कोभिड-१९ को अवधिमा औषधिहरू र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लाधग
पदार्थहरूको सरु क्षित िण्डारनका लाधग मागथननदे शन
कोरोनाभाइरस रोग २०१९ (कोभभड-१९) महामारीले हामीलाई र हाम्रा समुदायहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागग
हाम्रा दै ननक काययताभलकाहरू पररवतयन गनुय पने बनाएको छ। हामीले घरमा बढी समय बबताइरहँदा, भभत्र
पनन सुरक्षित रहन सम्झिनु जरूरी भएको छ। घरबाहहरको यात्रा कम गनयका लागग, धेरै माननसहरूले
औषगधहरू र मनरोजञ्जनात्मक पदार्यहरू (जस्तै लागू पदार्य र महदरा) ठूलो मात्रामा भलइरहे का छन ्। यहद
तपाईँले घरमा औषगधहरू र मनोरञ्जनात्मक पदार्यहरू घरमा राख्नुहुन्छ भने, नतनीहरूलाई सुरक्षित र
बच्चाको पहुँचबाट टाढा राख्नु जरुरी छ। यस महामारीमा बालबाभलकाहरूको धेरैजसो घरमै बस्ने हुँदा,

उनीहरूले िम्ु ककएर औषगधहरू वा मनोरञ्जनात्मक पदार्यहरू पत्ता लगाउन र सेवन गनय सकछन ्। यसले
लागूऔषगध ववषाकतीकरण जस्ता मेडडकल आपातकाल ननझत्याउन सकछ। औषगधहरू र मनोरञ्जनात्मक
पदार्यहरू भण्डारन गनय मद्दत गनयका लागग यहाँ केही सि
ु ावहरू हदइएका छन ्।
औषधि र अन्य पदार्थहरूको सुरक्षित िण्डारन
•

आफ्ना औषगधहरूलाई सङ्गहठत राख्नुहोस ् र नतनीहरूको झयाद नसककएको सुननम्चचत गनह
ुय ोस ्।
औषगधलाई त्यसको वास्तववक प्याककङमा राख्नुहोस ् र झयाद सककने भमनत र उपयक
ु त मात्राका
लागग लेबल जाँच गनह
ुय ोस ्।

•

बोतलहरू सुरक्षित राख्नुहोस ् र राम्ररी बन्द गररएको ननम्चचत गनह
ुय ोस ्। औषगधहरूलाई बच्चाहरूको
पहुँचदे खि टाढा कयाबबनेटमा राख्नुहोस ्।

•

ननयम्न्त्रत पदार्यहरू जस्तै ओवपओइड्स, बेन्जोडायाजेपाइन्स र ननद्रा लगाउने औषगध िुम्ककएर
ननभलयो भने हानीकारक हुन सकछन ्, ववशेषगरर बच्चाहरूका लागग। यहद सझभव भए, नतनलाई
ताला लगाएर राख्नुहोस ्।

o डेस्क ड्रअर वा फाइभलङ कयाबबनेट जस्तो भभत्री ताला भएको स्र्ानको प्रयोग गनह
ुय ोस ्।
o यहद भभत्री ताला छै न भने अन्य ड्रअर वा कयाबबनेटमा बाहहरी ताला (प्याडलक) प्रयोग
गनह
ुय ोस ्।
o साना ताला बाकसहरू अनलाइनमा िरीद गनह
ुय ोस ्।
o यहद तपाईँका बच्चाहरू घरमा छन ् भने, ड्रअर र कयाबबनेटमा चाइल्ड लक प्रयोग गनह
ुय ोस ्।
o यहद तपाईँ औषगधलाई ताला लगाएर राख्न सकनह
ु ु न्न भने, नतनलाई सम्जलै प्राप्त गनय
सककने पहुँययोग्य वा सावयजाननक िेत्रहरूभन्दा टाढा राख्नुहोस ्।

Nepali

•

यहद तपाईँले ट्रामाडोल, अम्कसकोडोन, हाइड्रोकोडोन, मेर्ाडोन, हे रोइन वा फेन्टाननल जस्ता
ओवपओइड्स प्रयोग गनह
ुय ु न्छ भने, िुम्ककएर बढी मात्रा िाएको म्स्र्नतका लागग नालोकसोन
उपलब्ध राख्नुहोस ्। नालोकसोन त्यस्तो औषगध हो जसले अस्र्ायी रूपमा ओवपओइड्सका

प्रभावहरूलाई रोकछ, र बढी मात्रा िानेलाई सास फेनय र आवचयक भए मेडडकल उपचार गने अवसर
हदन्छ। नालोकसोन कुनै प्रेम्स्िप्सन बबनै ननशुल्क उपलब्ध छ र नाकबाट हदने स्प्रेका रूपमा
सम्जलै हदन सककन्छ। िम्ु ककएर अनत मात्रा भयो भने प्रयोग गनयका लागग नालोकसोन कहाँ
राखिएको छ र कसरी प्रयोग गने भन्ने कुरा घरपररवारका अन्य सदस्यहरूलाई जानकारी
गराउनह
ु ोस ्।
o यहद नालोकसोन कहाँ प्राप्त गने वा त्यसको प्रयोगको ताभलम कहाँ भलने भन्ने कुरा ननम्चचत छै न
भने, nycwell.cityofnewyork.us/en/naloxone मा एनवाइभस वेल्स नालोकसोन पष्ृ ठ

हे नह
ुय ोस ्।

•

यहद तपाईँ कोककन, गाँजा, मसरूझस वा किस्टल मेर् जस्ता अन्य पदार्यहरू प्रयोग गनह
ुय ु न्छ भने,
ती सबैलाई ताला लगाएर, र बच्चाहरूको पहुँच र दृम्ष्टबाट टाढा राख्नुहोस ्। यहद तपाईँ पदार्यहरू

ग्रहण गनयका लागग अनतररकत आपनू तयहरू (भसररन्ज, लाइटर, पाइप र अन्य उपकरण) को प्रयोग
गनह
ुय ु न्छ भने, ती वस्तुलाई पनन ताला लगाएर राख्नुहोस ्।
•

यहद तपाईँ गाँजा प्रयोग गनह
ुय ु न्छ भने, िानेयोग्य गाँजाका उत्पादनहरू अन्य सामान्य स्न्याकस

वा कयान्डी िुम्ककन सककन्छ भन्ने कुरामा सचेत रहनह
ु ोस ्। बच्चाहरूले िुम्ककएर गाँजा िाए सो
हानीकारक हुन सकछ र त्यसले अस्पताल भनाय गनुय पने हुनसकछ। तुलनात्मक रूपमा िानेयोग्य

गाँजाको सानो मात्रामा पनन हटएचभस रसायन पयायप्त मात्रामा हुन सकछ, र त्यो बच्चाहरूका लागग
हाननकारक हुन्छ। यी वस्तह
ु रूलाई भभन्न र ताला लगाएर राख्ने कुरा ननम्चचत गनह
ुय ोस ्, ववशेष गरर
बच्चाहरू घरमा छन ् भने।
•

महदरालाई ताला लगाएर वा बच्चाहरूको पहुँच बाहहर राख्नुहोस ्। यहद सझभव भए, त्यसलाई

घरपररवारका अन्य सदस्यले ग्रहण गने अन्य पेय पदार्य वा िाद्य वस्तुबाट अलग्ग राख्नुहोस ्।
सुरक्षित नष्ट गने
•

यहद तपाईँलाई झयाद सककएका औषगधहरू वा अनावचयक पदार्यहरू नष्ट गनुय छ बने, पहहले
औषगधको लेबलमा नष्ट गने ननदे शनहरू छन ् कक छै नन ् हे नह
ुय ोस ्।

•

आफ्नो िेत्रको नष्ट गने साइट पत्ता लगाउनक लागग nyc.gov/dsny हे नह
ुय ोस ्। उनीहरू िुला छन ् र
ड्रप-अफ भलइरहे का छन ् कक छै नन ् भनी सुननम्चचत गनय पहहले फोन गनह
ुय ोस ्।

•

यहद तपाईँ नष्ट गने साइटमा जान असमर्य हुनुहुन्छ भने, नचाहहएका पदार्यहरूलाई धुलो,

बबरालाको बालुवा वा कफीको छोिासँग भमसाउनुहोस ्। सो भमश्रणलाई भसल गनय सककने सुरक्षित
पात्रमा राख्नुहोस ् र घरायसी फोहोरमा राख्नुहोस ्। बोटलहरूलाई नष्ट गदाय प्रेम्स्िप्सन लेबलबाट
व्यम्कतगत जानकारी हटाउन ननम्चचत गनह
ुय ोस ्।
•

यहद प्रेस्िाइब गररएको औषगध भलन वा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागग लागू पदार्यहरू भलन
भसररन्ज प्रयोग गनह
ुय ु न्छ भने, प्रयोग गररएका भसररन्जहरूलाई सरु क्षित एफडडए-स्वीकृत मेडडकल
फोहोर पात्रमा नष्ट गनय ननम्चचत गनह
ुय ोस ्। नष्ट गनयका लागग तयारी नहुन्जेल सो पात्र अरूको

पहुँचबाट टाढा राख्नह
ु ोस ्। यहद तपाईँसँग साप्सय पात्र छै न भने, लन्ड्री डडटजेन्ट बोटलजस्तो कडा

प्लाम्स्टकको पात्र प्रयोग गनह
ुय ोस ्। बबकोलाई टे पले सुरक्षित राख्नुहोस ् र बोटलमा स्पष्ट अिरमा
“SHARPS” लेख्नुहोस ्, र आफ्नो ननयभमत फोहोर पात्रमा राख्नुहोस ् (ररसाइकल गनय होइन)। साप्सय
पात्र कसरी सुरक्षित तररकाले नष्ट गने बारे मा बढी जानकारीका लागग एनवाइभसको मेडडकल
फोहोर साइट हे नह
ुय ोस ्।
यहद तपाईँ लागू पदार्य प्रयोगका ववषयमा सेवाहरू चाहनह
ु ु न्छ भने, लागू पदार्य प्रयोग उपचार सहहत

सहयोग र रे फरलहरू प्रदान गनयका लागग एनवाइभस वेल २४/७ उपलब्ध छ। nyc.gov/nycwell हे नह
ुय ोस ् वा
८८८-६९२-९३५५ मा फोन गनह
ुय ोस ्।

पररस्थर्नतहरू ववकभसत हुुँदै गदाथ एनवाइभस थवाथ्य वविागले भसफाररसहरू पररवतथन गनथ सक्छ।
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