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גאווערנער האקול אנאנסירט פינאנצירונג פארהאן צו פארברייטערן מָאוביל מעדיצין דראג באנוץ  

  קראנקייט באהאנדלונג סערוויסעס אין ניו יארק סיטי
  

דאלאר צו אויפשטעלן מָאוביל מעדיצין   200,000ּפרָאוויידערס קענען באקומען ביז אזויפיל ווי 
  יוניטס צו צושטעלן דראג באנוץ קראנקייט באהאנדלונג סערוויסעס

  
מיליאן דאלאר איז דא צו באקומען   1גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ביז אזויפיל ווי 

( צו  mobile medication units, MMUרס צו אויפשטעלן מָאוביל מעדיצין יוניטס )פאר ּפרָאוויידע
און   methadoneצושטעלן מעדיצינען צו באהאנדלען דראג באנוץ באהאנדלונג, אריינרעכענענדיג  

buprenorphine די אנטוויקלונג פון די .MMU ס ווערט ערמעגליכט דורך אן ענדערונג אין א'DEA  
ס ערלויבט די יוניטס צו ווערן אנגעפירט דורך עקזיסטירנדע ָאוּפיויד באהאנדלונג  רעגולאציע ווא

פראגראם ּפרָאוויידערס. די פעדעראלע פינאנצירונג ווערט צוגעשטעלט צו ניו יארק סטעיט דורך די  
( גרענט, און עס ווערט פארטיילט דורך  State Opioid Responseפעדעראלע סטעיט ָאוּפיויד אפרוף )

 Office ofאדמיניסטרירט דורך די ניו יארק סטעיט אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע ) RFA אן
Addiction Services and Supports, OASAS  און דורך די פארשונג פַאונדעישען פאר גייסטישע )

  (.Research Foundation for Mental Hygieneהיגיענע )
 

אנזייענדע וועג אריבער דעם  -"אזוי ווי די אדיקשען און ָאווערדָאוז קריזיס גייט ווייטער אין איר חורבן
לאנד, בלייבן מיר איבערגעגעבן צו פארמערן רעסארסן און העלפן ניו יארקער און זייערע פאמיליעס  

"מיר האבן געזעהן הצלחה מיט  האט גאווערנער האקול געזאגט.וועלכע זענען באטראפן געווארן", 
מָאוביל באהאנדלונג אונטערנעמונגען אין די פארגאנגענהייט, און מיט די נייע פינאנצירונג טוהען מיר  

נאך מער פארברייטערן אונזערע מָאוביל סערוויסעס צו אנקומען צו ניו יארקער וועלכע זענען אין נויט און  
יסעס אין די צייט וואס מיר בויען א זיכערערע און געזונטערע  קענען נישט צוקומען צו די קריטישע סערוו

  ניו יארק סטעיט." 
  

פאר א ּפרָאוויידער אין יעדע פון    $200,000די ציהל פון די אונטערנעמונג איז צו שענקן ביז אזויפיל ווי  
ר באראו,  קען אבער שענקן מער פון איין אזא סומע פע OASASדי פינף בָארָאוס פון ניו יארק סיטי, 

געוואנדן אין די צאל אפליקאציעס ערהאלטן. די מָאוביל יוניטס וועלן אפפערן סערוויסעס וועלכע רעכענען  
אריין אויפנאמע )עדמישען( אפשאצונגען און מעדיצין איינשפריצונג, אייננעמען מעדיצין און אויפזיכט  

  .דערנאך, טאקסיקאלאגיע טעסטס און אנדערע מעדיצינישע סערוויסעס
  

  .דאאון אנדערע אינפארמאציע אין פארבינדונג מיט די אונטערנעמונג קענען געזעהן ווערן  RFAדי 
  

מָאוביל יוניטס קענען העלפן מענטשן וועלכע שטויסן זיך אן אין שטרויכלונגען צו באקומען  
אנשטאלטן און טראנספארטאציע   OTPבאהאנדלונגען, אריינרעכענענדיג געאגראפישע נאענטקייט צו 

י וועלן  פראבלעמען, און זיי העכערן די צוגענגליכקייט צו מעדיצינען פאר ָאוּפיויד באנוץ קראנקייט. זי
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סערטיפייד  - OASASערגענצן עקזיסטירנדע מָאוביל סערוויסעס צוגעשטעלט דורך אנדערע 
פאר ָאוּפיויד   methadoneּפרָאוויידערס, אריינגערעכנט אפשאצונג, קאונסעלינג, מעדיצינען חוץ פון  

  .באנוץ קראנקייט באהאנדלונג, באהאנדלונג איבערן טעלעפאן און טראנספארטאציע סערוויסעס
  

OASAS  ,מעדיצינען צו באהאנדלען אדיקשען, ווי  קאמישאנער טשינַאזָאו קָאנינגהעם האט געזאגט"
methadone   אוןbuprenorphine  האבן זיך אויפגעוויזן צו ראטעווען לעבנס און באדייטנד ,

פארבעסערן די תוצאות פאר די געזונטהייט פון מענטשן וועלכע ווערן באטראפן פון אדיקשען. די נייע  
מָאוביל יוניטס וועלן אונז ערמעגליכן צו אנקומען צו מענטשן וועלכע זענען אין נויט וועלכע קענען זיך  

אין שוועריגקייטן צו פארן צו א פראגראם וואס איז אוועקגעשטעלט אין איין פלאץ צו   מעגליך אנשטויסן
באקומען מעדיצין. דאס איז א וויכטיגע סערוויס וואס וועט אנקומען צו מענטשן וואו זיי זענען, און עס  

  וועט אסאך בענעפיטירן מענטשן איבער גאנץ ניו יארק סיטי." 
  

"די ָאוּפיויד קריזיס האט צוריסן צאללאזע פאמיליעס  עדעמס האט געזאגט, ניו יארק סיטי מעיאר עריק 
און קאמיוניטיס, און עס האט געפירט צו הונדערטע טויטפעלער און מיליאנען אדיקשענס. עס איז  

העכסט צייט אז מיר זאלן סוף כל סוף זיך שטעלן קעגן די עפידעמיע פון פארנט דורכן ארבעטן אויף אלע  
ן רעגירונג צו צושטעלן פאר ניו יארקער די שטיצע וואס זיי דארפן און וואס עס קומט זיך זיי.  שטאפלען פו

איך לויב אויס גאווערנער האקול פארן פארברייטערן רעסָארסן פאר ּפרָאוויידערס מיט אנפירן די ארבעט  
  וואס איז קריטיש פאר די מיסיע און ראטעוועט לעבנס." 

  
"מיר מוזן אדרעסירן די אנגייענדע  מיטגלידערין לינדע לי האט געזאגט,  ניו יארק סיטי קַאונסיל

אדיקשען קריזיס און אריינשטעלן אין פלאץ פאסיגע רעסָארסן צו אנקומען צו און העלפן ניו יארקער  
וועלכע מוטשענען זיך מיט דראג באנוץ קראנקייט. די פינאנצירונג וואס ווערט צוגעשטעלט דורך 

ל פאר די פארברייטערונג פון מָאוביל מעדיצין יוניטס אין די סטעיט וועט גיבן מער הילף  גאווערנער האקו
  פאר פאמיליעס איבער גאנץ ניו יארק וועלכע נויטיגן זיך דרינגנד אין די סערוויסעס." 

אין לויף פון די פארגאנגענע פאר יאר האט ניו יארק סטעיט אוועקגעשטעלט אן אגרעסיווע, פילפאכיגע  
פירנדע סיסטעם פון אדיקשען קעיר  -אנג צו אדרעסירן די ָאווערדָאוז עפידעמיע און שאפן א לאנד'סצוג

מיט פולע פארמיידונג, באהאנדלונג און ערהוילונג סערוויסעס. צו באקעמפן די עפידעמיע האט די  
ריזיס  סטעיט געארבעט צו פארברייטערן צוטריט צו טראדיציאנאלע סערוויסעס, אריינרעכענענדיג ק

סערוויסעס, אינעווייניג און אינדרויסן פון שפיטאל און באהאנדלונג פראגראמען וואו מענטשן וואוינען אין  
אן אנשטאלט, און אזוי אויך מעדיצין פאר אדיקשען באהאנדלונג, מָאוביל באהאנדלונגען און  

  טראנספארטאציע סערוויסעס.
  

 NYS Heroinהערויאין און אּפיויד איינהייט )  NYCגאווערנאר האוקאל איז געווען א מיטגליד פון די 
and Opioid Task Force טראדיציאנאלע -רעקאמענדירט נייע, נישט 2016( וועלכע האט אין

יסעס סערוויסעס, אריינרעכענענדיג ערהוילונג צענטערן, יונגווארג קלאבהייזער, פארברייטערטע סערוו
פון מדריכים וואס זענען אליינס אריבער אדיקשען, און אפענע צוטריט צענטערן וואס שטעלן צו באלדיגע 
אונטערזוכונגען און שיקן פאר ווייטערדיגע קעיר. די סערוויסעס זענען זינט דאן אוועקגעשטעלט געווארן  

ן אין נויט צו האבן צוטריט צו  אין מערערע קאמיוניטיס ארום די סטעיט, און זיי האבן געהאלפן מענטש
  קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען.

  
ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט אן אדיקשען, אדער וואס האבן באליבטע וואס דארפן שטיצע,  

שעה א טאג און   24האטליין -HOPEפרי -קענען געפונען הילף און האפענונג דורך רופן די סטעיט'ס טאל
  HOPENY( אדער דורכן טעקסטן 7369-846-877-1)אדער  HOPENY-8-877-1ך אויף טעג א ווא 7

   (.467369)קָאוד פאר 
 

אריינרעכענענדיג   –אדיקשען באהאנדלונגען סערוויסעס וואס זענען דא צו באקומען 



קענען געפונען   – ּפעישענט, פלעצער וואו פאציענטן וואוינען -ּפעישענט, ַאוט-עמערדזשענסי/דיטַאקס, אין
באהאנדלונג אוועילעביליטי דעשבָאורד ביי   NYS OASASווערן דורכן נוצן די 

FindAddictionTreatment.ny.gov אדער דורך די  NYS OASAS  וועבזייטל.  
  

אויב איר אדער א באליבטע אייערס האט געהאט שוועריגקייטן מיט אינשורענס אין פארבינדונג מיט  
באהאנדלונגען, אדער דארף הילף צו אריינגעבן אן אפעלירונג פאר א צוריקגעוויזענע קלעים, פארבינדט  

י  אדער דורך אימעיל בי 5400-614-888האטליין דורכן טעלעפאן אויף   CHAMPאייך מיט די 
ombuds@oasas.ny.gov.  

  
  

###  
  
  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

   press.office@exec.ny.gov 518.474.8418 |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער |  
 

 זיך ארויסשרייבן 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=umaDP%2BjudzCvE9aueGGxZcjc4ObljzjkgitpE5vzBAA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NAwELLzmrb4A1Xhyzs%2FvpOm5OChsPUw7uuIbXTu47%2FY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NAwELLzmrb4A1Xhyzs%2FvpOm5OChsPUw7uuIbXTu47%2FY%3D&reserved=0
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hJwZ0H7eox3OgaeuyKUtOSXQNDzMmpPAgofEiApVumU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESFC82863C2E7262B1852587F4006F3F3D00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bupIymsRFY3Mx8rpJzUn9Pu04NYecd7Pxt%2FKTE8dyjI%3D&reserved=0

