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UW-Madison ले क्याम्पस समुदायर्ो ६५ वर्कर्ो उमेर र बढी सदस्यहरूलाई खोप ददन शुरू गने
MADISON – यो हप्ता, Wisconsin Department of Health Services ले घोषणा गर्यो कि ६५ वषषिो उमेर

र बढी व्यकिहरू COVID-19 खोप जनवरी २५ बाट लगाउन योग्य छन् । University Health Services ले
क्याम्पस समदु ायिो लगभग १,८०० जना सदस्यहरूलाई खोपिो समय बनाउन कनमन्त्रणा गदै सचू ना पठाएिो छ ।
यस उमेरिो समहू िा व्यकिहरूले उनीहरूिो स्वास््य सेवा प्रदायि मार्ष त खोप पकन कलन सक्दछन् ।
उदाहरणिो लाकग, UW Health ले आफ्नो खोपिो प्रकियािो बारे मा थप जान्त्निो लाकग
uwhealth.org/vaccine वेबसाईट हेरेर प्रोत्साहन गदषछ । UHS ले िमषचारीहरू र कवद्याथीहरूलाई मार खोप

प्रदान गनष सक्षम हुनेछन् ।
UHS ले किसेम्बर ३०, २०२० मा खोप प्रदान गने स्वीिृ कत पाएिो कथयो र जनवरी ५, २०२१ मा

क्याम्पसिा चरण १ि (Phase 1a) मा योग्य व्यकिहरूलाई खोप कदने व्यवस्था शरू
ु गर्यो, जसमा कबरामीहरूसँग
प्रत्यक्ष सम्पिष वा भाइरस वा भाइरस नमनू ाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पिष मा आएिा, जस्तै भाइरस अध्ययन गने
अनसु न्त्धानिताषहरू वा COVID-19 नमनू ाहरूिो परीक्षण गने िमषचारीहरू समावेश छन् ।
DHS िो मागषदशषन अनस
ु ार, क्याम्पसले हालसालै UW Police कवभागिा सदस्यहरूलाई चरण १ख
(Phase 1b) अन्त्तगषत खोप लगाउन पकन थाल्यो । UW Health ले स्वास््य प्रणालेसँग रोजगार भएिा UW–
Madison िा िमषचारीहरूलाई खोप लगाउँदछ
ै न् ।
UW–Madison िो खोप प्रयासहरू खोपिो उपलब्धतामा र साथै िुन समयरे खामा िो योग्य छ कनधाषरण

गने राज्य र संघीय मागषदशषनमा कनभषर गदषछ ।

जनवरीिो शरू
ु वात देकख, क्याम्पसले दबु ै Moderna र Pfizer-BioNTech िो खोप पाएिो छ, जनु
दईु वटा िोज मा कदईनेछ । Moderna खोपिो दोस्रो िोज पकहलो िोज भन्त्दा २८ कदन पछाकि कदईन्त्छ तर Pfizer
खोपिो दोस्रो िोज २१ कदन पछाकि कदईन्त्छ । दबु ैवटा खोपिो दोस्रो िोज परू ा सरु क्षािो लाकग आवश्यि छ र दईु वटा
खोपहरू एि वा अिोसँग बदल गनष सकिँ दैन ।
यो हप्ता, State Disaster Medical Advisory Committee ले DHS लाई चरण १ख योग्य
जनसङ्््या कनधाषरण गने सल्लाह जारी गर्यो । थप जानिारी DHS िो COVID-19 खोप वेबसाईटमा पाईन्त्छ:
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm
DHS ले अकन्त्तम मागषदशषन घोषणा गरे पकछ, UW–Madison ले क्याम्पस समदु ायमा मापदण्िमा उकचत

सबै व्यकिह रूलाई सचू ना कदनेछ । तर, यो खोपिो आपकू तष सबैलाई उपलब्ध गराउन िे ही हप्ता सम्म लाग्न सक्दछ ।
गम्भीर साइि इर्े क्टहरू िमै भएता पकन र दबु ै खोपहरू सरु कक्षत र अत्यकधि प्रभाविारी माकनए
पकन, िे ही व्यकिहरूले COVID-19 खोप लगाएपकछ टाउिो द्ु ने, ज्वरो र कचसो लाग्ने जस्ता साइि इर्े क्टहरू
अनभु व गदषछन् । साइि इर्े क्टहरू र तीनलाई िसरी व्यवस्थापन गने बारे मा थप जानिारीिो लाकग, Centers for
Disease Control and Prevention िो वेबसाईटमा हेनषहु ोला:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html.
UHS योग्य र अरू िुनै प्रदायिहरूले खोप प्रदान नगरे िा सबैलाई खोपिो पकहलो िोज लगाउनलाई

सिे सम्म चाँिो समय बनाउन प्रोत्साहन गदषछ । समय बनाउने िुरा खोपिो उपलब्धतामा आधाररत हुनेछ ।
जनस्वास््य कवशेषज्ञहरू भन्त्छन् कि बथानिो प्रकतरोध शकि (herd immunity) पाउनिा लाकग लकक्षत अनपु ातमा
व्यकिहरूलाई खोप लगाउनु पदषछ, जसले िमजोर व्यकिहरूमा COVID-19 भाइरस सङ््िमण हुने भाइरसिो

र्ै लावटलाई सीकमत गदषछ । खोपले तपाई ंआर्ूलाई, तपाईिो
ं साथी, पररवार र क्याम्पस समदु ायलाई COVID-19
भाइरसबाट बचाउन सकु नकित गदषछ ।
यो हप्ता, गभनषर Tony Evers र Wisconsin National Guard ले पकन कवस्िकन्त्सन भरी योग्य
व्यकिहरूलाई खोप कदने सहयोगिो लाकग मोबाइल खोप िायषिम शरू
ु गने घोषणा गरे । UW प्रणालीिा कवद्याथी
समाजसेवी, UW–Madison िा नकसषङ््ग र र्ामेसीिा कवद्याथीहरू यस प्रयासमा सहभागी छन् ।
###
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पकहलो खोप हरूिो कभकियोिो कलङ््ि हेनषहु ोला:
https://www.youtube.com/watch?v=9eo8DPF5FzY&feature=youtu.be

