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अपडेट: जनिरी ५, २०२१ मा University Health Services ले Phase 1a मापदण्ड अन्तगगत योग्य व्यविहरूलाई 

राज्य र संघीय मागगदर्गन बमोवजम खोप प्रर्ासन गनग थाल्यो । यी व्यविहरूले UHS बाट भेटघाटका लावग वनदरे्नहरूसवहत 

ईमेलहरू पाएका छन् र खुला समयहरू खोज्न जारी राख्नुपदगछ । UHS लाई Moderna बाट खोप प्रदान गररएको छ, जुन  

U.S. Food and Drug Administration द्वारा Emergency Use Authorization का लावग अनुमवत प्रदान 

गररएको दुईिटा मध्ये एउटा हो । 

 

म्यावडसन — विस्कवन्सन स्िास््य सेिा विभागले (Wisconsin Department of Health Services) विश्वविद्यालय 

स्िास््य सेिालाई (University Health Services) क्याम्पस समदुायका योग्य सदस्यहरूलाई राज्यको COVID-19 खोप 

कायगक्रम अन्तगगत खोप वदन र्रुू गनग स्िीकृवत वदएको छ । 

Phase 1a योग्यता प्राप्त University of Wisconsin–Madison का अविकांर् व्यविल ेUHS बाट ईमेल 

मार्ग त पवुिकरण पाएको हुनपुदगछ िा चााँडै नै यसलाई पाउनेछन ्। खोपको र्रुूिाती चरणमा COVID-19 वबरामीहरूसाँग 

प्रत्यक्ष सम्पकग मा, िा COVID-19 रोगको भाइरसको िा अन्य भाइरसका प्रजातीहरूको सीिा सम्पकग मा आएका फ्रन्टलाइन 

स्िास््य सेिा कमगचारीहरू र आएका अन्य व्यविहरू समािेर् छन ्। 

DHS ले कवहले UW–Madison ले खोपको आफ्नो वहस्सा पाउनेछ, िा कुन खोप पाउनेछ भन्ने कुराको जानकारी 

अवहलेसम्म वदएको छैन, तर योग्य व्यविहरूले आफ्नो wisc.edu ईमेलमा यो जानकारी उपलब्ि भएपवछ थप वनदरे्न 
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पाउनेछन ्। योग्य UW–Madison कमगचारीहरू जसको UW Health मा दोहोरो वनयवुि छ ती कमगचारीहरूले स्िास््य 

प्रणालीबाट थप जानकारी पाएको हुनपुदगछ । 

“UHS लाई स्िीकृवत वदने DHS को कामको हामी कदर गदगछौं र हाम्रो क्याम्पस समदुायलाई खोप उपलब्ि 

भएपवछ खोप प्रदान गने अपेक्षा गदगछौं,” UHS का वचवकत्सक र अन्तररम वनदरे्क Patrick Kelly भन्दछन ्। “हामीलाई 

थाहा छ हाम्रा सबै विद्याथी र कमगचारीहरूलाई खोप लगाउन िरैे मवहना लाग्न सक्दछ तर यो महत्त्िपणूग र आर्ािादी पवहलो 

पाइला हो ।” 

वडसेम्बर २०२० पवछ, Food and Drug Administration ले आपतकालीन प्रयोग प्राविकरण 

(Emergency Use Authorization) अन्तगगत दईुिटा सरुवक्षत र प्रभािकारी खोपहरूको स्िीक्रीवत गरेको छ, जसले गदाग 

वतनीहरूलाई COVID-19 लगाउने भाइरस विरुद्ध प्रयोगको लावग अनमुवत वमलेको छ । दबैु mRNA खोपहरू हुन,् जनु 

र्रीरको प्रवतरोि प्रणालीलाई भाइरस वचनाउन र त्यससाँग लड्न सहयोग गदगछन ्। प्रभािकारी हुनका लावग, Pfizer-

BioNTech र Moderna का खोपहरू दईुिटा डोजमा वदईनपुदगछ । 

Centers for Disease Control and Prevention को बमोवजम, खोपको मागले र्रुूको पवूतगलाई नाघ्नेछ र 

DHS ले भनेको छ वक Phase 1a अन्तगगत सबैजनालाई खोप लगाउन मवहन ाँ लाग्न सक्दछ । 

DHS ले Wisconsin State Disaster Medical Advisory Committee का साथ संघीय Advisory 

Committee on Immunization Practices र CDC को मागगदर्गन बमोवजम योग्यताका मापदण्ड स्थापना गदगछ । 

UW–Madison ले DHS साँग वमलेर Phases 1b र 1c समािेर् भएका खोपका पवछल्ला चरणहरूका लावग योग्य 

व्यविहरू वनिागरण गनेछ । 

https://www.statnews.com/2020/10/26/mrna-vaccines-face-their-first-test-in-the-fight-against-covid-19-how-do-they-work/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm695152e2.htm?s_cid=mm695152e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm695152e2.htm?s_cid=mm695152e2_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm695152e2.htm?s_cid=mm695152e2_w


खोप लगाएका UW–Madison का विद्याथीहरू र कमगचारीहरूले बावहरा जााँदा मास्क लगाउने, भ वतक दरूी 

कायम राख्ने, आरू्साँग बसोबास नगने मान्छेहरूसाँग भेटघाट नगने र आफ्ना हात बारम्बार िनुे जस्ता भाइरस सङ््कक्रमण रोक्न 

कदमहरू जारी राख्नपुनेछ । 

यवद तपाईलंाई UHS ले सम्पकग  गरेको छैन भने कसरी सम्भावित योग्यतालाई दसागउने कुरा जस्ता UW–Madison 

मा खोपको बारेमा थप जानकारी यहााँ उपलब्ि छ: https://news.wisc.edu/uw-madison-finalizing-plans-to-

provide-covid-19-vaccine-to-eligible-students-and-employees/, र UHS को खोप पषृ्ठमा थप जानकारी 

उपलब्ि हुने क्रममा रावखन जारी गररनेछ: https://uhs.wisc.edu/medical/covid19vaccine/  

िेरै सोविएका प्रश्नहरूका साथ राज्यको खोप कायगक्रमको थप जानकारी यहााँ उपलब्ि छ: 

https://dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine.htm. CDC ले पवन आफ्नो िेबसाईटमा खोपको अपडेट 

गररएको जानकारी प्रदान गदछै: https://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html 

# # #  

—Kelly April Tyrrell, kelly.tyrrell@wisc.edu, 608-262-9772  
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