
COVID-19  এর সময় ড্রাগস ও 
অ্রালক�রাহল ব্বহরার
মরানুষ যেভরাকব ওষুধ ও অ্রালক�রাহল ব্বহরার �কর তরা পররবরততি ত হকল ওভরারক�রাকের ঝঁুর� বরাড়কত পরাকর। 
রনররাপদ উপরাকয় ওষুধ ও অ্রালক�রাহল ব্বহরাকরর র�ছু পদ্ধরত রনকে উকলেখ �ররা হল:

পান করার সময় মননশীলতা 
অনুশীলন করা

ননরাপদ ওষুধ ব্যবহার অনুশীলন করুন ও ওভারড�াজ 
প্রনতডরাধ করুন

একা ব্যবহার 
করা থেকক 
ববরত োকুন

সামান্য 
পবরমাণ বিক়ে  
শুরু করুন ও ধীকর 
ব্যবহার করুন

ওষুধ বমবরিত করা 
এব়িক়ে চলনু

আপবন কখন এবং কতটুকু পান 
করকেন তা থখ়োল রাখুন

পরররথিরত যেমন হকব যসই অনুেরায়়ী NYC স্রাথি্ দপ্তর তরার সুপরাররশগুরল পররবততি ন �রকত পরাকর।  4.21.21

ওভারক�াজ হকল ব্যবহাকরর 
জন্য সব সম়ে ন্যাকলাক্ান, 
যা নারক্যান নাকমও পবরবচত, 
হাকতর কাকে রাখুন

আপবন বক ধরকনর ওষুধ কতটুকু 
ব্যবহার ককরন তাকত পবরবত্ত ন  
আসকল থসটি আপনার সহ্যক্ষমতা়ে 
প্রভাব থেলকত পাকর ও  
ওভারক�াকজর ঝঁুবক  
বাব়িক়ে বিকত পাকর

ওষুধ ব্যবহাকরর 
সরঞ্াম, থযমন 
বসবরঞ্ বা পাইপ 
থে়োর করকবন না

থেন্াবনল, যা ওষুকধর  
মকধ্য পাও়ো যা়ে এমন  
একটি েবতিোলী অবপঅক়ে�, 
আপনার ওভারক�াকজর ঝঁুবক 
বা়িাকত পাকর

খাবার ও অ্যালককাহলববহীন 
পানী়ে খান

মি্যপান থকব্রিক 
ন়ে এমন 
কায্তকলাপগুবলকত 
অংেগ্রহণ করুন

আপনার জন্য সঠিক সহায়তাটি পান। 
•  ে়ীবরানুমুক্ত সরঞ্রাম ও ক্ষরত হ্রাস�রার়ী পররকষবরাসমূকহর েন্ রসররঞ্ সরারভতি স য্রাগ্রাম (syringe service program, SSP) 

এর সরাকে যেরাগরাকেরাগ �রুন।

•  অরপঅকয়� ব্বহরাকরর রের�ৎসরার েন্ যমেরাক�রান বরা বুক্নরফরাইন এর ব্রাপরাকর আপনরার স্রাথি্ পররেেতিরা  
্দরান�রার়ীর সরাকে �েরা বলুন।

•  �রাকররা সরাকে �েরা বলকল উপ�রার হকত পরাকর। NYC Well হকছে রবনরামূকল্, যগরাপন়ীয় মরানরস� যসবরা  
সহরায়তরার সরাকে 200 টিরও যবরশ ভরাষরায় আপনরার 24/7 সংকেরাগ। ্রশরক্ষত �রাউকসেলরররা আপনরাক�  
সংরক্ষপ্ত �রাউকসেরলং, ন্রাকলরাক্রাকনর সরাকে সংকেরাগ ও যসবরার েন্ যরফরাকরল ্দরান �রকত পরাকরন।  
888-692-9355 নম্বকর যফরান �রুন বরা অনলরাইকন ে্রাট �রকত nyc.gov/nycwell রভরেট �রুন।

আডরা তড্্যর জন্য:
রনউ ইয়�তি  রসটিকত রসররঞ্ সরারভতি স য্রাগ্রাম সম্পক�তি  তকে্র েন্, nyc.gov/health এ যান ও "syringe services" 
(রসররঞ্ সরারভতি স) রলকখ সরােতি  �রুন।

COVID-19 ও য�রােরায় টি�রা রনকত হকব যস সম্পক�তি  আকররা তকে্র েন্ nyc.gov/health/coronavirus রভরেট �রুন।

সবতিকশষ তে্, COVID-19 পর়ীক্ষরার থিরানসমূহ ও রবকশষজ্ঞকদর �রাছ যেক� ্কনের উত্তর যপকত 212-268-4319 নম্বকর 
COVID-19 হটলরাইকন যফরান �রুন।

অ্যালককাহকলর সাকে 
মািক বমবরিত করা 
এব়িক়ে চলনু।

সাবধানতা

ন্যাকলাক্ান শুধুমাত্র নাকক ব্যবহাকরর জন্য

Bengali

http://nyc.gov/nycwell
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main-be.page

