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कर्मचारीहरू, 

 

यो शरर्द ऋतरु्ा COVID-19 को सङ््करर्ण रोक्ि तपाईलंे सहयोि ििुमभएको सबै कार्को लागि धन्यबार्द - र्लाई थाहा छ 

यो चिुौतीपणूम रहकेो छ र हार्ी सबै UW का कर्मचारीहरूले यस चिुौती सार्िा िरेको कुरार्ा ििम िर्दमछौं । हार्ीले हाम्रो 

पोगिगटभ र्दरलाई राज्य र काउन्टी भन्र्दा धेरै हप्ताका लागि कर् राखेका छौं । 

तर हार्ी राज्य भरर र डेि काउन्टीर्ा केसहरूको गचन्ताििक िगृि र्दगेखरहकेा छौं । शैगिक र अिसुन्धाि ठाउँहरूर्ा 

प्रसारणको कुिै प्रर्ाण िभएपगि, हालसालैका हप्ताहरूर्ा सङ््करगर्त कर्मचारीहरूको सङ््क्या बगिरहकेो छ, सार्ान्यतया 

क्याम्पस बागहरका कायमरर्हरू िा िगतगिगधहरूका कारण । 
 

नतिजा स्वरूप, हामी सबै कममचारीहरूलाई स्वास््य र सुरक्षा प्रोटोकल र सावधानी कायम राख्न प्रोत्साहन 

गरररहेका छौं । यो Thanksgiving गबर्दा िगिक आउिे कारणले िर्दाम गिशेषिरर र्हत्त्िपणूम छ । 

हार्ी तपाईलंाई गिम्ि कायमहरू ििमका लागि कडा सल्लाह गर्दरँ्दछौं: 

 

• भाइरसको सङ््करर्णलाई गियन्रण ििम सहयोि ििम तपाईकंो िगिकको सम्पकम र्ा आउिे व्यगिहरूलाई कडा रूपमा 

सीतमि राख्नुहोस ्। यसर्ा तपाईकंो घर बागहर भेला हुि र चाडपिमको गिर्न्रणालाई अस्िीकार ििुमपि ेकुरा 

सर्ािेश हुि सक्र्दछ । 

• यगर्द तपाईलंे यारा ििे योििार्ा हुिहुुन्छ भि,े सर्य गर्लाएर COVID-19 को परीक्षण गनुमहोस ्र त्यसपतछ 

िपाई ंनजाउञ्जेल्सम्म अरूसगँको सम्पकम  एकदम सीतमि राख्नुहोस ्। क्याम्पसर्ा परीिणको सर्यहरू 

सोर्बार र्दगेख शरुबार र शगिबार, िोभेम्बर २१, र आइतबार, िोभेम्बर २२ र्ा पगि उपलब्ध छि ्। ध्याि गर्दिहुोस ्

गक िगतिाहरू आउिका लागि केही गर्दि लाग्ि सक्र्दछ । अब उपलब्ध छ । डेि काउन्टी सर्रु्दायका सर्दस्यहरूको 

लागि तीव्र परीिण गिकल्पहरूको बारेर्ा थप िािकारी अब उपलब्ध छ ।  

• फकेर आएपतछ फेरर परीक्षण गने योजना बनाउनुहोस ्र िबसम्र् तपाईलंाई िेिेगटभ िगतिा थाहा हुरँ्दिै तबसम्र् 

अरूसँिको सम्पकम  सीगर्त रा्िहुोस ्। 
 

तपाईलंे िसरी चाडपिमहरू गबताउिे चनु्िभुएपगि, कृपया यस गिर्दशेिलाई हरेेर अिहुार िाक्िे चीि लिाउि, भौगतक र्दरूी 

कायर् रा्ि, र बारम्बार आफ्िो हात धिु िगबसमिहुोला । तपाईकंा लिणहरूको गिरीिण ििुमहोस ्र यगर्द तपाईलंाई सन्चो छैि 

भिे, घरर्ै बस्िुहोस ्र यारा िििुमहोस ्। 

यगर्द तपाईलंाई सहयोि िा कसैसँि कुरा ििे आिश्यकता भएर्ा, कृपया कर्मचारी सहायता कायामलयको (Employee 

Assistance Office) सेिाहरूको फाइर्दा गलिहुोस ्। हाम्रो क्याम्पस सर्रु्दायको साथसाथै तपाईकंो पररिार र 

साथीहरूलाई सरुगित र स्िस्थ रा्ि तपाईलंे ििुमभएको कार्लाई धन्यबार्द । 

 

Jake Baggott 
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गिद्याथी र्ागर्लाको साझेर्दार उपकुलपगत 

https://www.uhs.wisc.edu/medical/testing/
https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://www.uhs.wisc.edu/covid-19-holiday-guidance/
https://hr.wisc.edu/employee-assistance-office/
https://hr.wisc.edu/employee-assistance-office/

