COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਤਿਤਰਆ ਿਰਨਾ
ਨਲੌ ਿਸੋਨ (ਨਾਰਿੈਨ) ਇੱ ਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਓਪਿਔਇਡ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੂੰ ਉਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਸਰਫ਼
ਓਿੀਔਇਡ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਹੈਰੋਇਨ, ਪਿਿਸਪਕਿਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਿੇਨਪਕਲਰਸ ਅਤੇ ਫੈਨਟਾਪਨਲ, ਿਰ ਜੇ
ਓਿੀਔਇਡ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਹੈ।
COVID-19 ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਿਿਪਤਪਕਪਰਆ ਕਰਨ ਪਵੱ ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਪਵਅਕਤੀ
ਤੋਂ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰਪਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਲੋੜ੍ੇ ਸੂੰ ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿੂਰੀ ਕੋਪ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ। ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ
ਸਾਹ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪਕਟ ਪਵੱ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਿਪਹਨੋ। ਿਿਪਤਪਕਪਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 20 ਸਪਕੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ ਜਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਨੇ ਿਾਏ ਹੋਣ,
ਆਿਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਛੂਹੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ (ਪਜਵੇਂ ਫ਼ੋਨ) ’ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਈਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ
ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਚਰਣਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ:

ਜ਼ੋਰ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ
ਸਟਰਨਲ ਰਬ

•
•
•

•

ਨਲੌ ਕਸੋਨ
ਪਦਓ

•

•

ਸਹਾਇਤਾ

•
•

Punjabi (India)

ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਿ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ: ਅਪਕਪਰਆ਼ਿੀਲ, ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਬੂੰ ਦ ਹੋਇਆ ਸਾਹ,
ਬੇਰੂੰਗ ਬੁੱ ਲਹ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਘੁਰਾੜ੍ੇ ਜਾਂ ਗਰਾਰੇ।
ਪਕਪਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਰੋ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਦਸਿਾਤਨਆਂ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰ ਢਾਂ ਨੂੰ
ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱ ਡੀ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਿਰ-ਥੱ ਲੇ ਰਗੜੋ (ਹਰ ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਪਕਟ
ਪਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਲੇ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਨੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ)।
ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਅਿ ਲਈ 911 'ਿੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। COVID-19 ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਿਪਤਪਕਪਰਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਲੌ ਿਸੋਨ ਤਦਓ:
1. ਿੈਕੇਜ ਨੂੂੰ ਪਛੱ ਲ ਕੇ ਖੋਲਹ ਲਵੋ। ਪਡਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੋ।
2. ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੂੰ ਪਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨੱਕ ਪਵੱ ਚ ਿਾਓ।
3. ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਿਲੂੰਜਰ ਨੂੂੰ ਦਬਾਓ।
4. ਜੇਕਰ ਦੋ ਪਮੂੰ ਟਾਂ ਪਵੱ ਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਪਦਓ।

ਬਚਾਅ ਵਾਸਿੇ ਸਾਹ ਦਵਾਉਣਾ (ਮੂੰ ਹ-ਿੋਂ-ਮੂੰ ਹ ਜੋੜ ਿੇ) ਪਵਕਲਿਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਕਟ
ਪਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ’ਤੇ ਪਹਦਾਇਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ COVID-19 ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਹ ਨਾ ਦਵਾ
ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਓਦੋਂ ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਤਰਿਵਰੀ ਸਤਿਿੀ (ਉਸਦੇ ਿਾਸੇ) ਪਵੱ ਚ ਪਲਟਾਓ।
ਜੇਕਰ ਪਵਅਕਤੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱ ਸੋ ਤਿ ਿੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਪਦਓ ਪਕ ਨਲੌ ਕਸੋਨ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 90 ਪਮੂੰ ਟ ਿਪਹਲਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਿਦਾਰਥਾਂ

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ
ਜੋਖਮ ਨੂੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਜਸ ਿਿੋਗਰਾਮ ਪਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਿਣੀ ਪਕਟ ਪਮਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੂੰ ਿਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂਨੂੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੂੰ ਮੁੜ੍ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਪਕਟ ਿਿਾਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
nyc.gov/naloxone ’ਤੇ ਜਾਓ।
ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮੇਤ, ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਰੋਗ 2019 (COVID-19) ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
nyc.gov/health/coronavirus ਜਾਂ cdc.gov/covid19 'ਤੇ ਜਾਓ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਿਡੇਟਸ ਲਈ
nyc.gov/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਤਿਿੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਤਸਹਿ ਤਵਭਾਗ ਤਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਿਦਾ ਹੈ।
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