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যে সকল মানুষ মাদক যসবন করেন তারদে 
জনয COVID-19 ননরদে নিকা 

 
মাদক সেবনকারী বযক্তিরা COVID-19 েংক্রমণের ক্তিকার হওয়া, হােপাতাণে ভক্ততি  হওয়া এবং এর 
ফণে মারা যাওয়ার বক্তধিত ঝ ুঁ ক্তকণত আণেন। আপনার স্বাণযযর যত্ন সনওয়া কঠিন হণত পাণরন, 
ক্তবণিষ কণর আপক্তন যক্তদ স্বাযয সেবা প্রক্ততষ্ঠানেমূণহ সনক্ততবাচক অক্তভজ্ঞতার ক্তিকার হন। তণব, 
আপনার েব েময় উক্তচত েঠিক পক্তরণষবা ও সরফাণরে পাওয়ার জনয আপনার স্বাযয পক্তরচযিা 
প্রদানকারীর কাণে আপনার প্রণয়াজনগুণো জানাণনা বা একজন ক্ষক্তত উপিমকারীর োণে সদখা করা। 
 
ক্তনম্নক্তেক্তখত ক্তনণদিিনা ও েংযানগুণো আপনাণক COVID-19 সেণক ক্তনরাপদ োকার সেরা উপায়টি 
সবণে ক্তনণত োহাযয করণত পাণর। COVID-19 এক্তিণয় চোর সচষ্টা আপনার োণধযর অক্ততক্তরি 
হণত পাণর, ক্তকন্তু যত সবক্তি পদণক্ষপ সনণবন, তত সবক্তি ক্তনণজণক েংক্রমে এবং গুরুতর অে যতা 
সেণক রক্ষা করণত পারণবন। 
 
COVID-19 প্রনতরোধ, পেীক্ষা ও নিনকৎসা 

 
• টিকা ক্তনন এবং ব স্টার ক্তনন। টিকা সদওয়া হণে ক্তনণজণক COVID-19 েম্পক্তকি ত গুরুতর 

অে যতা ও মৃত য সেণক বাুঁচাণনার সেরা উপায়। আপনার কাোকাক্তে সকানও COVID-19 
টিকাদান সকন্দ্র খ ুঁণজ বার করণত vaccinefinder.nyc.gov সদখ ন অেবা 877-829-4692 
নম্বণর সফান করুন। 

• COVID-19 এর বক্তধিত েংক্রমণের েময় এবং ক্তনউ ইয়কি  ক্তেটির স্বাযয ও মানক্তেক 
স্বাযযক্তবক্তধ দপ্তর (NYC স্বাযয দপ্তর) এর ে পাক্তরি অন যায়ী, এবং সয েব জায়গায় 
মাস্ক প্রণয়াজন সেখাণন একটি সফে মাস্ক পরুন। 

• স্বাযযেম্মত হাণতর স্বাযযক্তবক্তধ অন িীেন করুন। োবান এবং গরম পাক্তন ক্তদণয় অন্তত 20 
সেণকন্ড ধণর ঘনঘন আপনার হাত ধ ন। োবান বা পাক্তন উপেভয না োকণে একটি 
অযােণকাহে ক্তভক্তিক হযান্ড েযাক্তনটাইজার বযবহার করুন। হাণতর বদণে আপনার 
সপািাণকর হাতায় বা একটি টিে যণত হাুঁক্তচ বা কাক্তি ক্তদন। না সধায়া হাণত সচাখ, নাক, 
বা ম খ স্পিি করণবন না। 

o যক্তদ আপনার োবান বা হযান্ড েযাক্তনটাইজার দরকার হয়, আপনার যানীয় 
ক্তেক্তরঞ্জ োক্তভি ে সপ্রাগ্রাম (Syringe Service Program, SSP), সমক্তিকযাে 
ক্তিক্তনক বা ড্রপ-ইন সেন্টাণর সযাগাণযাগ করুন।  আপনার ক্তনকটয একটি SSP 
খ ুঁণজ সপণত, nyc.gov/health ক্তভক্তজট করুন ও "syringe service programs" 
(নসনেঞ্জ সানভে স যপ্রাগ্রাম) অন েন্ধান করুন। 

• আপনার যক্তদ উপেগি োণক বা যক্তদ েম্প্রক্তত েংস্পণিি এণে োণকন তাহণে COVID-19 
পরীক্ষা করান। অনযণদর োণে ঘক্তনষ্ঠ েংস্পিি এক্তিণয় চে ন, এমনক্তক আপনার উপেগি না 
োকণেও। 

http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/alcohol-and-drug-use-services.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/alcohol-and-drug-use-services.page


2  

o আপক্তন COVID-19 এর েংস্পণিি আেণে বা পরীক্ষায় ইক্ততবাচক ফে সপণে কী 
করণত হণব তা জানণত COVID-19 এর "Isolation and Exposure Guidance 
Tool" (আইণোণেিন ও প্রভাবাধীন হওয়া েংক্রান্ত পেক্তনণদিি) বযবহার করুন 
(a816-health.nyc.gov/covid19help এ উপেব্ধ)। 

o একটি NYC Health + Hospitals Test & Treat সকন্দ্র খ ুঁণজ ক্তনণত 
nyc.gov/covidtest ঠিকানায় যান অেবা 212-268-4319 বা 311 নম্বণর 
করুন। 

o েরকারী Test to Treat সকন্দ্র ক্তচক্তিতকারী ক্তভক্তজট করুন 
aspr.hhs.gov/TestToTreat ঠিকানায়। 

o যক্তদ আপক্তন COVID-19 এর পরীক্ষায় পনজটিভ ফল পান: 
▪ আপনার প্রেম উপেগি সদখা সদওয়া বা ইক্ততবাচক ফে পাওয়ার পর 

(যক্তদ আপনার সকাণনা উপেগি না োণক) অক্তবেণম্ব অন্তত পাুঁচ ক্তদণনর 
জনয অনযণদর সেণক আোদা এবং ক্তবক্তেন্ন োকুন (বাক্তিণত োকুন)। 

▪ পাুঁচ ক্তদন পার হণে আপক্তন বাক্তি সেণক সবর হণত পাণরন যক্তদ আপনার 
উপেগিগুণোর মণধয শ্বােকষ্ট বা ক্তনিঃশ্বাণের অে ক্তবধা না োণক, আপনার 
োমক্তগ্রক অে যতার উন্নক্তত হয়, এবং ওষ ধ না সখণয় গত 24 ঘন্টায় 
আপনার সকাণনা জ্বর না এণে োণক। 

▪ ক্তচক্তকৎোর উপায়েমূণহর জনয আপনার স্বাযয পক্তরচযিা প্রদানকারীণক 
ক্তজজ্ঞাো করুন। আপনার একজন সেবা প্রদানকারী না োকণে, 311 
নম্বণর সফান করুন। 

• আপনাণক পক্তরক্তযক্তত োমাে ক্তদণত োহাণযযর জনয েংযান খ ুঁজ ন। COVID-19 আপনার 
েণহযর বাইণর বণে মণন হণত পাণর, ক্তকন্তু আপনাণক োহাযয করণত পাণর এমন েংযান 
(সযমন মানক্তেক েহায়তা অযাপেমহূ) এবং আপনাণক প্রক্তিক্ষেপ্রাপ্ত সপিাদারণদর োণে 
সযাগাণযাগ কক্তরণয় ক্তদণত পাণর এমন পক্তরণষবা রণয়ণে। 

o মাদক বযবহার েম্পক্তকি ত েহায়তা এবং েংযানেমূণহর জনয, 888-692-
9355 এ সফান করুন। NYC Well কমীরা 24/7 উপেভয এবং 200টিরও 
সবক্তি ভাষায় েংক্তক্ষপ্ত কাউণেক্তেং এবং পক্তরচযিার সরফাণরে প্রদান করণত পাণরন। 

 
COVID-19 টিকাকেণ 

 
• টিকা ক্তনণে তা আপনার ও আপনার ক্তপ্রয়জনণদর COVID-19 এ আক্রান্ত হওয়া বা 

গুরুতর অে য হওয়ার ঝ ুঁ ক্তক কমায়। 
• COVID-19 টিকার পাশ্বিপ্রক্ততক্তক্রয়ােমূহ এক সেণক দ ই ক্তদন যায়ী হণত পাণর ও ক্তবরক্তিকর 

হণত পাণর। তণব, COVID-19 েংক্রমণের উপেগি ও জটিেতােমূহ োধারেত অণনক সবক্তি 
খারাপ ও দীঘিতর েময় যায়ী হয়, ক্তবণিষ কণর আপক্তন টিকা না ক্তনণয় োকণে। 

o COVID-19 এ আক্রান্ত অণনক মান ষ েমূ্পেি ে য হণয় যান, ক্তকন্তু সকউ সকউ 
দীঘি েময় উপেণগি সভাণগন। 

o COVID-19 পরবতী েমেযা, যা দীঘি COVID বণেও পক্তরক্তচত, সেই েব 
উপেগিগুণোণক ক্তনণদিি কণর যা প্রােক্তমক COVID-19 েংক্রমণের পর একাক্তধক 
েপ্তাহ বা মাে ধণর জারী োণক। এই উপেগিগুণোর মণধয োকণত পাণর 
অবোদ, শ্বাে ক্তনণত কষ্ট, সপক্তিণত বযো, এবং স্মরে বা মণনাণযাগ প্রদান 

https://a816-health.nyc.gov/covid19help
https://a816-health.nyc.gov/covid19help
http://nyc.gov/covidtest
http://aspr.hhs.gov/TestToTreat
https://www.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-symptoms-what-to-do-factsheet-be.pdf
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করণত েমেযা। 
• COVID-19 টিকাগুক্তে ক্তনরাপদ এবং কাযিকর। এগুণো আপনার DNA পক্তরবতি ন কণর না 

বা এণত COVID-19 েৃক্তষ্টকারী ভাইরাে সনই। এগুণো আমাণদর সকাষেমূহণক COVID-19 
েৃক্তষ্টকারী ভাইরােণক ক্তচনণত োহাযয কণর, যা আমাণদর সরাগ প্রক্ততণরাধ ক্ষমতাণক এর 
ক্তবরুণে েিাই করণত সদয়। 

• COVID-19 ক্তবরুণে টিকা সনওয়া ক্তবণিষ কণর কৃষ্ণাঙ্গ ও ক্তহস্পযাক্তনক ক্তনউ ইয়কি বােীণদর 
জনয গুরুত্বপূেি, যাণদর মণধয COVID-19 েংক্রমে, হােপাতাণে ভক্ততি  হওয়া ও মতৃ যর হার 
উচ্চতর। স্বাযযগত অবযােমূহ যা COVID-19 সক আণরা গুরুতর কণর ত েণত পাণর 
(িায়াণবটিে, য েতা এবং উচ্চ রি চাপেহ) তার োণে এই ফোফেেমূহ হণে 
অবকাঠাণমাগত বেিবাণদর ফোফে। 

 
ননোপদভারব মাদক বযবহারেে পোমিে 

 
• মাদকটি ক্তনণজ প্রস্তুত করুন। 
• একটি ওভারণিাজ ক্তনরাপিা পক্তরকল্পনা ততক্তর করুন। আপক্তন সয মাদকটি বযবহার 

করণেন সেটি, সযখাণন ক্তনণেন সেই জায়গা এবং প্রণয়াজন হণে আপনাণক োহাযয করার 
জনয সকউ আণে ক্তকনা তা সভণব সদখ ন। আপনার ক্তবশ্বস্ত কাণরা োণে আপক্তন সকাোয় 
এবং কখন মাদক সনণবন তা জাক্তনণয় রাখ ন। 

• একা মাদক বযবহার করা সেণক ক্তবরত োকুন। আপক্তন েম্প্রক্তত COVID-19 এর 
েংস্পণিি এণে বা উপেগি োকণে আপনার োণের মান ষণদর সেণক িারীক্তরক দরূত্ব 
বজায় রাখ ন বা একটি মাস্ক পরুন। 
 আপক্তন যক্তদ একাকী বযবহার কণরন, তাহণে বযবহাণরর আণগ 800-484-3731 
নম্বণর Never Use Alone হটোইণন সফান করুন যাণত সকউ একজন সফাণন 
আপনার সখয়াে রাখণত পাণর। 

• নযােণসান োণে রাখ ন। নযােণসান একটি ক্তনরাপদ ওষ ধ যা একটি ওক্তপওণয়ি 
ওভারণিাণজর প্রভাব বদণে ক্তদণত পাণর। 

o সফন্টাক্তনে NYC মাদক েরবরাণহর অন্তগিত এবং এটি ওক্তপওণয়ি ওভারণিাণজর ঝ ুঁ ক্তক 
বািায়। এটি সহণরাইন ক্তহোণব ক্তবক্রয়কৃত প্রায় েকে মাদণক পাওয়া যায়। তাোিা 
এটি সকাণকন, ক্রযাক, সমোণেটাক্তমন, সকটাক্তমন ও হােপাতাণের বাইণরর উৎে সেণক 
আো ক্তপেেমণূহও পাওয়া সগণে। 

• যক্তদ আপক্তন ইনণজকিণনর োহাযয মাদক সনন: 
o প্রেণম আপনার হাত ধ ন এবং সযখাণন ইনণজকিন সনণবন সেই জায়গাটি পক্তরষ্কার 

করুন। 
o ক্তেক্তরঞ্জ ও পাক্তনেহ মাদক বযবহাণরর েরঞ্জাম অনযণদর োণে সিয়ার করা এক্তিণয় 

চে ন। 
o যক্তদ ক্তেক্তরঞ্জ বা অনযানয মাদক বযবহার েরঞ্জাম সিয়ার বা প নবিযবহার কণরনই, 

তাহণে প্রেণম সেগুণো ঠাণ্ডা পাক্তনণত, তারপর ক্তিণচ, তারপর আবারও পাক্তন ক্তদণয় 
ধ ণয় ক্তনন। 

▪ ক্তিচ ক্তদণয় আপনার ক্তেক্তরঞ্জ ভণর ক্তনন। ক্তিচ বযাণরণের মণধয অন্তত 30 
সেণকন্ড ধণর রাখ ন। বযাণরেটিণক পক্তরষ্কার পাক্তন ক্তদণয় ভােভাণব 
ক্ততনবার ধ ণয় সফে ন। 

o েম্ভব হণে, আপনার ক্তনণজর ইনণজকিন ক্তনণজই প্রস্তুত ও গ্রহে করুন। 
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o আপনার ে ুঁচটি চাটণবন না। 
• যক্তদ আপক্তন পাইপ, বং, স্ট্র বা ই-ক্তেগাণরট বযবহার কণরন: 

o সেগুণো অনযণদর োণে সিয়ার করা এক্তিণয় চে ন। 
o প্রক্ততবার বযবহাণরর পর আপনার সঠাুঁট, নাক বা হাত ক্তদণয় স্পিি করা 

েকে অংি একটি অযােণকাহে সোয়াব ক্তদণয় ম ে ন। 
• বযাণন্ডজ, হযান্ড েযাক্তনটাইজার এবং অযােণকাহে পযাণির অক্ততক্তরি মজ দ রাখ ন, 

সযন সেগুণো ফ ক্তরণয় সগণে বযবহার করা যায়। 
 
ওনপওরেড বযবহাে বযানধে জনয ওষুধ 

 
• আপক্তন যক্তদ সমোণিান বা ব ণপ্রনরফাইণনর মণতা ওক্তপওণয়ি বযবহার বযাক্তধর জনয ওষ ধ 

বযবহার কণরন, তাহণে সটক্তেণমক্তিক্তেন অযাপণয়ন্টণমন্ট এবং বাক্তিণত ক্তনণয় যাওয়ার ওষ ধ 
েম্পণকি  আপনার ক্তচক্তকৎো প্রদানকারীর োণে কো বে ন। 

o ওক্তপওণয়ি বযবহার বযাক্তধর জনয ওষ ধগুণো েম্পণকি  আণরা তণেযর জনয, ক্তভক্তজট 
করুন nyc.gov/health/addictiontreatment। 

 
সংস্থানসমূহ 

 
• COVID-19 েম্পণকি  আণরা তণেযর জনয, nyc.gov/health/coronavirus ক্তভক্তজট 

করুন।  COVID-19 েতকি তা সপণত, "COVID" ক্তেণখ 692-692 নম্বণর সটসট 
করুন। সমণেজ এবং সিটার মূেযহার প্রণযাজয হণত পাণর। 

• SSP গুণো ওভারণিাজ প্রক্ততণরাধ, ক্তনরাপদ বযবহাণরর পরামিি, সকে মযাণনজণমন্ট এবং 
অনযানয স্বাযয পক্তরচযিার জনয সরফাণরণের োণে োণে জীবাে ম ি মাদক বযবহার 
েরঞ্জাম এবং পক্তরণষবা প্রদান কণর। আপনার যানীয় SSP সকান সকান পক্তরণষবা 
প্রদান কণর জানণত তাণদর োণে সযাগাণযাগ করুন। 

• আপনার ক্তনকণট নযাণোণসান খ ুঁণজ সপণত 311 এ কে করুন, 
nyc.gov/health/naloxone ক্তভক্তজট করুন, বা আপনার যানীয় কম যক্তনটি-ক্তভক্তিক 
সপ্রাগ্রাম বা ফাণমিক্তের োণে সযাগাণযাগ করুন। 

• ক্তনউ ইয়কি  সস্টট মাদকােক্তি পক্তরণষবা ও েহায়তা অক্তফে বযক্তি এবং পক্তরবারেমূহণক 
মাদণকর বযবহার েম্পণকি  ক্তিক্ষা প্রদান কণর। আপনার ক্তনকটয ক্তচক্তকৎো ক্তবকল্পেমূহ 
খ ুঁজণত, webapps.oasas.ny.gov/providerdirectory ক্তভক্তজট করুন। 

পনেনস্থনত অনুোেী NYC স্বাস্থয দপ্তে তাে সুপানেিগুনল পনেবতে ন কেরত পারে। 1.9.23 Bengali  

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