COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰ ਸੁ ਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਬਾਰੇ ਖਿਦਾਇਤਾਂ
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਰੋਗ 2019 (COVID-19) ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇਆਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੂੰਮਾਾਂ ਖਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਖਪਆ ਹੈ। ਖਿਵੇਂ ਖਕ ਅਸੀ ਾਂ ਘਰ ਖਵੱਚ ਖਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਾਂ
ਾਂ ੇ ਹਾਾਂ, ਅੂੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਹਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਦੇ ਮੌਖਕਆਾਂ ਨੂੰ
ਖਬਤਾਉਦ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਖਵੱਚ ਦਵਾਈਆਾਂ ਿਾਾਂ ਮਨੋਰੂੰਿਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਖਿਵੇਂ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ) ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਿਾਾਂ ਮਨੋਰੂੰਿਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ
ਨੂੰ ਘਰ ਖਵੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਿੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਬੱਖਚਆਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਵੱਚ ਰਖਹਣ ਦੀ ਖਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਿਾਾਂ ਮਨੋਰੂੰਿਨ ਲਈ
ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਹਾ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਿੈਂਸੀ, ਖਿਵੇਂ ਡਰੱਗ ਪੌਇਜ਼ਖਨਾਂਗ, ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਿਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਰੱਿਣ ਖਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰ ਸੁ ਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣਾ
• ਆਪਣੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਨੂੰ ਖਵਵਸਖਥਤ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਖਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਈ
ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਪੈਖਕਖਿੂੰਗ ਖਵੱਚ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਖਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿੁਰਾਕ ਸੂੰਬਧ
ੂੰ ੀ ਖਹਦਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਲੇ ਬਲ ਚੈਕ
ੱ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
• ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰਹਾਾਂ ਬੂੰਦ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਾਂ ਨੂੰ ਬੱਖਚਆਾਂ ਦੀ ਪਹੁਚ
ੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਕਸੇ ਕੈਬਖਨਟ ਖਵੱਚ ਰੱਿ।ੋ
• ਿੇ ਅਚਾਨਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਖਚਆਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਖਨਯੂੰਤਖਰਤ ਪਦਾਰਥ, ਖਿਵੇਂ ਓਖਪਔਇਡਸ, ਬੈਂਿੋਡਾਇਆਜ਼ਪੀਨਜ਼
ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ, ਿਾਦੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਹ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਮੁਮਖਕਨ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਇਨਹਾਾਂ
ਅਤੇ ਨੀਦ
ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੂੰਦ ਰੱਿ।ੋ
o ਅਖਿਹੀ ਖਕਸੇ ਥਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਖਿਸ ਖਵੱਚ ਤਾਲਾ ਮੌਿਦ ਹੋਵੇ ਖਿਵੇਂ ਦਰਾਜ਼ ਿਾਾਂ ਫ਼ਾਈਖਲੂੰ ਗ ਕੈਬਖਨਟ।
o ਿੇ ਖਕਸੇ ਮੌਿਦਾ ਦਰਾਜ਼ ਿਾਾਂ ਕੈਬਖਨਟ ਖਵੱਚ ਤਾਲਾ ਮੌਿਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।
o ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬਕਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਰੀਦੋ।
o ਿੇ ਘਰ ਖਵੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੌਿਦ ਹਨ ਤਾਾਂ ਦਰਾਜ਼ਾਾਂ ਿਾਾਂ ਕੈਬਖਨਟਾਾਂ ’ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਲਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
o ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਖਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂਨੂੰ ਪਹੁੂੰਚਯੋਗ ਿਾਾਂ
ਸਮੁਦਾਇਕ ਿੇਤਰਾਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰੱਿੋ ਖਿੱਥੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱ ਭੀਆਾਂ ਿਾਣ।
• ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਓਖਪਔਇਡਸ, ਖਿਵੇਂ ਟਰਮ
ੈ ਾਡੌਲ, ਆਕਸੀਕੋਡੋਨ, ਹਾਈਡਰੋਕੋਡੋਨ, ਮੇਥਾਡੋਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਿਾਾਂ ਫੇਨਟਾਨਾਈਲ,
ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਅਚਾਨਕ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਖਥਤੀ ਖਵੱਚ ਨੈਲੌਕਸੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵ।ੇ
ਨੈਲੌਕਸੋਨ ਇੱਕ ਅਖਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਿੋ ਓਖਪਔਇਡਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਖਿਸ ਕਰਕੇ
ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਵਅਕਤੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਿੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨੈਲੌਕਸੋਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਤਿਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਪਲੱ ਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਸਪਰੇਅ
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ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਖਕ ਅਚਾਨਕ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਸਖਥਤੀ ਖਵੱਚ ਘਰ ਖਵੱਚ ਦਖਿਆਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਖਕ ਨੈਲੌਕਸੋਨ ਖਕੱਥੇ ਰੱਿੀ ਹੈ।
o ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਖਕ ਨੈਲੌਕਸੋਨ ਖਕੱਥੋਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ ਿਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖਸਿਲਾਈ
ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ nycwell.cityofnewyork.us/en/naloxone ’ਤੇ NYC Well ਦੇ ਨੈਲੌਕਸੋਨ
ਪੇਿ ’ਤੇ ਿਾਓ।
ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਿਵੇਂ ਕੋਕੀਨ, ਕੈਨਾਖਬਸ, ਮਸ਼ਰਮਜ਼ ਿਾਾਂ ਖਕਰਸਟਲ ਮੇਥ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ
ਉਸਨੂੰ ਤਾਲਾਬੂੰਦ, ਅਤੇ ਬੱਖਚਆਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਿ।ੋ ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਾਧ ਸਪਲਾਈਆਾਂ (ਸਖਰੂੰਿਾਾਂ, ਲਾਈਟਰਾਾਂ, ਪਾਈਪਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂਨੂੰ
ਵੀ ਤਾਲਾਬੂੰਦ ਰੱਿ।ੋ
ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੈਨਾਖਬਸ (ਭੂੰਗ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਖਧਆਨ ਰੱਿੋ ਖਕ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਭੂੰਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ
ਨਾਲ ਆਮ ਸਨੈਕਸ ਿਾਾਂ ਕੈਂਡੀ ਸਮਖਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਅਚਾਨਕ ਿਾਈ ਿਾਵੇ ਤਾਾਂ ਬੱਖਚਆਾਂ ਲਈ ਭੂੰਗ
ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਭੂੰਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਖਵੱਚ ਵੀ THC ਰਸਾਇਣ ਦੀ
ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੋ ਬੱਖਚਆਾਂ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਾਂ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਨੂੰ ਵੱਿਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੂੰਦ
ਰੱਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਓਦੋਂ ਿੇ ਘਰ ਖਵੱਚ ਬੱਚੇ ਮੌਿਦ ਹਨ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੂੰਦ ਿਾਾਂ ਬੱਖਚਆਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਿ।ੋ ਿੇ ਮੁਮਖਕਨ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਅਖਿਹੇ ਦਿੇ ਪੇਯ ਅਤੇ ਿਾਣ
ਵਾਲੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਰੱਿੋ ਘਰ ਖਵੱਚ ਦਿੇ ਮੈਂਬਰ ਖਿਨਹਾਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁ ਰੱਖਿਅਤ ਖਨਪਟਾਰਾ
• ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕ
ੱ ੇ ਿਾਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦਾ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਇਹ
ਵੇਿਣ ਲਈ ਿਾਾਂਚ ਕਰੋ ਖਕ ਲੇ ਬਲ ’ਤੇ ਖਨਪਟਾਰੇ-ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਖਹਦਾਇਤਾਾਂ ਖਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਿਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ
•
•

•

ਆਪਣੇ ਨੇੜ੍ੇ ਖਨਪਟਾਰਾ ਸਾਈਟ ਲੱ ਭਣ ਲਈ, nyc.gov/dsny ’ਤੇ ਿਾਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਪਖਹਲਾਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਖਕ ਉਹ ਿੁਲ
ੱ ਹ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੌਪ-ਆਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਖਨਪਟਾਰਾ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਿਾਣ ਖਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਖਵੱਚ ਨਾ ਿਾਣ ਯੋਗ
ਪਦਾਰਥ ਖਮਲਾ ਖਦਓ ਖਿਵੇਂ ਖਮੱਟੀ, ਖਬੱਲੀ ਦਾ ਗੂੰਦ ਿਾਾਂ ਪੀਹੀ ਹੋਈ ਕਾਫ਼ੀ। ਇਸ ਖਮਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲਬੂੰਦ ਡੱਬੇ
ਖਵੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੜ੍ੇ ਖਵੱਚ ਰੱਿ ਖਦਓ। ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਿਵੀਜ਼ੀ ਲੇ ਬਲਾਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਖਨੱ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਿੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਤਿਵੀਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਿਾਾਂ ਮਨੋਰੂੰਿਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਖਰੂੰਿਾਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵਰਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਖਰੂੰਿਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ FDA ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ
ਕੂੰਟੇਨਰ (ਖਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਪਸ ਕੂੰਟੇਨਰ) ਖਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਖਨਪਟਾਰੇ ਲਈ
ਖਤਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਕੂੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਦਖਿਆਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਿ।ੋ ਿੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਪਸ ਕੂੰਟੇਨਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ,
ਤਾਾਂ ਪਲਾਸਖਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕੂੰਟੇਨਰ, ਖਿਵੇਂ ਲਾਾਂਡਰੀ ਖਡਟਰਿੈਂਟ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਬੋਤਲ ਦੇ ਢੱਕਣ
’ਤੇ ਟੇਪ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅੱਿਰਾਾਂ ਖਵੱਚ “SHARPS” (“ਸ਼ਾਰਪਸ”) ਖਲੱ ਿੋ, ਖਫਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੜ੍ੇ
(ਰੀਸਾਈਕਖਲੂੰ ਗ ਨਹੀ)ਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਰੱਿ ਖਦਓ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਪਸ ਕੂੰਟੇਨਰ ਦਾ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, NYC ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਿਾਓ।

ਿੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਤਾਾਂ NYC Well, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਲਾਿ ਸਮੇਤ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Nyc.gov/nycwell 'ਤੇ
ਿਾਓ ਿਾਾਂ 888-692-9355 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸਖਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ NYC ਖਸਿਤ ਖਵਭਾਗ ਖਸਫਾਰਸਾਂ ਨੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਿੈ।
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