कोभिड-१९ महामारीको अवधिमा अधिकमात्राको सम्बोिन
नालोक्सोन (नाकाान) एउटा यस्तो औषधि हो जसले ओपिओइड अधिकमात्राका प्रभावहरू उल्ट्याउन सक्छ। यसले हे रोइन,
प्रेस्क्स्िप्सन िीडानासक र फेन्टाननलमा जस्तो ओपिओइड मात्रा काम गछछ , तर ओपिओइड नभएको स्क्स्िनतमा प्रयोग गनछ िनन
सुरक्षित छ।
कोभिड-१९ साविानीहरू:अधिकमात्रालाई सम्बोिन गर्ाछ छोटो अवधिका लाधग अको व्यस्क्क्तबाट ६ फफटभन्र्ा कम र्रू ीमा हुनु

आवश्यक छ। अनावश्यक सम्िकछ ननषेि गनछका लाधग आफ्नो सक्र्ो गनह
ुछ ोस ्। उद्िार श्वासप्रश्वासका लाधग फकटमा प्रर्ान गररएको
िञ्जा लगाउनुहोस ् र अनुहारको आवरण प्रयोग गनुछहोस ्। सम्बोिन गररसकेिनछ, कम्तीमा २० सेकेन्डका लाधग साबुन िानीले हात
िन
ु ुहोस ् र तिाईँले िञ्जा लगाएकै भए िनन आफूले छोएको जन
ु सुकै वस्तु (जस्तै, फोन) मा अल्टकोहल वाइि प्रयोग गनुछहोस ्।

कोभभड-१९ का बेला अधिकमात्राको प्रभाव उल्ट्याउने चरणहरूका लाधग तल हे नुछहोस ्।
• अधिकमात्रा लक्षणहरूको खोजी गनह
ुछ ोस ्: प्रनतफियाहीन, कम वा बन्र् भएको श्वासप्रश्वास, रङ

कराउनुहोस ्
तिा

छातीको

•
•

उडेको ओठ वा औँलाका टुप्िा, घुराई, घााँटीको गडगड।
प्रनतफिया जााँच्नका लाधग कराउनुहोस ्।
यदर् कुनै प्रनतफिया नभए, पञ्जा लगाएका औँलाका जोनीहरूले सो व्यस्क्क्तको छातीको हड्डीमा
तलमाधि रगड्नुहोस ् (हरे क नालोक्सोन फकटमा गैर-ल्टयाटे क्स िञ्जाहरू उिलब्ि छन ्)।

हड्डीमा
रगड्नुहोस ्
•

नालोक्सोन

•

दर्नह
ु ोस ्:
•

मेडडकल ब्याकअिका लाधग ९११ मा फोन गनह
ुा ोस ्। कोभिड-१९ का कारण मेडडकल
सेवाहरूका लाधग आितकाभलन प्रनतफिया समयहरू दिलो हुन सक्छन ्।
नालोक्सोन दिनुहोस ्:
1. प्याकेज खोल्टनुहोस ्। उिकरणको िरीिण नगनुछहोस ्।
2. उिकरणको नोजललाई सम्बस्क्न्ित व्यस्क्क्तको नाकमा राख्नुहोस ्।
3. नालोक्सोन ररभलज गनछका लाधग प्लन्जर धिच्नुहोस ्।
4. यदर् र्ई
ु भमनटमा कुनै प्रनतफिया भएन भने, अको मात्रा दर्नुहोस ्।

उद्िार श्वासप्रश्वास (मुख-बाट-मुख) वैकस्क्ल्टिक हो। अनुहार कवचका बारे मा तिाईँको फकटमा
ननर्े शनहरू प्राप्त गनछ सफकनेछ। अनह
ु ारको कवच प्रयोग गर्ाछ िनन कोभिड-१९ प्रसारणको

सहयोग

•

जोखखम कायम रहन्छ।
तिाईँले नालोक्सोन प्रयोग नगरे का बेला वा उद्िार श्वासप्रस्वास नगराएका बेला सो व्यस्क्क्तलाई

•

ररकिरी अवस्थामा (कोल्टटे ) सुताउनुहोस ्।
सो व्यस्क्क्त ब्यूाँखिए, के ियो उल्लेख गनह
ुा ोस ्। उनीहरूलाई नालोक्सोनको प्रभाव (३०-९० भमनट)
सफकनु अनघ लागू िर्ािछ प्रयोग गररएमा, त्यसले ननभलछप्तता (पविड्रअल) घटाउाँ र्ै न र अको
अधिकमात्राको जोखखम भने बिाउन सक्छ भनी सल्टलाह दर्नुहोस ्।

तिाईँले फकट प्राप्त गरे को कायछिममा सम्िकछ गरी आफूले फकट प्रयोग गरे को र त्यसको ररफफल आवश्यक भए जानकारी
दर्नह
ु ोस ्, वा अको फकट कसरी प्राप्त गने बारे जानकारीका लाधग nyc.gov/naloxone हे नुछहोस ्।

लाञ्छनाबाट कसरी बचाउने सदहत कोभभड-१९ का बारे मा सामान्य जानकारीका लाधग nyc.gov/health/coronavirus वा
cdc.gov/covid19 हे नह
ुछ ोस ्। वास्तपवक-समय अिडेटहरूका लाधगnyc.gov/coronavirusहे नुछहोस ्।
एनवाइभस स्वास््य वविागले पररस्स्थतिहरू ववकभसि हुुँिै जाुँिा भसफाररसहरू पररविान गना सक्नेछ।

Nepali

6.11.20

