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VIRGINIA 

ስለ ፈንተናይል (FENTANYL) አውቃለሁ ብለው ያስባሉ?ስለ ፈንተናይል (FENTANYL) አውቃለሁ ብለው ያስባሉ?
እንደገና ያስቡ።እንደገና ያስቡ።

ማወቅ ያለብዎትማወቅ ያለብዎት

• •   በዩኤስ ውስጥ ከፋንተናይል ጋር የተያያዙ የሞት አደጋዎች፣ ባለፉት አምስት በዩኤስ ውስጥ ከፋንተናይል ጋር የተያያዙ የሞት አደጋዎች፣ ባለፉት አምስት 
ዓመታት ውስጥ ከ 13-24 ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ በ 491% ጨምሯል።ዓመታት ውስጥ ከ 13-24 ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ በ 491% ጨምሯል።

• •   ፌንተናይል በኦንላይን በተገዙ ፎርጅድ (ሐሰተኛ) ክኒኖች እና ቁጥጥር በሌለው ፌንተናይል በኦንላይን በተገዙ ፎርጅድ (ሐሰተኛ) ክኒኖች እና ቁጥጥር በሌለው 
ማሪዋና፣ በቫፒንግ ኢ-ፈሳሾች እና ኮኬይን ውስጥ ተገኝቷል።ማሪዋና፣ በቫፒንግ ኢ-ፈሳሾች እና ኮኬይን ውስጥ ተገኝቷል።

• •   መልካቸው አታላይ ነው -- የሐሰት ክኒኖች እውነተኛ ይመስላሉ።መልካቸው አታላይ ነው -- የሐሰት ክኒኖች እውነተኛ ይመስላሉ።

• •   የኦፒዮይድን ከመጠን በላይ መውሰድ ሊያስከትል የሚችለው, ከጥቂት የጨው የኦፒዮይድን ከመጠን በላይ መውሰድ ሊያስከትል የሚችለው, ከጥቂት የጨው 
ቅንጣቶች ጋር የሚመጣጠን ትንሽ የፈንተናይል መጠን ብቻ ነው።ቅንጣቶች ጋር የሚመጣጠን ትንሽ የፈንተናይል መጠን ብቻ ነው።

ፈጣን እውነታዎችፈጣን እውነታዎች ይወቁይወቁ

አደራል አደራል 
(ADDERALL)(ADDERALL)

ኦክሲኮዶን ኦክሲኮዶን 
(OXYCODONE)(OXYCODONE)

ፈንተናይል ጣዕም እና ሽታ የሌለው ሰው ሰራሽ ፈንተናይል ጣዕም እና ሽታ የሌለው ሰው ሰራሽ 
ኦፒዮይድ ሲሆን ከሄሮይን 50 እጥፍ እና ከሞርፊን 100 ኦፒዮይድ ሲሆን ከሄሮይን 50 እጥፍ እና ከሞርፊን 100 
እጥፍ ይበልጣል።እጥፍ ይበልጣል።

የጎዳና ላይ መድሃኒቶች ተጠቃሚው ሳያውቅ የጎዳና ላይ መድሃኒቶች ተጠቃሚው ሳያውቅ 
በፈንተናይል ሊበሉ ይችላሉ። እነዚህም የሚከተሉትን በፈንተናይል ሊበሉ ይችላሉ። እነዚህም የሚከተሉትን 
ሊያካትቱ ይችላሉ፦ሊያካትቱ ይችላሉ፦

•	 ማሪዋና
•	 የቫፒንግ ኢ-ፈሳሾች (VAPING E-LIQUIDS)
•	 ሐሰተኛ ክኒኖች
•	 ኮኬይን

ፈንተናይል በተበከሉ ንጥረ ነገሮች በዘፈቀደ የሚከፋፈል 
ስለሆነ፣ አንዱ "ዶዝ" ለሞት የሚዳርግ መጠን ሊኖረው 
ይችላል፣ ሌሎች ግን የላቸውም።

መድሃኒት ካልታዘዘልዎት፣ የመበከል አደጋ አለው።
በሐኪም የታዘዘውን ወይም ከፋርማሲ የተገዙ በሐኪም የታዘዘውን ወይም ከፋርማሲ የተገዙ 
መድሃኒቶችን ብቻ ይውሰዱ።መድሃኒቶችን ብቻ ይውሰዱ።

በመንገድ ላይ፣ ከጓደኛ፣ ወይም በማህበራዊ በመንገድ ላይ፣ ከጓደኛ፣ ወይም በማህበራዊ 
ሚዲያ የሚገዙ መድሃኒቶች የንጥረ ነገር ዝርዝር ሚዲያ የሚገዙ መድሃኒቶች የንጥረ ነገር ዝርዝር 
የላቸውም።የላቸውም።

በሐኪም የታዘዙ መድሃኒቶች እና የሐሰት ክኒኖች በሐኪም የታዘዙ መድሃኒቶች እና የሐሰት ክኒኖች 
መካከል ያለውን ልዩነት መናገር ይችላሉ?መካከል ያለውን ልዩነት መናገር ይችላሉ?

በ በ 
PREVENTITALEXANDRIA.ORG PREVENTITALEXANDRIA.ORG 
ላይ የበለጠ ይወቁላይ የበለጠ ይወቁ

መልዕክቱን ያሰራጩመልዕክቱን ያሰራጩ

እውነተኛእውነተኛ

ሐሰተኛሐሰተኛ

እውነተኛእውነተኛ

ሐሰተኛሐሰተኛ
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ስለ ፈንተናይል (FENTANYL) አውቃለሁ ብለው ያስባሉ?ስለ ፈንተናይል (FENTANYL) አውቃለሁ ብለው ያስባሉ?
እንደገና ያስቡ።እንደገና ያስቡ።

ፈጣን እውነታዎችፈጣን እውነታዎች

ፈንተናይል (FENTANYL) ጣዕም እና ሽታ የሌለው በጣም ጠንካራ ሰው ሰራሽ 
ኦፒዮይድ ነው። ከሄሮይን 50 እጥፍ እና ከሞርፊን 100 እጥፍ  
ይበልጣል።

ሁለት የጨው መጠን ያላቸው የፈንተናይል ፍሬዎች 
ብቻ የኦፒዮይድ ከመጠን በላይ መጠቀምን ሊያስከትሉ 
ይችላሉ።

ማወቅ ያለብዎትማወቅ ያለብዎት

የጎዳና ላይ መድሃኒቶች ተጠቃሚው ሳያውቅ በፈንተናይል ሊበከሉ ይችላሉ። እነዚህም 
የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፦

ማሪዋና
የቫፒንግ ኢ-ፈሳሾች (VAPING E-LIQUIDS)
ፎርጅድ (የሐሰት) ክኒኖች

ኮኬይን

ይወቁይወቁ

በመንገድ ላይ፣ ከጓደኛ፣ ወይም በማህበራዊ ሚዲያ የሚገዙ መድሃኒቶች የንጥረ ነገር 
ዝርዝር የላቸውም። አንድ የፈንተናይል "ዶዝ" ገዳይ መጠን ሊኖረው ይችላል፣ ሌሎቹ 
ግን የላቸውም። መድሃኒት ካልታዘዘልዎት፣ የመበከል አደጋ አለው።

መልዕክቱን ያሰራጩመልዕክቱን ያሰራጩ

መልካቸው አታላይ ነው -- የሐሰት ክኒኖች እውነተኛ ይመስላሉ። በሐኪም 
የታዘዘውን ወይም ከፋርማሲ የተገዙ መድሃኒቶችን ብቻ ይውሰዱ። 
የኦፒዮይድ ከመጠን በላይ መውሰድ እንዲፈጠር፣ ትንሽ መጠን ያለው 
ፈንተናይል ብቻ በቂ ሊሆን ይችላል።

የበለጠ ለማወቅ KNOW ብለው ወደ 30644 ይላኩ።የበለጠ ለማወቅ KNOW ብለው ወደ 30644 ይላኩ።
ወይም PREVENTITALEXANDRIA.ORG ን ይጎብኙወይም PREVENTITALEXANDRIA.ORG ን ይጎብኙ
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