
खोप आपूर्तिले अनुमर्त र्िएसम्म, UHS ले क्यापसका थप योग्य सिस्यहरूलाई COVID-19 को खोप प्रिान गने  

 
मार्च १ मा विस्कवसिन राज्यमा थप मासछेहरू COVID-19 को खोप पाउन योग्य भए । University Health Services ले 

क्याम्पि िमदुायका योग्य िदस्यहरूलाई खोपको आपवूतचले अनमु वत वदएिम्म िकेिम्म र्ााँडो खोपहरू प्रदान गदछै । UHS 

ले तपाईकंो खोपको िमय उपलब्ध भएपवछ तपाईलंाई ईमेल पठाउनेछ – कृपया आफ्नो wisc.edu ईमेल हदे ैगनुचहोला । 

 
राज्यबाट योग्यता पाएका किैले पवन आफ्नो स्िास््य िेिा प्रदायक िा िमदुायमा असय खोप प्रदायकहरू मार्च त खोप 

लगाउने िमय पवन बनाउन िक्दछन ्। 

 
Wisconsin Department of Health Services, को अनिुार, नयााँ योग्य िमहूमा यी व्यविहरू िमािेश छन:् 

• वशक्षामा काम गने कमचर्ारीहरू, जस्तै र्ाइल्डकेयर र विद्याथीहरूिाँग प्रत्यक्ष िम्पकच मा रहकेा उच्र् वशक्षाका 

िंकाय र कमचर्ारी;  

• खाद्यासन आपवूतचका कमचर्ारीहरू;  

• केही उपयोवगता र िञ्र्ार पिूाचधारका कमचर्ारीहरू;  

• िािचजवनक ट्रावसजटका कमचर्ारीहरू, र 

• गैर-अग्रणी स्िास््य िेिाका अत्यािश्यक कमचर्ारीहरू । 

 
UW–Madison मा अवहले खोपहरू भसदा योग्यता पाएका धेरै व्यविहरू छन ्। UHS ले प्रत्येक हप्ता राज्यबाट खोपहरूको 

मात्रा पाउाँदछ, जिले क्याम्पिले कवत खोप प्रदान िक्छ भसने वनधाचरण गदचछ । 

 
वकनवक UHS ले योग्य िबैलाई तरुूसत खोप वदन पयाचप्त खोप पाएको छैन, क्याम्पिले राज्यले प्रदान गरेको COVID-19 को 

िम्पकच मा आउन िक्ने जोवखमको प्राथवमकता मागचदशचनहरूको प्रयोग गरररहकेो छ । 

 
यि हप्ता, UHS ले यी व्यविहरूलाई खोप प्रदान गनच िक्दछ: 

• हालमा व्यविगत-रूपको वनदशेनमा िंलग्न ४५ बर्च िा मावथ उमेरका िंकाय, कमचर्ारी र प्रवशक्षण िहायकहरू; 

• ४५ बर्च िा मावथ उमेरका आिाि र भोजन कमचर्ारी; 

• िबै र्ाइल्डकेयर र कस्टोवडयल कमचर्ारीहरू 

 

K-12 प्रवशक्षणमा भाग वलने विद्याथी वशक्षकहरूलाई Public Health Madison and Dane County ले खोप वदाँदछै । 

 

UHS ले पवहले नै योग्य भएका व्यविहरूलाई खोप प्रदान गनच जारी राख्दछै, जिमा प्रत्यक्ष वबरामी हरेर्ाहमा िेिा गने, 

भाइरि िा भाइरिको नमनूाको प्रत्यक्ष जोवखममा भएकाहरू, र ६५ बर्च िा बढी उमेरका क्याम्पिका िविय िदस्यहरूलाई 

िमािेश गदचछ । जनिरीको शरुूिात दवेख, UHS ले Pfizer-BioNTech र Moderna का लगभग १०,००० खोपहरू 

कमचर्ारी र विद्याथीहरूलाई प्रदान गररिकेको छ । 

 
आगामी मवहनामा खोपको आपवूतच बढ्न िक्नेछ, र UHS ले मे मवहनाको असतमा िबै योग्य िंकाय र कमचर्ारीहरूलाई खोप 

प्रदान गने अपेक्षा गदचछ । िबै विद्याथीहरूले शरद िेमेस्टरको शरुूिातिम्ममा खोप पाउने गनच अपेक्षा गररएको छ । 

 

नेपाली / NEPALI 



"हामी पाखरुाहरूमा िकेिम्म र्ााँडो खोप लगाइवदन र्ाहसछौं," UHS का िञ्र्ालन वनदशेक Carol Griggs भसछन ्। 

"हामीलाई थाहा छ क्याम्पिमा धेरै मासछेहरू खोप लगाउन उत्िकु छन ्र थप खोपहरू उपलब्ध नभएिम्म हामी धैयचताको 

अनरुोध गदचछौं ।" 

 
UHS, मानि िंिाधनको कायाचलय र अरूले क्याम्पिका योग्य िदस्यहरूको पवहर्ान गनच प्रोभोस्टको कायाचलय र स्कूल र 

कलेजहरूको िाथ काम गरेका छन ्। UHS ले व्यविगत आधारमा योग्यताको मलू्याङ्कन पवन गरेको छ ।  

 
यवद तपाईलंे खोप लगाउने िमयको लावग ईमेल पाउनभुएको छैन भने यो िम्भि छ वक विश्वविद्यालयले अझै तपाईकंो 

जनिङ्ख्यालाई प्रदान गनच पयाचप्त खोप पाएको छैन । त्यहीपवन UHS लाई पठाइएको वजज्ञािाहरूको िमीक्षा गररनेछ । कृपया 

धैयच गनुचहोि ्वकनवक थोरै कमचर्ारीले उच्र् मात्राको ईमेलको िमीक्षा गदछैन ्।  

 
दबैु Pfizer-BioNTech र Moderna खोपहरूले प्रदान गने पणूच िरुक्षाको लावग दईुिटा डोज आिश्यक छ । Johnson 

and Johnson को तेस्रो खोप एउटा डोजको खोप हो । ती तीनिटा खोपहरू Emergency Use Authorization by the 

U.S. Food and Drug Administration द्वारा आपतकालीन प्रयोग प्रावधकरणलाई प्रदान गररएको छ, जनु विशेर् 

विश्वव्यापी महामारीको बेलामा िरुवक्षत र प्रभािकारी उपर्ारको प्रयोगको लावग अनमुवत वदने एउटा विशेर् पदनाम हो । 

 
हालका COVID-19 खोपहरू वडिेम्बर २०२० दवेख लाख ाँ अमेररकीहरूलाई प्रदान गररएको छ र खोप लगाएका 

व्यविहरूलाई COVID-19 िङ्िमणबाट बर्ाउन, िा गम्भीर रोगको विकािबाट बर्ाउन एकदम िरुवक्षत र एकदम 

प्रभािकारी छ । केही व्यविहरूलाई खोप लगाएपवछ पवन रोग लाग्न िक्छ तर अस्पतालमा भनाच हुन िक्न ेिम्भािना धेरै कम 

हुसछ । प्रारवम्भक प्रमाणहरूले दखेाउाँदछन ्वक खोपहरूले COVID-19 को मतृ्यकुो दर पवन एकदमै घटाएको छ । 

 
“हामी अििर पाउने िबैजनालाई खोप लगाउनको लावग प्रोत्िावहत गदचछौं,” UHS का िंयिु उपकुलपवत र कायचकारी 

वनदशेक, Jake Baggott भसदछन ्। “यवद यो खोप तपाईकंो लावग उपयिु छ वक छैन भनेर तपाई ंअवनवित हनुहुुसछ भने, 

तपाईकंो िपुरभाईजर, तपाईकंो विभागीय अशिता प्रवतवनवध, िा खोप लगाएका भरोिायोग्य िहकमीिाँग कुरा गनुचहोि ्। 

COVID-19 को खोप लगाउन ुभनेको आर्ैं लाई र तपाईकंो आफ्ना मासछेहरूलाई रोगबाट बर्ाउने उत्तम तररका हो ।” 

 

COVID-19 को खोप हाल UW–Madison का विद्याथी िा कमचर्ारीहरूका लावग आिश्यक छैन, त्यहीपवन कमचर्ारीहरूले 

कामको िमयमा खोप लगाउने िमय बनाउन िक्नेछन ्। UHS ले िमय वमलाएका वक्लवनक िमय र दोस्रो र तेस्रो वशफ्ट 

कमचर्ारीहरूलाई थप िमथचन प्रदान गदछै । एक पटक तपाईलंाई खोप लगाउनका लावग आमवसत्रत गररयो भने तपाईलंे यवद 

तरुूसत ैखोप लगाउने िमय बनाउन ुभएन पवन आफ्नो अििर गमुाउन ुहुन ेछैन । 

 
अरू िामासय प्रश्नहरूको उत्तरहरू: 

 
र्िद्याथीसगँ प्रत्यक्ष सम्पकि  हुनु भनेको के हो ? 

विश्वविद्यालयमा काम गने कोही पवन जो विद्याथीहरूिाँग काम गदचछन ्यीनले प्रत्यक्ष विद्याथीिाँगको िम्पकच मा आउनकुो 

पररभार्ा परूा गदचछन ्। यिमा क्याम्पि कतचव्यहरू परूा गरररहकेा विद्याथीहरूिाँग काम गरररहकेा विद्याथीहरू र कमचर्ारीहरू 

िपुरभाईज गन ेप्रवशक्षकदवेख अनिुसधानकताचहरू िमािेश छन ्। वकनवक खोप आपवूतच िीवमत छ, UHS ले हाल 

विद्याथीहरूिाँग व्यविगत रूपमा काम गरररहकेा व्यविहरूलाई खोप प्रदान गनच शरुू गदछै । विद्याथीहरूिाँग काम गने 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/fully-vaccinated-people.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/fully-vaccinated-people.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.08.21251325v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.08.21251325v1.full.pdf


कमचर्ारीहरू जो हालमा घरैबाट आफ्नो कतचव्यहरू परूा गरररहकेा छन,् उनीहरूलाई पवछको वमवतमा खोप प्रदान गररनेछ, िा 

उनीहरूले स्िास््य िेिा प्रदायक मार्च त िा िमदुायमा र्ामेिी मार्च त खोप लगाउन िक्दछन ्। 

 
मैले क्याम्पस बार्हर नै खोप लगाए ँ। मैले UHS लाई कसरी खबर गनि सक्िछु ? 

क्याम्पि बावहर नै खोप लगाएका व्यविहरू जिले UHS मा आरू्ले खोप लगाएको कुरा िवुनवित गनच र्ाहसछन ्भने 

उनीहरूले दईुिटा डोजको खोप (Pfizer िा Moderna) िा एउटा डोजको खोप (Johnson and Johnson) पाएपवछ 

तलका कदमहरू र्ाल्नपुनेछ: 

• Wisconsin Immunization Registry मा तपाईकंो खोपको रेकडच पत्ता लगाउनहुोि,् 

https://www.dhfswir.org/PR/clientSearch.do?language=en, िा आफ्नो राज्यमा पाउन ुभएको 

खोपहरू vaccine registry मा पत्ता लगाउनहुोि:् 

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html 

• "Print" वथच्नहुोि ्र तपाईकंो रेकडच PDF को रूपमा िााँच्नहुोि ्। 

• MyUHS मा लग-ईन गनुचहोि:् https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx 

• पषृ्ठको तल बायााँ वतर, "Immunization Upload" मा वथच्नहुोि ्। 

• तपाईकंो खोपको रेकडच अपलोड गनुचहोि ्

 

यिलाई पााँर् व्यििावयक वदन लाग्न िक्दछ रेकडच तपाईकंो MyUHS खातामा दवेखसछ । 

 
UHS ले मार्च ४ मा एक रेकर्च खोपको टाउन हल आयोजना गर् यो । उपशीर्चकहरू पनन उपलब्ध छन:् 

go.wisc.edu/vaccinechat । दोस्रो टाउन हल मार्च १८ मा हुनेछ, नदउँसो १२ बजे दनेख १ बजे सम्म: 

go.wisc.edu/campusvaccinechat 

COVID-19 को अझै धेरै प्रश्नहरूको जवाफहरूका लानग, यो वेबसाईट हनेनचहोला: 

https://news.wisc.edu/tag/covid-questions/ 

UW–Madison को COVID-19 प्रनिको प्रनिनिया बारेमा थप जानकारी को लानग, खोज्न नमल्ने FAQ र्ाटाबेस 

सनहि, यहाँ हनेनचहोला: https://covidresponse.wisc.edu/ 

खोपहरूको बारेमा थप जानकारीको लानग, COVID-19, वा University Health Services सम्पकच  गनच, यहाँ 

जाननहोला: https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/  

https://www.dhfswir.org/PR/clientSearch.do?language=en
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://go.wisc.edu/vaccinechat
https://go.wisc.edu/campusvaccinechat
https://news.wisc.edu/tag/covid-questions/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/

