
हाम्रो समुदायको स्वास््य र भलाईको हेरचाह 

क्याम्पस समदुायलाई, 

COVID-19 सँग सम्बन्धित दु्रत रूपमा परिवततन भइिहकेो वाताविणमा, न्वस्कधसन, िान्रिय ि न्वश्वव्यापी रूपमा बढ्दो 

केसहरूको बािेमा न्िन्धतत हुनु स्वाभान्वक हो । 

 
UW-Madison ले COVID-19 को पनु्ि गिेको केस भधदा पन्हले पन्न, हामी हाम्रो क्याम्पस समदुायको स्वास््य ि 

न्निोन्गताको िक्षा गनत COVID-19 मात्र होइन, न्िन्कत्सा ि मानन्सक स्वास््य सेवाको हाम्रो दनै्नक कायत बाहके सबै संक्रन्मत 

िोगहरू सन्क्रय रुपमा तयािीमा न्ियौं । 

 
मैले COVID-19 को बािेमा िेिै न्िन्धतत व्यन्िहरूबाट पन्न िेिै प्रश्नहरूको सामना गरििहकेो छु, ि म आशा गछुत न्क यो 

ईमेलले तपाईलँाई जानकािी प्रदान गदतछ जसले तपाईलँाई COVID-19 को प्रसाि िोक्न तपाईकँो भनू्मका बुझ्न मद्दत गछत । 

 
म जोड न्दन िाहधछु, यन्द तपाई ँDane काउधटीमा कन्हल्यै COVID-19 को पनु्ि भएको केससँग सम्पकत मा आउनुभएम, 

जनस्वास््य Madison ि Dane काउधटीले तपाईलँाई न्सिा सम्पकत  गनेछ । हालसालै पनु्ि गरिएका केससँग सम्बन्धित 

सबैलाई पन्हल्यै सम्पकत  गरिएको छ । 

न्िन्कत्सा प्रदायकहरूले जन्टलताको उच्ि जोन्िममा भएकाहरूलाई पिीक्षण ि व्यवस्िापनमा प्रािन्मकता न्दइिहकेा छन् । 

तपाईलँे गनतसक्ने सबैभधदा महत्त्वपणूत कुिा तपाईलँे आफूलाई ि अरूलाई स्वास््य िाख्न ि उच्ि जोन्िममा हुन सक्ने परिवािका 

सदस्यहरू प्रन्त जोन्िम कम गनतको लान्ग: 

• यन्द तपाईलँे न्बिामी भएको महससु गनुतभएमा घिमै बस्नुहोस ्

• बािम्बाि आफ्नो हातहरू िनुुहोस,् न्वशेष गरि तपाईलँे िाना बनाउनु अन्घ, िाना िानु अन्घ वा अको व्यन्िलाई 

िवुाउनु अन्घ, तपाईलँे शौिालयको प्रयोग गरिसकेपन्छ, ि तपाईलँे हान्च्छउँ गिेपन्छ । आफ्ना हातहरू न्नयन्मत 

साबुनले २० सेकेण्ड सम्म, पानी मनु्न न्मन्िन्मिी घोटेि सफा गनुतहोस ्। यन्द साबुन ि पानी उपलब्ि नभएमा ि 

हातहरू फोहोि नदने्िएमा, कम्तीमा ६०% अल्कोहल (उदाहिण: Purell) भएको एक अल्कोहलमा-आिारित 

ह्याण्ड सेन्नटाइजि प्रयोग गनत सन्कधछ; तिान्प, यन्द हातमा दने्िने फोहोि भएमा, सँिै साबुन ि पानीले हात िनुुहोस ्। 

• आफ्नो कुन्हना वा न्टस्यमुा िोक्नुहोस ्वा हान्च्छउँ गनुतहोस ्। तपाईकँो न्टस्य ुफोहोिको टोकिीमा फाल्नुहोस ्ि आफ्नो 

हात िनुुहोस ्वा सेन्नटाइजिको प्रयोग गनुतहोस ्। 

• सामान्जक दिुी बनाएि िाख्नुहोस् । मान्नसहरू भधदा छ न्फट टाढा उन्भने ि व्यन्िगत समािोहहरूमा उपन्स्ित नहुने 

कुिामा न्विाि गनुतहोस ्। 

• सबैभधदा महत्त्वपणूत कुिा, कृपया स्वास््य हिेन्विाि प्रणालीलाई उच्ि जोन्िममा भएकाहरू: ६०+ उमेिका, िोग 

प्रन्तिोिात्मक क्षमता कम भएका, ि COVID-19 न्नदान भएकाहरूसँग सकृय सम्पकत मा भएकाहरूलाई मद्दत 

गनतको लान्ग अनुमन्त न्दनुहोस ्। 

म सँिै सामाधय रुघािोकी वा इधफ्लएुधजाको लान्ग घिमा सामाधय स्टक िाख्नको लान्ग मान्नसहरूलाई न्सफारिस गछुत : 

नेपाली / NEPALI 

https://www.publichealthmdc.com/
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html
https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html


• ब्याधड-एडहरू 

• न्डन्जटल िमातमीटि 

• दिुाई वा ज्विोको लान्ग Acetaminophen (Tylenol), Ibuprofen (Advil) ि / वा Naproxen (Aleve) 

• Bismuth Subsalicylate (Pepto-Bismol) 

• िेलकुदका पेयपदाितहरू 

• िनु्नएको नाकलाई सफा गने पदाित (Decongestant) (एक्लै वा antihistamine को संयोजनमा) 

• िोकीको झोल औषिी 

• व्यन्िगत औषिीहरू 

• कुनै पन्न न्सफारिस गरिएको वा over-the-counter न्नयन्मत वा अस्िायी रूपमा तपाईलँे सेवन गने औषिीहरू 

• सपू, झोल, वा क्र्याकिहरू जस्ता िाद्यपदाितहरू 

म तपाईहँरूलाई COVID-19 को बािेमा न्वश्वसनीय, सटीक ि न्वश्वसनीय स्वास््य संसािनहरू, जस्त ैजनस्वास््य 

Madison ि Dane काउधटी, न्वस्कधसन स्वास््य सेवा न्वभाग, ि न्वश्वन्वद्यालयको न्नयन्मत अपडेट गरिने COVID-19 

वेबसाइटबाट जानकािी न्लन आग्रह गदतछु । 

 
COVID-19 कुनै जान्त वा मलूको लान्ग न्नन्दति छैन - िोगले भेदभाव गदनै । UW-Madison मा जातीय भेदभाव वा 

रुढीवादी सह्य हुदँनै । यन्द तपाईलँे उत्पीडन वा भेदभावको अनुभव गनुतभएमा, न्वद्यािीहरूलाई पूवातग्रही घटना रिपोटत पेश गनत 

प्रोत्सान्हत गरिधछ । कमतिािीहरूले अनुपालनको कायातलयमा उजिुी पेश गनत सक्छन् । 

अधत्यमा, म तपाईहँरूलाई आफ्नो मानन्सक स्वास््य न्विाि गनत प्रोत्सान्हत गछुत । सबै UW-Madison न्वद्यािीहरू, 

कमतिािीहरू, ि संकायलाई SilverCloud मा पहुिँ छ, कुनै शुल्क नलाग्ने संज्ञानात्मक व्यवहाि स्वास््य स्रोत 24/7 

उपलब्ि छन् । न्वद्यािीहरूले UHS मानन्सक स्वास््य संकट लाइन लाई 608-265-5600 (न्वकल्प 2) मा 24/7 फोन गनत 

सक्नुहुनेछ । कमतिािीहरूले कमतिािी सहायता कायातलयलाई  608-263-2987 मा फोन गनत सक्नुहुनेछ । कमतिािीहरूको 

Life Matters मा पन्न पहुिँ छ, एक न्निःशुल्क ि गोप्य िाज्यव्यापी सेवा जसले कमतिािीहरूको व्यन्िगत ि कामसँग 

सम्बन्धित िाँसोहरूका लान्ग 24/7 टेन्लफोन ि टेक्स्ट सहयोग प्रदान गदतछ । 

िप न्जज्ञासाहरूका लान्ग, क्याम्पसको साइट ि प्राय: सोन्िने प्रश्नहरू (FAQs) मा न्नगिानी जािी िाख्नुहोस ्जनु लगाताि 

अपडेट गरिधछ । न्िन्कत्सा प्रश्नहरूको सािमा न्वद्यािीले 608-265-5600 मा न्वश्वन्वद्यालय स्वास््य सेवा (UHS) मा फोन 

गनत सक्नुहुनेछ । न्िन्कत्सा प्रश्नहरूको सािमा कमतिािीहरूले आफ्नो प्रािन्मक हिेिाह प्रदायकलाई फोन गनत सक्नुहुनेछ । यन्द 

तपाई ँआफूलाई COVID-19 भएको छ भधने शंका भएमा कुनै पन्न न्क्लन्नक, तत्काल हिेिाह, वा आपतकालीन कोठामा 

पगु्नु भधदा अन्घ फोन गनत नन्बसतनुहोस ्। िप प्रश्नहरू chancellor@wisc.edu मा पठाउन सन्कनेछ । 

िधयवाद, 

Jake Baggott 
न्वद्यािी मान्मलाहरूको लान्ग सहयोगी उपकुलपन्त 

UHS कायतकािी न्नदशेक 
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