नेपाली / NEPALI

िवषय: भवन पह+चँ .वत0न बधु बार, फे 9अ
ु री १० देिख शA
ु ह+ने

यो सDदेशमा समेिटएको छ:
• भवन पह+च
ँ .ितबDधता बुधबार, फे 9ुअरी १० देिख शुA ह+ने
• जिहले पिन जान िमLने (drop-in) परीMणमा अपडेट
• भख0रैको खोपको समाचार
• भवन पह+च
ँ को धेरै सोिधएका .QहA (FAQs)
वसDत सेमRे टरको यो दोSो हTामा, िवRताUरत COVID-19 परीMण आवWयकताहA .ित XयाYपस समदु ायको .ितबZताको
लािग हामी कृ त] छ^ । नयाँ Safer Badgers app मा लगभग ५१,००० माDछे हAले भना0 भएका छन् र हाbो XयाYपसको
परीMण RथलहAमा िदनमा ४,८०० जित परीMणहA ह+दँ ै छन् । परीMणका नितजाहA चाँडै िफता0 आउँदछ
ै न् र थोरै नमनू ाहA
अRवीकृ त ह+दँ छ
ै न् ।
हाbो परीMण RथलहAका र पदा0 पछािडका कम0चारीहAले .िhयालाई सके सYम सरु िMत र सिजलो बनाउन लगनशीलताका
साथ काम गUररहेका छन् । तपाईहA
धैय0ता र समझदारीलाई हामी धDयबाद िदन
ं उनीहAसँग अDतिh0 या गदा0को तपाईहAको
ं
चाहDछ^ । यो िवlmयापी महामारीको समयमा XयाYपस सरु िMत राnन सहयोग गन0ु ठूलो काम हो; यी कम0चारीहA मqय
के हीलाई भेट्नहु ोला ।
भवन पह+चँ .ितबDधको .वत0न बधु वार, फे 9अ
ु री १० देिख शA
ु ह+नेछ । rयो िमितदेिख, XयाYपस पUरसरमा .वेश गन0का लािग
तपाईको
ु री १० को लािग तयार ह+न तपाईलें अिहले परीMण
ं Badger Badge हUरयो ह+नपु द0छ (पह+चँ Rवीकृ त) । फे 9अ
गन0पु नu ह+Dछ । यो हाbो अनपु ालन तUरकाको पिहलो चरण हो र हाbो सधु ाUरएको नितजा समय, परीMणहAको कम अRवीकृ त
दरहA, र दईु हTाको िबRतारै को शA
ु वातको कारण सYभव भएको छ ।

भवन पह'चँ
•

बधु बार देिख मnु य XयाYपसको भवनमा .वेश गन0 तपाईलें XयाYपस परीMण नीितको पालना गन0 आवWयक छ ।
बधु बार भवन पह+चँ सिु निvत गन0 अगािड नै योजना बनाउनु महwवपणू 0 छ - qयान िदनहु ोस् िक तपाईको
ं परीMणको
नितजा िफता0 आउनका लािग कमसेकम २४ घ{टा ला|न सXदछ । (किहलेकाँही यसले लामो समय िलन सXदछ,
rयसैले तपाईको
ं हUरयो }याजको Yयाद सिकनु किYतमा पिन दईु िदन अिघ नै परीMण गन0पु नu ह+Dछ ।)

•

तािलम पाएका कम0चारीहA धेरैजसो भवनहAको ढोकामा ह+नेछन् र तपाईलाई
ं तपाईको
ं Badger Badge को
िRhन देखाउन आ•ह गनuछन् । Badger Badge को िRhनमा दईु वाटा देखाउने तUरका ह+Dछन:् हUरयो सही िचDह
(पह+चँ Rवीकृ त)् वा रातो "X" (पह+चँ अRवीकृ त) । कुनै mयि•गत RवाR‚य जानकारीको खल
ु ासा गUरनेछैन । .वेश
गन0 तपाईको
ं िRhनमा हUरयो सही िचDह (पह+चँ Rवीकृ त) देखाएको ह+नपु द0छ ।

•

तपाईको
ं }याज हUरयो नै रहनेछ जबसYम: गएको आठ िदन िभƒमा परीMणको नेगेिटभ नितजा आएको ह+नपु द0छ;
गएको १० िदन िभƒमा परीMणको पोिजिटभ नितजा आएको ह+नहु +दँ नै ; अल|गै वा Xवारे Dटाइनमा बRन आवWयक
ह+नहु +दँ नै ; र आफै ँ ले COVID-19 को लMणहAको Uरपोट0 गरे को ह+नहु +दँ नै ।

•

Badger Wellness Ambassadors भिनने तािलम पाएक कम0चारीहAले तपाईलाई
ं ला|ने .QहAमा सहयोग
गन0का लािग तयार छन् । भवन पह+चँ को बारे मा धेरै .QहAको उ…रहA यस FAQ वेबसाईटमा उपल}ध छन् । यस

सDदेशको अDrयमा के ही सामाDय .QहAको जवाफहA छन् ।

जिहले पिन जान िम0ने परी3ण (Drop-in testing)
जनवरी २२ मा घोषणा भए अनसु ार, XयाYपसले COVID-19 परीMणको लािग जिहले पिन जान िमLने (drop-in) .णालीमा
बदलेको छ ।
•

XयाYपसको थक
ु मा आधाUरत परीMण RथलहAमा तपाईलें अब समय बनाएर जानु पद†न । (अिहलेको समयमा,
नाकबाट नमनू ा िनकाLने परीMण RथलहA आवास हलका िव‡ाथˆहA र मेिडकल अवRथा भएका mयि•हAको
लािग माƒ खल
ु ा छन् ।)

•

हरे क परीMण RथलहAका लािग तपाईलें रङ्ग लगाएको अनमु ािनत पख0ने समय देnनहु +नेछ । हामी तपाईलाई
ं सबै
भDदा छोटो समय भएको परीMण Rथलमा जान .ोrसाहन गद0छ^ ।

खोप
Wisconsin Department of Health Services ले माच0 १ बाट COVID-19 खोप लगाउन यो|य mयि•हAको अकŠ

समहू घोषणा गरे को छ ।
•

UW–Madison ले XयाYपस समदु ायका सदRयहAलाई आ‹नो यो|यता पिहचान गन0 र खोपका लािग अकŠ

चरणहA .दान गनu काम गद†छ ।
•

कृ पया आगामी के ही हTाहAमा University Health Services बाट आउने अपडेटहA तपाईको
ं wisc.edu को
ईमेलमा हेन0हु ोला ।

कसरी सहयोग पाउने
•

यिद तपाईसँं ग धेरै सोिधएका .QहAमा सYबोधन नगUरएका .QहA छन् भने covidresponse@vc.wisc.edu
मा ईमेल पठाउनहु ोला वा UW–Madison को COVID-19 सहायता लाईन (608) 262-7777 मा फोन गन0हु ोला
। कम0चारीहA सोमबार देिख शh
ु बार िबहान ७ बजे देिख बेलक
ु • ८ बजेसYम; शिनबार िबहान ७ बजे देिख बेलक
ु •
५ बजेसYम र आइतबार िबहान ८ बजे देिख बेलक
ु • ५ बजेसYम उपल}ध छन् ।
• अपडेटको लािग कृ पया COVID-19 .ितिhया वेबसाईट हेद† गन0हु ोला ।

भवन पह'चँ का धेरै सोिधएका ?@हA (FAQs)

.भावकारी िमित िकन सोमबार, फे 9अ
ु री ८ बाट बधु बार, फे 9अ
ु री १० मा बदिलयो ?
हामीले भवन .ितबDधको .वत0Dको समयसYम परीMणको माग बढ्ने पवू ा0नमु ान गद† यो समायोजन गरे का छ^ । हामी चाहDछ^
िक तपाईलें शिनबार र आइतबारको भDदा सोमबार देिख शh
ु बारसYम उपल}ध थप परीMण RथलहA र समयको फाइदा
उठाउन सXनहु ोस् । यिद सोमबार तपाईको
ं }याजमा रातो "X" को िचDह (भवन पह+चँ अRवीकृ त) छ िकनिक तपाईलें
परीMणको नेगेिटभ नितजा रे कड0 गन0भु एको छै न भने, तपाई ंबधु बारसYम तयार ह+न तपाईलें सके सYम चाँडो परीMण गन0पु नuछ ।
यिद बधु बार मेरो }याजमा रातो "X" को िचDह (भवन पह+चँ अRवीकृ त) छ िकनिक मेरो परीMणमा नेगेिटभ नितजा आएको
छै न र म काममा आउनपु नuछद भने मैले के गन0पु द0छ ?
XयाYपसको भवन िभƒ जान नखो•नहु ोला । तपाईको
ं सपु रभाईजरलाई खबर गन0हु ोला । यिद तपाईको
ं भख0रैको परीMण ४८
घ{टा िभƒ भएको छ भने, तपाईको
ं नितजा आउन बाँक• ह+न सXदछ र नितजा आएपिछ तपाईको
ं }याज अपडेट ह+नेछ । यिद
तपाईको
ं भख0रैको परीMण गरे को ४८ घ{टा भDदा बढी भएको छ भने, अकŠ जित सXदो चाँडो अकŠ परीMण गन0हु ोस् ।
यिद मैले मेरो Rमाट0फोन िबिस0एँ वा rयो भाँिचएको छ वा }या•ी सिकएको छ भने मैले कसरी XयाYपसका भवनहA पह+चँ गन0
सXदछु ?
Badger Wellness Ambassadors हAले तपाईको
ं Badger Badge को िRथित तपाईको
ं NetID बाट हेन0 सXनेछन् ।
(उनीहAले तपाईको
ं mयि•गत RवाR‚य जानकारी, जसमा परीMणको नितजा समावेश छ, वा िकन तपाईको
ं }याजको िRथित
"भवन पह+चँ अRवीकृ तमा" छ हेन0 सXने छै नन् ।) तपाईलें आ‹नो फोटो ID देखाउनपु नu ह+Dछ । कृ पया यस .िhयाको लािग
अझै समय िदनहु ोला िकनिक यसमा तपाईको
ं }याजको झ‘ हेनu भDदा थप काय0हA पिन समावेश छन् ।
के परीMणका र भवन पह+चँ आवWयकताहA मnु य Yयािडसन XयाYपस बाहेकका अA UW पUरसरहAमा लागु ह+Dछन् ?
XयाYपस बािहर र Yयािडसन Mेƒ िभƒ अविRथत यिु नटहAले XयाYपस परीMण आवWयकताहA लागु गन0 र यी
आवWयकताहAको पालनाको आधारमा आ‹ना पUरसरहAमा पह+चँ सीिमत गन0 छनौट गन0 सXदछन् । कुनै पिन पह+चँ
आवWयकताहAको लािग यिु नटलाई सYपक0 गन0हु ोला ।
म मnु य Aपमा घरै बाट काम गद0छु तर XयाYपसका अनपेिMत समRयाहA (उदाहरणका लािग IT outages वा अनसु Dधान
गनu Lयाबका समRयाहA) सYबोधन गन0 XयाYपसमा जान आवWयक छ । मैले कित पटक परीMण गन0 आवWयक छ ?
१० फे 9अ
ु री देिख, XयाYपस भवनहA िभƒ जान,् तपाईलें गएको ८ िदन िभƒको परीMणमा नेगेिटभ नितजा पाएक ह+नपु नuछ ।
छोटो सचू नामा XयाYपसमा Uरपोट0 गन0 सXनहु +न तपाईलें हTै िप“छे परीMण गन0ह+न सLलाह िदईDछ । यिद तपाईलाई
ं कुनै
अवRथा सँभाLन बोलाइएको छ तर तपाईको
ं Badger Badge को िRhनमा हUरयो सही िचDह छै न (पह+चँ Rवीकृ त) भने,
तपाईलें सँभाLन सXने mयि• पिहचान गन0का लािग सपु रभाईजर वा सहकमˆलाई सYपक0 गन0 सXनहु +Dछ ।

