
फेन्टनाइल एउ्टा ओपिओइड िीडानाशक औषधि हो जुन िेरै डोज 
ललएमा गम्ीर श्ासप्रश्ाससम्बनिी समस्ाहरू ्ा मतृ्ु समेत 
हुन सक्छ। 

हेर्नुपरने सङ्ेतहरू  
ननमन लक्षणहरू देखिएमा तिाईं ्ा तिाईंले धिनेको कोही व्ककतले 
फेन्टनाइल ्ा अकको ओपिओइडको िेरै डोज ललनु् एको ्छ ्नने 
सङकेत हुन सक्छ:
• अप्रनतक्रि्ाशील/्ेबहोश हुने ्ा मतृ्ु हुने।
• श्ास नफेनने ्ा श्ासप्रश्ासको गनत कम हुने।
• श्ास नफेनने ्ा श्ासप्रश्ासको गनत कम हुने।
• श्ास रोक्कने ्ा िोकी लागने।
• ्छाला धिसो ्ा धििधिि हुने।
• आँिाहरूका नानीहरू अत्नतै साना हुने।
• ररगं्टा लागने ्ा भ्रम हुने।

्सरी मद्दत गरने
NARCAN® िनन ्ननने नालोकसोन एउ्टा ्सतो औषधि 
हो जसले ओपिओइडको ओ्रडोजप्िरीत का््य गन्य सक्छ र 
मकसतषकमा ओपिओइडका प्र्ा्हरू अ्रुद्ध गरी श्ासप्रश्ास 
द्तु रूिमा िनुस्सा्यिना गरेर जी्नहरू ्बिाउँ्छ। ननमन अ्स्सामा 
नालोकसोन सरुक्क्षत ्छ: ्ो ओपिओइडहरू नललएका कोही 
व्ककतलाई ददइ्ो ्ने, ्सले कुन ैहानी गददैन र आितकालीन 
धिक्कतसा िेशे् रहरूले 40 ्ष््य नदा ्बढी सम्समम नालोकसोनको 
प्र्ोग गरेका ्छन।् 

कृि्ा ध्ानमा राखनुहोस:् नालोकसोन स््म ्ललन सक्कँदैन।

तपाईंलाई आफू वा अन्य ्ोही व्यक्त आ्क्म् खतरामा भए्ो 
ज्तो लागेमा, 911 मा ्ल गर्नुहोस।्

सकं्टमा हुनहुुन्छ? 1-800-662-HELP (4357) मा कल गनु्यहोस ््ा 
741741 मा “4HOPE” लेिेर ्ेटकस्ट गनु्यहोस।्

तिाईंले ओ्रडोज ्एको देखनुहुन्छ ्ने, आफू धगरफतार हुन 
सक्ुछ ्नने डर ्ए तािनन, सिैं मद्दतका लाधग कल गनु्यहोस।् 
Ohio को गडु सामरर्टन काननूले ओ्रडोजको अ्धिमा 911 मा 
कल गनने माननसका लाधग प्ल्नन सतरका प्रनतरोिातमक क्षमता 
प्रदान गरेर तिाईंको सुरक्षा ग्छ्य।

 

चेतावरी: ओहा्योमा फेला पाररए्ा खतररा् र््ली नररानुररत ट्याबलेटहरू
अल्प्राजोलम (Xanax®) र ओकसीकोडोन (Oxycontin®) 
जसतो देखिने नककली ननिा्यररत ट्ा्बले्टहरू ओहा्ोमा 
ब्बरिी ्इरहेका ्छन।् नतनीहरूमा मतृ्ु हुन सकने 
शककतशाली औषधि, फेन्टनाइल र मतृ्ुको अ्स्सा 
ननमत्ाउन सकने अन् सामग्ीहरू समा्ेश हुन्छन।्

नककली िककीहरूमा रहेका नम्बर र अक्षरका धिनह, रङ 
र सकोररङ रेिाहरूले गदा्य नतनीहरू सककली/्िै िककीहरू 
जसत ैदेखिन्छन।् नाङगो आँिाले ल्ननता ्ुछट्ाउन लग्ग 
असम्् ्छ। 

नककली ट्ा्बले्टहरू अनुमनतप्रापत स्ास्थ् से्ा 
प्रदा्कहरूद्ारा दिइँिैर। नतनीहरू प्रा्ः सामाकजक सञजाल 
्ा "डाक्य  ्े्ब" लुकाइएका ्े्बसाइ्टहरू्बा्ट ब्बरिी गररन्छ र 
आफू ्ासतप्क ्एको दा्बी गनने ब्बरेिताहरूद्ारा प्रत्क्ष 
रूिमा िनन ब्बरिी गररन्छ।  

्दहल्यै पनर अर्मनतप्ापत ्वा््थ्य सेवा प्िा्य्बाट प्ापत 
रभए्ा ट्याबलेट वा ््र ैपनर नररानुररत औषधर सेवर 
रगर्नुहोस।्

रोट: घात् औषधरहरू्ा ्तरहरू एउटै ब्याच्ा भए 
तापनर, नतरीहरू प्त्ेय् ट्याबलेटमा भभनर-भभनर ह्र 
स््छर।् तपाईंसँग अर्मनतप्ापत ्वा््थ्य सेवा प्िा्य्बाट 
प्ापत रभए्ो ््र ैपनर च््की ्छ भरे, अब उपरानत त्यो 
सेवर रगर्नुहोस।्

ट्ा्बले्टहरू नककली हुन सकने सङकेतहरू:
• ट्ा्बले्टहरू अनुमनतप्रापत स्ास्थ् से्ा प्रदा्क्बा्ट 

प्रापत ्एका ्ैछनन।्

• ट्ा्बले्टहरू ननिा्यररत औषधिको प्ाकेकजङ (जसतै 
ले्बुल लगाइएको िककीको ्बोतल) मा ्ैछनन।्

• ट्ा्बले्टहरू व्ककतगत रूिमा ्ा असामान् रूिमा 
्सोरै मात्ामा ब्बरिी ्इरहेका ्छन।्

• ट्ा्बले्टहरू असामान् रूिमा ठूलो मात्ामा ब्बरिी 
्इरहेका ्छन।्

िककी ्ैि ्ा जालसाजी के हो ्नी ननिा्यरण गन्य प्रा्ः 
कदठन हुन्छ। उदाहरणहरू तल ददइएका ्छन।्

अलप्ाजोलम/Xanax®

जालसाजी नररानुररत अलप्ाजोलम र Xanax® 
ट्याबलेटहरू ओहा्योमा जफत गररए्ो ्छ।
वैर च््कीहरू र््ली च््कीहरू सामान्य भाषा

S 90 3 
ले धिकनहत 

हरर्ो िककी।
ज्ानीहरू

जान/ज्ान

्बारहरू

हल्कहरू

ल््ाडरहरू

B 707 ले 
धिकनहत नीलो 

िककी।

G 372 2 ले 
धिकनहत सेतो 

िककी। 

R 039 ले 
धिकनहत 

िहेँलो िककी।

XANAX 2 
ले धिकनहत 
सेतो िककी।
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ओ्सी्ोडोर/OxyContin®

जालसाजी नररानुररत M 30 र A 215 ओ्सी्ोडोर 
ट्याबलेटहरू ओहा्यमा जफत गररए्ो ्छ। 
वैर च््कीहरू र््ली च््कीहरू सामान्य भाषा

M 30 ले 
धिकनहत नीलो 

िककी।
Oxy

Roxy

30s
A 215 ले 

धिकनहत नीलो 
िककी।

्छप् उिलबि 
्ैछन ।

्सद्ारा जारी गररएको:



्वा््थ्य सेवा प्िा्य्हरू्ा लाधग
फेन्टनाइल र अन् सम्ाप्त रूिमा घातक सामग्ीहरू ्एका 
जालसाजी ननिा्यररत ट्ा्बले्टहरू ्बढेको कारणले, ओहा्ो 
स्ास्थ् प््ागले िदहलो प्रनतक्रि्ा जनाउने व्ककत, स्ास्थ् 
से्ा प्रदा्क, िदा्स्य दरुुि्ोग उििार िेशे् र, समुदा्मा 
आिाररत िरर्ोजना DAWN (नालोकसोनद्ारा रोक्कएका 
मतृ्ुहरू) का््यरिम र अ्ैि औषधिहरू प्र्ोग गनने माननससँग 
अनतरक्रि्ा गनने अन् व्ककतहरूलाई ्ी लसफाररसहरू ग्छ्य।

व्यक्तहरूलाई रालो्सोरमा पहँ्च गरनु र बो्र मद्दत गर्नुहोस ्
अ्िै औषधिहरू प्र्ोग गनने ब्बरामी/से्ाग्ाहीका सा्ससा्ैस 
उनीहरूका िरर्ार र सा्सीहरूलाई नालोकसोन ्बोकन प्रोतसाहन 
गनु्यहोस।् उनीहरूलाई स्सानी् िरर्ोजना DAWN समदुा्मा 
आिाररत नालोकसोन लशक्षा त्सा प्तरण का््यरिम्बारे र 
नालोकसोन प्तरण गनने स्सानी् फामनेसी्बारे लसफाररस गनु्यहोस।् 
नालोकसोन कहाँ प्रापत गनने ्बारे ्सि जानकारी www.odh.ohio.
gov/projectdawn मा उिलबि ्छ। नालोकसोन धिक्कतसकको 
ििचीब्बना िेरैजसो ओहा्ो फामनेसीहरूमा िनन उिलबि ्छ।  
नालोकसोन प्रसता् गनने ओहा्ो फामनेसीहरूको सिूी www.
pharmacy.ohio.gov/stopoverdose मा उिलबि ्छ।

गैर-ओपपओइडहरू संदिगर/सङ्ेत गररँिा
औषधर्ा ओभरडोजहरू्ा लाधग रालो्सोर दिर्होस  
नालोकसोन कोक्कन र मे्सामफे्टामाइन जसता कस्टमुलेन्टहरूका 
कारणले मात् ै्एका औषधिका ओ्रडोजहरूको उििार गन्यमा 
प्र्ा्कारी न्ए तािनन, नालोकसोन ललनाले फेन्टनाइल 
र ्सका एनालगहरू जसता कस्टमुलेन्ट र ओपिओइडहरूको 
लमश्रणद्ारा ्एका औषधिका ओ्रडोजहरूका लाधग सह्ोगी 
हुन सक्छ।

अवरै पिारनुहरू प््योग गरने बबरामी/सेवाग्ाहीहरूलाई 
फेनटराइलसँग भमश्रण गररए्ा औषधरहरू्ा खतराहरूबारे 
भिक्ा दिर्होस ्
ओ्रडोज र मतृ्ुको ्बढदो जोखिमका ्बारेमा जोड ददनुहोस।्  
मुख् ्बुँदाहरू अकको सतम्मा फेला िान्य सक्कन्छ। सामुदान्क 
सदस्हरूसँग साझा गनु्यिनने जानकारी िनन  
www.OHAgainstOD.ohio.govमा उिलबि ्छ।

फेनटराइलसँग समभापवत रूपमा भमधश्रत 
गररए्ा अवैर औषधरहरू्ा खतराहरू
• फेन्टनाइल प्रा्ः प्र्ोगकता्यलाई ्साहा नददइकन अन् 

औषधिहरूसँग लमधश्रत गररन्छ।
• फेन्टनाइलको उचि प्र्ा् र ्ो प्र्ा् शरीरमा रदहरहने 

सम्को लम्बाइको कारणले घातक हुने ्बढी सम्ा्ना 
हुन्छ।

• ओ्रडोजको जोखिम ्बढाउने औषधिहरू (मददरासदहत) 
लमश्रण गन्य रोकनुहोस।्

• एकलै हँुदा औषधिहरू प्र्ोग नगनु्यहोस,् जसकारण 
ओ्रडोज हँुदा अन् कसलेै मद्दत गन्य/मद्दत प्रापत गन्य 
सकनुहुन्छ।

• औषधिहरू प्र्ोग गनने व्ककतका सा्ससा्स ैिरर्ार र 
सा्सीहरू स्बलैाई औषधिको ओ्रडोजका सङकेत र 
लक्षणहरू, नालोकसोन कहाँ प्रापत गनने, ्सलाई कसरी 
ललने, उद्धार श्ासप्रश्ास कसरी गनने र नालोकसोन 
ललइए तािनन 911 मा तुरुनत ैकल गनु्यको महतत््बारे 
प्रलशक्षण ददनुि्छ्य।

• ओ्रडोजको प्र्ा्प्िरीत का््य गन्यका लाधग 
नालोकसोन ललएिन्छ धिक्कतसा सुझा्को प्िरीत 
एम्बुलेनस ्ा असिताल न्छोडनुहोस।् ओपिओइडहरूको 
प्र्ा् हटनुअनघ नालोकसोनको प्र्ा् हटन सक्छ – र 
तिाईंलाई फेरर ्ेबहोश हुने र श्ासप्रश्ासको गनत कम 
हुने ्ा रोक्कने जसता समस्ासदहत ओ्रडोज हुन 
सक्छ।

अनतरर्त ्योगिार्तानुहरू
• Miami Valley Regional Crime Lab. 

• Ohio State Highway Patrol Crime Lab. 

• Lake County Crime Lab. 

• Columbus Division of Police Crime Lab. 

• Ohio Bureau of Criminal Investigation Drug 
Chemistry Unit.

पिारनु प््योग उपचार र व्यवहारातम् ्वा् ्थ्य सेवाहरू 
स्ास्थ् से्ा प्रदा्कहरूले अ्िै औषधिहरू प्र्ोग गनने ब्बरामी/
से्ाग्ाहीहरूलाई उििार गन्यका लाधग लसफाररस गरेर मद्दत 
गन्य सकनुहुन्छ ्ा ओहा्ो नन्ासीहरूले सोम्ाररदेखि शुरि्ार, 
ब्बहान 8 ्बजेदखि साँझ 6 ्बजेसमम उिलबि ओहा्ो मानलसक 
स्ास्थ् त्सा लत से्ा प््ागलाई ्टोल-क्रि हेल्िलाइन 1-877-
275-6364 मा कल गन्य सकनुहुन्छ।

तिाईंको समुदा्को स्सानी् मददरा, औषधि लत त्सा मानलसक 
स्ास्थ् से्ा ्बोड्य (ADAMH) ले ओहा्ो नन्ासीहरूलाई 
न्ून-लागत लागने व््हारातमक स्ास्थ् से्ाहरूसँग जोडनमा 
िनन मद्दत गन्य सक्छ। www.mha.ohio.gov/wps/portal/
gov/mha/community-partners/adamh-boards मा आफनो 
स्सानी् ADAMH ्बोड्य फेला िानु्यहोस।् 

1-800-720-9616 मा कल गनु््य ्ो ्ने Ohio CareLine 
ले व्ककतहरू आफनो जी्नमा आइिरेका िुनौतीहरूको सामना 
गन्यका लाधग संघष्य गरररहेको ्ेबला व्ककतगत ्ा िारर्ाररक 
संक्टको सम्मा गोिनी् सहा्ता प्रसता् गन्य सकने प्रलशक्क्षत 
व््हारातमक स्ास्थ् िेशे् रहरूको 24/7 िहँुि प्रसता् ग्छ्य। 
कल गननेहरूलाई अनतररकत से्ाहरू आ्श्क हँुदा, उनीहरूले 
स्सानी् प्रदा्कहरूको सहा्ता र समिक्य  प्रापत गनने ्छन।्

ओहा्ो नन्ासीहरूले www.findtreatment.gov ्बा्ट 
व््हारातमक स्ास्थ् उििार प्रदा्कहरूको िहँुि िाउन िनन 
सकनुहुन्छ।

अनतरर्त स्ोतहरू
• ित्ािार अड्यरद्ारा सदहत, नालोकसोन प्रापत गनने ्बारे 

जानकारी: 
odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/know-our-
programs/project-dawn/project-dawn-programs. 

• सं्ुकत राज् औषधि प्र्त्यन ननका् (DEA) एउ्टा 
िककीले मतृ्ु हुन सक्छ: 
 www.dea.gov/onepill. 

• नककली ननिा्यररत ट्ा्बले्टहरू्बारे DEA को समािार 
प्ज्ञकपत:  
www.dea.gov/press-releases/2021/09/27/dea-
issues-public-safety-alert.

 

अनतरर्त भसफाररसहरू


