 COVID-19دی عالمی وباء دے دوران ودھ مقدار تے ردعمل
) Naloxone (Narcanاک دوائی اے جیہڑی افیوم دی ودھ مقدار دے اثرات نُوں واپس کر سکدی 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۔
 COVID-19دیاں احتیاطاں :ودھ مقدار تے ردعمل لئی دوجے بندے ُتوں کجھ دورانیے لئی  6فٹ تُوں
گھٹ فاصلہ درکار ہو سکدا اے۔ غیرضروری چھون توں گریز کرن دی پوری کوشش کرو۔ ساہ ریسکیو کرن
لئی فراہم کیتی کٹ تُوں دستانے اتے چہرے دی شیلڈ ورتو۔ ردعمل تُوں بعد ،اپنے ہتھاں نُوں صابن اتے
پانی نال گھٹ تُوں گھٹ  20سیکنٹاں تیکر دھوو ،اتے ہر شے جینوں چھویا اے (جیداں کہ فون) تے اک
الکحل تے مبنی وائپ ورتو ،بھاویں تُسی دستانے وی پائے ہوئے نیں۔  COVID-19دے دوران ودھ مقدار
نوں واپس کرن لئی ہیٹھاں دتے مرحلیاں نُوں ویکھو:

چیخو
اتے
چھاتی نُوں
ملو
Naloxone
دوو

•

ودھ مقدار دیاں عالمتاں نُوں تالش کرو :غیر ذمہ واری ،ہولے یا ُرکے ہوئے
ساہ ،بے رنگ ُبل یا انُگالں دے پوٹے ،خراٹے لینا یا غرغرانا
ردعمل ویکھن لئی چیخو۔
جے کوئی ردعمل نہ ہووے ،دستانے آلی انگالں بندے دی چھاتی دی ہڈی
تے اوتے تھلے کر کے ملو (ہر  naloxoneکٹ وچ ڈسپوزبل دستانے دستیاب
نیں)۔

•

طبی بیک اپ لئی  911تے کال کرو۔  COVID-19دی وجہ تُوں طبی سروسز
دے رد عمل دا وقت گھٹ ہو سکدا اے۔
 naloxoneدوو:
 .1پیکٹ نُوں چھیل کے کھولو۔ ڈیوائس نُوں ٹیسٹ نہ کرو۔
 .2نوزل نُوں بندے دی نک وچ پاوو۔
ُ
 naloxone .3خارج کرن لئی پلنجر نوں دبو۔
 .4جے دو منٹاں وچ کوئی ردعمل نہ ہووے ،تے اک ہور واری دوو۔

•

ساہ دا ریسکیو (منہ تُوں منہ) اختیاری اے۔ ساڈی کٹ دی چہرے دی شیلڈ
وچ ہدایتاں لبھ جان گیاں۔ چہرے دی شیلڈ نوں ورتدے ہوے وی  COVID-19دے
پھیالؤ دا خطرہ ہو سکدا اے۔
جیدوں وی تُسی  naloxoneنہیں ورت رہے یا ساہ ریسکیو کر رہے او تے بندے
نُوں بحالی دی پوزیشن (اونہاں دے پاسے تے) لما پاؤ۔
ُ
جے بندہ جاگ جاوے ،تے وضاحت کرو کہ کیی ہویا سی۔ اونہاں نوں نصیحت
کرو کہ  naloxoneتُوں  30-90منٹاں پہالں لتی منشیات وچ کمی نہیں آوے گی
اتے اک ہور ودھ مقدار دا خطرہ ودھ سکدا اے۔

•
•

•

•

معاونت

•

جیتھوں تُسی کٹ لئی سی اوس پروگرام نال رابطہ کر کے دسو کہ تُسی اونہوں ورت لیا اے اتے تہانوں
اک ہور دی لوڑ اے ،یا اک ہور کٹ حاصل کرن دی جانکاری لئی  nyc.gov/naloxoneمالحظہ کرو۔
کورنا وائرس دی بماری  )2019 (COVID-19دے بارے عمومی جانکاری لئی ،بشمول رسوائی تُوں کیداں
بچنا اے لئی nyc.gov/health/coronavirus ،یا  cdc.gov/covid19مالحظہ کرو۔ حقیقی وقت دیاں تازہ
کاریاں لئی  nyc.gov/coronavirusمالحظہ کرو۔
 NYCمحکمہ صحت بدلدے حاالت دے مطابق تجاویز نُوں بدل سکدا اے۔
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