
 

 

विषय: खोप लगाएका व्यविहरूका लावग परीक्षणको छूट र अन्य अपडेटहरू 

 
यो सन्दशेमा समेटिएको छ 

• खोप लगाएका व्यटिहरूका लाटग परीक्षणको छूि 

• खोपको अपडेि 

• परीक्षण गर्ने सझुावहरू  

• सहयोग कसरी पाउर्ने 

 
सेमेस्टरको अन्त्य ८ हप्ता भन्तदा कम समयमा आउँद ैछ । क्याम्पसमा COVID-19 को केसहरू हरेक ददन कम ह दँ ैगएका छन ्। 

६,००० भन्तदा बढी कममचारीहरू र दिद्यार्थीहरूले खोप लगाएका छन ्। 

 
यो प्रगदि मनाउन लायक छ िर हामी हाम्रो सिकम िालाई छोड्न ुह दँनै । सरुदिि रूपमा क्याम्पसको सेमेस्टर टुङ्््याउनको लादग 

सहयोग गनुमहोला – िपाईकंो मास्क लगाई राख्नहुोस,् दनयदमि रूपमा परीिण गनुमहोस,् छ दिट टाढा रहनहुोस ्र हािहरू 

बारम्बार धनुहुोस/्सिा गनुमहोस ्।  

 
खोप लगाएका व्यविहरूका लावग परीक्षणको छूट 

बधुबार, माचम १७ ददेख, COVID-19 दिरूद्ध पणूम खोप लगाइसकेका कममचारी र दिद्यार्थीहरूलाई अब दनयदमि रूपमा 

क्याम्पसको परीिणमा भाग दलन आिश्यक छैन । Safer Badgers app मा तपाईकंो Badger Badge हररयो/भिन 

पहुुँच स्िीकृतमा रहनेछ जबसम्म तपाईलें लक्षणहरू ररपोटट गननटहुन्न िा COVID-19 पोवजवटभ देवखननहुन्न । 

परूा रूपमा खोप लगाउन ुभनेको िपाईलंे: 

• दईुिटा डोजको खोप (Pfizer िा Moderna) को दबैु खोप लगाउनभुएको र िपाईकंो दोस्रो खोप कदम्िमा दईु हप्ता 

अदि लगाउनभुएको; िा 

• िपाईलंे एउटा दोजको खोप (Johnson and Johnson) कदम्िमा दईु हप्ता अदि लगाउनभुएको 

COVID-19 का खोपहरू एकदम सरुदिि र प्रभािकारी छन,् जबदक केही खोप लगाएका व्यदिहरूलाई अझै पदन COVID-

19 ला्न सक्दछ । तपाईलें आफ्नो लक्षणहरूको वनरीक्षण गनट जारी राख्नन पनेछ – यवद तपाईमंा लक्षणहरू देवखएमा 

आफूलाई अरूबाट अलग्गै राख्ननहोस ्र जवतसक्दो चाुँडो परीक्षण गननटहोस ्। 

हालसालैको CDC मागमदर्मनल ेसङ््केि गदमछ दक पणूम रूपमा खोप लगाएका व्यदिहरूमा लिण नददेखने सङ््रमण ह ने 

सम्भािना कम ह न्तछ र अरूलाई COVID-19 िैलाउन सक्ने सम्भािना कम ह न्तछ । त्यहीपवन, धेरै व्यविहरूले पूणट रूपमा 

खोप नलगाएसम्म सबैले मास्क लगाउने र सािटजवनक ठाउुँ र क्याम्पसमा हुुँदा भौवतक दूरी कायम राख्ने जस्ता 

जनस्िास््य मागटदर्टनहरूको पालना गनट जारी राख्नन पदटछ । 

University Health Services मा खोप लगाएका व्यदिहरूले यस छूटका लादग खोपको प्रमाण पेर् गनम आिश्यक छैन – 

िपाईकंो Badge आिँै हररयो ह नेछ र यो ह न ुिपाईलंे खोप लगाउनभुएको कारणले हो भन्तने िपाईलंे एउटा सन्तदरे् पाउन ु

नेपाली / NEPALI 
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पनेछ। यवद तपाईलें क्याम्पस बावहर खोप लगाउनन भएको छ भने, तपाईलें खोपको प्रमाण पेर् गननट पदटछ । खोपको 

रेकडट अपलोड गनटका लावग यी वनदेर्नहरूको पालना गननटहोस ्।  

(नोट: UWSISP कायटक्रममा भनाट भएका व्यविहरूले वदएको वनदेर्न अननसार परीक्षण गनट जारी राख्ननपदटछ । 

िपाईकंो Badger Badge हररयो भिन पह चँ/स्िीकृिमा रहनेछ जबसम्म िपाई ंयस कायमरममा भाग दलनहु न्तछ र आफ्नो 

परीिण समयमा परूा गनुमह न्तछ । र्थप जानकारीको लादग, uwsisp@mailplus.wisc.edu िा 608-265-7277 मा सम्पकम  

गनुमहोला ।) 

 
खोपको अपडेट 

 
यो हप्ताको र्रुूिािका सार्थ, िपाईकंो खोपको यो्यिा जाचँ्न र क्याम्पसमा COVID-19 को लादग खोपको समय बनाउन 

University Health Services को MyUHS portal अन्लाईनमा ठाउँ ह नेछ । र्थप जान्तनहुोस ्

 
यस हप्ताबाट, सबै व्यविगत रूपमा काम गरररहेका गैर-विद्यार्थी कमटचारीहरू र जसले विद्यार्थीहरूको सामना गछटन ्

उनीहरू क्याम्पसमा खोपको समय बनाउन र्रुू गनम सक्नेछन ्। 

राज्यको मापदण्ड पालना गद,ै UHS ले पदहले यी कममचारी र दिद्यार्थीहरूलाई खोप लगाउने समय प्रदान गरेको छ: 

• प्र्यि दबमारी स्याहारको सेिा गने; 

• SARS-CoV-2 भाइरस िा भाइरसको नमनूाहरूसँग प्र्यि सम्पकम मा आउने; 

• ६५ िर्मको उमेर िा बढीको उमेर पगुेका क्याम्पसका सदरय सदस्य; 

• University of Wisconsin पदुलस दिभागको कममचारी; 

• संकाय, कममचारी र प्रदर्िण सहायकहरू जो हाल व्यदिगि रूपको दर्िामा संल्न छन;् 

• हाउदजङ््ग र डाइदनङ््गका ४५ िर्म र बढी उमेरका कममचारी; 

• चाइल्डकेयर र कस्टोदडयल कममचारी 

  
UHS लाई उपलब्ध गराईएको खोप आपूवतटहरू भन्दा पवन बढी क्याम्पसमा योग्य व्यविहरू छन ्। UHS ले आउँदो 

हप्ताहरूमा र्थप खोपको आपदूिम पाउने आर्ा राखेिापदन, हामी योग्य कमटचारीहरू र विद्यार्थीहरूलाई स्िास््य सेिा 

प्रदायकहरू र समदुाय प्रदायकहरू जस्िै िामेसीहरू जस्िा खोपको सबै सम्भावित स्रोतहरू खोज्न प्रोत्सावहत गदटछौं । 

यस हप्ता UHS मा समय बनाउन असिम कसैले र्थप समयको लादग अको हप्ता िेरर हनेुम पनेछ । 

  
दबदहबार ददउँसो एक िोरममा क्याम्पस खोप प्रयासहरूको बारेमा र्थप जान्तनहुोस ्। 

 
परीक्षण गने सनझािहरू 

 

• याद गननटहोस ्वक परीक्षण स्र्थलहरूले नयाुँ मान्छेहरू खाना खाने समय िा बन्द हुनन १५ वमनेट अवि 

वलनेछैनन ्। धेरै दढलो नजानहुोला ! 

https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/
mailto:uwsisp@mailplus.wisc.edu
https://go.wisc.edu/myuhscovidvax
https://news.wisc.edu/new-process-to-check-on-covid-19-vaccine-eligibility-and-schedule-appointments-at-uhs/
https://www.youtube.com/watch?v=c1NhIc0pXFw
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#locations


 

 

सहयोग कसरी पाउने 

• यवद तपाईसंुँग धेरै सोदधएका प्रश्नहरूमा सम्बोधन नगररएका प्रश्नहरू छन ्भने 

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

(608) 262-7777 मा िोन गनुमहोला । 

• अपडेटको लादग कृपया COVID-19 प्रदिदरया िेबसाईट हदे ैगनुमहोला । 

https://covidresponse.wisc.edu/faq/
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