.gov/diseasבאזוכט  .דורכאויס די סיטי

 .טרעפן א פראגראם
 

 ?וויפיל וועל איך צאלן אויב איך האב אינשורענס
פרעגט אייער אינשורענס צו זען אויב עס זענען דא . פעי-מיט א קליינע אדער קיין שום קא naloxoneפיל אינשורענס פירמעס דעקן 

געווענליך )קאסט   א צוגעלייגטעעס איז אפטמאל דא. naloxoneבאקומען  צו אדער באגרעניצונגען  צו קומען וואסוועלכע קאסטןסיי 

דער אפטייקער קען אייך העלפן . אפילו אויב אינשורענס דעקט די מעדיצין –שריט נאז שפריץ -פארן מולטי( אדער ווייניגער 5$

 . לאויסוועלן דעם ביליגסטן אויסווא
 

 ?NALOXONEוועל איך באקומען אנווייזונגען ווי אזוי צו נוצן 

 שריט נאז שפריץ  -מולטי

 
שריט נאז  -ראיינצלנע

 שפריץ
(Narcan®) 

מוסקל  -שריט אינעם-מולטי
 איינשפריץ

 

מוסקל -שריט אינעם-ראיינצלנע
איינשפריצער -אויטאמאטישער

(Evzio® *) 

 

 

 

  .naloxoneלאז דעם אפטייקער וויסן אויב איר ווילט א ספעציפישער סארט 
 

http://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/resources/oop_directory/index.htm
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צו רעאגירן  naloxoneדער אפטייקער זאל צושטעלן א קורצע טרענירונג און שריפטליכע אנווייזונגען איבער ווען און ווי אזוי צו נוצן . יא

באזוכט , אייך נישט צו די אינפארמאציעאויב אייער אפטייקער שטעלט . צו אן אפיאויד עמערדזשענסי אדער איבערדאזע
nyc.gov/health  און זוכטprevent overdose (פארמיידט איבערדאזע) דער אפטייקער קען אויך פרעגן א . געוואר צו ווערן מער

 .naloxoneפאר פראגעס כדי זיכער צו מאכן אז איר פארשטייט ווי אזוי צו נוצן 
 

 ? אץאויפן פל NALOXONEוועל איך באקומען 
אויב איר קענט . דארפן באשטעלןקענען עס און אנדערע , אין סטאק טוואס איר וויל naloxoneטייל אפטייקן וועלן האבן דעם סארט 

 . וועט עס געווענליך זיין אוועילעבל ביז א פאר טעג, אויפן פלאץ naloxoneנישט באקומען 
 

 ? NALOXONEאיז לעגאל פאר מיר צו טראגן און נוצן 
ניו יארק סטעיט ערלויבט יעדן וואס האט באקומען טרענירונג ביי אן אפטייק אדער קאמיוניטי פראגראם צו טראגן און נוצן . יא

naloxone .גוד סאמאריטען געזעץ צושטעלן באדייטנדע באשיצונג פאר סיי ווער עס רופט  911טוט די ניו יארק סטעיט , אין צוגאב

 . לו אויב דראגס זענען אנוועזנד אויף די סצענע פונעם איבערדאזעאפי, כדי צו ראטעווען א לעבן 911
 

 ?NALOXONEכדי צו באקומען  IDאיך צייגן מיין  מוז
דער אפטייקער קען אייך בעטן צו . נישט געפאדערט IDט קיין ראיז נישט קיין קאנטראלירטע סובסטאנץ דעריבער ווע Naloxone. ניין

איר וועט דארפן . געהייםאין אבער זיי וועלן האלטן אייער נאמען און אינפארמאציע, ספארן צוועק פון האלטן רעקארד IDזען אייער 

 . ווייזן אייער אינשורענס קארטל אויב איר האט אינשורענס
 

 ?איז דא א באגרעניצונג אויפן עלטער
 . יאר אלט 16עמיצער וואס איז אונטער פאר  naloxoneאבער אן אפטייקער קען זיך אנטזאגן פון געבן , ניין

 
 ? NALOXONEוואו קען איך ווידער אנפולן מיין 

, אויב עס איז געווארן אויסגענוצט naloxoneפולט ווידער אן . ביי אנטיילנעמענדע אפטייקן naloxoneאיר קענט ווידער אנפולן אייער 

פרעגן א פאר פראגעס כדי צו העלפן ניו יארק סיטי העלט  דער אפטייקער קען אייך. געשעדיגט אדער אפגעלאפן, פארלוירן
האלטן אייער פערזענליכע  לןוועדער אפטייק און דער העלט דעפארטמענט . naloxoneדעפארטמענט האלטן חשבון אויפן באנוץ פון 

 . געהייםאיןאינפארמאציע 
 
 ? אפלויפן NALOXONEקען  

 .ווען עס לויפט אפ naloxoneגעדענקט ווידער אנצופולן אייער . naloxoneאנגעצייכנט אויפן  טדער אפלויפונג דאטום ווער. יא

 



 

Yiddish                                                                                                                                                                                                       5.17 

 

  נאך אינפארמאציע און ריסאורסעס
  

  :naloxoneווערט געוואר איבער 

 באזוכט nyc.gov/health/naloxone 
 

 :ווערט געוואר איבער איבערדאזע פארמיידונג

  באזוכטnyc.gov/health  און זוכטprevent overdose (פארמיידט איבערדאזע). 
 

לס צו באהאנדלונג אדער שעדיגונג פארמינערונג סערוויסעס פאר אפיאויד און אנדערע עטרעפט רעפער

 :סובסטאנץ באנוץ

 NYC Well :רופטWELL -NYC-888-1,) 9355-692-888-(1  טעקסטWELL אדער באזוכט   65173 צו

nycwell.cityofnewyork.us. 

 פראוויידער דירעקטארי ניו יארק סטעיט אפיס פון אלקאהאליזם און סובסטאנץ אביוז סערוויסעס: 

oasas.ny.gov/ProviderDirectory 

  סובסטאנץ אביוז און מענטל העלט סערוויסעס אדמיניסטראציע(SAMHSA )Buprenorphine  באהאנדלונג פיזישאן

באהאנדלונג   buprenorphine treatment locator (buprenorphineאון זוכט  samhsa.govבאזוכט : טרעפער

 (טרעפער

 ThriveNYC  סערוויסעס טרעפער:  nyc.gov/thrivenyc 

https://nycwell.cityofnewyork.us/
https://nycwell.cityofnewyork.us/

