नेपाली / NEPALI

विषय: भिन पहचुँ र परीक्षणको अपडेट
यो सन्देशमा समेटिएको छ
• भवन पहुँचको अपडेि
• परीक्षणको अपडेि
• तपाईमा
ं पोटिटिभ देटिएमा के गने
• ध्यान टदनुपने कुराहरू
यो हप्ता क्याम्पसको लावि महत्त्िपूणण रहेको छ वकनवक Badger Badge मा आधाररत भिन पहुँचको प्रितणन बुधबार शुरू
भयो । प्रारवम्भक ररपोटणहरूले व्यापक अनपु ालनको सझु ाि िर्णछन:् व्यविहरूले परीक्षण िरीरहेका छन् र भािनाहरूको
ढोकाहरूमा आफ्नो हररयो (पहचुँ स्िीकृ त) Badger Badge वस्िन र्ेखाउन तयार छन् ।
हामीलाई थाहा छ यस नयाुँ प्रविया अपनाउन सबैको थप प्रयास र धैयणको आिश्यकता छ - यस चुनौतीमा उत्रनु भएकोमा
धन्यिार् । खोपको समाचार आशाले भरीएतापवन, यस विश्वव्यापी महामारी अझै सवकएको छै न । हामी सामूवहक रूपमा सतकण
रहनु पर्णछ: मास्क लिाउन जारी राख्नहु ोस,् भौवतक र्रू ी र राम्रो स्िच्छताको पालना िनणहु ोस् र जमघटमा नजानहु ोस् ।

भवन पहुँच
मुख्य क्याम्पसको भिन वभत्र जानका लावि, तपाईलें क्याम्पस परीक्षण नीततको पालना गरेको हनुपर्दछ, र तपाईको
ं
Safer Badgers मा Badger Badge हररयो "भवन पहुँच स्वीकृतको (building access granted)" सही तचन्ह
र्ेतिएको हनुपर्दछ । धेरैजसो क्याम्पसका भिनहरूमा, तावलम पाएका Badger Wellness Ambassadors ले तपाई ं
वभत्र जानु अवघ तपाईको
ं Badger Badge र्ेखाउन अनुरोध िनेछन् ।
•

चाुँडै वभत्र जानका लावि, विशेष िरी जाडोको बेलामा, तपाई ं भवनको नतिक िाुँर्ा कृ पया तपाईको
ं Safer
Badgers app लाई खोलेर Badger Badge को वस्िन र्ेखाउनुहोस् । Badger Wellness Ambassador
लाई तपाईको
ं वस्िनमा भएको जानकारी हेनण समय वर्नुहोला ।

•

क्याम्पस समुर्ायको सुरक्षा भिन पहचुँ वनयमहरूको पालना िने सबैमा भर पर्णछ । जानेर पालना िनण नखोज्ने
विद्याथी र कमणचारीहरूले पररणामको सामना िनुणपने हन्छ ।

•

परीक्षणको उद्देश्यको लावि भिन वभत्र जान तपाईलें हररयो COVID-19 को वस्िन र्ेखाउन आिश्यक पर्ैन ।

•

यवर् तपाईको
ं badge रातो छ र तपाई ंकाममा आउन सक्नभु एन भने तपाईलें जवतसक्र्ो चाुँडो आफ्नो
सुपरभाईजरलाई सम्पकण िनुणहोला ।

•

यवर् तपाई ंअझैसम्म यो सेमेस्टर क्याम्पसमा जानुभएको छै न भने, यो छोटो वभवडयो हेनुणहोला जसले Badger
Wellness Ambassadors को भूवमका र भिनहरूको ढोकाहरूमा के अपेक्षा िने कुराको जानकारी वर्ुँर्छ ।

परीक्षण स्थलहरू
सबै क्याम्पसका परीक्षण स्थलहरू जवहले पवन जान वमल्ने (drop-in) तररकाले चलेका छन् । बेलुकी, शवनबार, आइतबार र
वबहान चाुँडैको समयहरू उपलब्ध छन् ।
•

जब तपाई ंपरीक्षण िने विचार िनहुण न्छ, ध्यान वर्नुहोस् वक धेरैिसो परीक्षण स्थलहरूले तिहान कम मान्छे हरू
परीक्षण गनद आएका ररपोर्द गरररहेका छन् । वबहान परीक्षण िर्ाण उही वर्न तपाईको
ं नवतजा पाउने सम्भािना पवन
बढ्छ ।

•

के ही स्थलहरू व्यस्त भएतापवन, अरू नवजकै का स्थलहरूमा पखणने समय कम िा नहने सम्भािना हन सक्छ ।
कृपया तपाईको
ं app चलाएर कुन स्थलमा चाुँडै परीक्षण गनद सतकन्छ पत्ता लगाउनहु ोला ।

तपाईमा
ं पोतितर्भ र्ेतिएमा
यवर् तपाईमां COVID-19 पोवजवटभ र्ेवखएमा, तपाईलें यस नततिालाई तवश्वास गनदपु र्दछ र अरूमा यो सङ्क्रमण
हनिार् रोक्नका लातग आफूलाई तुरून्तै अलग्ग राख्नु पर्दछ । तपाईसुँं ि स्िास््यका प्रश्नहरू छन् भने कसलाई फोन िने
सवहत थप जान्नुहोस् ।
•

नाकबाट नमूना वनकाल्ने र थुकमा आधाररत परीक्षणहरू र्बु ै UW–Madison मा यस िसन्त सेमेस्टरमा स्िणण
मान्यता वर्ईएको COVID-19 का परीक्षणहरू हन् । तपाईमां िलत पोवजवटभ र्ेवखने नवतजाका सम्भािनाहरू एकर्म
कम छन्। क्याम्पसको परीक्षण स्थलमा अको परीक्षण िने प्रयास निनहुण ोला ।

•

तपाईको
ं परीक्षणको नवतजाको बारे मा तपाईलाई
ं वचन्ता लािेको छ भने, तपाईलें UHS लाई सम्पकण िनुणपने
हन्छ: https://www.uhs.wisc.edu/medical/

•

यवर् तपाई ंरातो वस्थवतको QR कोड (जुन तपाईको
ं Badger Badge भन्र्ा फरक छ) साथ क्याम्पसको परीक्षण
स्थलमा आइपुग्नु भयो भने, कमणचारीले तपाईको
ं UHS बाट पाउनु भएको वक्लवनकल कािजात वलएर आउनभु ए
मात्र फे रर परीक्षण िने अनमु वत वर्नेछ । यो कािजात वबना, जनु UHS ले विरलै मात्र प्रर्ान िर्णछ, तपाईलाई
ं फे रर
परीक्षणको लावि अनुमवत वर्इने छै न ।

ध्यान तर्नपु ने कुराहरू
•

अन्लाईन hr.wisc.edu/covid19/workplace-training िेबसाईटमा उपलब्ध िसन्त सेमेस्टरको COVID-19
को तावलम सबै कमणचारीहरूले पूरा िनुणपने अपेक्षा िररएको छ । यस तावलमले UW–Madison का
कमणचारीहरूको कायणस्थल र क्याम्पसमा आउने पाहनाहरूको लावि मािणर्शणन र अपेक्षाहरू समेटेको छ । धेरैजसो
मान्छे हरूले यो तावलम १० वमनेट िा कम समयमा पूरा िनण सक्नेछन् ।

•

UW–Madison ले सच
ू ना उपलब्ध हने वबविकै

क्याम्पस समर्ु ायका सर्स्यहरूलाई उनीहरूका खोप पाउने
योग्यताहरूको पवहचान र सूवचत िनणको लावि काम िर्ैछ ।

सहयोग कसरी पाउने
•

यतर् तपाईसुँं ग धेरै सोवधएका प्रश्नहरूमा सम्बोधन निररएका प्रश्नहरू छन् भने
covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेल पठाउनहु ोला िा UW–Madison को COVID-19 सहायता लाईन
(608) 262-7777 मा फोन िनुणहोला ।

•

अपडेटको लावि कृ पया COVID-19 प्रवतविया िेबसाईट हेर्ै िनुणहोला ।

