
אויב איר נוצט קאנאביס, זענען די פאלגנדע עטליכע פון די 
זאכן וואס איר זאלט וויסן.

האלט זיך צוריק פון נוצן צופיל קאנאביס צו שנעל — הויבט 
אן מיט א קליינע מאס און גייט ארויף שטייטערהייט.  

   אנדערע פארעמעס פון קאנאביס קענען האבן אנדערע 
שטאפלען פון THC, די כעמיקאל וואס האט א השפעה 

אויף די מוח און מאכט אייך פילן 'הויעך'. דאס קען מאכן די 
השפעות פילן שטערקער, אנקומען שנעלער, אדער ביידע.  

   געוויסע פארעמעס פון קאנאביס קענען האבן 
א פארשפעטיגטע השפעה. צום ביישפיל, עס 
קען נעמען ביז אזויפיל ווי פיר שעה צו פילן די 

פולשטענדיגע השפעה פון עסבארע קאנאביס 
פראדוקטן )'עדיבלס'(.  

   הויבט אן מיט א קליינע מאס. ווארט ביז איר פילט די 
השפעות בעפארן אייננעמען מער. 

האלט זיך צוריק פון אויסמישן קאנאביס מיט אנדערע 
דראגס אדער מיט אלקאהאל.  

   אויסמישן קאנאביס מיט אלקאהאל אדער מיט אנדערע 
דראגס קען האבן השפעות וואס קענען נישט פון פאראויס 

געזעהן ווערן. 

   אויב איר נעמט פארשריבענע מעדיצינען, פרעגט אייער 
דאקטאר וויאזוי דאס נוצן קאנאביס קען אייך אפעקטירן. 

   האלט זיך צוריק פון רויכערן קאנאביס וואס איז איינגעוויקלט 
אדער אויסגעמישט מיט טאבאקא. טאבאקא רויעך איז 

שעדליך פאר אייך און אנדערע ארום אייך.  

 האלט זיך צוריק פון נוצן קאנאביס בעפארן אדער 
בשעת'ן דרייווען. 

   עס איז נישט זיכער און אומלעגאל צו 
דרייווען בשעת'ן זיין אונטער די איינפלוס 

פון סיי וועלכע דראג אדער אלקאהאל, 
אריינרעכענענדיג קאנאביס. 

   NYS געזעץ פארבאט דאס באנוץ מיט קאנאביס אין א קאר 
דורך סיי וועם, אפילו פאסאנזשירן וואס דרייווען נישט. 

   אויב דרייווט איר אונטער די איינפלוס, זענט איר אין פיל א 
גרעסערע סכנה פון זיך שעדיגן און שעדיגן אנדערע.  

האלט קאנאביס פארזיכערט און אויף 
א פלאץ וואו קינדער און צענערלינגען 

קענען נישט אנקומען דערצו. 

   האלט קאנאביס אין א פארשפארטע 
שראנק אדער האלטער. געדענקט אז פילע עסבארע 

קאנאביס פראדוקטן )'עדיבלס'( קוקן אויס ווי צוקערלעך 
אדער אנדערע געווענטליכע עסנווארג און געטראנקען. 

רופט די NYC( NYC Poison Center גיפט צענטער( אויף 
212-764-7667 אויב א קינד עסט אדער טרונקט קאנאביס 

אדער פראדוקטן וועלכע אנטהאלטן קאנאביס. 

   די NYC Poison Center שטעלט צו אומזיסטע און 
געהיימע הילף 24/7 פאר יונגע מענטשן און ערוואקסענע, 

אריינרעכענענדיג מיט פראגן איבער זייטיגע ווירקונגען )סייד 
עפעקטס( פון קאנאביס.

קאנאביס אין NYC: זיכערערע באנוץ מיט קאנאביס
 .)New York State, NYS( איז לעגאל פאר באנוץ פון ערוואקסענע אין ניו יארק סטעיט )קאנאביס )מאריכואנא

ניו יארק'ס מעדיצינישע 
קאנאביס פראגראם איז 
פארברייטערט געווארן. 

פאר אינפארמאציע 
איבער די ענדערונגען, 

cannabis. באזוכט
ny.gov/medical-

 .cannabis

ערוואקסענע פון 
21 יאר און עלטער 

מעגן רויכערן אדער 
'וועיּפען' קאנאביס 

אין רוב פלעצער וואו 
רויכערן געווענטליכע 

טאבאקא 
 ציגארעטלעך 
איז ערלויבט. 

ערוואקסענע פון 21 יאר 
און עלטער מעגן האבן און 

מיטטיילן מיט אנדערע )אבער 
נישט פארקויפן( ביז אזויפיל 

ווי 3 אונץ פון קאנאביס 
בלום אדער 'בָאד', אדער 

ביז אזויפיל ווי 24 גראם פון 
 קאצענטרירטע קאנאביס 

ווי אויל אדער 'וועיּפס'.

 3 oz  24 g
פארקויפן קאנאביס איז 
-NYS ערלויבט נאר ביי

לייסענסירטע געשעפטן. פאר די 
לעצטע אינפארמאציע איבער 

לעגאל איינקויפן קאנאביס, 
אריינרעכענענדיג לאקאציעס 

פון געשעפטן, באזוכט 
.cannabis.ny.gov/adult-use

עפענונג בקרוב

קאנאביס געשעפט

 רויכערן 
ארט

http://yi.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
http://yi.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
http://yi.cannabis.ny.gov/medical-cannabis
https://yi.cannabis.ny.gov/adult-use


זייט וויסן אז אומרעגולירטע קאנאביס פראדוקטן ווערן 
נישט געמאכט מיט די סטאנדארטיגע קוואליטעט אדער 

זיכערהייט מאסנאמען.  

   דאס מיינט אז די השפעות פון אזעלכע קאנאביס פראדוקטן 
זענען נישט באקאנט פון פאראויס.  

   האלט זיך צוריק פון נוצן קאנאביס 'וועיּפינג' פראדוקטן ביז זיי 
האבן רעגולירטע שוץ מיטלען )ווי צום ביישפיל NYS תקנות 

אייך צו באשיצן פון אומגעוואונטשענע השפעות(. 

    אין די יעצטיגע צייט איז דא א סכנה פון 
לונגען פראבלעמען צוליב עלעקטראנישע 

ציגארעטלעך אדער 'וועיּפינג' פראדוקטן 
 e-cigarette or vaping product(

 )use-associated lung injury, EVALI
פונעם 'וועיּפען' קאנאביס. פאר מער 

nyc.gov/ באזוכט ,EVALI אינפארמאציע איבער
health און זוכט פאר "e-cigarettes " )עלעקטראנישע 

ציגארעטלעך(.

האלט זיך צוריק פון רויכערן אדער 'וועיּפען' קאנאביס נעבן 
אנדערע וועלכע רויכערן נישט אדער 'וועיּפען' נישט. 

   די געזונטהייט סכנות פון צווייטהאנטיגע 
קאנאביס רויעך און 'וועיּפינג' פארע זענען 

אומבאקאנט. פונקט ווי טאבאקא רויעך 
אנטהאלט קאנאביס רויעך שעדליכע און 

קענסער-פאראורזאכנדע כעמיקאלן. 
קאנאביס פארע קען אויך אנטהאלטן שעדליכע כעמיקאלן.

   קימערט זיך מיט אייערע ארומיגע. האלט די רויעך אוועק 
פון אנדערע.  

אויב איר זענט אונטער 25 יאר אלט, זייט וויסן אז 
נוצן קאנאביס קומט מיט העכערע אויסזיכטן פאר 

געזונטהייט פראבלעמען. אנהויבן נוצן קאנאביס שפעטער 
פארקלענערט די אויסזיכטן.

   קאנאביס קען האבן ערנסטע השפעות 
אויף יונגע מענטשן וועמען'ס מוחות 
אנטוויקלען זיך נאכאלץ. נעגאטיווע 

השפעות קענען אריינרעכענען 
שוועריגקייטן צו טראכטן, לערנען און לייזן 

פראבלעמען; שוועריגקייטן צו געדענקען זאכן אדער זיך צו 
קאנצעטרירן; און רעדוצירטע פיזישע קאארדינאציע.

   אנהויבן נוצן קאנאביס ביי א יונגערע עלטער אדער עס נוצן 
אפט קען פאראורזאכן א פריע ערשיינונג פון פסיכאטישע 

קראנקהייטן, באזונדערס ביי מענטשן וועלכע זענען שוין סיי 
ווי אין סכנה דערפון.

   פאר אומזיסטע און געהיימע שטיצע מיט גייסטישע 
געזונטהייט 24/7, באזוכט nyc.gov/nycwell, טעקסט די 

ווארט "WELL" צו 65173 אדער רופט 888-692-9355.

.nyc.gov/health/cannabis פאר מער אינפארמאציע, באזוכט
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http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-e-cigarettes.page
http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/nycwell
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page

