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अन्लाईनमा पढ्नुहोस:् https://news.wisc.edu/uw-madison-offers-surge-testing-to-community-amid-rise-in-

cases/ 

रे्सहरू बढेर्ो बेलामा UW–MADISON ले समदुायलाई SURGE परीक्षण प्रदान गदकछ 

  
UW-Madison ले बबहीबार, नोभेम्बर १२ दबेि पााँच वर्क वा माबिर्ा इलार्ार्ा बाबसन्दाहरूर्ा लाबग बन: शलु्र् COVID-19 

परीक्षण प्रदान गनेछ । यो परीक्षण सवकसाधारणर्ा लाबग हो र सहभागीहरू UW-Madison र्ा बवद्यािी वा र्मकचारी हुन आवश्यर् 

छैन । 

 

Abbott BinaxNOW र्ो तीव्र एबन्िजेन परीक्षणले १५ बमनेि बभत्रमा नबतजा प्रदान गदकछ । परीक्षणहरू समय बमलाएर Nielsen 

Tennis Stadium मा मात्र उपलब्ध हुनेछन् । यो ठाउाँ अशक्त व्यबक्तहरूर्ा लाबग परैू पहुाँचयोग्य छ । 

 

UW र्ा बवद्यािी, संर्ाय, र र्मकचारीहरूर्ा लाबग अर्ो हप्ता छुटै्ट परीक्षण गने ठाउाँ उपलब्ध हुनेछ । १३ विा UW प्रणालीर्ा 

बवश्वबवद्यालयहरूले स्वास््य र मानव सेवा बवभागबाि (HHS) लगभग २,५०,००० परीक्षण पाएर्ा बिए । २०२० र्ो अन््यसम्मर्ा 

लाबग लगभग ८०,००० परीक्षण UW-Madison र्ा लाबग छुि्याइएर्ो छ । राज्यभर भिकरर्ो प्रर्ोपहरूर्ो र्ारणले गदाक 

बवस्र्नबसनलाई HHS ले यी परीक्षणहरूर्ो लाबग लबक्षत गरेर्ो बियो । BinaxNOW र्ा परीक्षणहरू स्िानीय, राजय, र संघीय 

जनस्वास््य बवज्ञहरूलाई नयााँ रे्सहरू पबहचान गनक र हाम्रो समदुाय हरूमा भाइरस र्सरी फैलाँद ैछ भन्ने रु्रा बझु्नर्ा लाबग हो । 

 

“हामीसाँग हाम्रा पररसरहरूमा Madison र्ा सामान्य समदुायलाई बढाईएर्ो परीक्षण प्रदान गने अवसर छ,” रु्लपबत Rebecca 

Blank ले भन्नभुयो । “परीक्षण भनेर्ो यस भाइरस फैलन र्म गने समाधानर्ो एर् भाग मात्र हो; हामीले मास्र् लगाउने र सामाबजर् 

दरूीर्ो सबै स्वास््य प्रोिोर्लहरू पालना गनक आवश्यर् छ। तर बढाईएर्ो परीक्षण बबरामी पबहचान गने र सङ््करमण रोक्ने एउिा 

महत्त्वपणूक तररर्ा हो ।” 

 

BinaxNOW र्ो परीक्षणर्ो पोबजबिभ नबतजा पषु्टी गनक PCR परीक्षण आवश्यर् पनेछ । दबुै Nielsen Tennis Stadium बन: शलु्र् 

उपलब्ध हुनेछन,् जहााँ सहभागीहरूले Lot 82 मा बनिःशलु्र् पाबर्क ङ््कग पाउन सक्दछन ्। यो ठाउाँ Madison Metro बस नम्बर २ र १० 

बाि पबन पबुगनेछ, जसर्ो नबजर्र्ो रोक्ने ठाउाँ Highland र Marsh हो । सहभागीहरूलाई Nielsen Tennis Stadium तफक  

परु् याउनर्ा लाबग पाबर्क ङ््कग लिमा र बस स्िपहरूमा साइनेज िााँबसनेछ । यस ठाउाँमा Drive-up परीक्षण गनक बमल्दनै । 

 

आउन ुअबघ सहभागीहरूले अन्लाईन https://www.doineedacovid19test.com/Madison_WI_2640.html मा 

परीक्षणर्ो समय पबन बमलाउन ुपनेछ । परीक्षणर्ा नबतजाहरू र ठाउाँर्ो समय ्यही वेबसाईिमा उपलब्ध हुनेछन ्। Madison 

समदुायर्ा सदस्यहरूर्ो लाबग परीक्षणर्ो समय बबहीबार, नोभेम्बर १२ मा िलु्नेछ र र्बम्तमा बिसेम्बर २३ सम्म उपलब्ध हुनेछ । 

शरुूमा, यस ठाउाँमा बदनमा ५० विा सामदुाबयर् परीक्षणहरू र पबछ बदनमा ५०० विा परीक्षण प्रदान गनेछ । 

सहभागीहरूले COVID-19 र्ा लक्षणहरू अनभुव गरेर्ो हुन वा पबहले नै COVID-19 पोबजबिभ परीक्षण भएर्ो र्सैर्ो नबजर्र्ो 

सम्पर्क मा आएर्ो हुन आवश्यर् छैन । िेन र्ाउन्िी बाबहरर्ा बाबसन्दाहरूलाई पबन परीक्षणर्ो लाबग दताक गनक अनमुबत छ । 

िप जानर्ारीर्ा लाबग, रृ्पया यो वेबसाईि हनेुकहोला www.doineedacovid19test.com/Madison_WI_2640.html वा 

covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेल पठाउनहुोला । 
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