বিবিন্ন থাকার িা ককায়াররন্টাইন কেটিংরে থাকাকালীন মাদক ও
অ্যালরকাহরলর বনরাপদ িযিহার
সম্ভাব্য COVID-19 সংক্রমণের কারণে বব্বিন্ন ব্া ককায়ারান্টাইণে থাকা খুব্ মােবসক চাপপূেণ হণে
পাণর। আমরা কমণে বেই কে মােুষ বব্বিন্ন উপাণয় চযাণেঞ্জগুবের কমাকাণব্ো কণর আপবে আপোর চাপ
এব্ং দুুঃখ সামোণোর উপায় সম্পণকণ আমরা আপোর পছন্দগুবে বব্চার কবর ো। বব্বিন্ন ব্া
ককায়ারান্টাইণে থাকাকােীে আপবে মাদক ব্া অ্যােণকাহে ব্যব্হার করণে, কসটি কীিাণব্ আণরা বেরাপণদ
করণে পাণরে কস সম্পণকণ এখাণে বকছু পরামর্ণ কদওয়া হে।
বিবিন্ন িা ককায়ারান্টাইন থাকাকালীন মাদরকর বনরাপদ িযিহার
•

•

•

•

•
•

Bengali

একা িযিহার করা কথরক বিরত থাকুন। একাকী মাদক কসব্ে ওিারণ াণের ঝুুঁ বক ব্াড়াণে
পাণর। কসব্ে শুরু করার আণে একেে ব্ন্ধু, অ্েয ককাণো বব্শ্বস্ত ব্যবিণক ক ণক বেে ব্া
কেিার ইউে অ্যাণোে এর হটোইে েম্বর 800-484-3731 এ ক াে করুে। একেে হটোইে
অ্পাণরটর ক াণে আপোণক সঙ্গ কদণব্ে এব্ং আপবে উত্তর ো বদণে প্রণয়ােেীয় সহায়ো করণব্।
আণরা েণথর েেয, neverusealone.comএ োে।
আপনার িততমান েহনশীলতার স্তর বিরিচনা করুন। সম্প্রবে আপবে কী পবরমাে কসব্ে
করণছে এব্ং আপোর সহের্ীেো স্বািাবব্ণকর কথণক কণম কেণছ বকো কস সম্পণকণ িাব্ুে।
সহের্ীেো ব্েণে, একেে ব্যবি দীর্ণ সময় ধণর বেয়বমে িাণব্ একটি মাদক কসব্ে করণে
োর র্রীর কীিাণব্ অ্বিণোবেে হয় এব্ং অ্সুস্থ হণয় পড়া, চাপগ্রস্ত হওয়া ব্া একটি েেু ে
পবরণব্ণর্ থাকার মণো বব্ষয়গুবের দ্বারা কীিাণব্ প্রিাবব্ে হণে পাণর, োণক কব্াঝায়। আপোর
সহের্ীেো স্বািাবব্ণকর কথণক কম হণে, আপোর ওিারণ াণের ঝুুঁ বক কব্বর্ থাকণব্।
আপবন োধারণত যতটা কেিন কররন তার কথরক কম কেিন করুন এিিং আরস্ত আরস্ত িাড়ান।
o আপবে েবদ মেুে রাখার েেয কব্র্ কণয়কবদণের মাদক ক্রয় কণর রাণখে, োহণে
আপোর স্বািাবব্ণকর কথণক কব্বর্ কসব্ে করার প্রব্েো আসণে পাণর। আপবে কসব্ণের
পবরমাে সীবমে রাখার কচষ্টা করুে।
কেন্টাবনল েম্পরকত েরচতন থাকুন। মহামারীর কারণে, মাদণকর গুেমাে, বব্শুদ্ধো এব্ং ক্ষমো
অ্েুমাে অ্ণোেয হণে পাণর। মণে রাখণব্ে কে ককাণকে, ক্রযাক, কহণরাইে, কমথামণ টাবমেস, এব্ং
েযাোক্স এব্ং অ্বক্সণকাণ াণের মণো োে বপেগুবে সহ অ্ণেক মাদণক, ওিারণ াে র্টাণে পাণর
এমে একটি র্বির্ােী অ্বপওণয় , ক ন্টাবেে খুুঁণে পাওয়া কেণছ।
মাদকগুবল কমশারনা এবড়রয় চলুন। অ্যােণকাহে সহ, একসাণথ বব্বিন্ন মাদক কসব্ে করা,
আপোর ওিারণ াণের ঝুুঁ বক ব্াড়াণে পাণর। আপবে েবদ কমর্াে, োহণে ধীণর অ্গ্রসর হে।
কাছাকাবছ একট নযালরসান বকট রাখুন। েযােণক্সাে একটি বেরাপদ ওষুধ ো একটি ওবপওণয়
ওিারণ াণের প্রিাব্ ব্দণে বদণে পাণর। আপোর একটি োোণক্সাে বকট থাকণে, কসটি সকণে
কদখণে পাণব্ এমে োয়োয় রাখুে োণে প্রণয়ােে হণে ককউ কসটি অ্যাণক্সস করণে পাণর। আপবে

•

একটি কহাণটণে বব্বিন্ন ব্া ককায়ারান্টাইণে থাকণে, েযােণক্সাে পাওয়া োণব্ বকো ো বেজ্ঞাসা
করুে।
o আণরা েণথযর েেয, nyc.gov/healthএ োে এব্ং “naloxone” (েযােণক্সাে) এর েেয
অ্েুসন্ধাে করুে।
ধীরর ধীরর িুরেনরপাইন কেিরনর কথা বিরিচনা করুন আপবে অ্বপওণয় ব্যব্হার করণে,
ধীণর ধীণর ব্ুণপ্রেরপাইে, ব্া সুব্াণক্সাে (ব্ুণপ্রেরপাইণের একটি প্রচবেে ব্র্যান্ড) কসব্ণের কথা
বব্ণব্চো করুে, হয় দীর্ণকােীে বিবত্তণে ব্া শুধুমাত্র আপোর বব্বিন্ন ব্া ককায়াণরন্টাইে থাকার
সময়কাণের েেয। কহেথ + হসবপটােগুবের ব্ুণপ্রেরপাইে বিবেণক 212-562-2665 েম্বণর ক াে
করুে।

বিবিন্ন িা ককায়াররন্টাইন থাকাকালীন বনরাপরদ অ্যালরকাহল কেিন
•

•

•
•
•

পারনর একট মাত্রা রাখুন। আপবে েবদ কব্র্ কণয়কবদণের মাদক মেুে থাণক, োহণে আপোর
স্বািাবব্ণকর কথণক কব্বর্ পাে করার প্রব্েো আসণে পাণর। এক বদণে আপবে কেগুবে পােীয়
বেণে চাে োর একটি মাত্রা বস্থর করুে এব্ং কসটি বেখুে।
পান করার মরধয বিরবত বদন এিিং জল পান করুন। অ্ণেক কব্বর্ সময় ধণর পাে করুে এব্ং
মদযপাণের সমণয়র মণধয কসা া ওয়াটার ব্া কসেটসার ব্া েণের মণো অ্যােণকাহে ো থাকা
পােীয়ও পাে করুে। অ্যােণকাহে ো থাকা পােীয়গুবে মণদর ব হাইণেটিং প্রিাব্গুবে দূর করণে
সহায়ো কণর এব্ং আপোর র্রীণরর মণদর কর্াষেণক ধীর কণর কদয়।
চাপ-মুবির বিকল্প কাযত কলাপগুবল শনাি করুন। চাপ কমাব্ার েেয মদযপাে ককন্দ্রীক েয়
এমে অ্েযােয উপায়গুবে খুুঁণে কব্র করার কচষ্টা করুে;
পান করার োরথ খািার খান। খাব্ার আপোর র্রীণরর মণদর কর্াষেণক ধীর কণর এব্ং পণরর
বদণের হেমেবেে অ্সুবব্ধার ঝুুঁ বক হ্রাস কণর।
আপবন হঠাৎ করর পান করা িন্ধ করর বদরল েম্ভািয উইথড্রয়াল বেম্পটমগুবলর জনয েস্তুত
থাকুন। মণে রাখণব্ে কে আপবে দীর্ণবদে ধণর প্রচু র পবরমাণে পাে করণে, সব্ং োরপণর
কবমণয় ব্া ব্ন্ধ কণর বদণে, আপবে ো ব্বম করা, বর্হরে, উণদ্বে, হযােুবসণের্ে, বখুঁচুবে সহ
উইথেয়াে বসম্পটমগুবের অ্বিজ্ঞো হণে পাণর এমেবক মৃেুয পেণন্ত হণে পাণর। আপোর
বচবকৎসা সংক্রান্ত েত্ত্বাব্ধাে প্রণয়ােে আণছ বকো ো োেণে মদযপাে ব্ন্ধ করার আণে একেে
স্বাস্থয কসব্া প্রদােকারীর সাণথ কথা ব্েুে। আপবে এগুবের মণধয ককাণো উপসেণ প্রেযক্ষ করণে
এব্ং আপবে একটি কহাণটণে বব্বিন্ন ব্া ককাণয়ণরন্টাইণে থাকণে, কমীণক অ্বব্েণম্ব োোে। আপবে
ব্াবড়ণে থাকণে, আপোর স্বাস্থয কসব্া প্রদােকারীণক ক াে করুে।

অ্বতবরি বনরদত বশকা
•

আপবে ককাণো অ্ষুধ কখণে, বেবিে করুে আপোর কাণছ 14-বদণের ওষুধ আণছ।
o আপবে একটি বব্বিন্নকরে ব্া ককায়াণরন্টাইে কহাণটণে থাকণে এব্ং িাব্ণছে কে আপোর
ওষুধ কর্ষ হণয় কেণে পাণর, ওষুধ ক বেিাবরর ব্ণন্দাব্স্ত করণে কহাণটণের কমীর সাণথ
কথা ব্েুে।

•

আপবে েবদ ওবপওণয় ব্যব্হাণরর ব্যাবধর েেয ওষুধ বেণয় থাণকে কেমে কমথাণ াে অ্থব্া
ব্ুণপ্রণোব ণ ে:
o আপোর ওবপওণয় বচবকৎসা প্রদােকারীর সাণথ কোোণোে করুে কটবেণমব বসণের েেয
আপোর অ্যাপণয়ন্টণমণন্টর বব্কল্পগুবের েেয।
o কমথাণ াে ব্া ব্ুণপ্রেরপাইণের ক বেিাবরর েেয আপোর বব্কল্পগুবে সম্পণকণ আপোর
অ্বপওণয় সরব্রাহকারীর সাণথ কথা ব্েুে।

েিংস্থানেমূহ
•

•

•

বসবরঞ্জ সাবিণ স কপ্রাগ্রাম (SSPগুবে) হে এমে কপ্রাগ্রাম ো কেরাইে মাদণকর সরঞ্জাম প্রদাে
কণর কসই সকে মােুষণদর োরা মাদক ব্যব্হার কণরে। োরা েীব্ােুমি
ু করা (কেরাইে)
মাদক ব্যব্হাণরর সামগ্রী এব্ং েযাোণক্সাে সরব্রাহ করণছ বকো ো কদখণে আপোর স্থােীয়
SSP এর সাণথ কোোণোে করুে। nyc.gov/health এ োে এব্ং “syringe service
programs” (বসবরঞ্জ সাবিণ স কপ্রাগ্রাম) খুুঁেে
ু ।
NYC Well: NYC Well কমীরা 24/7 উপেিয এব্ং সংবক্ষপ্ত কাউণেবেং এব্ং পবরচেণার
কর াণরে প্রদাে করণে পাণরে 200টিরও কব্বর্ িাষায়। সহায়োর েেয 888-692-9355
েম্বণর ক াে করুে, অ্থব্া nyc.gov/nycwell এ বেণয় অ্েোইে চযাট করুে।
আবথণক সহায়ো, খাদয, স্বাস্থয কসব্া ব্া বব্মা কিাণরণের মণো সমসযা এব্ং োব্েীয় বকছু র
সমাধাণের অ্বেবরি সংস্থাণের েেয Comprehensive Resource Guide (ব্যাপক সংস্থাণের
বেণদণ বর্কা) কদখুে। nyc.gov/health/coronavirus এ োে, ব্াুঁবদণক “Community Services”
(কবমউবেটি পবরণষব্াসমূহ) টযাণব্ বিক করুে, এব্ং “Comprehensive Resource Guide”
(ব্যাপক সংস্থাণের বেণদণ বর্কা) এর েেয খুুঁেে
ু ।

পবরবস্থবত কযমন হরি কেই অ্নুযায়ী NYC স্বাস্থয দপ্তর তার েুপাবরশগুবল পবরিততন কররত পারর।
7.11.20

