
विद्यार्थीहरू, संकाय र कर्मचारीहरू, 

 
गभर्मर Tony Evers को वर्र्दशेर्र्ा Wisconsin Department of Health Services ले आज विस्कवससर्र्ा 

COVID-19 अझै फैलर्बाट रोक्र्का लावग “घरर्ै सरुवित (Safer at Home)” गभर्मरको आर्दशे जारी गर् यो । 

विस्कवससर् र डेर् काउसटीर्ा बढ्र्दो सङ््करर्णको र्दरले गर्दाम यो गभर्मरको आर्दशे जारी भएको हो । “Safer at Home” ले 

विस्कवससर्का बावससर्दाहरूलाई घरर्ै रहर् र सार्वजक र्दरूी अपर्ाउर् अवर्िायम गर्दमछ; यसले गैर-आिश्यक व्यापारहरू बसर्द 

गर्दमछ र गैर-आिश्यक यात्रा र सार्वजक ज र् घटहरूर्ा प्रवतबसध लगाउँर्दछ । गभर्मरको आर्दशेले कुर्ै र्वर्ल्र्े स्र्थार्ीय 

आर्दशेहरूलाई पवर् रद्द गर्दमछ । जबसम्र् रद्द गर्े आर्दशे जारी ह रँ्दरै्, यो आर्दशे बुधिार, र्ाचम २५, २०२० वबहार् ८ बजे र्द ेवि 

शरुिार, अवप्रल २४, २०२० वबहार् ८ बजे सम्र् प्रभािकारी रहर्ेछ । 

 
तपाईकँो र सर्रु्दायको सरुिाको लावग, तपाईलँे यो आर्दशेको पालर्ा गर्ुम धेरै र्हत्त्िपणूम छ । यो ससर्दशे UW-Madison 

सर्रु्दायको लावग आर्दशेको अर्थमको र अर्ुर्वत वर्लेका आिश्यक क्याम्पस र सार्रु्दावयक गवतविवधहरूको जार्कारी साझा 

गर्मका लावग तयार पाररएको हो । 

 
UW-Madison ले आिश्यक यवुर्भवसमटी पररचालर्हरू कायर् राविरहकेो छ जसर्ा र्दरूवशिा र आिश्यक अर्ुससधार्हरू 

सर्ािेश छर्,् र जसलाई गभर्मरको आर्दशेर्ा विषेश रूपर्ा अर्ुर्वत वर्दइएको छ । यवर्द यी गवतविवधहरूका लावग क्याम्पसर्ा 

तपाईकँो अपेिा गररएको छ भर्,े तपाईलँाई यात्रा गर्े अर्ुर्वत छ । 

 
यस आर्दशेले तपाई ँर यवुर्भवसमटीलाई कसरी असर गर्दमछ भसर्े विचारर्ा राख्र्का लावग यहाँ केही र्हत्त्िपणूम कुराहरू छर््: 

 
● स्िास््य र सरुिाका लावग गर्ुमपर्े कार्हरू जस्तै वक र्ेवडकल हरेचाह िोज्र्े, िार्ेकुरा र सार्ार्हरू वकसर्े, र आिश्यक 

व्यिासाय िा पररचालर्हरूर्ा कार् िा स्ियंसेिा गर्े जस्ता आिश्यक गवतविवधहरू बाहके, सबैजर्ालाई घरर्ै रहर् आग्रह 

गररएको छ । केिल आिश्यक यात्राको अर्ुर्वत छ । 

 
● संरर्णको विरूद्ध सबै भसर्दा र्हत्त्िपणूम रोकर्थार्को उपाय सार्ावजक र्दरूी (Social distancing) हो । यसको र्तलब 

तत्काल पररिारका सर्दस्यहरू भसर्दा अरूबाट छ वफट पर रहर्े, एक आिश्यक कर्मचारी जसलाई रोजगारको ठाउँर्ा ह र् 

आिश्यक र्भए घरबाटै कार् गर्े, र सर्हूहरूर्ा जम्र्ा र्ह र्े । 

 
● सबै उरे्रका व्यविहरूसँगको सार्ावजक जर्घटहरूबाट टाढा रहर्े (यसर्ा बच्चाहरूलाई िेलाउर्े र sleepover हरू, 

पाटीहरू, ठूलो पाररिाररक भोज, तपाईकँो घरर्ा आउर्े पाह र्ाहरू, तपाईकँो घरर्ा गैर-आिश्यक कार्र्दारहरू पवर् सर्ािेश 

छर््) । 

 
● आिश्यक सार्रु्दावयक सेिा जस्तै वक ग्रोसरी पसल, औषधी पसल, लगुा धरु्े ठाउँ र ग्यास स्टेशर्हरू िलुा रहर्ेछर्् । 

रेस्टुरेसटहरू वभत्र िार्े सेिा का लावग बसर्द रहर्ेछर््, तर कुर्ै कुर्ैले ढोका बावहर िार्े कुरा वलर्े र डेवलभरी प्रर्दार् गर्म जारी 

राख्र्ेछर् ्। िलुा छ वक छैर् भर्ेर हरे्म घर छोड्र्ु भसर्दा पवहले व्यापारर्ा फोर् गर्म सल्लाह वर्दइसछ । 

 
● पररचालर्का लावग आिश्यक ठम्याइएका कार्हरू गर्म सबै आिश्यक कर्मचारीहरू (essential 

employees) क्याम्पसर्ा आउर् अवर्िायम छ । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://evers.wi.gov/Documents/COVID19/EMO12-SaferAtHome.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://covid19.wisc.edu/for-employees/who-needs-to-report-for-work-on-campus/
https://covid19.wisc.edu/for-employees/who-needs-to-report-for-work-on-campus/


● यवुर्भवसमटी हावजङ््कगर्ा रहर् अर्ुर्वत भएका विद्यार्थी सीवर्त सेिाहरूको सार्थ रहर् सक्र्दछर्् । Move-out रोवकएको छ; 

र्थप जार्कारीको लावग हावजङ््कगको िेबसाईट भ्रर्ण गर्ुमहोला । 

 
● किाहरूको िैकवल्पक वितरण बाँकी िससत सेर्ेस्टर भरी जारी रहर्ेछ र शैविक गवतविवधर्ा संलग्र् विद्यार्थीहरूलाई 

सर्हूर्ा जम्र्ा र्ह र् सम्झाइसछ । 

 
● बावहर वहड्ँर्को लावग जार्,े कुकुर डोहोर् याउर्े िा साइकल चलाउर्े अर्ुर्वत छ जबसम्र् तपाईलँे सार्वजक र्दरूीको पालर्ा 

गर्ुमह सछ । फूटबल िा बास्केटबल जस्ता सार्ूवहक गवतविवधर्ा भाग वलर् र्र्ाही छ । 

 
● यस आर्दशेले विस्कवससर्को िससत primary वर्िामचर्लाई स्र्थवगत गरेको छैर् जरु् अवप्रल ७ र्ा ह र्ेछ । अर्ुपवस्र्थत र्त 

अर्रुोध गर्म, MyVote.wi.gov िेबसाईटर्ा जार्ुहोला । 

 
UW-Madison ले सबैलाई लिणहरूको ला वग आफँैलाई वर्गरार्ीर्ा राख्र् आग्रह गर्दमछ । यस यी सर्ािेश छर््: 

 
● सवरय रूपर्ा ज्िरोलाई वर्गारर्ीर्ा राख्र्े (१००.४ वडग्री िा र्ावर्थ), िोकी, र सास फेर्म गाह्रो । 

 
● यवर्द तपाईकँा लिणहरू चाँडै बर्दवलए भर्े, तपाईकँो स्िास््य सेिा प्रर्दायकलाई तुरुसतै सम्पकम  गर्ुमहोस ्। कुर्ै पवर् वक्लवर्क, 

अजेसट केयर, िा आपतकालीर् विभागर्ा जार्ु भसर्दा पवहले र्ै फोर् गर्ुमहोस ्। 

 
● म्यावडसर्र्ा रहकेा विद्यार्थीहरूले यवुर्भवसमटी स्िास््य सेिा (UHS) (608) 265-5600 र्ा फोर् गरेर आफ्र्ा 

लिणहरू बताउर् सक्र्दछर्् । सीवर्त व्यविगत सेिाहरूको सार्थ, UHS भेट्र्े सर्य वर्लाएर आउर् िलुा छ । र्ेवडकल र 

र्ार्वसक स्िास््यको लावग telehealth बाट भट्ेर्े सर्य उपलब्ध छर्,् तर व्यविगत भेटको छैर्र्् । 

 
● यवर्द तपाईलँाई COVID-19 को लावग पररिण गररएको िा लागेको व्यविसँग र्वजकको सम्पकम र्ा ह र्ुह स्यो भर्े, 

जर्स्िास््य अवधकारीले तपाईलँाई लिण अपडेट र अको चरणका लावग वर्र्दशेर्हरू वर्दर्को लावग वर्यवर्त सम्पकम  गर्ेछर्् । 

 
र्याँ जार्कारी र अपडेटहरूका लावग, कृपया www.covid19.wisc.edu िेबसाईट भ्रर्ण गर्द ैगर्ुमहोला । 

https://www.housing.wisc.edu/residence-halls/moving/#moving
https://myvote.wi.gov/en-us/
https://www.uhs.wisc.edu/
https://covid19.wisc.edu/

