
ਨਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਲਈ ਓਪੀਔਡ 
ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਅਤੇ ਨਨਰਦੇਸ਼

ਨਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨਕਵਂੇ ਕਰੀਏ
ਨੱਕ ਦਾ ਸਪਰੇਅ — ਅਸਂੈਬਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ 
ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਡਸਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਡਿਵਾਈਸ ਨੰੂ 
ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ 
ਦਾ ਡਪੱਛਲਾ ਪੰਨਾਂ 
ਉਤਾਰੋ। 

ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਨੋਕ ਨੰੂ 
ਡਕਸੇ ਵੀ ਨੱਕ ਡਵੱਚ 
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹ  ਕੇ 
ਰੱਖੋ।

ਿੋਜ਼ ਨੰੂ ਨੱਕ ਡਵੱਚ 
ਛੱਿਣ ਲਈ ਪਲੰਜਰ 
ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ 
ਦਬਾਓ।

ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ — ਇਸ ਲਈ ਅਸਂੈਬਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨਲੋਕਸੋਨ ਦੀ 
ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤਂੋ ਕੈਪ 
ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸੂਈ 
ਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹੋ ।

ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੰੂ ਉਲਟਾ 
ਕੇ ਰਬੜ ਦੇ ਢੱਕਣ 
ਡਵੱਚ ਸੂਈ ਪਾਓ। 
ਪਲੰਜਰ 'ਤੇ ਡਪੱਛੇ 
ਵੱਲ ਡਖੱਚੋ ਅਤੇ 
1 ml ਲਓ।
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ਉੱਪਰੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਪੱਟ 
ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਡਵੱਚ 
1 ml ਨਲੋਕਸੋਨ ਦਾ 
ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ।

ਇੱਕ ਓਪੀਔਿ ਓਵਰਿੋਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਡਕਡਰਆ ਦੇਣੀ:
ਓਪੀਔਿ ਦੀ ਓਵਰਿੋਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਹ ਕੁਝ ਡਮੰਟਾਂ ਡਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ (FAST) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1. ਪ੍ਰ ਤੀਨਕਨਰਆ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਿਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੱਿੀ 
ਉੱਤਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰਗੜੋ — ਡਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 
10 ਸਡਕੰਟਾਂ ਲਈ ਸਟਰਨਮ ਰਗੜੋ।

2. 9-11 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਾਿ ਨਿੀ ਂਲੈ ਨਰਿਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੀ 
ਨਟਕਾਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਡਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਿੋਜ਼ (RCW 
69.50.315) ਲਈ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ WA State 
Good Samaritan Law (ਸਟੇਟ ਗੱੁਿ ਸਮਰੀਟਨ ਕਾਨੰੂਨ) 
ਸੁਰੱਡਖਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਨਲੋਕਸੋਨ ਨਦਓ 

4. ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਿ ਦੇਣਾ ਸ਼਼ੁ ਰੂ ਕਰੋ

5. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰ ਤੀਨਕਨਰਆ ਨਿੀ ਂਿ਼ੁ ੰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦਮ 3 ਅਤੇ  
4 ਨੰੂ ਦ਼ੁ ਿਰਾਓ 

6. ਤ਼ੁ ਿਾਨੰੂ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁ ਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਉਿ  
3 ਨਮੰਟ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰ ਤੀਨਕਨਰਆ ਨਿੀ ਂਨਦੰਦੇ ਿਨ

7. ਮਦਦ ਪਿ਼ੁ ੰ ਚਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੋ

ਜੇ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਿੀ ਂ
ਆਉਦਂੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਜਗ੍ਹ ਾ ਡਵੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਡਥਤੀ ਡਵੱਚ ਰੋਲ ਕਰੋ ਡਜੱਥੇ 
ਉਹ ਲੱਭਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜੇ ਡਵਅਕਤੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਡਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 
ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਡਥਤੀ ਡਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਲ ਕਰੋ। 
ਨਲੋਕਸੋਨ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਵਅਕਤੀ ਉਤੇਡਜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਦਰਦ ਡਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਡਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਤਂੋ ਰੋਕੋ। ਯਾਦ 
ਰੱਖੋ, ਨਲੋਕਸਨ  ਦਾ ਅਸਰ 30-90 ਡਮੰਟਾਂ ਡਵੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਡਜਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਓਵਰਿੋਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਓਪੀਔਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਉਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਨਲੋਕਸੋਨ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
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ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਿ ਦੇਣਾ
1. ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਡਪੱਠ 'ਤੇ 

ਡਸੱਧਾ ਡਲਟਾਓ।
2. ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਡਸਰ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਝੁਕਾਓ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੰੂ ਬੰਦ 
ਕਰੋ।

3. ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੰੂਹ ਡਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
2 ਸਾਹ ਡਦਓ। ਛਾਤੀ (ਪੇਟ ਨਹੀਂ) ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4. ਹਰ 5 ਸਡਕੰਟ ਡਵੱਚ 1 ਹੌਲੀ ਡਜਹਾ ਸਾਹ ਡਦਓ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਉਹ 
ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ।
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ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ 
ਪਨਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਸੈਲੱ ਫੋ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਓ, ਨਲੋਕਸੋਨ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਕਡਵੱਕ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ stopoverdose.org ਜਾਂ 
bit.ly/naloxoneinstructions 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਇਹ ਡਕਸੇ ਮੈਿੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਡਸਹਤ ਡਸੱਡਖਅਕ ਵੱਲਂੋ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ 
ਓਵਰਿੋਜ਼ ਪ੍ਰ ਤੀਡਕਡਰਆ ਟ੍ਰੇ ਨਨੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 
ਡਵਚਲੀ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ WA Department of Health (WA 
ਡਿਪਾਰਟਮਂੈਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ) ਅਤੇ ADAI ਤਂੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਲੋਕਸੋਨ 
ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ Adapt Pharma/Emergent 
BioSolutions ਤਂੋ ਡਲਆ ਡਗਆ ਹੈ।

ਓਪੀਔਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ
• ਬ੍ਰੇ ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਕਾਰ/ਡੋਜ਼ ਨਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 

ਮ਼ੁ ੜ ਸ਼਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਡਵੱਚ ਜੇਲ੍ਹ  ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ 
ਡਕਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਵੱਚ ਦਾਖਲਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਡਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕੱੁਝ ਹੀ ਡਦਨਾਂ ਡਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਅਲਕੋਿਲ, ਸਲੀਪ ਏਡਜ਼, ਜਾਂ ਬਂੈਜੋਡਾਇਆਜੇ਼ਪੀਨਜ਼  
("benzos (ਬਂੈਜੋਸ)" ਡਜਵਂੇ ਡਕ Valium ਅਤੇ Xanax) ਵਰਗੇ 
ਹੋਰ ਓਪੀਔਿਜ਼ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਡਮਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ 
ਸਮਂੇ ਡਵੱਚ ਇੱਕ ਿਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਿਰੱਗ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤਂੋ 
ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

• ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਉੱਚ ਖ਼ੁ ਰਾਕਾਂ ਨਵੱਚ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਾਲਂੋ ਨਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਲੈਣਾ

• ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ

• ਅਨਿਆਤ ਸ਼਼ੁ ੱ ਧਤਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ 
ਜਾਂ ਕੈਨਾਡਬਸ ਡਿਸਪਂੈਸਰੀ ਤਂੋ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਕਸੇ ਵੀ ਿਰੱਗ ਦੀ 
ਵਰਤਂੋ ਕਰਨਾ

• ਨਦਲ, ਿ਼ੁ ਰਦੇ, ਜਾਂ ਫੇਫਨੜਆਂ ਦੀ ਨਬਮਾਰੀ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਓਵਰਿੋਜ਼ ਦੇ 
ਡਵਰੱੁਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਅਤੀਤ ਨਵੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣਾ

• ਇਕੱਲੇ ਵਰਤਣਾ: ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਿੋਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਲੋਕਸੋਨ 
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਡਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੋਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਓਪੀਔਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
• ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡਜਵਂੇ ਉਹ ਸੌ ਂ

ਰਹੇ ਹਨ

• ਗੜਗੜਾਹਟ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਨਾ, ਜਾਂ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨਾ

• ਡਫੱ਼ਕੇ, ਸਲੇਟੀ, ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਨਹੰੁ ਅਤੇ ਬੱੁਲ੍ਹ

• ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਖ, ਡਚੱਭਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱੁਲ੍ਹ  

• ਠੰਿੀ, ਡਚਪਡਚਪੀ ਚਮੜੀ

• ਬਾਹਰੀ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰ ਤੀ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ

ਜੇਕਰ ਨਵਅਕਤੀ ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਨਚਨ੍ਹ  
ਨਦਖਾਉਦਂਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਲੋਕਸੋਨ ਨਦਓ ਭਾਵਂੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ਂਇਿ ਨਾ ਜਾਣਦੇ 
ਿੋਵੋ ਨਕ ਨਵਅਕਤੀ ਨੇ ਨਕਿੜਾ ਪਦਾਰਥ ਨਲਆ ਿੈ।

ਨਲੋਕਸੋਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਪੀਔਡਜ਼ 
ਦੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣ 
ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਲੋਕਸੋਨ ਡਸਰਫ਼ ਓਪੀਔਿਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਡਵਅਕਤੀ 'ਤੇ 
ਕੋਈ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਡਜਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਦਾਰਥ ਡਲਆ ਹੈ। 

Washington ਸਟੇਟ ਡਵੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰ ਚੂਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਡਵੱਚ 
ਨਲੋਕਸੋਨ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਂੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਿਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾ 
ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਢਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤਂੋ ਪਰਚੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਲੋਕਸੋਨ ਦੇਣ 
ਦੇ ਲਈ WA ਸਟੇਟ ਸਟਂੈਭਡਿੰਗ ਆਰਿਰ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਓਪੀਔਡਜ਼ ਅਤੇ ਓਪੀਔਡ ਓਵਰਡੋਜ਼
ਓਪੀਔਿਜ਼ ਡਵੱਚ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਫਂੈਟਾਡਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਪੀਔਿਜ਼ ਕਾਰਨ ਡਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੌਲੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਡਹਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤਂੋ ਵੱਧ ਓਪੀਔਿਜ਼ ਲਂੈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ 
ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਓਪੀਔਿ ਓਵਰਿੋਜ਼ ਡਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਿੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਰਵਰਸਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰ ੇ ਨਨੰਿ 
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ
https://vimeo.com/357020563 ਜਾਂ
stopoverdose.org/section/take-
the-online-training/

ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀ ਂਅਨਜਿੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਂੈਦੇ ਿੋ ਜੋ ਤ਼ੁ ਿਾਡੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ 
ਨਿੀ ਂਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤਂੋ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਿਈ ਿੈ ਜਾਂ ਕੈਨਾਨਬਸ ਨਡਸਪਂੈਸਰੀ ਤਂੋ ਖਰੀਦੀ ਿਈ ਿੈ:

ਮੰਨ ਲਓ ਨਕ ਜੋ ਤ਼ੁ ਸੀ ਂਲੈ ਰਿੇ ਿੋ ਉਸ 
ਨਵੱਚ ਫਂੈਟਾਨਨਲ ਿੈ, ਜੋ ਓਪੀਔਡ 
ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਬਿ਼ੁ ਤ 
ਨਜ਼ਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

http://stopoverdose.org
http://bit.ly/naloxoneinstructions
https://vimeo.com/357020563
https://stopoverdose.org/section/take-the-online-training/
https://stopoverdose.org/section/take-the-online-training/

