فیلتر( صافی)
بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدّ ر ،خطر
انتقال پذیری ویروس بیماری هپاتیت ث را
هنگام استفاده از فیلترهایی که دیگران
مصرف کرده اند ،دست کم می گیرند .تو
بایستی از هر فیلتر فقط یک بار استفاده کنی
و آن را با شخص دیگربصورت مشترک استفاده
نکنی .به هیچ وجه فیلترهای استفاده
شده را برای مواقع ضروری جمع آوری نکن.
فیلترهای مرطوبی که ح ّتی در جعبه های
محافظ درمقابل هوا نگهداری شوند ،می
توانند محیط مناسبی برای رشد باکتری ها و
قارچ ها باشند.
راهنمایی فیلترهای یک بار مصرف دارای
شبکه های بسیار ظریف تری هستند که می
توانند عمل فیلترکردن را بهتر انجام دهند.
از آنها می توان فقط یک بار استفاده کرد،
چونکه بعد از مصرف سوراخ شبکه های آنها
مسدود می گردد.

سیخ و وافور

هنگام کشیدن کراک و یا شیشه دمای بسیار
زیادی تولید می شود که ممکن است موجب
ایجاد تاول و ترک در لب و دهان گردد.
همینطورهنگام استعمال از راه بینی ممکن
است موجب ایجاد حفره هایی در پره های
بینی گردد .از طریق این زخمها و آسیب ها
ویروس هپاتیت قابل انتقال است .تو بایستی
فقط از سیخ یا وافور شخصی خودت استفاده
کنی و این وسایل را با دیگران بصورت مشترک
استفاده نکنی.
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Farsi

عدم استفاده
مشترک از وسایل
یکدیگر! از خودت
در مقابل ابتال به
هپاتیت محافظت
کن.

مصر ف
ایمن تر
بسیاری از وسایلی را که به منظور
مصرف مواد مخدّ ر به کار می بری،
ممکن است به ویروس هپاتیت آلوده
باشند.
کاری که می توانی برای جلوگیری از
مبتال شدن انجام دهی اینست که به
توصیه های ذیل درباره تک تک ابزارهای
استفاده از مواد مخدّ ر توجّ ه کنی.

سوز ن /سرنگ

بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدّ ر به
خوبی می دانند که :با استفاده از وسایل
مشترک مثل سرنگ و سوزن نه تنها این خطر
هست که به بیماری هپاتیت ب یا ث بلکه به
ویروس ایدز نیزمبتال شوند .به همین دلیل:
فقط از سرنگها و سوزن های شخصی خودت
استفاده کنید و به هیچ وجه آنها را به شخص
دیگری ندهید.
راهنمایی چنانچه به همراه شخص
دیگری مواد مخدّ ر مصرف می کنی  ،توصیه
می کنیم که سرنگها و سوزن هایتان به دو
رنگ مختلف باشند .به این صورت می توانی
به راحتی تشخیص بدهی کدام وسایل مربوط
به خودت می باشد و آنها را با ابزار فرد دیگر
اشتباه نمی گیری.

آب
چنانچه موقع تزریق کردن مواد ،آب و ظرف
آب را با دیگران تقسیم می کنی ،امکان این
وجود دارد که ویروس بیماری هپاتیت ث به
شما منتقل گردد .به همین دلیل برای تزریق
مواد فقظ از ظرف شخصی وآب تازه استفاده
کن.
راهنمایی در داروخانه ها و برخی انجمن
های کمک به مصرف کنندگان مواد مخدّ ر و
مبتالیان به ایدز می توانی آب مقطر به منظور
تزریق مواد دریافت کنی.

قا شق
به قاشق های استفاده شده ممکن است
باقیمانده موادی چسبیده باشد که می تواند
باعث انتقال ویروس بیماری هپاتیت ث شود.
به همین دلیل تالش کن که فقط از قاشق
شخصی خودت استفاده کنی و آن را به
هیچکس دیگر برای استفاده تحویل ندهی.

راهنمایی قاشقهای مخصوص یکبار
مصرف نیز جهت حل کردن مواد مخدّ ر یا داغ
کردن هرویین و سایر مواد وجود دارند.
قاشق های یکبار مصرف را می توان پس از
مصرف ،دور انداخت.

