 COVID-19دی عالمی وباء دے دوران نیویارک شہر وچ کلے پن اتے
قرنطینہ ہوٹلز لئی ) Naloxone (Narcanدی ہدایت
کورونا وائرس دی بماری  )COVID-19( 2019دی عالمی وباء دے دوران افیوم دی ودھ مقدار لین تُوں اموات
اک خطرناک مسئلہ اے۔ ایہناں دے نتیجے وچ ہوٹالں وچ کلے رہن آلے اتے قرنطینہ کرن آلے لوکیں افیوم دی
ودھ مقدار لین دے ُبہتے خطرے وچ نیں:
• اپنے عمومی آلے دوالیاں تُوں بے گھر ہونا
• سوشل نیٹ ورکس تُوں کال پن
• ودھیا ہویا تناؤ
• عالج یا دوائیاں تیکر رسائی وچ بدالؤ دی وجہ تُوں دوائی دی برداشت وچ بدالؤ
 Naloxoneاک محفوظ دوائی اے جیہڑی کسے دی جان بچاون لئی افیوم دی ودھ مقدار لین دے اثرات ُنوں
ختم کردی اے۔ ایہ صرف افیوم تے کم کردی اے ،جیداں کہ ہیروئن ،تجویز کیتیاں درد دیاں گولیاں اتے فنٹائل،
پر جے افیوم موجود نہ وی ہووے تے وی ایہنوں ورتنا محفوظ اے۔  Naloxoneہرکسے لئی دستیاب اے جیہڑا
وی اینوں ورتنا چاہوے۔
"( "New York City Department of Health and Mental Hygieneنیویارک شہر ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اتے ذہنی
ن صحت) ( NYCہیلتھ ڈیپارٹمنٹ) تجویز کر رہیا اے کہ کلے پن اتے قرنطینہ آلے سارے ہوٹلز افیوم تُوں
حفظا ِ
ُ
متعلقہ ہنگامی صورتحال دی صورت وچ تھاں تے  naloxoneنال ودھ مقدار ورتن توں بچاؤ دیاں کٹس رکھن۔
ہیٹھاں دتی ہدایت سرکاری ادارے اتے کلے پن اتے قرنطینہ ہوٹلز وچ منتظم یا سروسز پیش کردے معاہدہ
شدہ فراہم کنندہ عملے لئی اے۔
کلے پن اتے قرنطینہ ہوٹلز وچ ودھ مقدار ورتن تُوں بچاؤ دیاں کٹس
ودھ مقدار ورتن تُوں بچاؤ دی کٹ کیی اے؟
قابل تلف دستانے naloxone ،نک
 NYCہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ولوں ہر کٹ وچ دو
ِ
آلے سپرے دیاں دو ڈوزز ،ودھ مقدار تے ردعمل بارے وچ ہسپانوی اتے
انگریزی وچ ہدایتاں دا اک پرچہ ،اتے ساہ بچاون دا عمل کرن لئی چہرے
لئی اک شیلڈ اے۔
ودھ مقدار تُوں بچاؤ دیاں کٹس کیتھے رکھیاں جاندیاں نیں؟
ہر فلور دی نمایاں تھاں تے اک کٹ رکھو جیتھے مہمان کلے یا قرنطینہ وچ رہ رہے نیں۔ اضافی کٹس عملے
کول یا فرنٹ ڈیسک تے رکھیاں جا سکدیاں نیں۔ ہر فلور تے اکو تھاں تے کٹس رکھو (مثال دے طور تے
ایلیویٹر یا سیڑھیاں دے نال ،خودکار بیرونی ڈی فیبریلیٹر دے نیڑے)۔ سارے عملے اتے مہماناں نُوں دس دوو
کہ  naloxoneکٹس کیتھے لبھیاں جا سکدیاں نیں۔ کٹس دے نال ہدایتاں رکھو ،اتے کٹس دے نیڑے اک
صفحے دی ہدایتی شیٹ ٹنگ دوو۔
 naloxoneکٹ نُوں کون ورت سکدا اے؟
کوئی وی ـــ بشمول طبی معاونت دا عملہ ،ہور پروگرام دا عملہ اتے مہمان ـــ افیوم دی ودھ مقدار لیے جان
تے ردعمل لئی  naloxoneکٹ ورت سکدے نیں۔
)Punjabi (Pakistan

 naloxoneدین لئی کیہڑی تربیت دی لوڑ اے؟
 naloxoneکٹس دین ویلے NYC ،ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ دے کوریئرز تھاں تے موجود طبی عملے یا دوجے معاون
عملے نُوں تربیت دین گے۔ ہر  naloxoneکٹ دے نال اضافی اک صفحے دی ہدایتی شیٹ اے جیہڑی
 COVID-19دی وباء دے دوران ودھ مقدار تے ردعمل دے مرحلیاں دا خالصہ کردی اے۔ اُونہاں دی شفٹ دے
اخیر تے ،عملہ آون آلے شریک کم آلیاں نُوں جامع تربیت دے سکدا اے یا ہدایتی شیٹ دا جائزہ لین دا دس
سکدا اے۔ مہماناں نُوں تربیت دین دی کوئی لوڑ نہیں ،پر ورت دیاں ہدایتاں کٹس دے نال رکھیاں جانیاں
چاہیدیاں نیں۔  Naloxoneمحفوظ اتے ورتن لئی سوکھی اے۔
جے سانوں ہور  naloxoneکٹس دی لوڑ پے جاوے تے میرے ادارے ُنوں کیی کرنا چاہیدا اے؟
جے  Naloxoneورتی جاوے ،یا اضافی کٹس دی درخواست دین لئی  NYCہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نُوں اطالع دین
لئی  naloxone@health.nyc.govتے ای میل کرو۔
 naloxoneورتن آلے لوکاں لئی واجبات دا کیہڑا تحفظ دستیاب اے؟
"عوامی صحت کے قنون دے سیکشن (Public Health Law Section 3309) " 3309دے تحت ،جیہڑا وی ودھ
مقدار تے ردعمل کردا اے ،تے جیدوں تیکر اوہ چنگی اتے نیک نیتی نال کم کر رہیا اے اوہدے کول سول،
فوجداری اتے انتظامی واجبات دے خالف تحفظ موجود اے۔ ایہہ"نیو یارک اسٹیٹ  911گڈ سمارٹین الء"( New
 )York State 911 Good Samaritan Lawوی قنونی چارہ جوئی تُوں دواں ُنوں  911تے کال کرن آلے اتے ودھ
مقدار لین آلے بندے جینے  8آونس تیکر منشیات کول رکھی ہووے( ،نابالغ پین آلیاں لئی) الکحل( ،کسے وی
مقدار وچ) بھنگ ،پارفرنالیا جرم اتے کوئی وی فروخت دے جرم دے خالف تحفظ فراہم کردا اے۔ ایہہ جانچ اتے
پیرول خالف ورزیاں ،اوپن وارنٹ یا امیگریشن یا باالں دی بہبود ُتوں متعلق مسئلیاں دی خالف ورزیاں لئی
واضح طور تے قنونی تحفظ فراہم نہیں کردا اے۔
جے تہاڈے کوئی وی سوال نیں ،تے میربانی کر کے  naloxone@health.nyc.govتے ای میل کرو۔ ہور
جانکاری لئی nyc.gov/health ،مالحظہ کرو اتے "ُ "naloxoneنوں تالش کرو۔
 NYC Health Departmentبدلدے حاالت دے مطابق تجویزاں بدل سکدا اے۔
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