
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל   9/9/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 
ָאּפיויד ָאווערדָאוז אויפמערקזאמקייט טאג האט גאווערנאר האוקאל  NYSאויף די סאמע ערשטע 

מיליאן דאלאר זענען ערהאלטן געווארן פאר די פארמיידונג פון טויטפעלער   4.25אנאנסירט אז 
  פארבינדן מיט אווערדאוז אויף ּפרעסקריּפשען דראגס און אּפיוידס

  
די געלטער וועלן גענוצט ווערן צו פארמערן פארמיידונג, פארמערן אויפקלערונג און 
  אויפמערקזאמקייט און צו קויפן און פארטיילן נעילַאקסָאון צו העלפן ראטעווען לעבנס

 
מיליאן דאלאר איז ערהאלטן  4.25גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז א גרענט פון 

ער א צייט אפשניט פון פינף יאר פון די דראג אביּוז און גייסישע געזונטהייט סערוויסעס  געווארן איב
( צו העלפן  Substance Abuse and Mental Health Services Administrationאדמיניסטראציע )

  פארמיידן טויטפעלער און אומגעוואונטשענע אינצידענטן פארבינדן מיט אווערדאוז אויף ּפרעסקריּפשען
אווערדאוז  דראגד און אּפיוידס. די גרענט וועט אויסצאלן טרענירונג פאר ערשטע הילף אגענטן, 

און אזוי אויך פאר   באזירטע סערוויס ּפרָאוויידערס און מיטארבייטער,-פארמיידונג און אנדערע קאמיוניטי
  פריוואטע מענטשן און פאמיליעס.

  
אּפיויד אווערדאוז  NYSדי אנאנסירונג איבער דעם גרענט איז געקומען פונקט אין צייט פאר די סאמע ערשטע 

העלט  NYS(. די טאג, ארגאניזירט דורך די Opioid Overdose Awareness Dayאויפמערקזאמקייט טאג )
שטארבן פון אווערדאוז און עס דעּפארטמענט איז אוועקגעשטעלט געווארן צו אנדענקן מענטשן וועלכע זענען גע 

  פייערט די משפחות און די פראפעסיאנאלן וועלכע זענען איבערגעגעבן צו ראטעווען לעבנס.
  

האט  "די אּפיויד עפידעמיע איז פערזענליך צו מיר, האבנדיג פארלוירן א פאמיליע מיטגליד צו אן אווערדאוז," 
"אין ניו יארק טוהן מיר פארברייטערן אונזערע באמיאונגען צו באקעמפן דעם  גאווערנאר האוקאל געזאגט.

קריזיס דורכן פארמערן אויפקלערונג און אויפמערקזאמקייט און דורכן פארבעסערן פארמיידונג און באהאנדלונג 
ך ערמוטיגן  סערוויסעס. אויף ניו יארק סטעיט'ס סאמע ערשטע אּפיויד אווערדאוז אויפמערקזאמקייט טאג טוה אי

די וועלכע ספראווענען זיך מיט דראג אביּוז נישט צו ענטמוטיגט ווערן פון זוכן הילף און שטיצע. מיר וועלן ווייטער 
  ארבעטן צוזאמען צו ענדיגן די קריזיס און צו העלפן ראטעווען לעבנס." 

 
(  Office of Addiction Services and Supports, OASASאפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע ) NYAדי 

וועט זיך פארנעמען מיטן פארברייטערן די קענטעניס פון אווערדאוז פארמיידונג סטראטעגיעס צו "וויכטיגע  
קאמיוניטי סעקטארן" וועלכע ארבעטן מיט טראגעדיגע פרויען און מיט קימפעטארינס און מיט זייערע פאמיליעס, 

די אגענטור וועט אויך ארבעטן פון די   עס וועלכע ליידן פון אביּוז פון נאענטע.און מיט פריוואטע מענטשן און פאמילי
 קאמיוניטי.   LGBTנאענט מיט די נעיטיוו אמעריקאנער/אינדידזשענעס קאמיוניטי און מיט די +

  
צו צושטעלן   $20,000ּפרָאוויידערס וועלכע ווערן אנערקענט וועלן זיין בארעכטיגט צו באקומען ביז 

רדאוז פארמיידונג טרענירונג פאר פריוואטע מענטשן און פאר פאמיליעס און פאר אנדערע אווע
באזירטע סערוויסעס ּפרָאוויידערס, און צו טרענירן אנדערע צו ווערן אווערדאוז פארמיידונג  -קאמיוניטי

ועלט ווערן אין א ּפרָאוויידערס. ספעציפישע ּפרָאוויידערס וועלכע וועלן באקומען פאנדינג וועלן אויסדערו
  שפעטערע צייט. 



  
OASAS  וועט אויך ארבעטן צוזאמען מיט די ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט און מיט די ניו יארק סטעיט

( צו  Office of Children and Family Services, OCFSדעּפארטמענט פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס )
-OCFSאגראמען ווי למשל צושטעלן טרענירונג און נעילַאקסָאון קיטס פאר זייערע איינגעשטעלטע אין פר

( ניו יארק היים באזוך  Healthy Familiesנגעפירטע משפחה אביּוז שעלטערס, די געזונטע פאמיליעס )א
 Maternal andפראגראם און די קימפעטארין און נייגעבוירענע קאמיוניטי געזונטהייט קאלעבאראטיוון )

Infant Community Health Collaboratives,וועלן די געלטער גענוצט ווערן צו אויסטיילן   (. אין צוגאב
אווערדאוז פארמיידונג קיטס און נעילַאקסָאון פאר מענטשן און פאר פאמיליעס וועלכע באקומען טרענירונג פון  

  באזירטע מיטארבייטער.-אדער פון איינע פון די דערוועלטע קאמיוניטי OASASדי 
  

OASAS מיר ווייסן אז פאטאלע אווערדאוזעס האט געזאגט, סאנשעז -קאמישאנער ארלין גאנזאלעז"
האבן זיך פארמערט לעצטע יאר דורכאויס די פאנדעמיע, און מיר אנערקענען די געוואלדיגע סטרעס  

מיר זענען גאר פרייליך אז מיר זענען געשאנקן געווארן דעם גרענט ווייל   וואס מענטשן האבן נאכאלץ.
עס וועט ברענגן רעסארסן צו די סטעיט און צולייגן צו אונזערע באמיאונגען צו פארמיידן אווערדאוזעס.  
צוזאמען מיט די אגענטורן וועלכע ארבעטן צוזאמען מיט אונז, טוהען מיר אנטוויקלען נייע צוגאנגען צו  

 נקומען צו מענטשן וועלכע זענען אין נויט צו וועם מיר האבן ביז היינט נישט געקענט אנקומען." א
  

  OASAS"די העלט דעּפארטמענט און  סטעיט העלט קאמישאנער דר. הַאווערד צוקער האט געזאגט,
אווערדאוזעס.  האבן אלעמאל געארבעט צוזאמען צו באקעמפן די ווייען פון אדיקשען און צו העלפן פארמיידן

מיט די געלטער וועלן מיר קענען ווייטער אנגיין מיט אונזער איבערגעגעבנקייט צוריקצוהאלטן פאמיליעס און  
מענטשן פון פארלירן זייערע באליבטע, און אין די זעלבע צייט געבנדיג פאר אלע ניו יארקער די מיטלען וואס  

  ו לעבן געזונטע לעבנס." פעלן זיך אויס צו העלפן אנדערע און זיך אליין צ 
  

מענטשן וועלן טרענירט ווערן אין אווערדאוז פארמיידונג דורכאויס די ערשטע יאר פון די   750אזויפיל ווי 
מענטשן   4,000, און פון דאן און ווייטער וועלן  3,000גרענט. אין די צווייטע יאר וועט די צאל ארויפגיין צו 

  טרענירטע מענטשן ביי די ענדע פון די פיפטע יאר. 15,750כל פון טרענירט ווערן פער יאר פאר א סך ה
  

ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט אן אדיקשען, אדער וואס האבן באליבטע וואס ראנגלען זיך 
האטליין וואס איז  HOPEדערמיט, קענען געפונען הילף און האפנונג דורכן רופן די סטעיט'ס אומזיסטע 

, אדער דורכן  HOPENY, 1-877-846-7369- 1-877-8שעה א טאג, אויף   24אפן זיבן טעג א וואך,  
   . 467369טעקסטן צו 

 
באהאנדלונגען פאר אדיקשען וועלכע זענען דא צו באקומען, אריינרעכענענדיג קריזיס/דיטַאקס, 

  NYS OASASקעיר קען מען טרעפן נוצנדיג די  אינּפעישענט, קאמיוניטי וואוינונג אדער ַאוטּפעישענט
  .וועבזייטל  NYS OASASאדער דורך די  דאבאהאנדלונג אוועיליעביליטי דעשבָאורד 

  
אויב איר אדער א באליבטע אייערס האט געהאט שוועריגקייטן מיט אינשורענס פארבינדן מיט  

באהאנדלונג, אדער דארף הילף צו אריינגעבן אן אפעלירונג פאר א צוריקגעוויזענע קלעים, פארבינדט  
  .אימעילאדער דורך  5400-614-888האטליין אויפן טעלעפאן אויף   CHAMPאייך מיט די 

  
###  
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