Recursos de Redu�io de Danos da COVID-19

Para se manter atualizado com
as mais recentes informa�oes
consulte:

health.ri.gov/diseases/ncov2019
preventoverdoseri.org/covid-19
COVID-19 Info Line: Ligue 222-8022

A COVID-19 pode ser transmitida de pessoa para pessoa atraves de espirros, tosse, fala ou contacto com goticulas respirat6rias que
contem particulas virais. A COVID-19 pode ser muito grave para quern tiver doen<;as como asma, doen<;as pulmonares e cardiacas, VIH
e para pessoas adultas mais idosas. No entanto, tambem pode causar sintomas graves em qualquer pessoa, independentemente da
idade ou do hist6rico de saude. Sabemos que algumas pessoas com COVI D-19 apresentaram apenas um ou dois sintomas leves.
Todas as pessoas com sintomas de COVID-19 deveriam ser testadas, por isso, vigie a ocorrencia de sintomas como febre, tosse e falta
de ar. Certifique-se que usar uma mascara ou um pano para cobrir o rosto em locais publicos, para se proteger a si e aos outros.

O que posso fazer para usar drogas de forma segura, neste momento?
Use uma mascara que cubra a
boca e o nariz
Sempre que estiver em publico,
deve usar uma mascara sobre o
nariz e a boca. lsto protege-o(a)
a si e aos outros da propagac;ao
da COVID-19. Se todos usarmos uma mascara,
sera mais dificil o virus espalhar-se.

Prevenir uma overdose

Evite locais com muita gente e
o interior de edificios

Tente nao partilhar objetos

Fique pelo menos a 2 metros das
outras pessoas e niio aperte miios
nem de abra<;os. Se se sentir
doente, nao se desloque aos sftios,
como por ex. o seu servi<;o fornecedor de seringas
local. Em Rhode Island, esses artigos podem ser-lhe
entregues. Evite espa<;os interiores, sempre que
possfvel, pois o vfrus pode espalhar-se mais
facilmente dentro de locais fechados.
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lsto significa nao partilhar cigarros,
cigarros eletr6nicos, cachimbos,
bongos, charros, material de
seringas ou tubos nasais, como
palhinhas. Se possfvel, misture as suas pr6prias
drogas ou permane<;a com a pessoa que as
prepara para si.

Tenha em stock as coisas de que precisa

lsto significa ter alguem que possa ir ver como esta (por mensagem
de texto ou telefone), verificar se esta a usar drogas, usar apenas
um tipo de droga de cada vez, usar tiras de teste de Fentanil e fazer
as coisas com calma. Experimente primeiro uma pequena
quantidade, pois os totes das drogas estao sempre a mudar. Tenha
por perto Naloxona e ligue para o 911, se vir alguem a ter uma
overdose. Para consumir em seguran<;a com outra pessoa,
certifique-se de que ambos estao a usar mascaras e a dois metros
de distancia.

E importante ter as coisas de que precisa para
consumir drogas de forma segura. lsto inclui ter
Naloxona, tiras de teste de Fentanil, agulhas e
seringas limpas, artigos de necessidades basicas
e medicamentos de venda livre, como o
lbuprofeno.
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Onde posso obter tudo o que preciso para consumir drogas de forma mais segura?
Ainda pode obter o que precisa, como a Naloxona,
seringas esterilizadas e tiras de teste de Fentanil
em qualquer local do estado. E importante usar as
suas proprias coisas ao consumir drogas, devido
ao risco de espalhar a COVID. Ligue ou envie uma
mensagem de texto para uma entrega gratuita
em sua casa, ou para agendar uma recolha.
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Estamos abertos para disponibiliza<;ao imediata de
Naloxona, tiras de teste de Fentanil, preservatives e
outros artigos de necessidades basicas, bem como
troca de agulhas. O contacto por telem6vel tambem
se mantem.

Tel.: 401-383-4888
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imediata de Naloxona. Estao disponiveis gratuitamente
para o publico kits de lnje�aointramuscular e nasais. Caixa
de Naloxona disponivel no exterior, quando estivermos
fechados.

Tel: 401·289·2055 / 401·302•6231
Horario: Seg., Qua., Sexta • 9 has 19 h Ter,
Quin. - 11as 19 h
Entrega: Nao

134 Matthewson St, Providence RI 02903
A RICARES esta a distribuir tiras-teste de
Naloxona e Fentanil em todo o estado. Envie
uma mensagem de texto com antecedencia
para as obter em qualquer dia.
Tel.: 401-781-0665
Horario: Seg. - Sexta, 10h as 15h.
Entrega: Sim

AIDS Care Ocean State

557 Broad Street, Providence, RI 02907

Estamos abertos para servi<;os de disponibiliza<;ao
imediata de Naloxona, troca de agulhas, conjuntos
'sexo seguro', kits de tiras de teste de Fentanil e
teste de VIH/Hepatite C. Temos tambem servi<;os
de entrega gratuitos, disponfveis em todo o
estado.

Tel.: 401-781-0665

Horario: Seg. · Sexta, 10 h as 16 h
Entrega: Nao

east bay East Bay Recovery Center
recovery 31 Railroad Avenue, Warren, RI 02885
center
Estamos abertos para servi�os de disponibiliza�ao

RICARES

Horario: Seg. - Sexta, 11 h as 15 h
Entrega: Sim
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Parent Support Network

535 Centerville Road, Suite 202, Warwick, RI
A nossa equipa de divulga�ao esta disponfvel para
entregar tiras de teste de Naloxona e Fentanil. Estamos
disponiveis por telefone e numa modalidade mista de
encontros presenciais e virtuais. ao longo da semana.
Visite https://www.psnri.org para ver os horarios.

Tel: 401·500-2998
Horario: Seg. • Sexta, 9 has 17 h
Entrega: Sim

