
 

 

विषय: िसन्त सेमेस्टरको यात्रा मार्गविर्दशेि, स्िास््य र सरुक्षा, खोपको अपडेट 

 
यस सन्र्दशेमा समेवटएको छ 

• िसन्त सेमेस्टरको यात्रा मार्गविर्दशेि 

• स्िास््य र सरुक्षा 

• खोपको अपडेट  

• सहयोर् कसरी पाउिे 

 
वसन्त सेमेस्टरको यात्रा मार्गनिरे्दशि 

 
नवद्यार्थी र कमगचारीहरूलाई यस वसन्त सेमेस्टरमा COVID-19 लाग्नबाट र फैलाउनबाट जोगिन मिोरञ्जिको यात्रा 

िर्िग प्रोत्सानहत र्ररन्छ । रोि गनयन्त्रण र रोकथाम केन्त्रहरूका (Centers for Disease Control and Prevention) 

अनसुार केस, अस्पतालमा भती र मतृ्य ुरागरिय रुपमा अत्यन्त्तै उच्च छन ्र व्यगिहरूले यारा िनुु ह ुँदनै । यनर्द तपाईलें यात्रा 

र्िनग िै पिेछ भिे, यात्रा पनहले, बेलामा र पनछ जोनिमहरू घटाउि सनकिे कन राहरू र्थाहा पाउिनहोला । 

 

स्वास््य र सनरक्षा 

• UW–Madison मा गबहीबार र शकु्रबार पगहलो गकगसमको मानगसक स्वास््य र भलाई सम्मेलनले (Mental 

Health & Wellbeing Summit) कायुशाला र िगतगवगिहरूको एक श्ृृंखला प्रदान िदछु तागक गवद्याथीहरू 

गवश्ाम गलन सक्दछन ्र आफ्नो मानगसक र भौगतक स्वास््यको हरेचाह िनु सकुन ्। यसको पछागि एउटा 

क्याम्पसव्यापी "स्याहारको हप्ता (Week of Care)" (#TakeCareUW) ह नछे, जनु UW गवद्याथीहरू, सृंकाय र 

कमुचारीहरूको बीचमा स्व-स्याहार र समदुायको गहतलाई बढावा गदने अगभयान हो । 

 
िोपको अपडेट 

 

• योग्यता भएका क्याम्पस समदुायका सदस्यहरूलाई चाुँिो भन्त्दा चाुँिो र क्याम्पसले खोपको गवतरण िनु सकेसम्म 

University Health Services ले खोप प्रदान िदछै । जब तपाईकंो लानर् िोपको समय उपलब्ध हुन्छ 

UHS ले तपाईलंाई ईमेल र्िेछ - कृपया तपाईकंो wisc.edu ईमेल हेरै्द र्िनगहोला । थप जान्त्नहुोस ्। 

 

• राज्यबाट योग्यता पाएका कसैले पनि आफ्िो स्वास््य सेवा प्रदायक वा अन्त्य समदुाय प्रदायकहरू जस्तै 

फामेसीहरू माफुत क्याम्पस बानहर िोप नलि सक्र्दछि ्। तपाई ृंलाई कुन कािजात चागहन्त्छ भन्त्ने बारे खोप खोप 

लिाउने व्यगि वा सृंस्थाबाट परामशु गलनहुोस ्। 

 

• गकनगक UHS ले योग्य सबैलाई तरुून्त्त खोप गदन पयाुप्त खोप पाएको छैन, क्याम्पसले राज्यले प्रर्दाि र्रेको 

COVID-19 को सम्पकुमा आउन सक्ने जोगखमको प्रार्थनमकता मार्गर्दशगिहरूको प्रयोि िरररहकेो छ । हामी 

आशा िदछुौं गक UHS ले मे मगहनाको अन्त्तसम्ममा सबै योग्य सृंकाय र कमुचारीहरूलाई खोप प्रदान िनु सक्नेछ । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-holiday-and-travel-guidance/
https://wellbeingsummit.wisc.edu/
https://wellbeingsummit.wisc.edu/
https://wellbeingsummit.wisc.edu/
https://news.wisc.edu/as-supply-allows-uhs-offers-covid-19-vaccines-to-more-eligible-members-of-campus/


 

 

• यस हप्ता, UHS ले यी व्यगिहरूलाई खोप प्रदान िनु सक्दछ: हालामा व्यगिित-रूपको गनदशेनमा सृंलग्न ४५ बर्ु 

वा मागथ उमेरका सृंकाय, कमुचारी र प्रगशक्षण सहायकहरू; ४५ बर्ु वा मागथ उमेरका आवास र भोजन कमुचारी; 

सबै चाइल्िकेयर र कस्टोगियल कमुचारीहरू । 

 

सहयोर् कसरी पाउिे 

• यनर्द तपाईसंरँ् िेरै सोगिएका प्रश्नहरूमा सम्बोिन निररएका प्रश्नहरू छि ्भिे 

covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेल पठाउनहुोला वा UW–Madison को COVID-19 सहायता लाईन 

(608) 262-7777 मा फोन िनुुहोला । 

• अपिेटको लागि कृपया COVID-19 प्रगतगक्रया वेबसाईट हदे ैिनुुहोला । 

https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/

