
यो सन्देशमा यी कुराह� समेिटएको छ: 
• नया ँSafer Badgers apps र वेबसाईट 
• COVID-19 को परी�ण 
• सहायता रेखा 

 
जब वन्सत शैि�क सेमेस्टर निजकै आउँदैछ, UW–Madison ले पिन क्याम्पस समुदायमा ग�रने िवस्ता�रत जाँच परी�णको 
आवश्यकता र तयारी बारेको सा�ािहक सूचना अद्याविधक ग�ररहेकोछ । यी जाँच परी�णका थप प्रयाशह� COVID-19 
संक्रमणमा संकुचन ल्याउन र राष्ट्रव्यापी खोप अिभयानलाइर् प्रभावकारी बनाउन ग�रएका ह�न् । यी नयाँ बाध्यात्मक कदमह� 
जनवरी २५ बाट प्रभावकारी ह�ने भएतापिन, यसको तयारी गनर् तपाईलें िविभन्न खुड्िकलाह� पार गनुर् पनेर्छ । यसको पूणर् 
िववरण COVID-19 प्रितिक्रया वेबसाईटमा पाइर्नेछ । 
 
नयाँ Safer Badgers apps र वेबसाईट 
तपाईलें यो नयाँ Safer Badgers प्रिविधको सहायताले जाँच परी�णको अपोइर्न्टमेन्ट िलन, परी�णको नितजा थाहा पाउन, 
क्याम्पस प�रसरमा कसरी प्रवेश अनुमित पाउने जस्ता कुरा थाहा पाउन सिजलो ह�नेछ । 
 

• Safer Badgers को सहायताले जाँच परी�णको अपोइर्न्टमेन्ट िलन, र क्याम्पस प�रसरमा कसरी प्रवेश अनुमित 
पाउने कुरामा तीन त�रकाले बुझाउँछ: 

o Apple iPhone मा प्रयोग ह�ने iOS को Safer Badgers app Apple App Store मा िनःशुल्क 
डाउनलोड गनर् पाइर्न्छ ।  

o Android को app को लािग UW–Madison ले Google सँग स्वीकृित पिखर्रहेकोछ । तत्कालको 
लािग Android फोन प्रयोगकतार्ह�ले, COVID-19 प्रितिक्रया वेबसाईटबाट िनःशुल्क डाउनलोड गनर् 
सक्नु ह�नेछ । 

o वेबसाईटमा ह�ने app पिन तयारी अवस्थामा छ, तर यो शैि�क सेमेस्टरको शु�मा भने तत्कालै उपलब्ध 
ह�ने छैन । जब यो वेबसाईट app उपलब्ध ह�नेछ, क्याम्पस समुदायमा तु�न्तै सूिचत ग�रनेछ । 
 

• के यो Safer Badgers प्रयोग गनर् िबशेष उपकरण चािहन्छ? यिद तपाईलंाइर् आवश्यक छ भने, क्याम्पस 
सापटी कायर्क्रम अन्तगर्त Safer Badgers app सिहतको सीिमत प्रयोग गनर् िमल्ने उपकरण सापटी पिन िदइन्छ । 
बढी जानकारीको लािग यहाँ हेनुर्होस् । 

• यिद तपाईलंाइर् प्रवीिध सम्बिन्ध समस्या भएमा, कृपया DoIT Helpdesk मा सम्पकर्  गनुर्होस् । 
• Safer Badgers app मा पह�ँच सम्बिन्ध जानकारी : यो Safer Badgers app लाइर् प्रयोग गनर् सिजलो पानर् 

UW–Madison ले app िनमार्ता र िबके्रतासँग लगातार कायर् ग�ररहेको छ । पह�ँच र उपयोिगता सम्बिन्ध अिधक 
जानकारीको लािग Safer Badgers App – Accessibility Information मा हेनुर्होस् । 

 
 
COVID-19 को जाँच र परी�ण 
जसले कुनै एक परी�ण स्थलमा पिहले नै गएर परी�ण गराउनु भएकोछ, तपाईलंाइर् धन्यवाद । र् याल वा थुकमा आधा�रत 
परी�ण र Safer Badgers app हाम्रो क्याम्पसमा नयाँ कुरा ह�न् । यो ह�ामा हामी यी नयाँ िविधको परी�ण गदैर् प�रष्कारका 

नेपाली / NEPALI 

https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://apps.apple.com/us/app/safer-badgers/id1542101238
https://covidresponse.wisc.edu/safer-badgers-download/
https://covidresponse.wisc.edu/safer-badgers-download/
https://it.wisc.edu/news/doit-help-desk-offering-loaner-device-program-for-safer-badgers/
https://it.wisc.edu/services/help-desk/
https://kb.wisc.edu/accessibility/108257


नयाँ त�रका पिन प�ा लगाउँदैछौ ँ। समय सँगै िछटो र सिजलो प्रिगत ह�ने कुरामा आशावादी छौ ँ। तपाईहं�को धैयर्ता प्रशंसा 
योग्य छ । 

• क्यम्पस प�रसरमा भएका 12 मध्ये 7 वटा जाँच परी�ण केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेका छन् । जनवरीको 19 सम्ममा 
सबै 12 वटा जाँच परी�ण केन्द्र सञ्चालनमा आइ सक्ने कुरामा हामी आशावादी छौ ँ। स्थान, सञ्चालन समय र 
पह�ँच र पािकर् ङ सम्बिन्ध सूचनाको लािग यहाँ हेनुर्होस ्। यी परी�ण स्थलह�मा र् याल वा थुकमा आधा�रत परी�ण 
ग�रनेछ र 24 घण्टा िभतै्र नितजा िदइनेछ । 

• यिद तपाई ंकुनै पिन काम िबशेषले जनवरी 25, पिछ क्याम्पस प�रसरमा आउँदै ह�नुह�न्छ भने, कृपया 
परी�णको एपोइन्टमेन्ट बनाउनुहोस् र यहाँ आउँदा 8 िदन िभत्र क्याम्पसमा जाँच ग�रएको नकारात्मक �रपोटर् 
सुरि�त गनुर्होस् । अिहले 7 िदन सम्मका अिग्रम एपोइन्टमेट तािलका उपलब्ध छ  

• र् याल वा थुकको नमूना कसरी तयार गनेर् र परी�णस्थलमा कसरी हस्तान्तरण गनेर् भन्ने िनदेर्शनह� यहाँ उपलब्ध 
छन् । तपाई ंपरी�णस्थलमा आउँदा 1 घण्टा अगावै िपएको पानी शरीरमा सिञ्चत रहेको िनि�त गनुर्होस् । जे भिनए 
ता पिन, तपाई ंपरी�णस्थलमा आउँनु भन्दा 1 घण्टा अगािड देिख केही पिन खानु, िपउनु, दाँत मोल्नु, 
माउथवासले कुल्ला गनुर्, धूम्रपान वा कुनै पिन च्युगम चबाउनु ह�ँदेन । यस्तो गनार्ले संकिलन नमूनाबाट 
परी�ण गदार् तपाईकंो नितजा अमान्य वा अस्वीकृत ह�ने सम्भावना ह�न्छ । परी�ण गनुर् भन्दा 1 घण्टा पिहल्यै सफा 
पानीले राम्रो सँग मुख कुल्ला गरेर मुखमा रहेका खानेकुराका अवशेष तथा दन्त मञ्जन वा माउथवासको अवशेष 
हटाउनु उ�म ह�न्छ । 

• हामी परी�णस्थलमा लगातार सावर्जिनक स्वास्थ्य सुर�ाका उपायह�, भौितक दूरी कायम राख्ने, सधै ँनाकमुख 
ढाक्ने अिनवायर्ता (र् याल वा थुक संकलन गनर् छोटो समय बाहेक) कठोरता पूवर्क पालना गनेर् र गराउँनेछौं ।  

 
सहायताका सम्पकर्  लाइर्नह�  

• UW–Madison मा COVID-19 सम्बिन्ध तपाईहं�को िज�ासाको उ�र िदन यो (608) 262-7777 फोन नम्बर 
उपलब्ध छ । यस नम्बरमा सोमवार देिख शुक्रवार सम्म िबहान 7 बजे देिख साँझ 8 बजे सम्म, शिनवार िबहान 7 बजे 
देिख साँझ 5 बजे सम्म, र आइर्तवार िबहान 8 बजे देिख साँझ 5 बजे सम्म तपाईकंा प्र�को उ�र िदन कमर्चारीह� 
तैनाथ ह�ने छन् । 
 

स्मरण गनुर्होस्  
• संक्रिमत सँग लसपस भएको सूचना: Safer Badgers app ले जो कोही अकोर् app प्रयोगकतार् संक्रिमत 

भएको वा संक्रिमत सँग लसपस भएको सूचना बेनामी, सुरि�त, र गोप्य तवरले आदान-प्रदान गनेर्छ । अिधक 
जानकरीको लािग यहाँ हेनुर्होस् । 

 
यस पिछ के गनेर् ।  

• थप अद्याविधक सूचनाको लािग अकोर् ह�ाको सूचना हेनुर्होस् । हालको लािग यहाँ 
हेनुर्होस्: covidresponse.wisc.edu कुनै प्र� वा िज�ासा भए यहाँ हेनुर्होस् । 

https://covidresponse.wisc.edu/testing/#list
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#list
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#what-to-expect
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#what-to-expect
https://kb.wisc.edu/saferbadgers/107312
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/

