
 דרָאג און אלקאהאל באנוץ
דורכאויס קָאוויד-19

 ענדערונגען אין די וועג וויאזוי מענטשן נוצן דרָאגס און אלקאהאל קענען פארגרעסערן די סכנה פון אן ָאווערדָאוז.
אט זענען עטליכע וועגן צו נוצן דראגס און אלקאהאל אויף א זיכערערע וועג:

 די NYC העלט דעּפַארטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקָאמענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך. 4.21.21

 באקומט די הילף וואס איר דארפט.
• פארבינדט זיך מיט די סירינדזש סערוויס פראגראם (syringe service program, SSP) פאר ריינע סּוּפלייס און פאר

סערוויסעס צו פארקלענערן די שאדן.  
• רעדט מיט אייער דאקטאר וועגן מעטַאדָאון אדער בּוּפרענָארפין פאר ָאּפיויד באנוץ באהאנדלונג.

• רעדן מיט איינעם קען העלפן. NYC Well איז אייער פלאץ צו באקומען אומזיסטע, קאנפידענטשעל
גייסטישע געזונט הילף, צו באקומען 24/7 אין מער פון 200 שפראכן. טרענירטע קַאונסעלארס קענען

צושטעלן קורצע קַאונסעלינג, צוטריט צו נעילַאקסָאון און אייך ווייטער שיקן פאר באהאנדלונג. רופט 
          אדער באזוכט nyc.gov/nycwell צו רעדן מיט איינעם דורך די אינטערנעט.

 פאר מער אינפארמאציע:
 פאר אינפארמאציע וועגן סירינדזש סערוויס פראגראמען אין ניו יארק סיטי, גייט צו nyc.gov/health און זוכט פאר

"syringe services" (סירינדזש סערוויסעס).

.nyc.gov/health/coronavirus פאר מער אינפארמאציע וועגן קָאוויד-19 און איבער וואו צו וואקסינירט ווערן, באזוכט
 רופט די קָאוויד-19 הַאטליין אויף 212-268-4319 צו באקומען די לעצטע אינפארמאציע, טרעפן קָאוויד-19 טעסטינג פלעצער

 און באקומען ענפערס אויף אייערע פראגן פון מומחים.
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