��িতর পরামশর্

ে�সি�পশন
িবপযর্ েয়র কারেণ আপিন ওষুধ না েপেতও পােরন।
আপিন ��ত তা িনি�ত করেত এই পরামশর্ গেলা
অনুসরণ করন।
1. আপনার িচিকৎসা িবষয়ক তেথয্র �য্াক রাখার জনয্
একিট বয্ি�গত �া�য্ সারাংশ ৈতরী করন। ৈতরী করেত

nyc.gov/health/healthsummary এ েযেত পােরন। আপনার
মািনবয্ােগ ও েগা-বয্ােগ কিপ রাখুন। (েগা বয্ােগ েসইসব বয্ি�গত িজিনস
থােক যা আপিন েকান �াকৃ িতক িবপযর্েয়র সময় সে� িনেত পােরন। আেরা
েবিশ জানেত nyc.gov এ িগেয় েগা বয্াগ িলেখ অনুস�ান করন।)

2. আপনার ে�সি�পশন েলেবল, �া�য্ িবমা কাডর্ এবং
ে�সি�পশন কােডর্র কিপ কের িনন বা ছিব তু েল রাখুন।

আপনার েগা বয্ােগ এইসব েরকেডর্র কিপ রাখুন এবং/অথবা আপনার েফােন
ছিব সংর�ণ করন।

3. সবর্ দা অ�ত সাত িদন চালােনার মেতা পযর্ া� ওষুধ সে�
রাখুন। যিদ আপনার কােছ সাত িদেনর কম সমেয়র ওষুধ থােক তাহেল

আেরা ওষুধ িনেত আপনার ফামর্ািসর সে� েযাগােযাগ করন।
যিদ আপিন েমল-অডর্ার ফামর্ািসর মাধয্েম আেরা ওষুধ পান এবং জরির
অব�ায় ডাক েযােগ ওষুধ না পান তাহেল ওষুেধর েলেবলিট িনেয় বা তার
একিট ছিব তু েল �ানীয় ফামর্ািসেত যান, ফামর্ািস� আপনােক সীিমত সংখয্ক
ওষুধ েপেত সহায়তা করেবন।

4. যিদ আপিন খািল কেরন তাহেল আপনার সে� সম�
ওষুধ িনেয় েবর হন। আপনার েগা বয্ােগ আসল বা আপনার নাম
ছাপােনা ওষুেধর েবাতল বা বা�েত ওষুধ ভের িনন।

জন �া�িজরর অব�ার জনিকভােব ��িত িেনত হয় তা স�েকেআরা জােনত,
nyc.gov/health এ িেগয় emergency prep ি জরর ��িত অনুস�ান করন।
Bengali

Tips for

Prescription

Preparedness

Disasters can prevent you from getting your
medications. Follow these tips to make sure
you are prepared.
1. Create a Personal Health Summary to keep
track of your medical information. To create one, visit

nyc.gov/health/healthsummary. Keep copies in your wallet and
go-bag. (A go-bag has personal items you need to take with you if you
have to evacuate. Visit nyc.gov and search go-bag to learn more.)

2. Make copies or take pictures of your
prescription labels, health insurance card and
prescription cards. Keep copies of these records in your
go-bag and/or save the pictures to your phone.

3.Always have enough medication to last for at
least seven days. Contact your pharmacy to get a refill if
you have less than seven days’ worth of medication left.
If you get your medications through a mail-order pharmacy and
you cannot get refills by mail in an emergency, take your
medication label or a picture of the label to a local pharmacy; the
pharmacist may be able to help you get a limited supply.

4. If you evacuate, take all your medications
with you. Pack the original, labeled medication bottles or boxes
with your name printed on them in your go-bag.

To learn more about how to prepare for public health emergencies,
visit nyc.gov/health and search emergency prep.

