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अर्ो समूहर्ो खोप योग्यता मार्क १ देखख शुरू हुने 

MADISON – जनवरी २६ मा, Wisconsin Department of Health Services ले ववस्कवसिनमा चरण १ख (Phase 

1b) असतर्गत COVID-19 को खोप पाउन योग्य व्यविहरूको िमहूहरू घोषणा र्नेछ । राज्यभरी खोपको उपलब्धता अनिुार 

यी िमहूहरूले खोप माचग १ मा लर्ाउन शरुू र्नेछन ्। 

प्राथवमकताको क्रममा योग्य िमहूहरू िमावेश हुनेछन:् चाइल्डकेयर र वशक्षा (यिमा क्याम्पि बाल हरेचाह केसरहरू 

र उच्च वशक्षा अवस्थामा ववद्याथीहरूिँर् प्रत्यक्ष असतवक्रग या र्ने कमगचारीहरू िमावेश छन ्), Medicaid को दीघगकालीन 

कायगक्रमहरूमा िहभार्ी व्यविह रू, केही िवगिाधारणिँर् असतवक्रग या र्ने अत्यावश्यक कमगचारीहरू (खाद्य आपवूतग, 

उपयोवर्ता र पवूागधारकमीहरू, आवद), र्ैर-फ्रसटलाइन स्वास््य िेवाका अत्यावश्यक कमगचारीहरू, र एकै ठाउँमा बिोबाि र्ने 

आवािी र पररिर कमगचारीहरू (ववश्वववद्यालय आवािीय हल वा को-अप बाहके) । 

UW–Madison ले यी मापदण्डहरूको िाथ क्याम्पि िमदुायका िदस्यहरूलाई आफ्नो योग्यता पवहचान र्नग र 

िवूचत र्नग र खोपका लावर् अको चरणहरू प्रदान र्नग यो जानकारी उपलब्ध र्राउने काम र्नेछ । कृपया आर्ामी केही 

हप्ताहरूमा University Health Services बाट आउने अपडेटहरू तपाईकंो wisc.edu को ईमेलमा हनेुगहोला । 

U.S. Food and Drug Administration ले COVID-19 ववश्वव्यापी महामारीको यो चरणको लावर् दईुवटा 

खोपलाई स्वीकृवत वदएको छ । दईुवटै खोपहरू, एउटा Moderna र अको Pfizer-BioNTech को, िरुवक्षत र COVID-19 

लर्ाउने भाइरि वबरूद्ध एकदमै प्रभावकारी छन ्।  

UW–Madison को खोप लर्ाउने प्रयािहरू, खोपको उपलब्धताको िाथिाथै राज्य र िंघीय मार्गदशगनमा, जिले कुन 

िमयमा को योग्य छ भनेर वनधागरण र्दगछ, वनभगर र्दगछन ्। खोपको िीवमत आपवूतगको अवस्थामा योग्य िमहूहरू वभत्रका केही 

व्यविहरूले DHS ले वनधागरण र्रे अनिुार प्राथवमकता पाउन िक्दछन ्। 

UHS ले योग्य र पवहले नै अको प्रदायकद्वारा खोप नलर्ाएका व्यविहरूलाई खोप लर्ाउने िमय बनाउन कडा 

प्रोत्िाहन र्दगछ । तर, खोप लर्ाउनै पनेछ भसने आवश्यक छैन ।  

जनस्वास््य ववज्ञहरू बताउँदछन ्वक िामवूहक प्रवतरोध क्षमता, जिले कमजोर व्यविहरूमा भाइरिको िङ््कक्रमण 

िीवमत र्दगछ, हाँविल र्नगका लावर् धेरै व्यविहरूले खोप लर्ाउन ुपदगछ । खोप लर्ाउनाले तपाई ंआफू, तपाईकंो िाथीहरू र 

पररवार र क्याम्पि िमदुायलाई COVID-19 बाट बचाउनको लावर् िहयोर् र्दगछ ।  

दईुवटै खोपहरूको थप जानकारी िवहत, क्याम्पिमा खोपहरूको भखगरैको िमाचारको लावर्, यो वेबिाईट हनेुगहोला: 

https://news.wisc.edu/uw-madison-to-begin-vaccinating-members-of-campus-community-
aged-65-and-older/ 

UW–Madison Public Health Madison र Dane County अवन क्षेत्रका स्वास््य प्रणालीहरूिँर् पवन 

नवजकैको िाझेदारीमा काम र्दछै । कृपया यो िंयिु घोषणा हनेुगहोला: 

https://publichealthmdc.com/news/what-the-next-phase-of-wisconsin-vaccination-means-for-
dane-county 

COVID-19 को खोप लर्ायत UHS माफग त तपाईकंो खोपको रेकडग हनेगको लावर् तपाईकंो MyUHS खातामा लर्-

इन र्नुगहोि:् https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx । “Immunizations” लेखेको 

ट्याब खोज्नहुोला । 
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