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गिषय: UW–Madison कर्मचारीहरूल ेपोगिगटभ COVID-19 परीक्षणको ररपोटम िर्न े

 
गर्गत: अिस्ट ६, २०२० 

 
तलको मार्गदर्गन सबै संकाय, कमगचारी, graduate कमगचारी, postdocs, ताललमम रहकेा कमगचारी र प्रलत घण्टा काम र्ने 

लिद्यार्थीहरूलाई लार् ुहुन्छ । 

 
आदरणीय UW–Madison सहकर्ी, 

शरद सेर्ेस्टरको तयारीको लागि गिश्वगिद्यालयका िगतगिगिहरू फेरर सरुु हुर्ने क्रर्र्ा, हाम्रो सबै भन्दा र्ागर्थको प्रार्थगर्कता हाम्रा 

कर्मचारीहरू लिायत, UW–Madison सर्दुायका सबैको स्िास््य र सरुक्षा रहकेो छ । 

हाम्रो Smart Restart फेरर खोल्र्न ेयोिर्नाको भािको रूपर्ा, क्याम्पसर्ा कार् िर्ने, बस्र्न ेिा पढ्र्ने व्यगिहरूर्ा COVID-19 पोगिगटभ 

भेगटएर्ा प्रोटोकोलहरू गिकास िरेको छ । यसर्ा COVID पोगिगटभ भएका व्यगिको र्नगिकको सम्पकम र्ा आएका र्ान्छेहरूलाई 

contact tracing बाट सचूर्ना गदर्ने, कार् िर्ने ठाउँ र कक्षाकोठाहरूर्ा आिश्यक सरसफाई िर्ने, र isolate िा क्िारेन्टाइर्नर्ा बस्र्न ुपर्ने 

हाउगिङ्िका आिासीहरूलाई सहायता िर्न ेिस्ता कुराहरू सर्ािेश छर्न् । 

UW–Madison ल ेगिद्यार्थी, संकाय, र कर्मचारीका लागि क्याम्पसर्ा गर्न: शलू्क COVID-19 परीक्षण प्रदार्न िदमछ । यगुर्नभगसमटी 

स्िास््य सेिाले UW–Madison द्वारा सञ्चागलत परीक्षणहरू िा Public Health Madison & Dane County ररपोटम िररएको 

सबै पररणार्हरू प्राप्त िदमछ । यी पररणार्हरू ररपोटम िर्नम आिश्यक छैर्न । 

तर, डेर्न काउन्टी बागहर िर्नस्िास््य एिेन्सी िा स्िास््य सेिा प्रदायकहरूबाट परीक्षण िरेका सबै कर्मचारीहरूल ेयगुर्नभगसमटी स्िास््य 

सेिार्ा आफ्र्नो पोगिगटभ परीक्षणको र्नगतिा ररपोटम िर्न ेअपेक्षा िररन्छ । 

तपाईकंो र्नगतिाहरू ररपोटम िर्नम: 

• covidresults@wisc.edu र्ा ईर्ेल पठाउर्नुहोस ्िा 

• (608) 890-0000 र्ा फोर्न िर्नुमहोस ्(तपाईलं ेर्ेसेि छोड्र्नपुर्न ेहुर्न सक्छ)  

• र्नगतिा ररपोटम िर्न ेअन्लाईर्न फारार् चाँडै उपलब्ि हुर्नछे 

UHS ले सबै पषु्टी भएको पोगिगटभ COVID-19 परीक्षणको ररपोटमलाई सम्पकम  िर्नछे । यस सम्पकम र्ा contact tracing िरेर 

पोगिगटभ परीक्षण भएका व्यगिहरूले क्याम्पसका कुर्न ठाउँहरूर्ा सर्य गबताए र सङ्क्रगर्त व्यगिको र्नगिकको सम्पकम र्ा को आए 

पगहचार्न िर्ने कुरा सर्ािेश हरु्नेछ । 

यगुर्नभगसमटी स्िास््य सेिा ती व्यगिहरूलाई सीिै सम्पकम  िर्नछे । यगद र्थप सरसफाईको आिश्यकता भएर्ा उर्नीहरूले िातािरण, 

स्िास््य र सरुक्षालाई (Environment, Health and Safety) सचूर्ना पगर्न गदर्नेछर्न् ।    

यगद तपाई ंCOVID-19 पोगिगटभ दगेखर्नभुयो भर्न ेके िर्ने बारेर्ा र्थप िार्नकारीका लागि यो िेबसाईट हरे्नुमहोला: 

https://www.uhs.wisc.edu/medical/testing/#test-results  

UW–Madison सर्दुायको स्िास््य र सरुक्षा िोिाउर्नका लागि हार्ी सबैको एउटा गिम्र्ेिारी छ । तपाईकंो सहयोि र सहभािीताका 

लागि िन्यिाद । 
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