
UW–Madison ले योग्य विद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई COVID-19 को खोप प्रदान गने योजना अवतिर् रूप वदिँदै  

विसेम्बर १७, २०२० 

 
MADISON — यस हप्ता, विश्वव्यापी महामारीको नौ मवहनाको ऐविहावसक क्षणमा, पवहलो COVID-19 खोपहरू UW 

Health आइपगुे । विस्कवससन स्िास््य सेिा विभाग (Wisconsin Department of Health Services) द्वारा अनमुवि 

कुने क्रममा, विश्वविद्यालय स्िास््य सेिाले (University Health Services) खोपको शरुूिािी चरणको, अथिा चरण १क 

(Phase 1a) लावग योग्य हुने UW–Madison का फ्रसटलाइन स्िास््यकमी र असय व्यविहरूलाई खोप विने प्रवक्रयाको 

व्यिस्थापन गनेछ ।  

 
Phase 1a मा COVID-19 का विरामीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पकक मा आएका िा भाइरस िा भाइरस नमनूाहरूसँग प्रत्यक्ष 

सम्पकक मा आएका स्िास््य सेिा कायककिाकहरू र कमकचारीहरू समािेश गिकछ । UW Health मा िोहोरो वनयवुि नभएका िर 

यी मापिण्डहरूमा सामेल भएका UW–Madison का कमकचारी र विद्याथीलाई िधुिार, वडसेम्िर १६ मा University 

Health Services िाट एउटा ईमेल आएको हनुपुिकछ । Phase 1a मा योग्य कमकचारी र विद्याथीहरूले खोप र िावलकाका 

िारे जानकारीको लावग वनयवमि रूपमा उनीहरूको wisc.edu ईमेल जाँच गनुकपिकछ । 

 
UW Health मा वनयवुि भएका कमकचारीहरूलाई UW Health को खोपको प्रयासमा सामेल गररनेछ र UHS िाट ईमेल 

पाउने छैनन ्। 

 
मावथका मापिण्ड परूा भएका Phase 1a असिगकि खोप वलन पाउन ुपने कसैलाई लाग्िछ र UHS िाट शकु्रिार, वडसेम्िर १८ 

सम्म ईमेल पाएका छैनन ्भने uhs@uhs.wisc.edu मा सम्पकक  गनुकपनेछ । विषय लाईनमा “Phase 1a eligibility” लेखेर 

िपाईकंो परूा नाम, सम्पकक  जानकारी र िपाईकंो योग्यिाको िणकन समािेश गनुकहोला । विस्कवससन स्िास््य सेिा विभाग 

(Wisconsin Department of Health Services) द्वारा स्थावपि मापिण्डहरू परूा गनेहरू मात्र Phase 1a को लावग 

स्िीकृि हुनेछन ्। 

 
उपलब्ध खोपहरू हाम्रो समिुायमा विश्वविद्यालयल ेसमान रूपमा, सरुवक्षि र प्रभािकाररिाका साथ वििरण गनक प्रवििद्ध छ । 

  
वचवकत्सा र जनस्िास््य विशेषज्ञहरूको इनपटुको साथ, UW–Madison ले व्यविलाई पवन पवहचान गरररहकेो छ जो 

खोपको अको चरणको लावग योग्य हुन सक्िछन ्। यी वनणकयहरू खोपको उपलब्धिा र विस्कवससन स्िास््य सेिा विभाग 

(Wisconsin Department of Health Services) िथा संघीय सरकारको अवसिम मागकिशकनमा वनभकर छन ्। 

 
आउने हप्ताहरू र मवहनाहरूमा खोप आपवूिक िढ्ने क्रममा, UW–Madison का अझ िढी कमकचारीहरू र विद्याथीहरू योग्य 

हुनेछन,् त्यही पवन व्यापक खोप उपलब्धिा धेरै मवहना टाढा हुन सक्िछ । 

 
योग्य हुने सिै व्यविलाई खोप खोज्न प्रोत्सावहि गररसछ, खोप हालमा अवनिायक छैन । खोपले सामवूहक प्रविरोधको क्षमिा 

िढाउन सहयोग परु् याउने अपेक्षा गररएको छ, जहाँ पयाकप्त सङ्््याका व्यविहरू COVID-19 फैलाउने भाइरसिाट सरुवक्षि 

हुसछन ्र कमजोर मावनसमा फैलनिाट रोवकनेछ । 

 

नेपाली / NEPALI 
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UW–Madison समिुायका सिैले आफ्नो सम्पकक मा आउने व्यविहरूलाई सरुवक्षि रा्न सािकजवनक ठाउँहरूमा अनहुार 

ढाक्ने, शारीररक िरूी कायम रा्ने, आफूले नवचनेको मावनसहरूसँग भेला हुनिाट जोवगने र िारम्िार हाि धनुे जस्िा 

कायकहाँरूमा वनरसिरिा विन ुपिकछ । 

 
खोपको बारेर्ा 

Pfizer खोपको सरुक्षा प्रिान गनक िईु खरुाकमा प्रशावसि गनुक पिकछ । जिवक केही व्यविलाई खोपिाट कुनै साइड इफेक्ट हुने 

छैन, अरूले टाउको िु् ने र हल्का ज्िरो आउने जस्िा लक्षणहरू अनभुि गनक सक्िछन ्। यी साइड इफेक्ट र FAQ हरूको 

िारेमा थप जानकारीको लावग, यो िेिसाईट हनेुकहोला: https://www.uhs.wisc.edu/medical/covid19vaccine/. 

 

U.S. Food and Drug Administration ले Pfizer-BioNTech को COVID-19 को खोप आपिकालीन प्रयोग 

अवधकारप्रिान (Emergency Use Authorization) असिगकि वडसेम्िर ११, २०२० मा अनमुवि विएको वथयो । _ 

कम्पनीले पवन FDA लाई आपिकालीन अवधकारप्रिानका लावग आिेिन िझुाएको छ । UW–Madison ले यी ििैु 

खोपहरू पाउन सक्नेछन ्र परूा सरुक्षाअका ला वग ििैुको िईुिटा खरुाक लगाउनपुिकछ । 

 
धेरै असय खोपका उम्मेद्वारहरू वक्लवनकल परीक्षणहरूमा छन,् जसमा UW–Madison र UW Health मा Astra Zeneca 

को एउटा वक्लवनकल परीक्षण चवलरहकेो छ । 
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