नेपाली / NEPALI
विषय: परीक्षण र खोपको अपडेट

यो सन्देशमा समेवटएको छ
• परीक्षणको अपडेट
• खोपको अपडेट
• सहयोग कसरी पाउने
प्रवशक्षणको यस चौथो हप्तामा, हामी यो ररपोटट गनट पाउँदा खसु ी छौं वक हाम्रो क्याम्पस समदु ायका अविकाश
ां सदस्यहरूले
बढाको COVID-19 परीक्षण आिश्यकताहरूको पालना गरररहेका छन् । हामीले Safer Badgers app मा आिाररत भिन
प्रवतबन्िहरू लागू गनट थाल्दा गएको हप्तामा एकदम कम समस्याहरू विए । िन्यबाद !
हामी विद्याथीहरू र विशेष गरी क्याम्पस बावहर बवसरहेका बीचमा के सहरू बढेको देवखरहेका छौं । परीक्षण र भिन पहचँ
आिश्यकताहरू जविकै अनहु ार ढाक्ने कुरा लगाउन,ु जमघटहरूमा नजाने, भौवतक दरू ी कायम राख्ने, र बारम्बार हात िनु े
जस्ता कायटहरू पवन महत्त्िपणू ट हन् । COVID-19 लाई फै लनबाट रोक्नको लावग, हामीले यी सबै चीजहरू लगातार गनटपु दटछ ।
तोवकएको आिास हलको कोठामा हने विद्याथीहरू; जब कमटचारीहरू एक्लै एक वनजी, साझेदारी नगररएको प्रयोगशाला िा
अवफसमा; जब वनजी गाडीमा एक्लै यात्रा गने; र बावहर व्यायाम गदाट अरू व्यविहरूबाट ६ वफट दरू ी कायम राख्दा बाहेक
अनहु ार ढाक्ने चीजहरू क्याम्पसमा सबै समय र सबै ठाउँमा लगाउनपु दटछ (बावहर र वभत्र) ।
हामी तपाईको
ां वनरन्तर सहयोगको कदर गदटछौं – यो हाम्रो समदु ायलाई स्िस्थ रहनको लावग महत्त्िपणू ट छ ।
परीक्षण
•

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

वमलाउन बन्द भएपवछ फे रर खल
ु ेको छ ।
•

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

बजे देवख वदउँसो बीचमा १२:३० बजे देवख १:३० बजे सम्म खाना खाने समय पवछ बेलक
ु ी ४:३० बजे सम्म) ।
•

ध्यान वदनपु ने कुरा यो छ वक COVID-19 परीक्षण गनट िा खोप लगाउन क्याम्पसको भिनहरू वभत्र जान Badger
Badge मा तपाईसँां ग हररयो "पहच
ँ स्िीकृ त (access granted)" हनु पदैन ।

•

जनिरी ५ देवख University Health Services ले ७,००० भन्दा बढी खोप वन:शल्ु क योग्य कमटचारीहरू र
विद्याथीहरूलाई प्रदान गरे को छ । यसमा दबु ै पवहलो र दोस्रो डोज पवन समािेश छन् ।

खोप

•

अवहले, क्याम्पसका योग्य सदस्यहरूमा समािेश छन:् ती जसले सीिै वबमारी सेिा कतटव्य परू ा गदटछन,् जसमा
SARS-CoV-2 भाइरस सानट सक्षम भएका वबरामीहरूको सम्पकट मा आउने वचवकत्सकहरू र वक्लवनकल भवू मकाका
विद्याथीहरू समािेश छन् । (यसमा वक्लवनकल सेवटङ्गका मेवडकल, नवसटङ्ग, फामेसी, सामावजक कायट र वशक्षाका
विद्याथीहरू समािेश छन)् ; COVID-19 परीक्षण कमटचारी, र अनसु न्िानकताट अवन अन्य कमटचारीहरू जो भाइरस र
भाइरस नमनू ाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पकट मा आउँदछन;् UW पवु लस विभागका कमटचारीहरू; र क्याम्पस समदु ायका 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 चाइल्डके यरमा काम गनेहरू (विद्याथीहरूसँग सीिा सम्पकट मा हने
सक
ां ाय र कमटचारीहरू पवन); के ही सिटसािारणहरू सामना गने अत्यािश्यक कमटचारीहरू (यवु टवलटीहरू र सञ्चार
पिू ाटिारकमीहरू पवन); गैर-फ्रन्टलाइन अत्यािश्यक स्िास््य सेिाकमीहरू (सरसफाई गने जस्ता स्िास््य समथटन
गनेहरू) । विश्वविद्यालयले खोप वदन सक्षम हने गवत खोपको उपलब्ितामा भर पदटछ । थप जान्नहु ोस्
सहयोग कसरी पाउने
•

यवद तपाईसँां ग िेरै सोविएका प्रश्नहरूमा सम्बोिन नगररएका प्रश्नहरू छन् भने covidresponse@vc.wisc.edu
मा ईमेल पठाउनहु ोला िा UW–Madison को COVID-19 सहायता लाईन (608) 262-7777 मा फोन गनटहु ोला
।

•

अपडेटको लावग कृ पया COVID-19 प्रवतविया िेबसाईट हेदै गनटहु ोला ।

