
 

 

यो सन्दशेमा तलका कुराहरू समेटिएका छन ्- 

• वसन्त शैटिक सत्रमा संक्रमण पररिण गररन ुपने अटनवाययता 

• Safer Badgers app कसरर डाउनलोड गन े

• गोप्य सचूनाको संरिण 

• संसगय/संक्रमणको सचून 

 
प्रिय संकाय तथा कर्मचारीहरू, 

 
नय ाँ वर्षको शभुक मन  ! र्लार्म प्रिश्वास छ तपार्महँरूले यो प्रहउँद ेप्रिदाको सर्यर्ा आरम गने र आफूल ई केही र्ात्रार्ा 

पनुतामजगी गने अिसर पाउन ुभयो होला । र्ैले पप्रहले भने जस्त,ै प्रिगतको चनुौतिपरू्ष शारप्रदय शपै्रिक सत्रर्ा यहाँहरूले 

दशामउन ुभएको लचकता र सर्झदारीको सदा सराहना गदमछु । 

 
यो मतिन  तपार्मिँरूले वसन्ि सत्रम  प लन  गनुष पने क्य म्पसक  नय ाँ सरुक्ष  िय री र सचून िरूको प्रशस्िै इमेलिरू पाउन ु

ह नँेछ । यी नय ाँ सचून  र म न्यि िरूले तपार्मिँरूल इष क्य म्पस समदु यको संरक्षर्को ज नक री र COVID-19 खोपको 

व्य पक तविरर् सम्बतन्ि ज नक री प उन सिज ह नेछ । 

 
यी सचून िरूले तपार्मलँ इष प्रिस्ततृ प ररएको संक्रमर् पररक्षर् र सिु ररएको Safer Badgers app को ब रेम  ज नक री पाउन ु

ह नँेछ । सिै ाँ जस्िो COVID-19 Response िबेसाईटर्ा नय ाँ नय ाँ सचून िरू अद्य वतिक गररनेछन ्। तनयतमि यो िेबसाईट 

िनेुषिुन अनरुोि गदषछु । 

 
Rebecca Blank 
कुलपप्रत, University of Wisconsin–Madison 

…………………… 
 
वसन्त सत्रमा संक्रमण परिक्षणको अनिवार्यता  

प्रहउँद ेप्रिदा र प्रिदा पप्रछको आित-जाितले संक्रर्ण पनुरुत्थान ह न सक्ने ठूलो प्रचन्ता बढेकोछ । भरखरै पत्ता लागेको नयाँ 

COVID यिुा सर्हूर्ा अप्रिक संक्रार्क र चाँडै फैलन सक्ने दपे्रखएकोछ । यी सबै कारणले, हार्ी हाम्रो सर्दुायलार्म यथा 

सम्भि स्िस््य र सरुप्रित राख्न चाहन्छछ ँ। पररिणको दायरा बढाएर एिं पररिणको नप्रतजालार्म क्याम्पस प्रसस्टर्र्ा पह चँ पगु्ने 

बनाएर COVID-19 को संक्रर्ण रोक्ने थप बप्रलयो पखामल बनाउन चाहन्छछ ँ।  

 
UW–Madison ले थकुमा आधारित पिीक्षण (saliva-based tests) छाप्रनएका स्थानहरूर्ा जनिरी ११ बाट शरुू गदछै । 

यस्तो प्रछटो, र यथाथम नप्रतजा प्रदने पररिण क्याम्पसका १२ स्थानहरूर्ा हप्ताको सातै प्रदन सञ्चालन ह दँछैन ्। यसको नप्रतजा 

२४ घण्टा िा सो भन्दा पप्रन चाँडै आउने आशा गरेकाछछ ँ।  
• जनिरी २५ दपे्रख लाग ूह ने गरी, क्याम्पसर्ा कायमरत सम्पणूम फ्याकल्टी तथा कर्मचारी िा क्याम्पस पररसर उपयोग गनुम 

ह ने सबै र्हानभुािले प्रनयप्रर्त पररिण गनुम पनेछ । कुिै पनि कािण पिेि, कुिै पनि समर्मा क्र्ाम्पस परिसिमा 

आउिु पूवय कनम्तमा ८ निि नित्र परिक्षण गरिएको िेगेनिि रिपोिय पेश गिुय पिेछ । (केही तोप्रकएका 
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कर्मचारीहरूलार्म, क्याम्पसर्ा िहाँहरूको कायमिेत्र अनसुार लगातार पररिण गनम पप्रन अनरुोि गररनेछ । यप्रद तपार्मरँ्ा 

संक्रर्ण दपे्रखएर्ा तपार्मकँो सपुरभार्मजरले सपू्रचत गने छन ्।) 

• अपोर्मन्टर्ेन्ट प्रसस्टर्ले पररिणको लार्ो लार्मन र कुनुम पने सर्यलार्म छोट्याउन र्द्दत गनेछ । तपार्मलँे Safer 

Badgers app र िेबसाईटबाट अपोर्मन्टर्ेन्ट प्रलन सक्नहु नेछ । 

• UW–Madison का कर्मचारी तथा प्रिद्याथीलार्म यस्तो पररिण प्रनिःशलु्क उपलब्ि ह नेछ । 

 
Safer Badgers app 
प्रनिःशलु्क, ियोग गनम सप्रजलो Safer Badgers भप्रनने र्ोिार्मल एप्रललकेसन ले पररिणको सर्य प्रलन, पररिणको नप्रतजा 

तरुुन्तै िप्त गनम, र अन्य थप स्िास््य सपु्रििा सम्बप्रन्ि सचूना िाप्त गनम सर्ेत सहयोप्रग ह नेछ । 

 

• Apple फोनको लाप्रग यो एप्रललकेसन saferbadgers.wisc.edu िेबसाईटर्ा उपलब्ि छ । Android को 

लाप्रग Google बाट स्िीकृप्रत पाउने पखामर्र्ा छ । स्िीकृप्रत पाउनासाथ हार्ी तपाईलंाई ईर्ले पठाउनेछौं । यप्रद 

तपाईलंे Android चलाउन ुह न्छ अप्रन तपाईलंाई अको हप्ता चाँडै परीिण गनुमपने छ भने, कृपया 

android@umark.wisc.edu र्ा ईर्ेल पठाउनहुोस ्। िेबसाईटको संस्करण पप्रन चाँडै नै उपलब्ि ह नेछ। 

• यो एप्रललकेसनको प्रस्क्रनर्ानै तपार्मलँे क्याम्पसको virtual पास लगायत कार् गने स्थान, व्यप्रिगत किा सञ्चालन 

भएका भिन र अरू व्यप्रिगत प्रक्रयाकलापहरू भैरहकेा स्थानको सचूनार्ा पह चँ पाउन ुह नेछ । क्याम्पसर्ा पालना 

गनुम पने प्रनयर्हरू जस्तैिः- ८ प्रदन प्रभत्रको नेगेप्रटभ पररिण नप्रतजा भएको, तपार्मलँे quarantine/isolation र्ा 

बस्न ुपने िा नपने, र COVID-19 का लिणहरू िस्ततु गरे/नगरेको अिस्थार्ा यो एप्रललकेसनर्ा भएको Badger 

Badge हररयो दपे्रखनेछ । 

• यो Badger Badge र्ा तपार्मकँा कुनै पप्रन व्यप्रिगत स्िास््य सचूना दपे्रखने छैन - यसले तपार्मलँार्म भिनर्ा ििेश 

गने पह चँको अिस्था र्ात्रै प्रदनछे । जनिरी २५ दपे्रख लाग ूह ने गरी, क्याम्पस भिनर्ा ििेश गदाम अनरुोि गररएर्ा 

Badger Badge दखेाउन ुपनेछ । यप्रद यो हररयो छैन भने, क्याम्पस भिनर्ा ििेश पाउन ुह नेछैन । 

• क्याम्पस सापटी कायमक्रर् अन्तगमत सीप्रर्त ियोग गररने Safer Badgers एप्रललकेसन सप्रहतका उपकरणहरू 

क्याम्पसबाट सापटी प्रलन सक्न ुह नँेछ । अप्रिक जानकारीको लाप्रग प्रलंकर्ा प्रथच्नहुोस ्। थप थाहा पाउनहुोस ्।  

 
व्र्निगत सूचिाको संिक्षण 

• यो Safer Badgers app ले क्याम्पस पररसर प्रभत्र िा बाप्रहरको तपार्मकँो ितमर्ान स्थान िा स्थानहरूको र्मप्रतहास 

(location history) ट्रयाक गने छैन । 

• यो app र्ा सबै प्रकप्रसर्का त्याङ्कहरूको र्जबतू गोपनीयता र सरुिा व्यिस्था, लगायत बह आयाप्रर्क 

िर्ाणीकरण र ईप्रन्क्रलशन प्रनप्रहत रहकेो छ । 

 
संसगय वा संक्रमणको सूचिा 

यो Safer Badgers app ले कुनै पप्रन नप्रजकर्ा रहकेा िा संसगमर्ा भएका ियोगकताम COVID-19 संक्रप्रर्त भएका भएपप्रन 

उप्रनहरूको सरुप्रित व्यप्रिगत सचूना बाहकेका संक्रर्णका सचूना एक-आपसर्ा आदान/िदान गनेछ । 

 

• तपार्मलँे यो सपु्रििा अप्रस्िकार गनम सक्नहु नँेछ — यो तपाईकंो रोजाई हो ।  

https://saferbadgers.wisc.edu/
https://saferbadgers.wisc.edu/
https://saferbadgers.wisc.edu/
mailto:android@umark.wisc.edu
https://it.wisc.edu/news/doit-help-desk-offering-loaner-device-program-for-safer-badgers/


 

 

• सबै त्याङ्कहरू अज्ञात रहनेछन ्। एउटा सचूना िापकको हैपँ्रसयतर्ा कसबाट यो सचूना आएको हो तपार्मलँ ेथाहा 

पाउन ुह नेछैन । यसै गरी तपार्मकँो पररिणर्ा COVID-19 संक्रप्रर्त दपे्रखएर्ा पप्रन कसले सचूना पाएकोछ, तपार्मलँ े

थाहा पाउन ुह नछैेन । 

• Safer Badgers को यो सपु्रििा प्रिस्कप्रन्सन राज्यको Department of Health Services बाट प्रदर्मएको WI 

Exposure Notification app र्ा भन्दा फरक ह न्छ । यप्रद तपार्म ँ चाहनहु न्छ भने, प्रिस्ततृ coverage को लाप्रग 

यी दबैु साथ साथै ियोग गनम सक्न ुह नँेछ र हार्ी पप्रन यसो गनम िोत्साहन गदमछछ ँ। 

• संसगम सचूनाको ियोगले तपार्मलँार्म संक्रर्ण भएर्ा तरुून्तै आिश्यक सहायता पाउन सक्नहु नँेछ र आफ्ना पररिार िा 

सर्दुायर्ा संक्रर्णा फैप्रलन नप्रदन पप्रन सहयोप्रग ह नँेछ । 

 
र्स पनछ के त ? 

जनिरी १४ र्ा आउने र्र्ेल हनेम नभलु्न ुहोला । हाल लार्म, थप सचूनाको लाप्रग covidresponse.wisc.edu हदे ैरहन ुहोला 

र थप िश्नहरू छन ्भने यो प्रलङ्कर्ा जानहुोस,् FAQ । 

 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/notification.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/notification.htm
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/spring-semester-2021-overview/

