
विषय: बाविरको सरुक्षा, काययक्रमिरू, खोप र अरू 

यस सन्दशेमा समेटिएको छ 

• बाटिर जााँदाको स्वास््य र सरुक्षाका सझुाविरू  

• काययक्रमिरूको अपडेि  
• परीक्षण 
• खोप 
• सियोग कसरी पाउने 

बाहिर जााँदाको स्वास््य र सुरक्षाका सुझाविरू 

मौसम राम्रो ि ुँद ैजाुँदा, अब बाविर गएर ताजा िािा विन र व्यायाम गने राम्रो समय िो । यी सरुक्षाका सझुाििरूमा ध्यान 

वदनिुोिा: 

• अरूिरूसुँग ि ुँदा र विशेष गरी ६ विटको भौवतक दरूी कायम गनय सक्न ुि ुँदनै भने मास्क लगाउनिुोला । 

• यहद तपाई ंसाथीिरूसाँग भेट्न चािानुिुन्छ भने जमघट गदाा भौहतक दूरी कायम राख्न सक्ने योजना 

बनाउनुिोला जस्तै वक आगो ताप्ने, वपकवनक (खाना एकअकायसुँग नबाुँड्निुोिा) योग र िाइक । रक्सी वपउने 

खेििरू, potlucks, र पाटीिरू, र टोिीमा खेल्ने खेिकुदिरू िा नवजकको सम्पकय मा आउनेद खेििरू जस्ता 

भौवतक दरूी कायम राख्न गाह्रो ि ने गवतविवििरूबाट टाढा रिनिुोिा । 

कायाक्रमिरूको अपडेट 

मार्य ८ दवेख प्रभािकारी ि ने गरी, क्याम्पसका कायाक्रमिरू हभत्र ५० जनासम्म र बाहिर १५० जनसम्मको ला हग 

आयोजना गना सहकनेछ । मास्क िगाउन र भौवतक दरूी कायम राख्न आिश्यक छ । खाने र वपउने कुरािरूको अनमुती छैन । 

Safer Badgers काययक्रममा भाग विन सक्ने व्यवििरू मात्र विश्वविद्यािय द्वारा प्रायोवजत काययक्रमिरूमा भाग विन 

सक्छन;् कुनै पाि ना िा आगन्तकुिरूिाई अनमुवत छैन । थप जान्निुोस ्। 

परीक्षण 

क्याम्पसमा प्रयोग गररएको पीसीआर परीक्षण COVID-19 सङ््कक्रमणको िावग उपलब्ध सबैभन्दा हवहिष्ट परीक्षण 

िो । प्रत्येक जाुँर् गने परीक्षणिरूका केिी गित पोवजवटभिरू ि न सकेपवन, पोवजवटभ नवतजा आएका व्यवििरूिे रोग 

िैिाउन रोक्नको िावग अिग्गै रिनपुदयछ । क्याम्पस प्रवतवक्रयाको कारण, University Health Services ले आफ्नो 

परीक्षणको नहतजाको बारेमा हचन्ता भएका व्यहििरूका लाहग समीक्षा गने प्रहक्रया अनुरोध प्रदान गदाछ । 

MyUHS को Messages मा, “new message” र “COVID-19 Related Messages” छनौट गनुयिोस ्। तपाईकंो 

नवतजाको समीक्षा गनयका िा वग प्रदायकिाई २४ दवेख ४८ घण्टा िाग्नेछ । 

नेपाली / NEPALI 

https://news.wisc.edu/changes-to-campus-events-policy/


खोप 

• क्याम्पसमा कमाचारी र हवद्याथीिरूको लाहग खोपिरूको उपलब्धता University Health Services िे 

राज्यबाट प्राप्त गने खोपको मात्राका साथसाथै राज्य र संघीय सरकारिरू द्वारा प्रदान गररएको योग्यता 

वदशावनदशेिरूमा भर पदयछ । 

• मागयदशयन विस्तार ि ने क्रममा UHS ले योग्य व्यहििरूलाई क्याम्पसमा खोप हदनको लाहग सम्पका  गदैछ । 

कृपया UHS िाई सम्पकय  नगनुयिोिा; अपडेटिरूका िावग तपाईकंो wisc.edu ईमेि िनेुयिोिा । 

• िािमा वबमारीिरूको सीिा स्यािार भवूमकाको िावग सेिा वदनिेरूिाई, भाइरस िा भाइरसको नमनूाको प्रत्यक्ष 

सम्पकय मा भएका, र क्याम्पसमा ६५ बषय िा मावथ उमेरका सवक्रय सदस्यिरूिाई उमेरका खोप प्रदान गररएको छ । 

थप खोपिरू उपिब्ि ि ने क्रममा, UHS िे सम्पकय  गने अको समिूिरूमा व्यविगत-रूपका पवशयक्षकिरू (५५ िषय 

िा मावथका), वप्रस्कूि/बाि िरेर्ाि कमयर्ारी, र भोजन /आिास कमयर्ारीिरू (५५ िषय िा मावथका) पदयछन ्। 

• वबिीबार, मार्य ४ िा बिुबार, मार्य १७ को क्याम्पसमा खोपको फोरममा भाग हलएर थप जान्नुिोस ्।  

उपशीषयकिरू र ASL अनिुाद सेिा प्रदान गररनछे; रेकवडयङ््कगिरू covidresponse.wisc.edu मा रावखनेछ । 

सियोग कसरी पाउने 

• यहद तपाईसंाँग िेरै सोविएका प्रश्निरूमा सम्बोिन नगररएका प्रश्निरू छन ्भने 

covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेि पठाउनिुोिा िा UW–Madison को COVID-19 सिायता िाईन 

(608) 262-7777 मा िोन गनुयिोिा । 

• अपडेटको िावग कृपया COVID-19 प्रवतवक्रया िेबसाईट िदे ैगनुयिोिा । 

https://news.wisc.edu/uw-madison-to-begin-vaccinating-members-of-campus-community-aged-65-and-older/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bFe60gNJBDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c1NhIc0pXFw
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/

