אויף תיכף ארויסצוגעבן11/19/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט עס איז גרייט  2מיליאן דאלער אונטערצוהייבן עדיקשען סערוויסעס
אין קאמף קעגן אּפיאָ וד קריזיס
ּפראָ וויידערס קענען באקומען ביז  200,000דאלער אויף אוועקצושטעלן מאביל מעדיקעישען יוניטס
באזארגן עדיקשען מעדיצינישע סערוויסעס
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט האט פארשאפן  2מיליאן דאלער אין
פעדעראלע פינאנצירונג דורך דער סובסטאנץ אּביוז אפהאלט און באהאנדלונג בלאק גרענט פראגראם
צו העלפן עדיקשען סערוויס ּפראָ וויידערס אין דעם קאמף קעגן דעם אּפיאָ וד קריזיס .די פינאנצירונג וועט
געניצט ווערן אוועקצושטעלן מאביל נאכשפיר יוניטס (MMU׳ס) ארויסצוגעבן מעדיקעישענס צו
באהאנדלען סובסטאנץ באניץ אומארדענונג ,אריינגערעכנט מעטעדאון און בופרענארפין .דאס פאלגט
נאך פארארדנונגען ארויסגעגעבן דורך דער פעדעראלער  DEAצו ערלויבן פאר די יוניטס צו ווערן
אפערירט דורך עקזיסטירנדע אּפיאָ וד באהאנדלונג פראגראם (ּ )OTPפראָ וויידערס .די וועלן זיין די
ערשטע MMU׳ס אין ניו יארק סטעיט.
"באקעמפן דעם אּפיאָ וד קריזיס איז פאר מיר א פערזענליכע נושא ,און מיר וועלן פארזעצן ווייטער צו
טוהן אלץ וואס מיר קענען אויף אונטערצוהייבן שטיצע-מיטלען און סערוויסעס פאר די וועלכע ראנגלען
זיך מיט עדיקשען ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .די ערשט-פון-איר-סארט מאביל מעדיקעישען
יוניטס אין ניו יארק סטעיט וועלן ברענגען דעם וויכטיגן סערוויס דירעקט צו נויטבאדערפטיגע ניו
יארקערס און זיי ערלויבן צו באקומען קריטיש-וויכטיגע סערוויסעס זיי צו שטיצן אויפ׳ן וועג צו ערהוילונג".
ּפראָ וויידערס וועלכע אפערירן איצט -OASASסערטיפייד  OTPפראגראמען צו באקומען פאָ נדינג און
וועלן אויסגעטיילט ווערן אויף ביז  200,000דאלער וואס זאל געניצט ווערן צו קויפן און צוריק צופאסן אן
 .MMUדי מאביל יוניטס וועלן אנבאטן סערוויסעס וואס אנטהאלטן איינטריט אפשאצונגען און
מעדיקעישען אינדאקשען ,מעדיקעישען אדמיניסטראציע און אבסערוואציע ,טאקסיכאלאגיע טעסטס ,און
אנדערע מעדיצינישע סערוויסעס.
די מאביל יוניטס קענען העלפן מענטשן וואס שטייען אויס איינצוימונגען צו באהאנדלונג ,אריינגערעכנט
געאגראפישע נאענטקייט צו  OTPאיינריכטונגען און טראנספארטאציע פראבלעמען ,און העכערן די
צוגענגליכקייט פון מעדיקעישען-באהאלפענע באהאנדלונג פאר עדיקשען .זיי וועלן צוגעבן עקזיסטירנדע
מאביל סערוויסער לענגאויס ניו יארק סטעיט געאפפערט דורך אנדערע -OASASסערטיפייד
ּפראָ וויידערס ,אריינגערעכנט אפשאצונג ,קאונסלינג ,מעדיקעישענס אויסער מעטאדאון פאר עדיקשען
באהאנדלונג ,טעלעפראקטיצירונג ,און טראנספארטאציע סערוויסעס.
פינאנצירונג וועט אויסגעטיילט ווערן דורך דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און
שטיצע ( .)OASASדער  RFAקען מען געפונען דא.

אפליקאציעס דארף מען אריינגעבן ביז דעצעמבער 6׳טן.
סטעיט סענאטאר פיעט הארקהאם האט געזאגט" ,מיר ווייסן אז מענטשן מיט סובסטאנץ באניץ
אומארדענונג ,איבערהויפט די וועלכע וואוינען אין רּורעל ערטער אין ניו יארק ,האבן נישט שטענדיג
צוטריט צו טראנספארטאציע מיטלען אדער פאָ נדס אויף צו פארן צו אּפיאָ וד באהאנדלונג ּפראָ וויידערס.
מיט גאווערנער האקול׳ס איינשאפן די נויטיגע פאָ נדינג פאר די סטעיט׳ס ערשטע מאביל מעדיקעישען
יוניטס ,וועלן מיר ברענגען די נויטיגע מיטלען צו ערהוילונג אויף דארט וואו די וועלכע זענען אין נויט
וואוינען טאקע איבער׳ן סטעיט — און וועלן ראטעווען לעבנס אלס רעזולטאט“.
אסעמבלי-מיטגליד פיל סטעק האט געזאגט" ,עס פריידט אונז אז  OASASמאכט מעדיציניש-
באהאלפענע באהאנדלונג פאר אּפיאָ וד עדיקשען מער צוגענגליך אין ניו יארק .מעטאדאון איז א
לאנגיעריגע וויסנשאפטליכע צוגאנג צו באקעמפן העראָ אין עדיקשען .באקעמפן דער עפידעמיע זאל זיין
די העכסטע פריאריטעט פאר סטעיט רעגירונגMMU .׳ס זענען א וויכטיגע באמיאונג אויף צו טרעפן צו
די דרינגענדע נויט".
אין פארלויף פון די לעצטע עטליכע יאר האט ניו יארק סטעיט איינגעפירט אן אגרעסיווער ,מולטי-
צווייגיגער צוגאנג צו אדרעסירן דער אפיאוד עפידעמיע ,און שאפן א לאנד-וועגווייזיגע ריי עדיקשען קעיר
סערוויסעס פאר פולשטענדיגע אפהאלטן ,באהאנדלען און ערהוילן .צו באקעמפן דער עפידעמיע האט
דער סטעיט געארבעט צו פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנעלע סערוויסעס ,אריינגערעכנט קריזיס
סערוויסעס ,אינפעישענט ,אוטפעישענט ,און רעזידענשעל באהאנדלונג פראגראמען ,ווי אויך מעדיציניש-
געהאלפענע באהאנדלונג ,און מאביל באהאנדלונג און טראנספארטאציע סערוויסעס.
גאווערנער האקול איז געווען א מיטגליד פון דער  NYS׳העראָ אין ענד אָ ּפיאוד טעסק פאָ רס׳ ,וועלכס
האט ,אין  ,2016רעקאמענדירט נייע ,נישט-טראדיציאנעלע סערוויסעס ,אריינגערעכנט ערהוילונג
צענטערס ,יוגנטליכע קלוּב-שטובער ,פארברייטערטע ּפיער סערוויסעס ,און אפענע צוטריט צענטערס,
וועלכע שטעלן צו באלדיגע אפשאצונגען און רעפערעלס פאר קעיר .די סערוויסעס זענען זינט דאן
אוועקגעשטעלט געווארן אין פילצאליגע קאמיוניטיס ארום דעם סטעיט און האבן געהאלפן
נויטבאדערפטיגע מענטשן צו האבן צוטריט צו קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען.
ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט אן עדיקשען ,אדער וואס האבן באליבטע וואס ראנגלען זיך ,קענען
געפונען הילף און האפענונג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טאל-פרי האָ ּופ-ליין  24שעה א טאג און  7טעג א
וואך אויף (1-877-8-HOPENYאדער  )1-877-846-7369אדער דורך טעקסט׳ן ( HOPENYשארט-
קאוד .)467369
פארהאנענע עדיקשען באהאנדלונג ,אריינגערעכנט קריזיס  /דיטאָ קס ,אינּפעישענט ,רעזידענשעל,
אדער אוטפעישענט קעיר ,קען מען געפונען דורך ניצן דעם  NYS OASAS׳טריטמענט עוועילעּביליטי
דעשּבאָ ורד׳ ביי  FindAddictionTreatment.ny.govאדער דורך דער  NYS OASASוועבזייטל.
אויב איר ,אדער א געליבטע ,האט מיטגעמאכט שוועריגקייטן מיט אינשורענס פארבינדן מיט
באהאנדלונג ,אדער איר דארפט הילף צו פייל׳ען אן אפיעל פאר א צוריקגעוויזענע קלעים ,פארבינדט
אייך מיט דעם  CHAMPהעלּפליין דורכ׳ן טעלעפאן אויף  888-614-5400אדער אימעיל צו
.ombuds@oasas.ny.gov
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