ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਨਉ ਯਾਰਕ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਇਕੱ ਲਾ ਰਖਣ ਿਾਲੇ
ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ (ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਿਜੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਇਕੱ ਲਾ ਰੱ ਖਣਾ) ਿਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ
ਨਲੌ ਕਸੋਨ (ਨਾਰਕਨ) ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਬਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀਔਇਡ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ
ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਮੁੱ ਦਾ ਿਬਣਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ। ਇਕੱ ਲਾ ਰਬਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ (ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਜਿੂਰਨ ਇਕੱ ਲਾ ਰੱ ਖਣਾ)
ਬਵੱ ਚ ਰਬਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱ ਤੇ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਵਜੋਂ ਓਪੀਔਇਡ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵੱ ਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਖਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਆਪਣੇ ਆਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
• ਸਮਾਜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
• ਤਣਾਅ ਦੇ ਵੱ ਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
• ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਬਵੱ ਚ ਿਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਡਰੱ ਗ ਸਬਹਣਸੀਲਤਾ ਬਵੱ ਚ ਿਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਓਪੀਔਇਡ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ ਬਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਿਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਬਸਰਫ਼ ਓਪੀਔਇਡ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਹੈਰੋਇਨ, ਬਪਰਸਬਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੇਨਬਕਲਰਸ ਅਤੇ ਫੈਨਟਾਬਨਲ, ਪਰ ਜੇ ਓਪੀਔਇਡ
ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਹੈ। ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਹਰ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲੱਿਧ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬਨਉ ਯਾਰਕ ਸ਼ਬਹਰ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਬਸਕ ਹਾਈਜੀਨ ਬਵਭਾਗ (NYC ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ) ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਰਹਾ ਹੈ ਬਕ ਓਪੀਔਇਡ ਨਾਲ
ਸਿੰ ਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਵੱ ਚ, ਸਾਰੇ ਇਕੱ ਲਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਨਾਲ ਓਵਰਡੋਜ਼
ਰੈਸਬਕਓ ਬਕੱ ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਰੱ ਖਣ। ਹੇਠਾਂ ਬਦੱ ਤਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੇ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਪਰਦਾਤਾ ਸਟਾਫ਼
ਲਈ ਬਦੱ ਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱ ਲਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਬਵੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕੱ ਲਾ ਰਖਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਿਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਓਿਰਡੋਜ਼
ਰੈਸਵਕਓ ਵਕੱ ਟ
ਓਿਰਡੋਜ਼ ਰੈਸਵਕਓ ਵਕੱ ਟ ਕੀ ਹੈ?
NYC ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੇਕ ਬਕੱ ਟ ਬਵੱ ਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਲੇ ਟੈਕਸ
ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਨੱਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਸਪੈਬਨਸ
ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬਵੱ ਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੇ ਪਰਤੀਬਕਬਰਆ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਬਨਰਦੇਸਾਂ ਵਾਲਾ
ਇੱ
ਕ ਕਾਗਜ਼,
ਸਾਮਲ
ਹੈ। ਅਤੇ ਿਚਾਅ ਲਈ ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ
ਓਿਰਡੋਜ਼ ਰੈਸਵਕਓ ਵਕੱ ਟ ਵਕੱ ਥੇ ਰੱ ਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਕੱ ਲਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰ ਟੀਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਬਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਫਲੋ ਰ (ਮੰ ਜ਼ਲ) ਤੇ ਇੱ ਕ ਬਕੱ ਟ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱ ਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਵਾਧੂ ਬਕੱ ਟਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਰੰ ਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਰੱ ਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਕੱ ਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫਲੋ ਰ (ਮੰ ਜ਼ਲ) 'ਤੇ ਇੱ ਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱ ਖੋ

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਲਫ਼ਟ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਟੋਮੇਬਟਡ ਿਾਹਰੀ ਬਡਬਫ਼ਬਿਰਲੇਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ)। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਬਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੂਬਚਤ ਕਰੋ ਬਕ ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਬਕੱ ਟ ਬਕੱ ਥੇ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਕੱ ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਰੱ ਖੋ, ਅਤੇ ਬਕੱ ਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ-ਪੰ ਨੇ ਵਾਲੀ
ਬਹਦਾਇਤ
ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲਗਾਓ।
Punjabi (India)

ਕੌ ਣ ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਵਕੱ ਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ — ਮੇਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ਼, ਦੂਜੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਬਹਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ — ਓਪੀਔਇਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵੇਲੇ
ਪਰਤੀਬਕਬਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਬਕੱ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਬਕੱ ਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, NYC ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਕੋਰੀਅਰਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੇਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ
ਬਸਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਬਕੱ ਟ ਨਾਲ ਇੱ ਕ-ਪੰ ਨੇ ਦੀ ਬਹਦਾਇਤ ਸ਼ੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਜਸ ਬਵੱ ਚ ਕੋਬਵਡ-19 (COVID-19)
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵੇਲੇ ਪਰਤੀਬਕਬਰਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਰਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਬਦੱ ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ

ਬਸ਼ਫ਼ਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ, ਸਟਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬਹਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬਖਪਤ ਟਰੇਬਨੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਦਾਇਤ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਮੀਬਖਆ

ਕਰਨ ਦੀ ਬਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਬਹਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਕੱ ਟਾਂ ਨਾਲ
ਰੱ ਬਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਬਵੱ ਚ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਿਧੇਰੀ ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਵਕੱ ਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਜੇ ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ NYC ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਕੱ ਟ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ
naloxone@health.nyc.gov ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਬਲੱਖੋ।
ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਜਨਤਕ ਬਸਹਤ ਲੌ ਅ ਦੇ ਅਨੁਭਾਗ 3309 (Public Health Law Section 3309) ਦੇ ਤਬਹਤ, ਬਜਹੜਾ ਵੀ ਬਵਅਕਤੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵੇਲੇ
ਪਰਤੀਬਕਬਰਆ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ, ਅਪਰਾਬਧਕ ਅਤੇ ਪਰਸਾਸਕੀ ਬਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਬਕ ਉਹ
ਵਾਜਿ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਬਵਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਬਨਉ ਯਾਰਕ ਸ਼ਬਹਰ 911 ਗੁੱ ਡ ਸਮੇਰੇਟਨ ਲੌ ਅ (New York State 911
ਂ ਤੱ ਕ ਨਸੀਲੇ
Good Samaritan Law) 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਬਜਸਦੇ ਕਿਜ਼ੇ ਬਵੱ ਚ 8 ਔਸ

ਪਦਾਰਥ, ਅਲਕੋਹਲ (ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਰਾਿ ਪੀਣ ਵਾਬਲਆਂ ਲਈ), ਭੰ ਗ (ਬਕਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਬਵੱ ਚ) ਹੈ, ਪੈਰਾਫਰਨੀਬਲਆ ਅਪਰਾਧ
ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਬਵਕਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਿੂਲਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰੋਿੇਸਨ ਜਾਂ
ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਖੁੱ ਲੇ ਵਾਰੰ ਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਜਾਂ ਿਾਲ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਬਦਆਂ ਲਈ ਸਪਸਟ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸੁ
ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਕਰਦਾ
।
ਜੇਰਤੁੱ ਬਖਆ
ਹਾਡੇ ਪਰ
ਕੋਦ
ਈਾਨ
ਸਵਾਲ
ਤਾਂਹੈਬਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ naloxone@health.nyc.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਬਲੱਖੋ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
nyc.gov/health 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “naloxone” (ਨਲੌ ਕਸੋਨ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।
ਸਵਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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