
विषय: परीक्षण र खोपको अपडेट 

  
यो सन्दशेमा समेवटएको छ  

• परीक्षणको अपडेट 

• खोपको अपडेट  

• सहयोग कसरी पाउने 

  
प्रवशक्षणको यस चौथो हप्तामा, हामी यो ररपोटट गनट पाउँदा खसुी छौं वक हाम्रो क्याम्पस समदुायका अविकाांश सदस्यहरूले 

बढाको COVID-19 परीक्षण आिश्यकताहरूको पालना गरररहकेा छन ्। हामीले Safer Badgers app मा आिाररत भिन 

प्रवतबन्िहरू लाग ूगनट थाल्दा गएको हप्तामा एकदम कम समस्याहरू विए । िन्यबाद ! 

   
हामी विद्याथीहरू र विशषे गरी क्याम्पस बावहर बवसरहकेा बीचमा केसहरू बढेको दवेखरहकेा छौं । परीक्षण र भिन पह चँ 

आिश्यकताहरू जविकै अनहुार ढाक्ने कुरा लगाउन,ु जमघटहरूमा नजाने, भौवतक दरूी कायम राख्ने, र बारम्बार हात िनुे 

जस्ता कायटहरू पवन महत्त्िपणूट ह न ्। COVID-19 लाई फैलनबाट रोक्नको लावग, हामीले यी सबै चीजहरू लगातार गनुटपदटछ । 

 
तोवकएको आिास हलको कोठामा ह ने विद्याथीहरू; जब कमटचारीहरू एक्लै एक वनजी, साझेदारी नगररएको प्रयोगशाला िा 

अवफसमा; जब वनजी गाडीमा एक्लै यात्रा गने; र बावहर व्यायाम गदाट अरू व्यविहरूबाट ६ वफट दरूी कायम राख्दा बाहके 

अनहुार ढाक्ने चीजहरू क्याम्पसमा सबै समय र सबै ठाउँमा लगाउनपुदटछ (बावहर र वभत्र) । 

 
हामी तपाई ांको वनरन्तर सहयोगको कदर गदटछौं – यो हाम्रो समदुायलाई स्िस्थ रहनको लावग महत्त्िपणूट छ ।  

   
परीक्षण 

 

• Health Sciences Learning Center, 750 Highland Av. को परीक्षण स्थलको भौवतक व्यिस्थापन 

वमलाउन बन्द भएपवछ फेरर खलुेको छ । 

 

• 601 West Dayton St., The Kohl Center को परीक्षण स्थल अब आइतबार पवन खलुा छ (वबहान ८:३० 

बजे दवेख वदउँसो बीचमा १२:३० बजे दवेख १:३० बजे सम्म खाना खाने समय पवछ बेलकुी ४:३० बजे सम्म) । 

   

• ध्यान वदनपुने कुरा यो छ वक COVID-19 परीक्षण गनट िा खोप लगाउन क्याम्पसको भिनहरू वभत्र जान Badger 

Badge मा तपाई ांसँग हररयो "पह चँ स्िीकृत (access granted)" ह न ुपदनै ।  

   
खोप  

   

• जनिरी ५ दवेख University Health Services ले ७,००० भन्दा बढी खोप वन:शलु्क योग्य कमटचारीहरू र 

विद्याथीहरूलाई प्रदान गरेको छ । यसमा दबैु पवहलो र दोस्रो डोज पवन समािेश छन ्।  

 

नेपाली / NEPALI 



• अवहले, क्याम्पसका योग्य सदस्यहरूमा समािशे छन:् ती जसले सीिै वबमारी सेिा कतटव्य परूा गदटछन,् जसमा 

SARS-CoV-2 भाइरस सानट सक्षम भएका वबरामीहरूको सम्पकट मा आउने वचवकत्सकहरू र वक्लवनकल भवूमकाका 

विद्याथीहरू समािेश छन ्। (यसमा वक्लवनकल सेवटङ्गका मेवडकल, नवसटङ्ग, फामेसी, सामावजक कायट र वशक्षाका 

विद्याथीहरू समािेश छन)्; COVID-19 परीक्षण कमटचारी, र अनसुन्िानकताट अवन अन्य कमटचारीहरू जो भाइरस र 

भाइरस नमनूाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पकट मा आउँदछन;् UW पवुलस विभागका कमटचारीहरू; र क्याम्पस समदुायका ६५ 

िषट िा बढी उमेरका सविय सदस्यहरू ।  

 

• माचट १ मा िा यस वमवत वतर, Wisconsin Department of Health Services ले UW–Madison मा यी 

व्यविहरूलाई योग्यतामा समािेश गनेछ: वशक्षा र चाइल्डकेयरमा काम गनेहरू (विद्याथीहरूसँग सीिा सम्पकट मा ह ने 

सांकाय र कमटचारीहरू पवन); केही सिटसािारणहरू सामना गन ेअत्यािश्यक कमटचारीहरू (यवुटवलटीहरू र सञ्चार 

पिूाटिारकमीहरू पवन); गैर-फ्रन्टलाइन अत्यािश्यक स्िास््य सेिाकमीहरू (सरसफाई गने जस्ता स्िास््य समथटन 

गनेहरू) । विश्वविद्यालयले खोप वदन सक्षम ह ने गवत खोपको उपलब्ितामा भर पदटछ । थप जान्नहुोस ्

   
सहयोग कसरी पाउने 

     

• यवद तपाई ांसगँ िरैे सोविएका प्रश्नहरूमा सम्बोिन नगररएका प्रश्नहरू छन ्भने covidresponse@vc.wisc.edu 

मा ईमेल पठाउनहुोला िा UW–Madison को COVID-19 सहायता लाईन (608) 262-7777 मा फोन गनुटहोला 

। 

 

• अपडेटको लावग कृपया COVID-19 प्रवतविया िेबसाईट हदे ैगनुटहोला । 

https://news.wisc.edu/uw-madison-to-begin-vaccinating-members-of-campus-community-aged-65-and-older/
https://news.wisc.edu/next-group-of-vaccine-eligibility-begins-march-1/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine.htm
https://news.wisc.edu/heres-what-you-should-know-about-covid-19-vaccination-at-uw-madison/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/

