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तवषय: क्याम्पसको COVID-19 अपडेट 
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राज्य भरी, र डेन काउन्टीमा, COVID-19 भएर अस्पताल भनाा भएका र नयााँ COVID-19 का केसहरू उच्च रेकडामा छन ्। 

क्याम्पसका केस र पोजिजटभ दरहरू काउन्टी र राज्यव्यापी स्तर भन्दा कम प्रवजृि भएतापजन, हाम्रा कमाचारीहरू सामदुाजयक 

सङ््करमणका कारण COVID-19 को सम्पका मा आउने िोजिम बढ्दो छ । 

 

गएका दईु हप्ताहरूमा, हामीले कमाचारीको केस र कमाचारीको पोजिजटभ दरहरूमा वजृि दिेेका छौं । प्रमाणले लगातार दिेाउाँछ जक 

हामीले हाम्रो कुनै पजन शैजिक र अनसुन्धान ठाउाँहरूमा भाइरल सङ््करमण भेटेका छैनौं । हाम्रो contact tracing ल ेसझुाव जदन्छ जक 

प्राय िसो व्यजिहरूले उनीहरूको व्यजिगत िीवनका गजतजवजधहरू र कायारमहरू मार्ा त भाइरस सङ््करमण भएको दजेिन्छ । हामी 

हाम्रो क्याम्पस समदुायमा सबैलाई क्याम्पस सरुिा प्रोटोकलको पालना िारी रािेर रोग रै्लना सीजमत राख्न र एक अकाालाई सरुजित 

राख्नको लाजग आफ्नो व्यजिगत प्रयासहरूमा अझै मेहनेत गना आग्रह गदाछौं । 

 

म हाम्रो समदुायलाई अनरुोध गदाछु: 

 

● तपाईकंो नजिकको पररवारमा नभएका कसैसाँग पजन सामाजिक िमघट नगनुाहोस,् जवशेष गरी कतै जभत्र । 

● सबै क्याम्पस सरुिा प्रोटोकोलहरू पालना गनुाहोस ्र तपाईकंो क्याम्पस बाजहरका र जभत्रका गजतजवजधहरूमा सावधानीहरू 

अपनाउनुहोस,् िसमा समावेश छन:् 

○ सावािजनक ठाउाँहरूमा ह ाँदा र तपाईसंाँग नबस्ने मान्छेहरूको नजिक ह ाँदा मास्क लगाउने; 

○ तपाई ंर तपाईसंाँग नबस्ने मान्छेहरूका बीच मास्क लगाएतापजन कजम्तमा छ जर्टको दरूी कायम राख्ने; 

○ २० सेकेन्ड भन्दा बजढ साबनु र पानीले बारम्बार हात धनेु, वा धनु नजमलेमा सेजनटाइिर लगाउने 

● पैदल र ड्राइभ अप परीिण जवकल्पहरू िस्ता क्याम्पसका जन:शलू्क COVID-19 परीिणको र्ाइदा जलन िारी राख्ने ।  

● पजहले नै फ्लकूो िोप लगाएका १७,००० भन्दा बढी संकाय, कमाचारी, र जवद्यार्थीहरू िस्तै िोप लगाउनहुोस।् तपाई ं

नजिकैको ठाउाँ िोज्नहुोस ्। 

 

Halloween र जनवााचनको जदन नजिकै आईपगु्दा, जनजित गनुाहोस ्जक तपाई ंदबुै कायारमहरूमा सरुजित रूपमा सहभागी ह न 

सक्नहु न्छ । 

 

मलाई र्थाहा छ यो शरद सेमेस्टर सजिलो भएको छैन, र हामी हाम्रो काम र दजैनक िीवनमा अवरोधहरू अनभुव गरीरहनेछौं । व्यायाम 

गना िारी रािेर तपाईकंो स्वास््य कायम राख्नहुोला । तपाई ंअनुहार ढाक्ने चीि लगाएर बाजहर िान सक्नहु न्छ, वा Recreation 

and Wellbeing को धेरै अन्लाईन किा मध्य एक जलन सक्नुह न्छ । 

 

 

िेपाली / NEPALI 

https://hr.wisc.edu/smart-restart/#health-and-safety
https://www.uhs.wisc.edu/medical/testing
http://services.recwell.wisc.edu/Program/GetProducts?classification=00000000-0000-0000-0000-000000026002
http://services.recwell.wisc.edu/Program/GetProducts?classification=00000000-0000-0000-0000-000000026002


र्थप रूपमा, UHS ले गोपनीय, चौबीसै घण्टा सातै जदन SilverCloud भन्ने अन्लाईन संसाधन प्रदान गदाछ, िहााँ तपाईलंे जचन्ता, 

जडप्रेसन, तनाव, आत्मबल, र अरू र्थप कुराहरूका बारेमा जसक्न सक्नहु नेछ । 

 

कमाचारी सहयता कायाालय Employee Assistance Office मार्ा त, िसमा LifeMatters पजन समावेश छ, कमाचारीहरूका 

ला जग संसाधन र परामशाको पह ाँच पजन छ । 

 

हामी सबै हाम्रो क्याम्पस समदुायको स्वास््य प्रजत प्रजतबि छौं र हाम्रो सामजूहक प्रयासहरूको सार्थ हामी हाम्रो समदुायलाई सरुजित 

राख्न िारी राख्न सक्छौं । 

https://www.uhs.wisc.edu/mental-health/silvercloud/
https://hr.wisc.edu/employee-assistance-office/

