नेपाली / NEPALI

विषय: भिन पहचुँ मा प्रविबन्ध फे ब्रअ
ु री ८ देवि प्रभािकारी हने; परीक्षणका अपडेटहरू
यो सन्देशमा समेवटएको छ
• भिन पहच
ुँ प्रविबन्धको लावि नयाुँ प्रभािकारी वमवि: सोमबार, फे ब्रुअरी ८
• परीक्षणका अपडेटहरू
• सम्झना वदलाउने जानकारी
• कसरी सहयोि पाउने
२०२१ सालको िसन्ि सेमेस्टरमा स्िािि छ । प्रत्येक हप्ता, हामी विस्िाररि COVID-19 परीक्षण आिश्यकिाहरूका बारे मा
क्याम्पस समदु ायलाई अपडेट िदैछौं ।
िएको हप्तामा मात्र, नयाुँ काययक्रम अन्िियि २०,००० भन्दा बढी परीक्षणहरू परू ा भए, जसले क्याम्पसमा नयाुँ रे कडय कायम
िर्यो । यी नयाुँ उपायहरूमा िरुु न्ि प्रविवक्रया वदनको लावि िपाईलें जे िरररहनु भएको छ त्यसको लावि हामी िपाईहरू
ं प्रवि
धन्य छौं । बवलयो प्रविवक्रयाको कारण, िपाईलें आिश्यक जानकारी र समर्यन पाउन सवु नविि िनयका लावि हामीले प्रवक्रयामा
र्प बदलहरू ल्याएका छौं ।

यी बदलहरू हुन:्
•

भवन पहुुँच सम्बन्धित Badger Badge का प्रन्तबधिहरू सोमबार फे ब्रअ
ु री १ बाट सोमबार, फे ब्रुअरी ८
मा सनेछ । िपाईलें यस समयमा परीक्षणमा भाि वलन जारी राख्नपु दयछ, िर यो सरे को वमविले िपाईको
ं पोवजवटभ
नभएसम्म र र अलग्ि िा क्िारे न्टाइनमा बस्नु परे को छै न भने िपाईलें क्याम्पस पररसरहरू वभत्र जाने लवचलोपन
प्रदान िदयछ ।

•

र्प कमयचारीहरू रािेर िपाईको
ं नविजा चाुँडै वदनका लावि हामी प्रयोिशालासुँिै वमलेर काम िदैछौं । हाम्रो लक्ष्य
नन्तजाहरू २४ घण्टा न्भत्र फके र आउन् भन्ने हो र हामी त्यो लक्ष्य सके सम्म वछटो परू ा िनय चाहन्छौं ।

यो हप्ता क्याम्पसमा आउनहु नेहरूले भिनका ढोकाहरूमा Badger स्िास््य दिू हरू (Badger Wellness
Ambassadors) भेट्टाउनेछन् । यी िावलम पाएका कमयचारीहरूले अवहले शरू
ु हने अिवधमा Badger Badges देिाउन
अनरु ोध िनय र्ालेका छन् । तर, तपाईको
ु री ८ सम्म शुरू
ं Badger Badge आिाररत भवन पहुुँच प्रन्तबधि फे ब्रअ
हुनेछैन । यस हप्ता अको नयाुँ कुरा, क्याम्पसले COVID-19 परीक्षण स्र्लहरूमा जवहले पवन जान वमल्ने (drop-in) प्रणाली
शरू
ु िरे को छ । हामी विश्वास िदयछौं वक यसले पियने समय घटाउनेछ र हामी िपाईलाई
ं Safer Badgers app मा देिाए
अनसु ारको छोटो पियने समय भएको परीक्षण स्र्ल मा जान प्रोत्सावहि िदयछौं ।
यी बदलहरू महत्त्िपणू य छन,् र हामीले बझु ेका छौ ुँ वक यी चनु ौविका सार् आएका छन् । प्रविवक्रयाहरू सन्ु ने प्रवक्रयामा सधु ार
िने हाम्रो क्रममा, हामी सबैको धैययिाको अनरु ोध िदयछौं र हामी सबैको िसन्ि सेमेस्टरको सरु क्षा प्रविबद्धिाको कदर िदयछौं ।
हामी विशेष िरी हाम्रो ग्राहक सेिा हेल्पलाइनहरूमा, हाम्रो वनिास हलहरूमा, र यी नयाुँ स्िास््य र सरु क्षा प्रोटोकलहरू शरू
ु
िनय पदाय पछावडबाट अविश्वसनीय रूपमा पररश्रम िरररहेका कै यौुँ विद्यार्ी कमयचारीहरू लिायि सबै कमयचारीहरूका सार्

कृ िज्ञ छौं । हामी उनीहरूलाई उनीहरूको समपयण र लिनशीलिाका लावि धन्यिाद वदन चाहन्छौं, र हामी क्याम्पस समदु ायका
सदस्यहरूलाई कृ पया उनीहरूले िपाईलाई
ं सहयोि िने क्रममा धैयय र दयालु हन आग्रह िदयछौं ।

भवन पहुच
ुँ
•

फे ब्रअ
ु री ८ देवि िपाई ंभिनहरूका ढोकामा बसेका िावलम पाएका कमयचारीहरूलाई देिाएर कुनै पवन क्याम्पसका
भिन वभत्र जान चाहनु हन्छ भने, तपाईको
ं Safer Badgers को Badger Badge हररयो "भवन पहुुँच भएको
(building access granted)" न्थिन्तमा हुनुपनेछ ।

•

तपाईको
ं ब्याज हररयो न्थिन्तमा रहनेछ यन्द: िएको आठ वदन वभत्रमा िपाईको
ं परीक्षणमा नेिेवटभ नविजा
आयो; अिेको १० वदन वभत्रमा परीक्षणमा पोवजवटभ नविजा आएको छै न; अलग्ि िा क्िारे न्टाइनमा बस्नपु ने छै न; र
िपाई ंआफै ुँले COVID-19 को लक्षणहरू ररपोटय िनयभु एको छै न ।

•

लाईनहरू हनबाट रोक्न, हामी िपाईलाई
ं ढोका पग्ु नु अवघ आफ्नो Badger Badge देखाउन तयार राख्न
प्रोत्साहन िदयछौं ।

•

िावलम पाएका कमयचारीहरूले सबै भन्दा बढी ओहोर दोहोर हने र सबै भन्दा बढी व्यवििि-रूपमा कक्षा र
िविविवधहरू हने मख्ु य क्याम्पसको भिनहरूमा वनिरानी राख्दै छन् । र्प रूपमा, क्याम्पस बावहर र म्यावडसन क्षेत्र
वभत्र रहेका UW–Madison का अरू भिन र यवु नटहरूले परीक्षण आिश्यकिा अनसु ार आफ्ना पररसरहरू वभत्र
जान वमल्ने कुरामा प्रविबन्ध िनय सक्नेछन् । यी अिस्र्ाहरूमा, तपाईलें तपाईको
ं थकूल, कलेज वा युन्नटबाट
न्नगरानीको बारेमा सञ्चार खोज्नुपनेछ ।

•

ठे केदार र न्वक्रेताहरूले हाम्रो क्याम्पसको परीक्षण काययक्रममा भाग न्लन सक्दैनन् । वनिरानी िररएको
भिनहरूमा, क्याम्पसमा व्यिसाय िनय स्पष्ट रूपमा पवहचान िररएको लिु ा लिाएका पाहनाहरू - जस्िै अमेररकी
हलाक सेिा कमयचारीहरू, FedEx कमयचारीहरू, विक्रेिाहरू र ठे केदारहरू, सार् सार्ै पवु लस र आपिकालीन
उत्तरदािाहरूले Badger Badge नदेिाइ भिनहरू प्रिेश िनय सक्नेछन् । उनीहरूले क्याम्पसको सबै स्िास््य
प्रोटोकलहरूको पालना िनयपु नेछ, जसमा मास्क लिाउने र भौविक दरू ी कायम राख्ने कुराहरू समािेश छन् ।
व्यिसायको कामले आएका पवहचान िनय वमल्ने लिु ा नलिाएका बोलाईएका पाहनाहरूलाई क्याम्पसका काम
भएका व्यविसुँि (िा वनयि
ु िररएको व्यवि) यात्रा िनपु नेछ । पाहना बोलाएका व्यिी पाहनाले क्याम्पसका सबै
स्िास््य प्रोटोकलहरू पालना िरे को सवु नविि िनय वजम्मेिार छन् ।

परीक्षण
•

हाम्रो क्याम्पस समदु ाय र COVID-19 परीक्षण स्र्लका कमयचारीहरूको प्रविवक्रयाको कारण हामीले हाम्रो
क्याम्पस परीक्षण स्र्लहरू जवहले पवन जान वमल्ने (drop-in) मात्रमा बदलेका छौं । यसको मतलब तपाईलें
परीक्षणको लान्ग समय बनाउनु पने छै न । (यस समयमा, नाकबाट नमनू ा वनकाल्ने परीक्षणका स्र्लहरू
के बल आिास हलका विद्यार्ीहरू र मेवडकल सहायिा पाएका व्यविको लावि िल
ु ा छन् ।)

•

परीक्षणको कुनै समयको लावि Safer Badgers app चलाउनु भन्दा िपाईलें अब िपाईलें परीक्षण िने वदनमा
कुन परीक्षण स्र्लहरूमा पियने समय छै न हेनयको लावि चलाउनहु नेछ । िपाईको
ं app मा िपाईलें रङ्ि
अनसु ारको पियने समय देख्नहु नेछ । यसले तपाईको
ं आवश्यकता अनुसार तपाईलें रोजेको समय र थिल
रोज्न अझै लन्चलोपन प्रदान गदयछ ।

•

वबहीबार, जनिरी २८ देवि Health Science Learning Center (HSLC) परीक्षण थिललाई अथिायी
रूपमा बधद गनेछौं । सामान्यिया HSLC स्र्ल छनौट िनेहारूले नवजकै को Nielsen Tennis Stadium को
स्र्ल िा अरू कुनै पवन स्र्लमा जान सक्नेछन् । हामी यस असवु िधाको लावि अवग्रम रूपमा माफी चाहन्छौं ।
HSLC स्र्ल फे ब्रअ
ु री १५ मा फे रर िोल्ने योजना छ ।

•

र्क
ु को सफल नमनू ा वदने िररकाको लावि यो छोटो वभवडयो हेनयहु ोला िा परीक्षण स्र्लमा चरणबद्ध प्रवक्रयाको
लावि यो फोटो ग्यालेरी हेनयहु ोला ।

सम्झना न्दलाउने जानकारी
•

न्वश्वन्वद्यालयको COVID-19 dashboard ले क्याम्पस समुदाय र सवयसािारणलाई हालका UW–
Madison संकाय, कमयचारी र विद्यार्ीहरूको परीक्षणको नविजाको जानकारी प्रदान गदयछ । दैवनक अिस्र्ा र
साप्तावहक संवक्षप्त जानकारीको लावि dashboard हेनय सक्नहु न्छ ।

•

तपाईको
ं Safer Badgers app लाई अपडेट गरीरहनुहोस् र याद गनयहु ोस् न्क न्थिर ईधटरनेट महत्त्वपूणय छ ।
वस्र्र ईन्टरनेट हदुँ ा िपाईको
ु ा राख्न सक्नहु न्छ ।
ं Badger Badge िा अन्य स्क्रीनहरू पवछ चलाउनको लावि िल

कसरी सहयोग पाउने
•

यो वबवहबार बेलक
ु ी ५ देवि ६ बजे सम्म COVID-19 को जानकारी बैठक हेनयहु ोस् । यो बैठक कमयचारी,
कमयचारी, विद्यार्ी, अवभभािक र पररिार सवहि सारा क्याम्पस समदु ायको लावि बनाइएको छ । यो फोरम
YouTube बाट हेनयहु ोला ।

•

दजयनौं िेरै सोन्िएका प्रश्नहरूको जवाफ हाम्रो FAQ िेबसाईटमा फे ला पानय सवकन्छ । िपाई ंश्रोिाहरू िा
विषयको िा िोज प्रकायय प्रयोि िरे र प्रश्नहरू वफल्टर िनय सक्नहु न्छ ।

•

यन्द तपाईसुँं ग FAQs ले सम्बोधन निरे को प्रश्न छ भने िपाईलें covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेल िनय
सक्नहु न्छ िा UW–Madison COVID-19 सहायिा लाइनमा (Assistance Line) (608) 262-7777 फोन िनय
सक्नहु न्छ । कमयचारीहरू सोमबार देवि शक्र
ु बार वबहान ७ बजे देवि बेलक
ु ी ८ बजेसम्म; शवनबार वबहान ७ बजे
देवि बेलक
ु ी ५ बजेसम्म र आइिबार वबहान ८ बजे देवि बेलक
ु ी ५ बजेसम्म उपलब्ध छन् ।

अपडेटको लावि COVID-19 प्रविवक्रया िेबसाईट हेदै िनयहु ोला । धन्यबाद र २०२१ सालको िसन्ि सेमेस्टर राम्रोसुँि शरू
ु
िनयहु ोला ।

