
 

 

विषय: िसन्त सेमेस्टरको लावि नयााँ सरुक्षा नापहरू 

 
कुलपति Rebecca Blank को यस सन्दशेमा समावेश छन्: 

• क्याम्पस परीक्षणको नयााँ आवश्यकिाहरू जनवरीमा शरुू 

• नयााँ app, Safer Badgers 

• क्याम्पस पररसर र सेवाहरूको पह ाँच तनयन्रण गनन नयााँ ब्याजको प्रणाली 

 

आदरणीय संकाय र कममचारी, 

 
शरद सेमेस्टर अन््य हुने क्रममा, COVID-19 को कारणले भएको उथलपथुल र अवनवितता झेल्ने क्रममा तपाईकंो 

लवचलोपना, समझदारी र आ्मबलका लावि म तपाईहंरू सबैलाई धन्यबाद वदन चाहन्छु । हामीले साँिै पार िरेका थपु्रै 

चनुौवतहरूले हामीलाई एक बवलयो, झन हरेचाह िने समदुाय बनाएका छन ्। 

 
अिावि हदेाम, खोपको समाचार धेरै उ्साहजनक छ । तर पवन हामीलाई थाहा छ वक विश्वव्यापी महामारी अझै सवकएको छैन 

— िएका केही हप्ताहरूमा मात्र भएका दशेभरीका अस्पताल भनाम र मृ् यकुो यसका विनाशकारी प्रभाि दखेाएका छन ्। ्यो 

कुरा विचार िद,ै हामी िसन्त सेमेस्टरको बेलामा क्याम्पस समदुायको सरुक्षा बढाउन थप परीक्षण प्रोटोकलहरूमा काम 

िरररहकेा छौं । 

 
यी नयााँ नापहरू, जसले परीक्षणको अिसर र बारम्बारता बढाउाँदछन ्र जनु क्याम्पस पहुाँचसाँि जोविएका छन,् शरद सेमेस्टर 

भन्दा महत्त्िपणूम तररकाले फरक बदल झल्काउाँदछन ्। क्याम्पस पररसर र सेिाहरू पाउन हालसालैको नेिेवटभ नवतजाको प्रमाण 

आिश्यक हुनेछ । 

 
अनिवार्य परीक्षण, अझै धेरै 

अनसुन्धानले दखेाएका छन ्वक मावनसहरू सङ््कक्रवमत हुन सक्दछन ्र थाहा नपाई अरूलाई COVID-19 फैलाउन सक्दछन ्। 

हामीले पवहले घोषणा िरे जस्तै, थकुमा-आधाररत, सही र तीव्र PCR परीक्षण जनिरीमा शरुू िनम हामी University of 

Illinois प्रणालीको वनयवन्त्रत कम्पनी, Shield T3 साँि साझेदारी िदछैौं । 

 
वसन्त सेमेस्टरमा क्र्ाम्पस पररसरमा काम गिे संकार् र कमयचारीहरूले निर्नमत रूपमा परीक्षण गिय अनिवार्य 

हुिेछ । कवत पटक तपाईलंे परीक्षण िनुमपनेछ भ्हने कुरा तपाईकंो क्याम्पसमा भवूमकाले वनधामरण िररनेछ । क्याम्पसमा आउन ु

भन्दा कवम्तमा अवघल्लो आठ वदन (१९२ घण्टा) वभत्र तपाईकंो नेिेवटभ परीक्षण हुनपुनेछ । 

 
हामी बझेुका छौं वक यसको लावि केही थप प्रयासको आिश्यक छ र अनपुालन िनम सकेसम्म सवजलो बनाउन काम िदछैौं । 

क्याम्पसभरीको केन्रहरूमा हप्ताको सातै वदन, वबहान चााँिै र राती वढलोसम्म परीक्षण उपलब्ध हुने हामी अपेक्षा िदमछौं । 

Appointment प्रणालीले परीक्षणको समयलाई घटाउनेछ । 

 
जिवरी २५ देनि शुरू हुिे गरी, कुिै पनि समर्मा तपाई ंक्र्ाम्पस आउिभुर्ो भिे, तपाईलें गएको ८ नदि (१९२ 

घण्टा) नभत्रमा िेगेनटभ परीक्षणको िनतजा भएको हुिुपदयछ । यस िसन्त ऋतमुा तपाई ंपवहलो पटक क्याम्पसमा 

आउनभुन्दा अवघ, यो समय अिवधको बीचमा तपाईकंो निेेवटभ परीक्षणको नवतजा वनवित हुन ेयोजना बनाउन महत्त्िपणूम छ । 
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https://news.wisc.edu/uw-madison-to-expand-covid-19-testing-in-spring/


 

 

 

्यसपवछ, यवद तपाई ंहप्तामा कवम्तमा एक पटक आउनहुुन्छ भने, तपाईकंो वदनको एक भािको रूपमा परीक्षण केन्रमा भ्रमण 

िनुमहोस ्। यवद तपाई ंकवम्तमा हप्तामा एक पटक क्याम्पसमा आउनहुुाँदनै भने, कुनै पवन बेलामा क्याम्पसमा आउन ुअवघ िएको 

८ वदन वभत्र नेिेवटभ नवतजा आएको सवुनवित िनुमहोला । िसन्त ऋतमुा क्याम्पस पररसर र सेिाहरू पाउन तपाईलंे आफ्नो 

परीक्षणमा अद्यािवधक रहन आिश्यक छ । 

 
यो आिश्यकता वक्लवनकल रोटेशनमा विद्याथी सवहत graduate र पेशाित विद्याथीहरूलाई पवन लाि ुहुनेछ । म्याविसन र 

िरीपरी बसोबास िने सबै undergraduate विद्याथीहरूले हप्ताको दईु पटक परीक्षण िनुमपनेछ, चाह ेउनीहरू क्याम्पसमा 

वनदशेनको लावि िा क्याम्पस पररसरमा आउाँदछैन ्। 

 
सम्भि भएसम्म क्याम्पस बैठकहरूको लावि लवचलो कामको व्यिस्था र घरैबाटको सहभाविताका विकल्पहरूलाई प्रो्साहन 

िने नीवतहरू हामी जारी राख्नेछौं । 

 
Safer Badgers app 
परीक्षण केन्रहरू खोज्न, परीक्षणहरूको समय बनाउन, चााँिै परीक्षणका नवतजाहरू पाउन, र थप स्िास्थय संसाधनहरूको 

पहुाँच िनम, सबैजनाले Safer Badgers भन्ने मोबाईल app चलाउनेछन ्। 

 
मध्य जनिरी वभत्रमा यो app लाई िाउनलोि िनम सवकनेछ । आिश्यक व्यविहरूका लावि क्याम्पस ऋण कायमक्रमले 

सीवमत-प्रयोिका स्माटमफोनहरू प्रदान िनेछ । 

 
Badger Badge भवनने Safer Badgers app को एउटा वस्क्रन, क्याम्पस कायमस्थलहरू र भिनहरूमा प्रिेशका लावि 

virtual पहुाँच पासको रूपमा काम िनेछ जहााँ व्यविित ििमहरू र अन्य व्यविित िवतविवधहरू सञ्चालन भइरहकेा छन ्। 

 
वस्क्रनले कुनै पवन वनजी स्िास््य जानकारी दखेाउाँनेछैन - यसले केिल तपाई ंआफ्नो परीक्षणमा अप टु िेट हुनहुनु्छ वक 

हुनहुुाँदनै दखेाउाँनछे । भिन र क्याम्पस सेिा पहुाँच वनररक्षण िन ेतावलम प्राप्त कममचारीहरूले अनरुोध िरेमा तपाईलंे आफ्नो 

Badger Badge दखेाउनपुनछे । Safer Badgers िेबसाईटले स्माटमफोन नभएका व्यविहरूलाई उनीहरूको भिन पहुाँचको 

वस्थवत वप्रन्ट िन ेअनमुवत वदनेछ । 

 
यस app तपाईलंाई आफ्नो अवनिायम परीक्षणको ट््रयाक िनम सहयोि िनमको लावि बनाइएको हो । यसले COVID-19 

पोवजवटभ दवेखएका कुनै सहभािी app प्रयोिकताम नवजक भएमा कुनैपवन प्रयोिकतामलाई िोपनीय, सरुवक्षत सचूनाहरू पवन 

प्रदान िदमछ । शरुूमा नवजकतालाई २ घण्टा वभत्र ६ दवेख १० वफटको दरूीमा रावखन्छ । 

 
परीक्षणलाई बढाएर क्याम्पस पहुाँचलाई यस परीक्षणसाँि जोिेर, हामी रोि सङ््कक्रमणमा थप बवलयो रोकथाम िनेछौं । तर, 

बवलयो, बढाइएको परीक्षणले हामीलाई परसम्म मात्र परु् याउन सक्दछ । हाम्रो क्याम्पस समदुायका सबैले अरू स्िास््य 

प्रोटोकलहरू जारी राख्न आिश्यक छ: मास्क िा अरू अनहुार ढाक्ने चीज लिाउनहुोस,् भौवतक दरूी कायम राख्नहुोस,् साँिै 

नबस्ने मान्छेहरूसाँि भेटघाट निनुमहोस ्र आफ्नो हात बारम्बार धनुहुोस ्। हाम्रो क्याम्पसको स्िास््य र सरुक्षामा तपाईलंे 

वलनहुुने कदमहरूले धेरै राम्रो प्रभाि पानेछन ्। 

 



 

 

थप जािकारीको लानग ध्र्ाि नदिुहोला 

जसरी हामी जािोको वबदा नवजक पगु्दछैौं, क्याम्पसभरी विवभन्न टोलीहरूले यी बढाइएका नापहरू तयार िरीरहकेा छन ्। 

आउने हप्ताहरूमा, हामीले ईमेल र COVID-19 Response िबेसाईटको नयााँ भाि माफम त अझ धेरै वििरणहरू बााँि्नेछौं । 

 
िास्तिमा, हामी सम्भितः यी नयााँ उपायहरूको कारण जािो वबदामा तपाईहंरूसाँि अझै बढी कुराकानी िनम आिश्यक पनम 

सक्नेछ । यो सन्दशेहरूमा तपाईकंो ध्यान र तपाईकंो धैयमता र समझदारीको लावि अविम धन्यिाद । 

 
Rebecca Blank 
कुलपवत, University of Wisconsin–Madison 

https://covidresponse.wisc.edu/spring-semester-2021-overview/

