नेपाली / NEPALI
यो सन्देशमा समावेश छ:
• क्याम्पस परीक्षणको बारे मा महत्त्वपण
ू ण अपडेट: आइतबार, जनवरी २४ देखि प्रभावकारी, क्याम्पस परीक्षण जखहले
पखन जान खमल्ने (drop-in) मात्र हुनेछ ।
• ध्यान खदनहु ोस:् जनवरी २५ देखि, Badger Wellness Ambassadors हरू क्याम्पस भरी काम गनण थालेतापखन,
तपाईको
ु ार भवन पहुँचमा प्रततबन्धको फे ब्रअ
ु री १ सम्म लागु हुँदैन ।
ं Badger Badge अनस
हाम्रो क्याम्पस समदु ाय र हाम्रो COVID-19 परीक्षण स्थल कममचारीहरूको प्रतितियाको कारण, हामीले हाम्रो १४ वटा
क्याम्पस COVID-19 परीक्षण स्थलहरूलाई drop-in परीक्षण स्थल मात्र बनाउने तनणमय तलएका छौं । यसको मिलब
िपाईलें आफ्नो परीक्षण गनमका लातग समय बनाउनु पदैन । यस समयमा, नाकबाट नमनू ा तनकाल्ने परीक्षण स्थलहरू के वल
आवास हलका तवद्याथीहरू र मेतिकल सहायिा पाउने व्यतिहरूको लातग खल
ु ा छन् ।
यो बदल आइतबार, जनवरी २४ देखि लागु हुनेछ । िोके को समयमा परीक्षण गनमक
ु ो सट्टा, िपाईलें अब आफूले चाहेको
तदनमा थोरै पखमने समय भएको परीक्षण स्थलहरूमा गएर परीक्षण गनमका लातग Safer Badgers app चलाउन सक्नहु ुनेछ ।
यसले िपाईको
ं आवश्यकिा अनसु ार उत्तम समय र स्थल छनौट गनम झन् धेरै लतचलोपन प्रदान गदमछ ।
यो बदल शुरू गनन तपाईलाई
ं सहयोग गनन तलका मुख्य कदमहरू छन् ।
•
•
•
•

यो बदल देख्न शतनबार बेलक
ु ी ८ बजे पतछ िपाईको
ं Safer Badgers अपिेट गनमहु ोला ।
िपाईलाई
ं app अपिेट गनम सचू नाको लातग आइिबार तबहान ८ बजे हेनमहु ोला ।
यतद िपाईलें अतहलेसम्म Safer Badgers app िाउनलोि गनमभु एको छै न भने,
https://saferbadgers.wisc.edu/ वेबसाईट हेनमहु ोला ।
यखद आइतबार, जनवरी २४ पखछ कुनै पखन बेलामा तपाईको
ं परीक्षणको समय छ भने, त्यो समय
app मा देखिने छै न । िपाईलें सो समयमा िपाईको
ं रोजाईको स्थलमा जान सक्नहु ुन्छ वा अरू समय वा
स्थलमा परीक्षणको लातग drop-in गनम सक्नहु ुन्छ ।

िपाईलें app अपिेट गनमभु एपतछ, हरे क परीक्षण स्थलको मतु न पखमने समय देख्नहु ुनेछ ।
•
•
•
•
•

हररयो खिन्ह (छोटो पिनने समय) भनेको िपाईको
ं पखमने समय १५ तमनेट वा कम हुनपु दमछ ।
पहेल
ेँ ो खिन्ह (मध्यम पिनने समय) भनेको अतलकति पखमनु पने भन्ने हो र िपाईको
ं समय १५ देतख ३०
तमनेट जति हुन्छ ।
रातो खिन्ह (लामो पिनने समय) भनेको िपाईलें यो स्थलमा परीक्षण गनममा ३० तमनेट वा बति पखमनु
पनेहुन्छ भन्ने हो ।
खैरो तचन्हले स्थल खल
ु ा छै न भन्ने सङ्के ि गदमछ । जब स्थल कुनै तदन बन्द हुन्छ यो तचन्ह देखा पनेछ ।
हरे क परीक्षण स्थलका कममचारीहरूले पखमने समयलाई बारम्बार अपिेट गनेछन् ।

Drop-in परीक्षणले तवद्याथी र कममचारीहरूलाई आफूले रोजेको स्थल र समयमा परीक्षण गनम लतचलोपन प्रदान गदमछ ।

हामीलाई थाहा छ तक यो नयााँ परीक्षण िररका बझ्ु न समय लागीरहेको छ र यो नयााँ िररका अपनाउने िममा हामी िपाईको
ं
धैयमिाको कदर गदमछौं । हामी सधु ार गनम र िपाईको
ं प्रतितियालाई सम्बोधन गनम जारी राख्नेछौं । कृ पया परीक्षण स्थल को
कममचारीहरूसाँग पतन धैयम राख्नहु ोला जो यो प्रतियाको बेला किा पररश्रम गरररहेका छन् ।
िपाईलें Badger Badge चलाएर क्याम्पस भवनहरूमा पहुचाँ कायम राख्न क्याम्पस परीक्षणमा भाग तलन आवश्यक छ ।
िर:
•
•

जनवरी २५ देतख, Badger Wellness Ambassadors हरू क्याम्पस भरी काम गनम थालेिापतन, तपाईको
ं
Badger Badge अनस
ु ार भवन पहुेँिमा प्रखतबन्धको फे ब्रअ
ु री १ सम्म लागु हुेँदैन ।
िपाईको
ं Badger Badge भवन पहुचाँ लाई तनगरानीमा राख्ने Badger Wellness Ambassadors लाई देखाउन
बानी पानम िपाईको
ं लातग अको हप्ता परू ै बााँकी छ ।

तपाईको
ं के ही प्रश्नहरूको उत्तर यहाेँ छन:्
क्याम्पसले खकन यो बदल गर्यो ?
हामीले िपाईको
े ा छौं र िपाईको
ं प्रतितिया सनु क
ं तचन्िा सम्बोधन गनमका लातग कदम चाल्दैछौं । हामीले क्याम्पसमा नयााँ
थक
ु मा आधाररि परीक्षण लागु गरे पतछ के ही स्थलहरूमा तिलाई र लाईन जम्मा भएका छन् । प्रति घण्टा चार शरू
ु हुने
समयहरूमा मातनसहरूलाई समहू बद्ध गदाम अनावश्यक पखामइको समयहरू बन्यो, जसले गदाम मातनसहरूले किी चााँिो नमनू ा
उत्पादन गनम सक्ने कुरामा पतन फरक पार्यो । जसरी हामी क्षमिा बिाउाँदछ
ै ौं, र झन् धेरै व्यतिहरूले थक
ु को नमनू ाहरू बझु ाउने
अनभु व पाउाँदछन् हामी यी लाइनहरू घट्ने आशा गदमछौं, िर यो बदलले सबैको लातग प्रतिया सधु ार गनम सहयोग गनेछ जस्िो
लाग्छ ।
िपाईलें परीक्षण स्थल हरूमा पखामइको समय हेनम Safer Badgers चलाउन सक्नहु ुन्छ । यतद िपाई ंकुनै स्थलमा पग्ु नभु यो र
त्यहााँ लाईन छ भने, िपाईलें छोटो पखमने समय भएको स्थलमा जान वा पतछ पतछ फकम न सक्नु हुन्छ ।
यस बदलले िपाईलाई
ु
ं यतद िपाईकं परीक्षण स्थल वा ल्याबले अस्वीकार गरे को छ वा िपाईलाई
ं त्यो क्षणमा पयामप्त थक
उत्पादन गनममा कतिनाई भएको छ भने सोही तदन अको नमनू ा पेश गनम सतजलो बनाउाँदछ । सतह थक
ु को नमनू ा बझु ाउने बारे मा
थप सल्लाहहरूको लातग यो वेबसाईट हेनमहु ोला: https://news.wisc.edu/tips-for-avoiding-a-rejected-covid19-saliva-test/

एक पटक नयााँ परीक्षण िररकामा मान्छे हरूको राम्रोसाँग बानी भएपतछ सम्पणू म प्रतियालाई िीन देतख पााँच तमनेट भन्दा बति
नतलने हामी अपेक्षा गदमछौं । यो University of Illinois Urban-Champaign को अनभु वमा आधाररि छ, जसले वसन्ि
सेमेस्टरको लातग UW–Madison ले अपनाएको परीक्षणको तवकास गरे को हो । University of Illinois को परीक्षण पतन
drop-in नै हो ।
म कुनै परीक्षण स्थलमा गएेँ र त्यहाेँ व्यस्त छ भने के हुन्छ ?
िपाईलें कम पखमने समय भएको स्थलमा वा अरू समय वा िपाईको
ं रोजाईको स्थलमा परीक्षणको लातग जान सक्नहु ुन्छ । वा
िपाई ंत्यो स्थानमा पखमन छनौट गनम सक्नहु ुन्छ । तनणमय िपाईको
ं हो ।

परीक्षण स्थलका कममचारीहरूले पखमने समयलाई Safer Badgers app मा बारम्बार अपिेट गनेछन् । हररयो तचन्ह (छोटो
पखमने समय) भनेको िपाईको
ाँ तचन्ह (मध्यम पखमने समय) भनेको अतलकति
ं पखमने समय १५ तमनेट वा कम हुनपु दमछ, पहेलो
पखमनु पने भन्ने हो र िपाईको
ं समय १५ देतख ३० तमनेट जति हुन्छ, र रािो तचन्ह (लामो पखमने समय) भनेको िपाईलें यो
स्थलमा परीक्षण गनममा ३० तमनेट वा बति पखमनु पनेहुन्छ भन्ने हो । खैरो तचन्हले स्थल खल
ु ा छै न भन्ने सङ्के ि गदमछ ।
कुनै पतन परीक्षण स्थलमा लाईनको लम्बाईको अथम तवतभन्न स्थलमा फरक अथम हुनेछ । सानो स्थलको छोटो लाइन िूलो
स्थलको लामो लाइन भन्दा तबस्िारै सनम सक्दछ । सतह अनमु ानको लातग कृ पया िपाईको
ं Safer Badgers app
चलाउनहु ोला ।
म उपलब्ध भएको समयमा मैले कसरी परीक्षण गनन सक्ने कुरा खनखित गनन सक्छु ?
हामीलाई थाहा छ तक के ही कममचारीहरू र तवद्याथीहरूले आफ्नो परीक्षणको समयमा तस्थरिा चाहन सक्दछन् र यो अझै पतन
एक तनयतु ि-आधाररि प्रणाली तबना नै सम्भव छ । िपाईलें Safer Badgers app चलाएर पखामइको समय हेनम र िपाईको
ं
समयसाँग तमल्ने परीक्षणको स्थलमा जान सक्नहु ुन्छ ।
क्याम्पसमा १२ वटा थक
ु मा आधाररि परीक्षण स्थलहरू छन् । हरे क स्थल खोज्न र खल
ु ा समय, पातकम ङ्ग र सल
ु भिाको खल
ु ा
जानकारी पानको लातग, यो वेबसाईट हेनहमु ोला, https://covidresponse.wisc.edu/testing/#locations । समयहरू
Safer Badgers app मा उपलब्ध छ ।
यो बदलले कसरी नाकबाट नमूना खनकाल्ने परीक्षणलाई प्रभाव पादनछ ?
यस समयमा, नाकबाट नमनू ा तनकाल्ने परीक्षण स्थलहरू के वल आवास हलका तवद्याथीहरू र मेतिकल सहायिा पाउने
व्यतिहरूको लातग खल
ु ा छन् । यी परीक्षण स्थलहरू पतन जनवरी २५ देतख drop-in मात्र हुनेछन् । योग्य व्यतिहरू खल
ु ा
समयमा यी स्थलहरू जान पतन सक्दछन,् वा कुनै पतन थक
ु मा आधाररि स्थलहरूमा जान सक्दछन् ।
खकन कुनै स्थल हरू अपोइन्टमेन्ट खलएर िल्ने रहन सक्दैनन् ?
क्याम्पसमा सबैको लातग एकरूपिा सतु नतिि गनम, हामीले सबै स्थलहरू drop-in मात्र बनाउन छनौट गरे का छौं । िपाईलें
आफ्नै समय तमलाएर खल
ु ा परीक्षण स्थलहरूमा जान सक्नहु ुन्छ ।
क्याम्पस परीक्षणको, Safer Badgers र वसन्ि सेमेस्टर थप जानकारीका लातग, यो वेबसाईट हेनमहु ोला:
https://covidresponse.wisc.edu/

तवस्िृि र तनयतमि अपिेट हुने खोज्न तमल्ने FAQ को सचू ी यहााँ छ: https://covidresponse.wisc.edu/faq/
Safer Badgers app को सहयोगको लातग, जसमा यो बदल अपनाउनको लातग गनमपु ने अपिेट समावेश छ, DoIT Help
Desk लाई help@doit.wisc.edu मा ईमेल पिाएर वा 608-264-4357 मा फोन गनमहु ोला ।

अरू के ही प्रश्नहरू भएमा िपाईलें covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेल गनम वा COVID Assistance Line लाई
608-262-7777 मा फोन गनम सक्नहु ुन्छ । यो लाईनमा सोमबार देतख शि
ु बार तबहान ७ बजे देतख बेलक
ु ी ८ बजे सम्म,
शतनबार ७ बजे देतख बेलक
ु ी ५ बजे सम्म र आइिबार तबहान ८ बजे देतख बेलक
ु ी ५ बजे सम्म कममचारीहरू हुन्छन् ।

