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विषय: िसन्त सेमेस्टरको यात्रा मार्गविर्देशि, स्िास््य र सरु क्षा, खोपको अपडेट
यस सन्र्देशमा समेवटएको छ
• िसन्त सेमेस्टरको यात्रा मार्गविर्देशि
• स्िास््य र सरु क्षा
• खोपको अपडेट
• सहयोर् कसरी पाउिे
वसन्त सेमेस्टरको यात्रा मार्गनिर्देशि
नवद्यार्थी र कमगचारीहरूलाई यस वसन्त सेमेस्टरमा COVID-19 लाग्नबाट र फै लाउनबाट जोगिन मिोरञ्जिको यात्रा
िर्िग प्रोत्सानहत र्ररन्छ । रोि गनयन्त्रण र रोकथाम के न्त्रहरूका (Centers for Disease Control and Prevention)
अनसु ार के स, अस्पतालमा भती र मृत्यु रागरिय रुपमा अत्यन्त्तै उच्च छन् र व्यगिहरूले यारा िनु हदुँ नै । यनर्द तपाईलें यात्रा
र्िगन िै पिेछ भिे, यात्रा पनहले, बेलामा र पनछ जोनिमहरू घटाउि सनकिे कनराहरू र्थाहा पाउिनहोला ।
स्वास््य र सनरक्षा
•

UW–Madison मा गबहीबार र शक्र
ु बार पगहलो गकगसमको मानगसक स्वास््य र भलाई सम्मेलनले (Mental
Health & Wellbeing Summit) कायुशाला र िगतगवगिहरूको एक श्ृृंखला प्रदान िदुछ तागक गवद्याथीहरू

गवश्ाम गलन सक्दछन् र आफ्नो मानगसक र भौगतक स्वास््यको हेरचाह िनु सकुन् । यसको पछागि एउटा
क्याम्पसव्यापी "स्याहारको हप्ता (Week of Care)" (#TakeCareUW) हनेछ, जनु UW गवद्याथीहरू, सक
ृं ाय र
कमुचारीहरूको बीचमा स्व-स्याहार र समदु ायको गहतलाई बढावा गदने अगभयान हो ।
िोपको अपडेट
•

योग्यता भएका क्याम्पस समदु ायका सदस्यहरूलाई चाुँिो भन्त्दा चाुँिो र क्याम्पसले खोपको गवतरण िनु सके सम्म
University Health Services ले खोप प्रदान िदैछ । जब तपाईको
ं लानर् िोपको समय उपलब्ध हुन्छ
UHS ले तपाईलाई
ं ईमेल र्िेछ - कृपया तपाईको
ं wisc.edu ईमेल हेर्दै र्िगहन ोला । थप जान्त्नहु ोस् ।

•

राज्यबाट योग्यता पाएका कसैले पनि आफ्िो स्वास््य सेवा प्रदायक वा अन्त्य समदु ाय प्रदायकहरू जस्तै
फामेसीहरू माफु त क्याम्पस बानहर िोप नलि सक्र्दछि् । तपाईलाई
ृं कुन कािजात चागहन्त्छ भन्त्ने बारे खोप खोप
लिाउने व्यगि वा सृंस्थाबाट परामशु गलनहु ोस् ।

•

गकनगक UHS ले योग्य सबैलाई तरू
ु न्त्त खोप गदन पयाुप्त खोप पाएको छै न, क्याम्पसले राज्यले प्रर्दाि र्रेको
COVID-19 को सम्पकु मा आउन सक्ने जोगखमको प्रार्थनमकता मार्गर्दशगिहरूको प्रयोि िरररहेको छ । हामी
आशा िदुछौं गक UHS ले मे मगहनाको अन्त्तसम्ममा सबै योग्य सृंकाय र कमुचारीहरूलाई खोप प्रदान िनु सक्नेछ ।

•

यस हप्ता, UHS ले यी व्यगिहरूलाई खोप प्रदान िनु सक्दछ: हालामा व्यगिित-रूपको गनदेशनमा सृंलग्न ४५ बर्ु
वा मागथ उमेरका सृंकाय, कमुचारी र प्रगशक्षण सहायकहरू; ४५ बर्ु वा मागथ उमेरका आवास र भोजन कमुचारी;
सबै चाइल्िके यर र कस्टोगियल कमुचारीहरू ।

सहयोर् कसरी पाउिे
•

यनर्द तपाईसँं र् िेरै सोगिएका प्रश्नहरूमा सम्बोिन निररएका प्रश्नहरू छि् भिे
covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेल पठाउनहु ोला वा UW–Madison को COVID-19 सहायता लाईन
(608) 262-7777 मा फोन िनुहोला ।

•

अपिेटको लागि कृ पया COVID-19 प्रगतगक्रया वेबसाईट हेदै िनुहोला ।

