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UW–Madison मा COVID-19 खोपर्ो बारेमा तपाईलें थाहा पाउनु पने जानर्ारी यहााँ छन ्

MADISON – जनवरी ५, २०२१ दखेि, जब University Health Services ले UW–Madison समदुायका 

सदस्यहरूलाई COVID-19 िोप खदन थाल्यो, ७,००० भन्दा बढी योग्य खवद्याथी र कममचारीहरूले िोप लगाएका छन ्। 

यसमा दईुवटा डोजवाला Pfizer-BioNTech र Moderna को पखहलो र दोस्रो डोजहरू पदमछन ्। 

“राज्यको िोप पाउने मापदण्ड परूा गने हाम्रा कममचारी र खवद्याथीहरूलाई िोप खदन शरुू गनुम एकदमै शानदार कुरा 

हो,” UHS का अन्तररम मेखडकल खनदशेक Patrick Kelly बताउँदछन ्। “प्रत्येक खदन हामी सक्दो डोजहरूको व्यवस्था 

गदछैौं र जबसम्म हामीले िोप प्राप्त गरेर माखनसहरू िोप लगाउन सक्दछौं तबसम्म यो जारी राख्नेछौं ।” 

हालमा, क्याम्पसका योग्य सदस्यहरूमा समावेश छन:् 

o ती जो प्रत्यक्ष खबरामी सेवा कतमव्यहरूमा सामेल छन,् जसमा खचखकत्सकहरू र खक्लखनकल भखूमकामा 

खवद्याथीहरू समावेश छन ्, जसले उनीहरूलाई SARS-CoV-2 भाइरस सङ््करमण गने सक्न ेखबरामीहरूको 

सम्पकम मा ल्याउँदछ । यसमा मेखडकल खवद्याथीहरू र नखसमङ््कग, फामेसी खवद्याथीहरू, र खक्लखनकल सेखटिंग्मा 

काम गने सामाखजक कायम र खशक्षाका खवद्याथीहरू समावेश छन;् 

o COVID-19 परीक्षण गने कममचारीहरू, र अनसुन्धानकताम र अन्य कममचारीहरू जो भाइरस र भाइरस 

नमनूाहरूसँगको प्रत्यक्ष सम्पकम मा आउँदछन;्  

o UW पखुलस खवभागका कममचारीहरू;  

o ६५ बर्म र बढी उमेरका क्याम्पस समदुायको सखरय सदस्यहरू । 

जबखक हामीलाई थाहा छ खक हाम्रा धेरै खवद्याथीहरू र कममचारीहरू िोप पाउन उत्सकु छन ्— र यो जनस्वास््य र 

हाम्रो समदुायको सरुक्षाका लाखग राम्रो िबर हो — हामीले राज्यको खनदशेनको पालना गनुमपदमछ । 

यस ैबीचमा, UW–Madison मा िोपका बारे तपाई िंले थाहा पाउनपुन ेकुराहरू यहाँ छन:् 

र्ो र र्हहले मान्छेहरू खोपर्ा लाहि योग्य छन ्भनेर र्सले हनर्कय िर्कछ ? 

UW–Madison ले Wisconsin Department of Health Services को योग्यता र प्राथखमकता मापदण्डको पालना 

गदमछ, जनु सिंघीय Advisory Committee on Immunization Practices र State Disaster Medical Advisory 

Committee खनधामरण गदमछन ्। DHS को अनसुार, COVID-19 को सम्पकम  वा जोखिमको आधारमा समहूहरूलाई 

प्राथखमकता खदइएको छ । 

अब र्ो योग्य हुनेछन ्? 

माचम १ मा वा यस खमखत खतर, DHS ल ेUW–Madison मा यी व्यखिहरूलाई योग्यतामा समावेश गनेछ: 

नेपाली / NEPALI 

https://news.wisc.edu/first-employees-and-students-receive-covid-19-vaccine-at-university-health-services/
https://news.wisc.edu/first-employees-and-students-receive-covid-19-vaccine-at-university-health-services/
https://news.wisc.edu/uw-madison-to-begin-vaccinating-members-of-campus-community-aged-65-and-older/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine.htm
https://news.wisc.edu/next-group-of-vaccine-eligibility-begins-march-1/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine.htm


• खशक्षा र चाइल्डकेयर (खवद्याथीहरूसँग सीधा सम्पकम मा हुने सिंकाय र कममचारीहरू पखन) 

• केही सवमसाधारणहरू सामना गने अत्यावश्यक कममचारीहरू (यखुटखलटीहरू र सञ्चार पवूामधारकमीहरू पखन) 

• गैर-फ्रन्टलाइन अत्यावश्यक स्वास््य सेवाकमीहरू (सरसफाई गने जस्ता स्वास््य समथमन गनेहरू ) 

क्याम्पसले राज्यको मापदण्ड अन्तगमत क्याम्पसका योग्य व्यखिहरूको राम्रो पररभार्ा बनाउनका लाखग काम गरररहकेो छ र 

UHS ले िोप उपलब्ध भएपखछ योग्य व्यखिहरूलाई िोप लगाउने समय बनाउन सचूना खदनेछ । हामी यो समहूमा सबैलाई 

िोप खलन केखह समय खलने आशा गदमछौं । कृपया धैयम गनुमहोस ्र जान्नहुोस ्खक UHS तपाई िंलाई िोप खलन पखन उत्सकु छ । 

हामी हर्न व्यहिहरूलाई अझै हछटो खोप हर्न सक्रै्नौं ? 

UHS ले राज्यले छुट्याएको जखत िोप मात्र प्रशासन गनम सक्दछ, र राज्यल ेिोपको आवश्यकतालाई आपखूतमसँग खमलाउँदछ । 

हामी भखवष्यमा िोपको आपखूतम आवश्यकताहरूको पवूामनमुान गद ैसबै योग्य व्यखिहरूलाई िोप प्रदान गनम सकेसम्म चाँडो 

काम गरररहकेा छौं । 

रे् UW–Madison र्ा हिद्याथी र र्मकचारीहरूले COVID-19 खोप लिाउन आिश्यर् छ ? 

यस समयमा, क्याम्पसका सदस्यहरूले COVID-19 को िोप लगाउन आवश्यक छैन । 

रे् तपाईलें रु्न खोप हलने छान्न सक्नुहुन्छ ? 

खकनखक िोपको आपखूतम सीखमत छ, तपाई िंले िोप लागाउन आउँदा जनुसकैु िोप पखन उपलब्ध हुन सक्नेछ । ले हाल दबैु 

Pfizer र Moderna िोपहरू पाईरहकेो छ । 

रे् मैले खोप लिाएपहछ क्याम्पसमा परीक्षर् िनकबाट म मुि हुनेछु ? 

अखहलेको समय, छैन । दईुवटा आखधकाररक िोपहरू COVID-19 बाट माखनसहरूलाई खबरामी हुनबाट जोगाउनका लाखग ९० 

दखेि ९५ प्रखतशत प्रभावकारी छन,् तर िोप लगाईएका व्यखिहरूको सङ््कख्यामा जोखिम हुनसक्दछ । हामीलाई अझै थाहा 

छैन खक यखद िोप लगाईएको व्यखिले अरूलाई पखन भाइरस सङ््करमण गनम सक्छन ्या सक्दनैन ्। The Centers for 

Disease Control and Prevention िोप लगाएका जनसङ््कख्या खभत्रको सङ््करमण राम्रोसँग बझु्नको लाखग अध्ययनहरू 

सञ्चालन गरररहकेा छन ्र पखछ कुनै खमखतमा मागमदशमनहरू बदल्न सक्दछन ्। यो याद राख्न पखन महत्त्वपणूम छ खक, िोपको पणूम 

सरुक्षा पाउन दोस्रो डोज दईु हप्ता सम्म खलन सक्दछ । 

रे् खोपहरूले नयााँ प्रजाहत हबरूद्ध र्ाम िर्कछ यहर् ती क्याम्पसमा रे्हखए भने ? 

अनसुन्धानकतामहरूले COVID-19 को भाइरसको नयाँ, सङ््करमण हुन ेप्रजाखत खबरूद्ध जसले हालका िोपहरूको 

प्रभावकाररताको बारेमा जानकारी जम्मा गनम जारी रािेका छन ्। केही प्रारखम्भक अध्ययनहरूले Pfizer-BioNTech र 

Moderna िोपहरूले यी प्रजाखत खबरूद्ध केही कम सरुक्षा प्रदान गनम सक्दछन ्भन्ने कुरा सझुाव गरेका छन,् जसको मतलब 

िोप लगाएका झन ्धेरै व्यखिहरू सङ््करमणको जोखिममा पनम सक्दछन ्। तर अध्ययनहरूल ेयो पखन दिेाउँदछन ्खक 

िोपहरूले गम्भीर खबमारी, अस्पताल भनाम र सबै ज्ञात प्रजाखतहरूको मतृ्यबुाट माखनसहरूलाई जोगाउँदछन ्। 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/hcp/faq.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/hcp/faq.html
https://www.statnews.com/2021/02/05/what-scientists-know-variants-covid-19-vaccines/


UW–Madison ले खोपहरू समान रूपमा प्रर्ान िराउन सुहनहित िनक रे् िरै्छ ? 

हामी स्वीकाछौं खक दराखष्िय र खवस्कखन्सनको स्वास््य उपचारमा एकदम धेरै जातीय र सामाखजक असमानता रहकेो छ र 

त्यसल ेिोप लगाउने प्रखरयाको असमानतालाई योगदान परु् याइरहकेो छ । हामी यी असमानताहरूलाई सम्बोधन गनम ठोस 

कदम चाल्न प्रखतबद्ध छौं । 

उदाहरणको लाखग, हामीले खवखभन्न भार्ाहरूमा िोपको जानकारीको अनवुाद गरेका छौं र यो जानकारी सबै खवद्याथी र 

कममचारीहरूसम्म पगु्न सखुनखित गनमका लाखग धरैे सञ्चारमाध्यमहरू माफम त साझा गरररहकेा छौं । हामी क्याम्पसका योग्य 

सदस्यहरूको पखहचान गनम तोखकएका सपुरभाईजरहरू र मानव सिंसाधन कममचारीहरूको साथ पखन काम गरररहकेा छौं । 

कममचारीहरूले कामको समयमा आफ्नो िोप खनयखुि पखन गनम सक्दछन ्। 

 

अझ धेरै COVID-19 को प्रश्नहरूको जवाफहरू र खोपका प्रश्नहरूका लागि, यो वेबसाईट हरे्नुहोला: 

https://news.wisc.edu/tag/covid-questions/  

UW–Madison को COVID-19 प्रगिको प्रगिगियाको थप जार्कारी र खोज्र् गिल्र्े FAQ डाटाबेसको लागि यहााँ 

हरे्नुहोला: https://covidresponse.wisc.edu/  

खोपहरूको, COVID-19t को बारेिा थप जार्कारीको लागि, वा University Health Services िा सम्पकु िर्ु, यो 

वेबसाईट हरे्नुहोला: https://www.uhs.wisc.edu/medical/  

# # # 

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