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UW-Madison का कर्मचारीहरू: हार्ी तपाईलंाई तलको सन्दशे ददन चाहन्छौं जनु आज दिद्यार्थीहरूलाई पठाईएको दर्थयो । 

 
विषय: COVID-19 स्िास््य चेतािनी - क्याम्पसमा प्रवतबन्धहरूबाट जोविन अवहले नै विचार िननुहोस:् 
 
आदरणीय विद्यार्थीहरू, 

 
गएका दईु वदनमा क्याम्पसमा र बावहरका विद्यार्थीहरू मध्य COVID-19 का केसहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेको दवेखएको छ 

– ११२ िटा पोविवटभ विद्यार्थीहरूको केस बधुबार र र्थप ९९ िटा वबहीबार ररपोटट भएका वर्थए । विन्ताको कुरा के छ भने, 

contact tracing ल ेसझुाि गदटछ वक पोविवटभ दवेखएका धेरै विद्यार्थीहरू िमघटमा सामेल भएका वर्थए, कवहलेकााँही 

मास्क नलगाई । 

 
हामीले वबहीबार यो र्थाहा पायौं वक भाइरसको अत्यन्तै सङ््करामक संस्करण अब डेन काउन्टीमा दवेखएको पवुि भएको छ । 

 
शरद सेमेस्टरको हाम्रो अनभुिबाट हामीलाई र्थाहा छ वक COVID-19 का केसहरू क्याम्पस वभत्र र बावहर िााँडै बढ्न 

सक्दछन ्। यो अत्यन्तै महत्त्िपूरु् छ वि हामी सबै अब सङ््करमर् रोक्न र क्याम्पस वित्र र बावहरा थप प्रवतबन्धहरू 

रोक्न हामी अवहले नै लािी पननु परु्छ । 

 

बढ्र्ो पररक्षर्िो साथ पवन, घर वित्रिो जमघटहरूले सवजलै COVID-19 फैलाउँछन ्। हामीले बझेुका छौं वक 

भखटरको विसो मौसममा यो िनुौतीपणूट भएको छ, तर तपाईकंो घरबावहर कसैसाँग पवन िमघट नगनुट महत्त्िपणूट छ । 

 

यवर् तपाईमंा पोवजवटि रे्विएमा, िृपया तनरुन्तै अलग्िै बस्ननहोस ्र सबै जनस्िास््यिा मािुर्रु्नहरूिो पालना 

िननुहोस ्। यवर् तपाईलंाई नवजििो सम्पिुिो रूपमा पवहचान िररन्छ िने, िृपया बािँी समनर्ायलाई जोिाउन 

क्िारेन्टाइनिो वनरे्र्नहरूिो पालना िननुहोस ्। 

 
सबैजनाले अरू सािधानीहरू अपनाउनन जारी राख्नन परु्छ: 

• तपाईिंो िोठा र घर बावहर मास्ि लिाउननहोस ् 

• वनयवमत COVID-19 िो परीक्षर् िनु जारी राख्ननहोस ् 

• बावहरिो यात्रा सीवमत िननुहोस ्

• िौवति रू्री िायम राख्ननहोस ्

• बारम्बार हात धनननहोस ्

  
केही आिास हलहरूमा विद्यार्थीहरूलाई हरेक वदन परीक्षण गनट आिश्यक बनाएर क्याम्पसले यस िवृिको प्रवतवरया वदएका 

छ । जबवि हामी आर्ा िरु्छौं वि थप चालहरूिो आिश्यि परै्न, हामी आिश्यि िए थप िर्म चाल्न तयारी 

िरै्छौं । 

 

https://news.wisc.edu/what-the-detection-of-b-1-1-7-in-dane-county-means-for-campus/


यसमा समािेर् हुन सक्छन:् मनोरञ्जन पररसरहरूमा पहँुच सीवमत िने िा अस्थायी रूपमा बन्र् िने, आिास 

हलहरूलाई क्िारेन्टाइनमा राख्ने, क्याम्पस बावहरिा विद्याथीहरूिो लावि परीक्षर् बढाउने, र विद्याथीहरूलाई 

िक्षा र िामिा लावि बाहेि घरमा बस्न वनरे्र्न वर्ने । 

 
यस सेमेस्टरको विस्ताररत परीक्षणले हामीलाई वछटो केसहरू पत्ता लगाउन अनमुवत वदाँदा हामी भाग्यमानी भएतापवन, परीक्षर् 

मात्र पयाुप्त हँुरै्न – हामीले सबै जनस्िास््य उपायहरूिो पालना िनु जारी राख्ननपरु्छ । 

 
अन्तमा, हामी अनरुोध र आशा गदटछौं वक तपाईलंे Safer Badgers कायटरमहरूमा काम गने कमटिारीहरू र विशेष गरी 

परीक्षण स्र्थल हरूमा काम गनेहरूलाई दया र सम्मानका सार्थ व्यिहार गनट िारी राख्नहुुनेछ । यो सवुनवित गरौं वक हामीले 

हाम्रो गएको शरद सेमेस्टरको अनभुिबाट वसक्यौं र सङ््करमणलाई रोक्नको लावग अवहले नै लागी परौं । यसल ेहाम्रो पररिार, 

सार्थीहरू, सहकमीहरू र समदुायलाई बिाउनेछ । 

 
अपडेट गररएको िानकारी वनयवमत रूपमा यो िेबसाईटमा रावखएको छ https://covidresponse.wisc.edu/ 
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