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COVID-19 এর সময় ওষুধ এবং ববননোদনমূলক পদোনথের বনরোপদ 
সংরক্ষণ সংক্রোন্ত বননদে বিকো 

কররোনোভোইরোস ররোগ 2019 (COVID-19) মহোমোরীর কোররে আমোরের এবং আমোরের 
সম্প্রেোয়গুলিরক লনরোপে রোখোর উরেরযে আমোরের দেনলিন কমমসচূী পলরবর্ম ন কররর্ হরয়রে। রেরহরু্ 
আমরো রবলয সময় বোলিরর্ কোটোই, র্োই বোলির লভর্রর লনরোপে থোকোর কথো মরন রোখো গুরুত্বপূেম। 
বোলির বোইরর েোর্োয়োর্ করো হ্রোস কররর্ অরনরক ওষুধ অথবো লবরনোেনমূিক পেোথম (রেমন মোেক 
এবং মে) রবলয পলরমোরে লকরন আনরেন। আপলন েলে বোলিরর্ ওষুধ অথবো লবরনোেনমূিক পেোথম 
রোরখন, রসগুলি লনরোপরে, এবং লযশুরের নোগোরির বোইরর সংরক্ষে করো উলচর্। মহোমোরীর সময় 
লযশুরের বোলিরর্ থোকোর সম্ভোবনোই রবলয, এবং র্োরো হয়র্ েরূ্মটনোবযর্ঃ বোলিরর্ রে ওষুধ অথবো 
লবরনোেনমূিক পেোথম পোরবন, র্ো রখরয় রেিরর্ পোররন। এর েরি লচলকৎসোগর্ জরুলর অবস্থো, রেমন 
মোেক সংক্রোন্ত লবষকোরীর্ো হরর্ পোরর। লনরচ লকেু পরোমযম রেওয়ো হি েো আপনোরক ওষুধ এবং 
লবরনোেনমূিক পেোথম লনরোপরে সংরক্ষে কররর্ সোহোেে কররব।  

ওষুধ এবং অনযোনয পদোথেসমূহ বনরোপনদ সংরক্ষণ করো  
• আপনোর ওষধুগুলি সংগঠির্ রোখুন এবং লনলির্ করুন রসগুলি রেন রময়োে উত্তীেম নো হরয় 

লগরয় থোরক। ওষুধগুলি র্োরের আসি রমোিরক রোখুন এবং রসগুলি রনওয়োর আরগ রিরবিগুলি 
রময়োে উত্তীেম হওয়োর র্োলরখ এবং সঠিক র োলজং লনরেমযোবিীর জনে সোবধোরন পরীক্ষো 
করুন।  

• রবোর্িগুলি ভোরিো করর বন্ধ করো হরয়রে লকনো পরীক্ষো করুন এবং সুরলক্ষর্ভোরব রোখুন। 
ওষুধগুলি একটি কেোলবরনরট লযশুরের নোগোরির বোইরর রোখুন।  

• লনয়লির্ পেোথম রেমন ওলপওরয় , রবরজো োয়োরজলপন্স এবং র্ুরমর ওষুধ েরু্মটনোক্ররম রখরয় 
লনরি ক্ষলর্কোরক হরর্ পোরর, লবরযষ করর লযশুরের জনে। সম্ভব হরি, এগুলি র্োিো বন্ধ করর 
রোখুন।  

o এমন একটি জোয়গো বেবহোর করুন েোরর্ একটি র্োিো িোগোরনো আরে রেমন একটি 
র স্ক ড্রয়োর অথবো েোইলিং কেোলবরনট। 

o একটি লবেেমোন ড্রয়োর অথবো কেোলবরনরট একটি র্োিো িোলগরয় রোখুন েলে র্োর 
একটি অন্তলনমলমমর্ র্োিো নো থোরক।  

o রেোট িক বক্স লকনুন অনিোইন। 
o ড্রয়োরর বো কেোলবরনরট চোইল্ড িক বেবহোর করুন েলে বোলিরর্ অল্পবয়স্ক বোচ্চোরো 

উপলস্থর্ থোরক।  
o আপলন েলে ওষুধ িক করর রোখরর্ অক্ষম হন, রসগুলি নোগোিরেোগে অথবো 

সোমোলজক এিোকোগুলির বোইরর রোখুন রেখোরন রসগুলি সহরজই পোওয়ো রেরর্ পোরর। 



 

• আপলন েলে ট্র্েোমো ি, অলক্সরকো ন, হোইরড্রোরকো ন, লমথোর োন, রহররোইন অথবো রেন্টোলনরির 
মর্ ওলপওরয়  রনন, র্োহরি েরূ্মটনোক্ররম ওভোরর োজ হরয় েোওয়োর রক্ষরে নেোরিোরক্সোন 
উপিভে রোখুন। নেোরিোরক্সোন একটি ওষুধ েো সোমলয়কভোরব ওলপওরয়র র প্রভোব আটরক রেয়, 
েোর েরি েোর ওভোরর োরজর অলভজ্ঞর্ো হরে লর্লন লনঃশ্বোস লনরর্ পোররন এবং প্ররয়োজন হরি 
লচলকৎসো রপরর্ পোররন। নেোরিোরক্সোন লবনোমূরিে রপ্রসলক্রপযন েোিো পোওয়ো রেরর্ পোরর, এবং 
একটি নেোসোি রে লহরসরব সহরজই প্রেোন করো রেরর্ পোরর। লনলির্ করুন পলরবোররর 
অনেোনেরো জোরনন নেোরিোরক্সোন রকোথোয় রোখো হয় এবং লকভোরব রসটি বেবহোর কররর্ হয় 
েরু্মটনোক্ররম ওভোরর োজ হওয়োর রক্ষরে।  

o আপলন েলে লনলির্ নো হন রকোথোয় রেরর্ হরব নেোরিোরক্সোরনর বেবহোর সম্পরকম  
প্রলযক্ষে রপরর্, র্োহরি NYC Well এর নেোরিোরক্সোন পৃষ্ঠো 
nycwell.cityofnewyork.us/en/naloxone রেখুন।  

• আপলন েলে অনেোনে পেোথম রেমন রকোরকন, কেোনোলবস, মোযরুম অথবো লক্রস্টোি রমথ 
বেবহোর কররন, র্োহরি রসগুলি র্োিো বন্ধ করর রোখো এবং লযশুরের েলৃির আিোরি রোখো 
লনলির্ করুন। আপলন েলে অলর্লরক্ত সরবরোহ বেবহোর কররন এই পেোথমগুলি রনওয়োর জনে 
(লসলরজ, িোইটোর, পোইপ এবং অনেোনে সরজোম) র্োহরি রসগুলিও র্োিো লেরয় রোখরবন।  

• আপলন েলে গোাঁজো বেবহোর কররন, র্োহরি সরচর্ন থোকুন রে ভক্ষেরেোগে কেোনলবস পেে 
সোধোরে স্ন্েোক বো কেোলি লহরসরব ভুি করো রেরর্ পোরর। কেোনোলবস লযশুরের রক্ষরে 
ক্ষলর্কোরক হরর্ পোরর েলে র্ো েরু্মটনোক্ররম খোওয়ো হয় এবং র্োর েরি হোসপোর্োরি ভলর্ম  
হওয়োর প্ররয়োজন হরর্ পোরর। এমন লক অল্প পলরমোে ভক্ষেরেোগে কেোনোলবস পরেে েরথি 
পলরমোে রোসোয়লনক THC থোলকরর্ পোরর েো লযশুরের জনে ক্ষলর্কোরক হরর্ পোরর। এই 
পেেগুলি পথৃক করর এবং র্োিো বন্ধ করর রোখো লনলির্ করুন, লবরযষ করর েলে বোলিরর্ 
লযশু থোরক।  

• মে র্োিো বন্ধ করর রোখুন অথবো লযশুরের নোগোরির বোইরর রোখুন। সম্ভব হরি, অনেোনে 
পোনীয় এবং খোরেের রথরক পৃথক রোখুন েো পলরবোররর অনেোনে খোন।  

বনরোপদ বনষ্পবি 
• আপনোরক েলে রময়োরেোত্তীেম অথবো অপ্ররয়োজনীয় পেোরথমর লনষ্পলত্ত সোধন কররর্ হয়, প্রথরম 

রেখুন রিরবরি লনষ্পলত্তর জনে লনরেময রমল রকযন রিরবরি রেওয়ো আরে লকনো।  
• আপনোর এিোকোয় একটি লনষ্পলত্তর জোয়গো খুাঁরজ রপরর্, nyc.gov/dsny েোন। প্রথরম কি 

করুন লনলির্ করোর জনে রে রসগুলি রখোিো আরে এবং লনষ্পলত্তর বস্তু গ্রহে কররে।  
• আপলন েলে একটি লনষ্পলত্তর স্থোরন রেরর্ নো পোররন, অপ্ররয়োজনীয় পেোথমগুলি এমন একটি 

পেোরথমর সোরথ রমযোন েো খোওয়ো েোয় নো, রেমন ময়িো, বজম ে কোগজ, লযলয, রবোর্ি ইর্েোলে 
অথবো কলে গ্রোউি। লমশ্রেটি একটি লসি করো পোরে সুরলক্ষর্ করুন এবং পোলরবোলরক 
আবজম নোর সোরথ রোখুন। রবোর্ি লনষ্পলত্ত করোর আরগ লনলির্ করুন রপ্রসলক্রপযরনর রিরবি 
রথরক রকোন বেলক্তগর্ র্থে সলররয় রেিো হরয়রে।  

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/naloxone/
http://nyc.gov/dsny


 

• আপলন েলে লসলরজ বেবহোর কররন ওষুধ রনওয়োর জনে অথবো লবরনোেনমূিক মোেক বেবহোর 
করোর জনে, লনলির্ করুন রে বেবহৃর্ লসলরজগুলি একটি FDA অনুরমোলের্ রমল কোি বজম ে 
পেোরথমর সুরলক্ষর্ পোরে লনষ্পলত্ত করো হরে (রেমন যোর্প্ম করন্টনোরর)। লনষ্পলত্তর জনে প্রস্তুর্ 
হওয়োর আরগ পেমন্ত পোেটি অনেরের নোগোরির বোইরর রোখুন। আপনোর েলে একটি যোর্প্ম 
করন্টনোর নো থোরক, একটি কঠিন প্লোলস্টরকর পোে বেবহোর করুন রেমন িলি ল টোরজম ন্ট 
রবোর্ি। ঢোকনো রটপ লেরয় িোগোন এবং পলরষ্কোর হররে রবোর্রি "SHARPS" (যোর্প্ম) 
লিখুন, র্োরপর আপনোর সোধোরে আবজম নোর সোরথ রোখুন (পুনবমেবহোররেোগে আবজম নোর সোরথ 
নয়)। লকভোরব একটি যোর্প্ম করন্টনোররর লনষ্পলত্ত কররবন র্ো জোনোর জনে, NYC এর 
রমল কোি বজম ে সোইরট েোন।  

আপনোর েলে পেোথম বেবহোর সম্পলকম র্ পলররষবোর প্ররয়োজন হয়, র্োহরি NYC Well পেোথম বেবহোর 
এবং লচলকৎসোর জনে সহ, সহোয়র্ো এবং ররেোরোি প্রেোন করোর জনে, 24/7 উপিভে আরে। 
nyc.gov/nycwell এ েোন অথবো 888-692-9355 কি করুন। 

 
 
 
 
পবরবিবির পবরবিে ন যেভোনব ঘটনব, যসই অনেুোয়ী বনউ ইয়কে  বসটি স্বোিয দপ্তর িোর সুপোবরিগুবল 
পবরবিে ন করনি পোনর।       5.7.20 
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