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COVID-19 বিশ্বিযাপী মহামারীর সময় একটি ওভারড াডের ক্ষেডে 
প্রডয়ােনীয় পদডেপ ক্ষনওয়া 

 
নযালডসান (নারকান) হল একটি ওষুধ যা একটি ওপিওয়েড ওভারয়ডায়ের প্রভাবয়ক পবিরীত 
করয়ত িায়র। এটি হহয়রাইন, হপ্রসপিিশন হিনপকলার এবং হেনটিপনয়লর ময়তা ওপিওয়েয়ডর উিয়রই 
শুধু কাে কয়র, পকন্তু ওপিওয়েড না থাকয়লও এটি বযবহার করার পনরািদ।  
 

COVID-19 সংক্রান্ত সতকক তা: একটি ওভারয়ডায়ের হেয়ে প্রয়োেনীে িদয়েি পনয়ত আিনায়ক অনয 
বযপির হথয়ক অল্প পকছু সময়ের েনয 6 েুয়ের কম দরূয়ে থাকয়ত হয়ব। অনাবশযক সংয়যাগ এপিয়ে 
চলার যথাসাধয হচষ্টা করুন। হরসপকউ পিপদংয়ের েনয পকয়ে প্রদত্ত গ্লাভস িরুন এবং মুখ ঢাকার 
ঢালটি বযবহার করুন। প্রপতপিো োনায়নার িয়র, অন্তত 20 হসয়কন্ড ধয়র সাবান ও িাপন পদয়ে 
আিনার হাত ধুয়ে পনন, এবং আিনার গ্লাভস িরা থাকা সয়েও, আিনার স্পশশ করা হয হকায়না 
পেপনয়সর (হযমন একটি হোন) ওির একটি অযালয়কাহল ওোইি বযবহার করুন। COVID-19 এর 
সমে একটি ওভারয়ডাে পবিরীত করার ধািগুপলর েনয পনয়চ হদখনু।  
 

চীৎকার 
করুন 
এবং 

হবদনাদােক 
উদ্দীিক 
প্রয়োগ 
করুন 
(স্টানশাল 
রাব) 

• ওভারড াডের উপসর্কগুবল হদখুন: সািা না হদওো, শ্বাসপ্রশ্বাস ধীর বা 
হথয়ম হথয়ম হয়ে, হ াে বা আঙুয়লর ডগা েযাকায়শ হয়ে যায়ে, নাক বা 
মুখ পদয়ে ঘঘশর আওোে হবয়রায়ে। 

• তায়ক োপগয়ে তুলয়ত চীৎকার কডর  াকুন। 
• হকায়না সািা না িাওো হগয়ল, গ্লাভস পরা হাডতর র্াাঁট বদডয় বযপিটির 

বুয়কর িাাঁেয়র উির হথয়ক পনয়চ হোয়ি হোয়ি মাপলশ করয়ত থাকুন (নন-
লযায়েক্স গ্লাভস প্রপতটি নযালয়ক্সান পকয়ে উিলব্ধ)। 

 

নযালয়ক্সান 
পদন 

• পচপকৎসাগত বযাকআয়ির েনয 911 নম্বডর ক্ষ ান করুন। COVID-19 এর 
কারয়ে পচপকতসাগত েরুরী প্রপতপিো িপরয়ষবার সমে হবপশ হয়ত িায়র। 

• নযালডসান বদন: 
1. ওষুয়ধর হমািকটি খুলুন। পডভাইসটি িরীো করয়বন না। 
2. বযপিটির নায়কর ময়ধয সরু অগ্রভাগ িুয়রা ঢুপকয়ে পদন 
3. নযালয়ক্সান হবর করয়ত প্লাঙ্গারটি টিিুন। 
4. দ ুপমপনয়ের ময়ধয হকান েল না হয়ল, আর একটি হডাে পদন। 
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সহােতা 

• ক্ষরবিউ বিবদং (মুখ-ক্ষেডক-মুডখ) হল ববকপল্পক। আিনার পকয়ে থাকা হেস 
পশয়ের উির পনয়দশশাবলী িাওো যায়ব। মুখ ঢাকার সরঞ্জাম বযবহার করা 
সয়েও COVID-19 সংিময়ের ঝুাঁ পক হথয়ক যাে। 

• আিপন যখন নযালয়ক্সান বযবহার করয়ছন না বা হরসপকউ পিদ করয়ছন না 
বযপিটিয়ক বরকভাবর পবেশডন (িাশ পেপরয়ে) শুইয়ে পদন। 

• হেয়গ উ য়ল, কী হডয়বিল তা বযাখযা করুন। তায়দর োপনয়ে রাখুন হয 
নযালয়ক্সায়নর কাযশকাপরতা হশষ হওোর 30 হথয়ক 90 পমপনে আয়গ মাদক 
হসবন করয়ল তা উইথড্রোল কমায়ব না এবং তায়দর আয়রা একটি 
ওভারয়ডায়ের ঝুাঁ পক বপৃি করয়ব। 

 

আিপন হয হসটি বযবহার কয়রন তা তায়দর োনায়ত এবং আিনার একটি পরপেল লাগয়ল হয কমশসপূচ 
হথয়ক আিপন পকেটি হিয়েয়ছন হসখায়ন হযাগায়যাগ করুন, বা অনয একটি পকে িাওোর তয়থযর েনয 
nyc.gov/naloxone হদখুন।  
 

লাঞ্ছনার হথয়ক পনয়েয়ক কীভায়ব বাাঁচায়বন, তা সহ COVID-19 সম্পপকশ ত সাধারে তয়থযর েনয, 
nyc.gov/health/coronavirus অথবা cdc.gov/covid19 হদখুন। পরয়েল-োইম আিয়ডয়ের েনয 
nyc.gov/coronavirus ওয়েবসাইয়ে যান৷  
 
পবরবিবতর পবরিতক ন হওয়ার সাডে সাডে NYC স্বািয দপ্তর (NYC Health Department) তার সুপাবরশগুবল 
পবরিতক ন করডত পাডর।        6.11.20 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/naloxone.page
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://cdc.gov/covid19
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