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विषय: पोविविभ के सहरूको अपडेि, परीक्षण र खोप
यो सन्देशमा समेटिएको छ
• पोटिटिभ के सहरूको अपडेि
• परीक्षण
• खोप
• सहयोग कसरी पाउने
पोजिजिभ के सहरूको अपडेि
गएका के ही विनहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा भएको परीक्षण बढखनक
ु ो सार्थसार्थै पोविविभ नवििाहरू भएको विद्यार्थीको
प्रविशि पवन घिेको िेवखएको छ, िनु कुरा उत्साहिनक छ । बढेको के स गणनाको सार्थसार्थै धेरै वनिास हलहरूमा
विद्यार्थीहरूले नयााँ के सहरू वछिो पत्ता लगाउन सवकन्छ भनेर सवु नविि गनन हरे क एक विन छोडेर परीक्षण गनन िारी राखेका
छनख ।
हाम्रो समुदायको सबै सदस्य हरूले जिरन्तर ििस्वास््य आवश्यकताहरू पालिा गिन; जियजमत रूपमा परीक्षण
गिन; दुईविा (वा बढी) ठीक हुिे मास्क; िमघि गिन छोड्िे र बारम्बार हात धुिे कुराहरू अझै महत्त्वपूणन छ ।
यवि िपाई ंयवि लामो समयसम्म रहेका यी आिश्यकिाहरूसाँग र्थवकि महससु गरररहनु भएको कुरा हामीले बझु ेका छौं - राम्रो
खबर यो छ वक रणनीविहरू छनख िनु िसले िनािमा सहयोग गनन सक्िछनख । िपाईलें आफ्ना सार्थीहरू, पररिार र समिु ायलाई
सरु वक्षि रा्नका लावग गननभु एका सबै कुराका लावग धन्यबाि !
परीक्षण
•

क्याम्पसले सोमबार मात्र ११,६०० भन्िा बढी परीक्षणको सार्थ नयााँ रे कडन बनाईरहेको छ । हामी परीक्षण स्थल र
प्रयोगशालाका कमनचारीहरूले परीक्षण गरेर महाि कामको पजहचाि गिन चाहन्छौं, िसमध्ये धेरैििा
जवद्याथीहरू हुि् । कृ पया िब उनीहरूसाँग कुराकानी गननहु ुन्छ िपाईको
ं प्रशसं ा िेखाउनहु ोला ।

•

यो बझ्ु नको लावग महत्त्िपणू न छ वक रोगको कम सङ्खरमणको सार्थ िनसङ्ख्यामा गररएको कुनै पवन िााँच गने
परीक्षणले के ही गलि पोविविभ नवििाहरू विनेछनख । COVID-19 को PCR परीक्षण सङ्क्रमणको लाजग
एकदम जवशेष उपलब्ध परीक्षण हो िसले गलत पोजिजिभ िजतिाहरू सके सम्म कम देखाउँदछ । र्थक
ु मा
आधाररि र नाकबाि नमनू ा वनकाल्ने PCR परीक्षणहरूको गलि पोविविभ िर हरू एकिम कम छनख िर शन्ू य हुिाँ नै नख ।
िनस्िास््यलाई ध्यान विाँिै गलि पोविविभ नवििाहरूलाई कम गनन हामी अवहले क्याम्पस परीक्षण डािाको समीक्षा
गरीरहेका छौं । COVID-19 को सङ्क्रमणलाई रोक्िको लाजग तपाईलें पोजिजिभ िजतिालाई गम्भीर
रूपमा जलिुपदनछ र आफै लाई अलग्ग राख्िु पदनछ; तपाईका
ं िजिकका सम्पकन हरू पजि क्वारन्िाइि
हुिुपदनछ ।

•

प्रविवरया र स्र्थल उपयोगको प्रविवरयामा, Kohl Center परीक्षण स्थल अब शजिबार वबहान ८:३० बिे िेवख
विउाँसो १२:३० सम्म र विउाँसो १:३० बिे िेवख ४:३० बिेसम्म खल
ु ा रहनेछ । 21 N. Park को परीक्षण स्र्थल
शवनबार बन्ि हुनेछनख ।

•

पखनने समय विनभरीमा फरक पनन सक्िछनख । वबहानीको समयमा प्रायिसो पखनने समय कम हुिाँ छनख – बन्ि हुने
समयमा पखनने समय बढी हुन सक्िछनख र परीक्षण स्र्थलहरूले नयााँ व्यविहरूले बन्ि हुनु १५ वमनेि अवघ वलनेछैननख ।
सम्भव भएसम्म, धेरै परीक्षण स्थलहरूको साथ क्याम्पसको क्षेत्रमा िािुहोस् ताजक तपाईको
ं Safer
Badgers app मा हररयो गोलो खोज्ि सक्िुहुन्छ र छोिो पखनिे समय छिौि गिन सक्िहु ुन्छ ।

खोप
•

ििवरीको शुरूवात देजख, University Health Services ले क्याम्पस समिु ायका सिस्यहरूलाई कुिै शुल्क
जबिा ८,६०० भन्दा बढी COVID-19 को खोपहरू प्रदाि गररसके का छि् । UHS ले कमनचारी र
जवद्याथीलाई खोप लगाउँदा संघीय सरकार र जवस्कजन्सि राज्यले प्रदाि गरेको योग्यता मागनदशनिहरूको
पालिा गिन आवश्यक छ ।

•

माचन १ बाि, Wisconsin Department of Health Services र्थप िनसङ्ख्यालाई खोपका लावग योग्य
बनाउनेछ । िर, विस्कवन्सनमा र अमेररकाका बााँकी अवधकाश
ं भागहरूमा खोपको आपजू तन सीजमत छ र चााँडै
उपलब्ध खोपहरू भन्िा बढी योग्य व्यविहरू योग्य हुनेछनख । यस सीजमत आपूजतनको कारण, जवस्कजन्सिमा
अन्य खोप जदिेहरू िस्तै UHS ले भखनरै योग्य सबैलाई खोप प्रस्ताव गिन सक्षम हुिेछैि ।

•

UHS ले क्याम्पसका सबै योग्य सदस्यहरूलाई खोप जदिे प्रस्ताव गरेको छ िसमा भाइरस सानन सक्षम भएका

वबरामीहरूको सम्पकन मा आउने वचवकत्सकहरू र वक्लवनकल भवू मकाका विद्यार्थीहरू र क्याम्पस समिु ायका ६५ िषन
िा बढी उमेरका सवरय सिस्यहरू समािेश छनख । UHS ले डेन काउन्िीका बावसन्िाहरूलाई खोपहरू विनेछ र िारी
रा्नेछ िनु विश्वविद्यालयसाँग सम्बद्ध छै ननख िर िसले पवहलेको योग्यिा मापिण्ड परू ा गिनछ, िसमा ६५ िषन िा सो
भन्िा बवढ उमेरका नागररकहरू समािेश छनख ।
•

खोप आपूजतन बढ्दै िाँदा, UHS ले भखनरै योग्य हुिे थप समूहहरूलाई सम्पकन गिे योििा बिाएको छ,
िसमा preschool वशक्षकहरू र व्यविगि रूपका वशक्षण सक
ं ाय, कमनचारी र वशक्षण सहायकहरू समािेश छनख ।
खोप लगाउने समयको उपलब्धिा UHS ले राज्यबाि पाउने खोपको मात्रामा आधाररि हुनेछ ।

•

वबहीबार, माचन ४ विउाँसो क्याम्पस खोपको फोरममा उपवस्र्थि भएर र्थप िान्नहु ोला ।

सहयोग कसरी पाउिे
•

•

यजद तपाईसँं ग धेरै सोवधएका प्रश्नहरूमा सम्बोधन नगररएका प्रश्नहरू छि् भिे
covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेल पठाउनहु ोला िा UW–Madison को COVID-19 सहायिा लाईन
(608) 262-7777 मा फोन गननहु ोला ।
अपडेिको लावग कृ पया COVID-19 प्रविवरया िेबसाईि हेिै गननहु ोला ।

