COVID-19 বিশ্বিযাপী মহামারীর সময় বিউ ইয়র্ক বিবিন্নর্রণ এিং কর্ায়ারান্টাইি কহাটেলগুবলর জিয
িযালটসাি (িারর্াি) এর জিয বিটদকবির্া
ক োররোনোভোইরোস করোগ 2019 (COVID-19) বিশ্বিযোপী মহোমোরীর সময় ওবপওরয়ড ওভোররডোরের োররে মৃ ত্যয এ টি গুরুত্র সমসযো ররয় কগরে।
কহোরেলগুবলরত্ বিবিন্ন িো ক োয়োরোন্টোইন এ থো ো কলো েন বনম্নবলবিত্ োররে ওবপওরয়ড ওভোররডোরের েনয িবধিত্ ঝযুঁ ব র সম্ময িীন হরত্ পোররন:
• ত্োরের স্বোভোবি পবররিশ কথর অনয পবররিরশ বনরয় আসোর েনয
• সোমোবে পবররিশ কথর বিবিন্ন রো
• িবধিত্ চোপ
• ওষযধ িো মোে গুবলরত্ অযোরেস পবরিত্ি রনর োররে মোের সহনশীলত্োর পবরিত্ি ন
নযোলরেোন এ টি বনরোপে ওষযধ যো এ টি ওবপওরয়ড ওভোররডোরের প্রভোি বিপরীত্ রর োররোর েীিন রক্ষো ররত্ পোরর। এটি কহররোইন, কপ্রসবিপশন
কপনব লোর এিং কেনটিবনল এর মরত্ো শুধয মোত্র ওবপওরয়রড োে রর, ব ন্তু ওবপওরয়ড নো থো রলও এটি িযিহোর রোর বনরোপে। নযোলরেোন যোরো চোন ত্োরের
স রলর েনয উপলব্ধ
বনউ ইয় ি বসটি স্বোস্থ্য এিং মোনবস সয স্থ্ত্ো েপ্তর (NYC Health Department) উপরেশ বেরি কয সমস্ত বিবিন্ন রে এিং ক োয়োরোন্টোইন
কহোরেলগুবলরত্ ওভোররডোে করসব উ ব ে আরে যোরত্ ওবপওরয়ড-সংিোন্ত েরুবর পবরবস্থ্বত্গুবলর েনয নযোলরেোন আরে। বিবিন্ন রে এিং ক োয়োরোন্টোইন
কহোরেলগুবল পবরচোলনো োরী িো পবররষিোর প্রেোন োরী সর োবর এরেবি এিং চযবিিদ্ধ প্রেোন োরী মীর উরেরশয বনম্নবলবিত্ বনরেি বশ ো কেওয়ো হরয়রে।
বিবিন্নর্রণ এিং কর্ায়ারান্টাইি কহাটেলগুবলটে ওভারট াজ করসবর্উ বর্ে
এর্টি ওভারট াজ করসবর্উ বর্ে র্ী?
বনউ ইয় ি বসটি স্বোস্থ্য েপ্তররর কেওয়ো প্রবত্টি ব রে আরে দুটি নন-লযোরেে গ্লোভস,
নযোলরেোন নোেোল কের দুটি কডোে, এ টি ওভোররডোরে প্রবত্বিয়ো েোনোরনো সম্পর ি
কেনীয় এিং ইংররবেরত্ বনরেি বশ ো সহ এ টি পত্র , এিং করসব উ বিবেং সম্পোেন
রোরনোর এ টি মযরির িমি।
ওভারট াজ করসবর্উ বর্ে কর্াথায় রাখা উবিৎ?
অবত্বথরো বিবিন্ন িো ক োয়োরোন্টোইরন থো রেন এমন প্রবত্টি ত্রল, সহরে কচোরি পরে এমন এ টি েোয়গোয় এ টি ব ে রোিয ন। অবত্বরি ব েগুবল মীর োরে
িো সোমরনর কডরে রোিো কযরত্ পোরর। ব েগুবল প্ররত্য ত্রল এ ই েোয়গোয় রোিয ন (উেোহরেস্বরূপ, বলেে িো বসবের ঠি পোরশ, স্বয়ংবিয় িোবহয
বডবেবিরলেগুবলর োরে)। নযোলরেোন ব েগুবল ক োথোয় পোওয়ো যোরি ত্ো স ল মী এিং অবত্বথর েোবনরয় রোিয ন। বনরেি বশ োগুবল ব েগুবলর সোরথ রোিয ন,
এিং এ -পোত্োর বনরেি বশ োর পত্র টির এ টি বপ েোবিরয় রোিয ন।
কর্ িা র্ারা এর্টি িযালটসাি বর্ে িযিহার র্রটে পারটিি?
কয ক উ -- বচব ৎসো বিষয় সহোয়
নযোলরেোন ব ে িযিহোর ররত্ পোররন।
Bengali

মী, মিসূবচর অনযোনয মী এিং অবত্বথ -- এ টি ওবপওরয়ড ওভোররডোরের কক্ষরত্র প্রবত্বিয়ো েোনোরত্ এ টি

িযালটসাি পবরিালিা র্রটে র্ী প্রবিক্ষণ প্রটয়াজি?
নযোলরেোন ব েগুবল প্রেোন রোর সময়, বনউ ইয় ি বসটি স্বোস্থ্য েপ্তররর ক োবরয়োরগুবল কয ক োরনো অন-সোইে বচব ৎসো মী িো অনযোনয সহোয়

মীর প্রবশক্ষে

বেরয় কেরি। প্রবত্টি নযোলরেোন ব রের সোরথ এ টি অবত্বরি এ -পোত্োর বনরেি বশ ো পত্র থোর যোরত্ COVID-19 বিশ্বিযোপী মহোমোরীর সময় এ টি
ওভোররডোরের প্রবত্বিয়ো েোনোিোর পেরক্ষপগুবল সংরক্ষরপ িলো থোর । ত্োরের োরের সমরয়র কশরষ, মী আগত্ সহ মীরের সংরক্ষরপ প্রবশক্ষে বেরয়
কেরিন িো বনরেি বশ ো পত্র টি এ িোর কেরি বনরত্ িলরিন। অবত্বথরের প্রবশক্ষে কেওয়োর ক োরনো প্ররয়োেন কনই, ব ন্তু িযিহোররর বনরেি বশ োগুবল ব েগুবলর
সোরথ কররি বেরত্ হরি। নযোলরেোন বনরোপে এিং িযিহোর রো সহে।
আমাটদর আটরা িযালটসাি বর্ে প্রটয়াজি হটল আমার এটজবিটর্ র্ী র্রটে হটি?
নযোলরেোন িযিহোর রো হরল ত্ো বনউ ইয় ি বসটি স্বোস্থ্য েপ্তরর েোনোরত্, িো অবত্বরি ব রের েনয অনয ররোধ েোনোরত্ naloxone@health.nyc.gov এ ইরমল
রুন।

িযালটসাি িযিহারর্ারী কলার্জটির জিয র্ী দায় সু রক্ষা উপলব্ধ?
েনস্বোস্থ্য আইন ধোরো 3309 (Public Health Law Section 3309) অনযযোয়ী, এ টি ওভোররডোরে প্রবত্বিয়ো েোনোরনো কয ক উ, যত্ক্ষে পযিন্ত সরল বিশ্বোরস
যয বিসঙ্গত্ ভোরি োে ররেন, ত্োরের নোগবর , অপরোধমূ ল এিং প্রশোসবন েোরয়র বিরুরদ্ধ সয রক্ষো আরে। নিউ ইয়র্ক স্টেট 911 গুড সামানিটাি আইি (New York
State 911 Good Samaritan Law)ও বযবন 911 নম্বরর কেোন রররেন ত্োর এিং 8 আউি পযিন্ত মোে রোিোর েনয ওভোররডোে হরয়রে, মে (অপ্রোপ্তিয়ষ্ক
পোন োরীরের েনয), যোনোবিস (কয ক োরনো পবরমোে), সহোয় আনয ষোবঙ্গ সরঞ্জোম রোিোর েনয অপরোধ এিং কয ক োরনো বিিরয়র অপরোরধ অপরোধী উভয়র ই োরোেণ্ড কথর
রক্ষো রর। এটি বিচোরোধীন িো শত্ি োধীন ময বি লঙ্ঘন, ওরপন ওয়যোররন্ট িো অবভিোসন িো বশশু লযোে সম্পব ি ত্ সমসযোগুবলর েনয সয েষ্ট আইবন সয রক্ষো প্রেোন

রর নো।
আপনোর ক োরনো প্রশ্ন থো রল, অনযগ্রহ রর naloxone@health.nyc.gov এ ইরমল রুন। আররো ত্রথযর েনয, nyc.gov/healthএ যোন এিং
"naloxone" (ন্যালক্সান্) এর েনয অনয সন্ধোন রুন।

পবরবিবের উপর বিভকর র্টর বিউ ইয়র্ক বসটি স্বািয দপ্তর (NYC Health Department) পরামিক গুবল পবরিেক ি র্রটে পাটর।
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