যে সকল মানুষ মাদক যসবন করেন তারদে জনয COVID-19 ননরদে নিকা
COVID-19 আমাদের কমমউমিটিদে অমিরে ছড়াদে এিং আপিার িামড়র িাইদর আপমি যখি
অিযদের সাদে একমিে হদেি েখি এটি ছড়ািার ঝুঁ মক োদক। যযদহে মসটি আিার খলদছ, োই
COVID-19-এর সংক্রমণ রুখদে আমাদের অিশ্যই পেদেপগুদলা যিওয়া অিযাহে রাখদে হদি।
COVID-19 প্রনতরোধ করুন
COVID-19 এর মিস্তাদরর ঝুঁ মক হ্রাস করদে এই চারটি মূল পরামশ্শ মাোয় রাখি:
•

•

•

•

Bengali

েনদ আপনন সুস্থ যবাধ না করেন বা COVID-19 সংক্রান্ত সমসযাগুনলে ঝুঁু নক খুব যবনি
থারক তাহরল বানিরত থাকুনx।
o পমরকমিে মরওদপমিংদয়র আপদেটগুমল অিসরণ করুি।
o যেেণ িা যকাদিা ভ্যামিি যিদড়াদে, যেটা সম্ভি িামড়দে োকা (যমে োদে
আপিার চাকমর িা কাদের যেদি অসমিধা িা হয়) COVID-19 যেদক মিদেদক
এিং অিযদের সরমেে রাখার এখিও পযশন্ত সিদেদক মিরাপে মিকি।
o COVID-19 সম্পমকশ ে উপসর্শগুমলর যেদি স্বাভ্ামিদকর যেদক আদরা যিমশ্ গুরুত্ব
সহকাদর আপিার শ্রীদরর ওপর িের রাখি। আপিার যমে অি যেদক মধযম
মািার উপসর্শ োদক োহদল িামড়দে োকুি। প্রদয়ােিীয় মচমকৎসা যসিা
(COVID-19 এর েিয যটস্ট করা সহ) িা আপিার মেমিসপি এদি যেওয়ার যকউ
িা োকদল, মমের মেমিসপদির মদো, দেিমিি প্রদয়ােিীয় মেমিস আিার েিয ছাড়া
িাইদর যাদিি িা।
একটি মুরখে আবেণ পরুন। এমিমক আপমি সস্থ যিাধ করদল এিং যকাদিা উপসর্শ িা
োকদলও, িামড়র িাইদর োকাকালীি একটি মদখর আিরণ িযিহার করুি এিং অিযদের
যেদক অন্তে 6 ফট েূদর োকুি।
স্বাস্থযসম্মত হারতে স্বাস্থযনবনধ অনুিীলন করুন। সািাি এিং েল মেদয় অন্তে 20 যসদকন্ড
ধদর প্রায়শ্ই হাে ধি। সািাি িা েল উপলব্ধ িা োকদল একটি অযালদকাহল মভ্মিক হযান্ড
সযামিটাইোর িযিহার করুি।
o যয সমস্ত িযমি মােক যসিি কদরি, োদের পদে এই আইদটমগুমল অযাদিস করা
সহে িাও হদে পাদর। সামগ্রীগুমলর েিয সিসিঞ্জ িাসভি ি প্রাভাইডাি (syringe
service providers, SSPs), যমমেদকল মিমিক িা ড্রপ-ইি যসন্টারগুমলদে যেখি,
o একটি টিসয িা োমার হাো মেদয় আপিার মখ ঢাকুি কাশ্া িা হাুঁচার সময়।
আপিার হােগুমল িযিহার করদিি িা।
o িা যধায়া হাদে যচাখ, িাক, িা মখ স্পশ্শ করদিি িা।
o অিযদের সাদে হাে যমলাদিি িা। োর িেদল, হাে িাড়ি।
অনযরদে যথরক িােীনেক দূেত্ব বজায় োখুন।

o িামড়র িাইদর োকাকালীি যয যকাদিা সময় অিযদের যেদক অন্তে 6 ফট েূদর
োকুি।
o আপিার িসিাদসর যকাদিা স্থায়ী োয়র্া িা োকদল, অিযািয যলাকদের যেদক অন্তে
6 ফট েূরদত্ব োকুি এিং একটি যফস কভ্ামরং পরুি।
ননোপদভারব মাদক বযবহারেে পোমিে
•
•
•
•
•
•
•
•
•

েীিাণিাশ্ক দ্রিয, েদল যর্ালা েীিাণিাশ্ক রাসায়মিক, িা অন্তে 60% অযালদকাহল যি
দ্রিয মেদয় মােদকর যমাড়ক, পণযসামগ্রী এিং সারদফসগুমল মছি।
মােকটি মিদে প্রস্তুে করুি।
একা যসিি করা এমড়দয় চলি মকন্তু আপমি যাদের সাদে আদছি োদের সাদে শ্ারীমরক েূরত্ব
িোয় রাখি।
আপমি যে মািদের সাদে আলাপচামরোয় মিযি হি ো সীমমে করুি। এমি যকউ যার
সাদে আপমি িসিাস কদরি িা, োর যেদক অন্তে 6 ফদটর েূরত্ব িোয় রাখি।
িযালদিাি সদে রাখি। িযালদিাি একটি মিরাপে ওেধ যা একটি ওমপওদয়ে ওভ্ারদোদের
প্রভ্াি িেদল মেদে পাদর।
একটি ওভ্ারদোদের মিরাপিার পমরকিিা করুি এমি কাদরা সাদে মযমি োদিি যয আপমি
িযিহার করদিি।
যমে একা যসিি কদরি, যসিি করার আদর্ "Never Use Alone" (কখিও একা যসিি
করদিি িা) এর হটলাইি 800-484-3731 িম্বদর যফাি করুি।
একেি SSP েীিাণমি করা (যস্টরাইল) মােক িযিহাদরর সামগ্রী এিং িযালাদিাি
সরিরাহ করদছ মকিা ো যেখদে োদের সাদে যযার্াদযার্ করুি।
মােক সরিরাদহ সম্ভািয ঘাটমে িা পমরিেশ দির েিয প্রস্তুে োকুি।

আপনন েনদ ইরেক্ট করেন:
• ভ্ার্ কদর িযিহার করা এমড়দয় চলি।
o আপিাদক যমে যশ্য়ার করা িা মসমরঞ্জগুমল (এিং অিযািয সরঞ্জাম) আিার িযিহার
করদে হয়, িযিহারগুমলর মদধয যসগুমল েল মেদয় ভ্াদলা কদর পমরষ্কার কদর মিি।
▪ েীিাণিাশ্ক রাসায়মিক িযিহার করদল, িযাদরদলর মদধয অন্তে 30 যসদকন্ড
েমিদয় রাখি। েীিাণিাশ্ক রাসায়মিক িযিহার করার পদর িযাদরলটি
পমরষ্কার েল মেদয় ভ্াদলা কদর ধদয় যফলি।
• সম্ভি হদল, মিদের ইদঞ্জকশ্ি প্রস্তুে করুি এিং প্রদয়ার্ করুি।
• সূচটি চাটদিি িা।
েনদ আপনন পাইপ, বং, স্ট্র বা ই-নসগারেট বযবহাে করেন:
• ভ্ার্ কদর িযিহার করা এমড়দয় চলি। যয অংশ্গুমল আপমি আপিার য াুঁট, িাক িা হাে
মেদয় স্পশ্শ কদরি যসগুমল একটি অযালদকাহল যসায়াি মেদয় মছি িযিহার করার অন্তিশেী
সমদয়।
অনতনেক্ত ননরদে নিকা

•
•

আপমি যমে যকাি ওেধ যিি, োহদল ওেধ আিদে ফাদমশমসদে যাওয়া কমািার েিয যিমশ্
ওেধ পাওয়ার মিেদয় আপিার মচমকৎসা পমরদেিা প্রোিকারীর সাদে কো িলি।
আপমি যমে ওমপওদয়ে িযিহাদরর িযামধর েিয ওেধ মিদয় োদকি যযমি যমোদোি অেিা
িদপ্রদিামফশ ি:
o আপিার ওমপওদয়ে মচমকৎসা প্রোিকারীর সাদে যযার্াদযার্ করুি যটমলদমমেমসদির
েিয আপিার অযাপদয়ন্টদমদন্টর মিকিগুমলর েিয।
o আপিার ওমপওদয়ে মচমকৎসা প্রোিকারীর সাদে কো িলি িামড়দে-মিদয়-যাওয়ার
ওেদধর মিকিগুমল সম্পদকশ ।

সংস্থানসমূহ
•

•

•

•

•

SSP এমি কমশসূমচ যা মােক যসিিকারীদের মােক যসিদির েীিাণমি সরঞ্জাম প্রোি
কদর। COVID-19 অমেমারীর সময় যকাি পমরদেিাগুমল যেওয়া হদে ো োিার েিয
আপিার স্থািীয় SSP-যের যফাি করুি। nyc.gov/health এ যাি এিং "syringe service
programs" (মসমরঞ্জ সামভ্শ স যপ্রাগ্রাম) খুঁেি।
আপনাে কাছাকানছ নযালারসান খুুঁজরত, nyc.gov/nycwell এ যাি িা 888-692-9355
িম্বদর যফাি করুি। সময় এিং উপলভ্যো পমরিেশ ি হদয় োকদে পাদর িদল, িযালদিাদির
উপলভ্যোর েিয সম্প্রোয়-মভ্মিক যপ্রাগ্রাম এিং ফাদমশমসগুমলদে যাওয়ার আদর্ োদের সাদে
যযার্াদযার্ করুি।
NYC Well: NYC Well কমীরা 24/7 উপলভ্য এিং 200টিরও যিমশ্ ভ্াোয় সংমেপ্ত
কাউদেমলং এিং পমরচযশার যরফাদরল প্রোি করদে পাদরি। সহায়োর েিয,
888-692-9355 িম্বদর যফাি করুি অেিা nyc.gov/nycwell এ মর্দয় অিলাইি চযাট
করুি।
আমেশক সহায়ো, খােয, স্বাস্থয যসিা িা মিমা কভ্াদরদের মদো সমসযা এিং যািেীয় মকছর
সমাধাদির অমেমরি সংস্থাদির েিয িযাপক সংস্থাদির মিদেশ মশ্কা যেখি।
nyc.gov/health/coronavirus এ যাি এিং "Community Services" (কমমউমিটি
সামভ্শ দসস) যেখি।
COVID-19 সম্পদকশ সাধারণ েদেযর েিয, nyc.gov/health/coronavirus যেখি।

পনেনস্থনত যেমন হরব যসই অনুোয়ী NYC স্বাস্থয দপ্তে (NYC Health Department) তাে
সুপানেিগুনল পনেবতেন কেরত পারে।
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