Wytyczne dotyczące naloksonu (Narcan) dla hoteli w Nowym Jorku, w których
goście odbywają kwarantannę i izolację w związku z pandemią COVID-19
Zgony z powodu przedawkowania opioidów nadal stanowią kluczowy problem podczas pandemii
spowodowanej chorobą wywołaną koronawirusem 2019 (COVID-19). Osoby odbywające kwarantannę i
izolację w hotelach mogą być bardziej zagrożone przedawkowaniem opioidów w wyniku:
• Przebywania poza swoim zwykłym środowiskiem
• Izolacji od sieci społecznościowych
• Zwiększonego stresu
• Zmian w tolerancji na leki spowodowanych zmianami w dostępie do leków lub substancji
odurzających
Nalokson jest bezpiecznym lekiem, który może uratować życie odwracając skutki przedawkowania
opioidów. Działa tylko na opioidy, takie jak heroina, leki przeciwbólowe na receptę i fentanyl, można go
jednak bezpiecznie stosować, nawet jeśli nie zażyto opioidów. Nalokson jest ogólnie dostępny.
Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (Wydział Zdrowia w Nowym Jorku) zaleca, aby
wszystkie hotele, w których goście odbywają kwarantannę i izolację były wyposażone w zestawy ratunkowe
na wypadek przedawkowania, zawierające nalokson na wypadek nagłych sytuacji zagrożenia zdrowia lub
życia związanych z opioidami. Poniższe wskazówki są przeznaczone dla agencji rządowych i pracowników
zakontraktowanych świadczeniodawców, którzy zarządzają lub oferują usługi w hotelach, w których goście
odbywają kwarantannę lub izolację.
Zestawy ratunkowe na wypadek przedawkowania w hotelach, w których goście odbywają kwarantannę
lub izolację
Co zawiera zestaw ratunkowy na wypadek
przedawkowania?
Każdy zestaw dostarczony przez Wydział Zdrowia w Nowym
Jorku zawiera dwie nielateksowe rękawiczki, dwie dawki
naloksonu w postaci aerozolu do nosa, wkładkę z instrukcjami
w języku hiszpańskim i angielskim na temat reagowania na
przedawkowanie oraz osłonę twarzy do wykonania sztucznego oddychania.
Gdzie należy przechowywać zestawy ratunkowe na wypadek przedawkowania?
Jeden zestaw należy umieścić w widocznym miejscu na każdym piętrze, na którym goście odbywają
kwarantannę lub izolację. Dodatkowe zestawy można przechowywać u personelu hotelu lub w recepcji.
Zestawy na poszczególnych piętrach należy umieścić w tym samym miejscu (na przykład obok wind lub
schodów, w pobliżu automatycznych zewnętrznych defibrylatorów ). Należy poinformować wszystkich
pracowników i gości, gdzie znajdują się zestawy z naloksonem. Zestawy muszą zawierać instrukcje, a w ich
pobliżu należy również zamieścić egzemplarz instrukcji opisanych na jednej kartce.
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Kto może korzystać z zestawu z naloksonem?
Każdy - w tym pomocniczy personel medyczny, pracownicy innych programów i goście - może skorzystać z
zestawu z naloksonem, aby udzielić pomocy w sytuacji przedawkowania opioidów.
Jakie szkolenie jest potrzebne, aby móc podać nalokson?
Dostarczając zestawy z naloksonem, kurierzy z Wydziału Zdrowia w Nowym Jorku przeszkolą na miejscu
personel medyczny lub inny personel pomocniczy. Każdy zestaw z naloksonem zawiera dodatkowe
jednostronicowe instrukcje z podsumowaniem poszczególnych kroków w czasie udzielania pomocy w
przypadku przedawkowania podczas pandemii COVID-19. Na koniec swojej zmiany personel może krótko
przeszkolić przybywających współpracowników lub polecić im zapoznanie się z instrukcjami. Szkolenie gości
nie jest wymagane, jednak razem z zestawami należy przechowywać instrukcje użycia. Nalokson jest
bezpieczny i łatwy w użyciu.
Co powinna zrobić moja agencja, jeśli będziemy potrzebowali więcej zestawów z naloksonem?
Należy wysłać wiadomość e-mail na adres naloxone@health.nyc.gov, aby powiadomić Wydział Zdrowia w
Nowym Jorku o wykorzystaniu naloksonu lub zamówić dodatkowe zestawy.
W jaki sposób osoby stosujące nalokson są chronione przed odpowiedzialnością?
Zgodnie z artykułem 3309 przepisów o zdrowiu publicznym (Public Health Law Section 3309), każda osoba
udzielająca pomocy w przypadku przedawkowania substancji odurzających jest chroniona przed
odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną, pod warunkiem że działa w sposób uzasadniony i w
dobrej wierze. Obowiązujący w stanie Nowy Jork przepis 911 o dobrym samarytaninie (New York State 911
Good Samaritan Law) również zapewnia ochronę przed wszczęciem postępowania sądowego zarówno
wobec osoby dzwoniącej na 911, jak i osoby która przedawkowała, za wykroczenie posiadania do około 225
gram (8 uncji) narkotyków, alkoholu (w przypadku osób nieletnich), konopi indyjskich (dowolna ilość),
akcesoriów do narkotyków i za dowolne wykroczenia związane ze sprzedażą. Przepis ten nie zapewnia jasno
sprecyzowanej ochrony prawnej w przypadku naruszenia zasad przebywania pod nadzorem kuratora lub
zwolnienia warunkowego, naruszenia związanego z wydaniem listu gończego lub kwestii związanych z
imigracją lub ochroną praw dziecka.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres naloxone@health.nyc.gov.
Więcej informacji można znaleźć na stronie nyc.gov/health, wyszukując „naloxone” (nalokson).

Wydział Zdrowia miasta Nowy Jork może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.
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