कोभिड-१९ महामारीका बेला न्यय
ु ोकक सहर पार्कक्य र क्वारे न्टाइन होटलहरूका लागि
नालोक्सोन (नाककन) मािकदर्कन

कोरोनाभाइर रोग (कोभभड-१९) महामारीका बेला ओपिओइड अधिकमात्राले हुने मत्ृ यु एउटा महत्त्विूर्ण मुद्दा रहे को छ। ननम्न कारर्ले गदाण
होटलहरूमा िार्णक्य (आइसोलेसन) मा वा क्वारे न्टाइनमा बसेका माननसहरू ओपिओइड अधिकमात्राको बढ्दो जोखिममा हुन्छन ्:
•
•

आफ्नो सामान्य िररवेशबाट पवस्र्ापित हुनु
सामाजीक सञ्जालबाट िार्णक्यमा रहनु

•

बढे को तनाव

•

औषधि वा लागू िदार्णहरूको िहुुँचमा िररवतणन हुुँदा औषधि सहनशीलता िररवतणन हुनु

नालोक्सोन एउटा सरु क्षित औषधि हो जसले ओपिओइड अधिकमात्राको प्रभावलाई उल्ट्याएर कसैको जीवन रिा गनण सक्छ। यसले हे रोइन
जस्तो ओपिओइड, प्रेस्क्स्िप्सन िीडानासक र फेन्टाननलमा मात्र काम गछण , तर ओपिओइड नभएको स्क्स्र्नतमा प्रयोग गनण िनन सुरक्षित छ।
नालोक्सोन चाहनेहरू जोसुकैका लाधग उिलब्ि छ।

न्यु योकण सहर स्वास््य र मानभसक स्वास््य पवभाग (एनवाइभस स्वास््य पवभाग) ले सबै िार्णक्य र क्वारे न्टाइन होटलहरूलाई आफ्नो स्र्ानमा
ओपिओइड सम्बस्क्न्ित आिातकालका लाधग नालोक्सोन सहहतको अधिकमात्रा उद्िार ककट राख्न सल्टलाह हदइरहे को छ। ननम्नभलखित

मागणदशणन सरकारी एजेन्सी तर्ा िार्णक्य र क्वारे न्टाइन होटलहरूमा सेवाहरू व्यवस्क्स्र्त गने वा प्रदान गने करारजन्य प्रदायक स्टाफहरूप्रनत
लस्क्ययत हो।
पार्कक्य र क्वारे न्टाइन होटलहरूमा अगिकमात्रा उद्िार ककट
अधिकमात्रा उद्िार ककट के हो?
एनवाइभस स्वास््य पवभागको प्रत्येक ककटमा दई
ु वटा गैर-ल्टयाटे क्स िञ्जा,

नालोक्सोन नेजल स्प्रेको दई
ु मात्रा, स्प्याननस र अङ्ग्रेजीमा अधिकमात्राप्रनत

प्रनतकिया गदाण प्रवेश गराउने ननदे शन, र उद्िार श्वासप्रश्वास गनणका लाधग एउटा
अनुहार आवरर् रहे को हुन्छ।
अगिकमात्रा उद्िार ककट कहााँ राखिनु पर्क ?
अनतधर्हरू िार्णक्यमा वा क्वारे न्टाइनमा रहे को हरे क तलामा प्रमुि स्र्ानमा एउटा ककट राख्नुहोस ्। अनतररक्त ककटहरू स्टाफसुँग वा फ्रन्ट

डेस्कमा राख्न सककनेछ। हरे क तलाको एउटै स्र्ानमा ककटहरू राख्नुहोस ् (जस्तै, एभलभेटर वा भसुँढी नस्क्जक, स्वचाभलत बाहहरी डडकफब्रिलेटर छे उ)।

नालोक्सोन ककट कहाुँ िाइन्छ भनेर सम्िूर्ण स्टाफ र अनतधर्हरूलाई सूचीत गनुणहोस ्। ककटहरूसुँग ननदे शन िनन राख्नुहोस ्, र एक-िष्ृ ठको ननदे शन
ित्र ककट नस्क्जकै टास्नुहोस ्।

नालोक्सोन ककट कसले प्रयोि िनक सक्र्?
जोसुकै – मेडडकल सिोटण स्टाफ, अन्य कायणिम स्टाफ र अनतधर्हरू – ले नालोक्सोन ककट ओपिओइड अधिकमात्रालाई सम्बोिन गनण प्रयोग
गनण सक्छन ्।

Nepali

नालोक्सोन ददनका लागि कस्तो ताभलमको आवश्यकता पदक र्?
नालोक्सोन ककटहरू पवतरर् (डेभलभर) गदाण, एनवाइभस स्वास््य पवभागका वाहकहरूले साइटमा भएका मेडडकल स्टाफ वा अन्य सहयोगी
स्टाफलाई ताभलम हदनेछन ्। प्रत्येक नालोक्सोन ककटमा एक-िष्ृ ठको एउटा अनतररक्त ननदे शन ित्र हुनेछ जसले कोभभड-१९ महामारीका बेला

अधिकमात्रालाई सम्बोिन गनणका लाधग चरर्हरूको साराांश प्रस्तुत गनेछ। आफ्नो भसफ्टको अन्त्यमा, स्टाफले प्रवेश गने सहकमीहरूलाई छोटो
ताभलम हदन वा ननदे शन ित्र समीिा गनण ननदे शन हदन सक्नेछन ्। अनतधर्हरूलाई ताभलम हदइरहनु आवश्यक छै न, तर प्रत्येक ककटसुँग
ननदे शनहरू भने राख्नु िनेछ। नालोक्सोन सुरक्षित र प्रयोग गनण सस्क्जलो छ।

यदद हामीलाई बढी नालोक्सोन ककटहरू चादहयो िने, मेरो एजेन्सीले के िनुक पर्क ?
नालोक्सोन प्रयोग भैसके भए वा, अनतररक्त ककटहरू अनुरोि गनणका लाधग एनवाइभस स्वास््य पवभागलाई सूचीत गनण
naloxone@health.nyc.gov मा इमेल गनुणहोस ्।

नालोक्सोन प्रयोि िने माननसहरूका लागि कस्तो दानयत्व सुरक्षण उपलब्ि र्?
सामद
ु ानयक स्वास््य कानन
ु ३३०९ अन्तगणत (Public Health Law Section 3309), अधिकमात्राप्रनत प्रनतकिया हदने जोसक
ु ै लाई नागररक,

आिराधिक र प्रशासकीय दानयत्व पवरुद्ि सुरिर् उिलब्ि छ जबसम्म उनीहरूले स्क्जम्मेवार हुुँदै र सद्भावनािूवक
ण काम गछण न ्। न्युयोकण राज्य
९११ भलो माननस कानुनले (New York State 911 Good Samaritan Law) िनन ९११ मा फोन गने र ८ आउन्स सम्मको नाकोहटक्स, महदरा
(कम उमेरका पियक्कडहरूका लाधग), गाुँजा (जनतसुकै भए िनन) को स्वामीत्व, प्याराफनाणभलया अिराि तर्ा कुनै ब्रबिी अिरािका लाधग

दव
ु ैलाई अभभयोगबाट सुरिर् प्रदान गदण छ। यसले प्रोबेसन वा प्यारोल उल्टलङ्ग्घन, आप्रवासन वा बालबाभलका कल्टयार्सुँग सम्बस्क्न्ित िुला
जमानत वा मद्
ु दाहरूको उल्टलङ्ग्घनका लाधग प्रकट कानन
ु ी सरु िर् प्रदान गदै न।

यहद तिाईँसुँग प्रश्नहरू भए, कृिया इमेल गनुणहोस ् naloxone@health.nyc.gov। बढी जानकारीका लाधग, nyc.gov/health हे नुणहोस ् र
"naloxone" (नालोक्सोन) िोजी (सचण) गनुणहोस ्।

एनवाइभस स्वास््य वविािले पररस्स्र्नतहरू ववकभसत हुाँदै जााँदा भसफाररसहरू पररवतकन िनक सक्नेर्।
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