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यात्रा सम्बन्धित स्वास््य चेतावनी 

• यात्रा गनााले तपाईलंाई COVID-19 लाग्ने र फैलाउने सम्भावना बढ्दछ । COVID-19 को अझै सङ््करामक 

प्रजावतहरू दशेभरी र विस्कवधसन वभत्र फेला परेका छन ्। यसले वबरामी, अस्पतालमा भती हुन ेर मतृ्यमुा अको िवृि 

हुने खतरा वनम्त्याउँदछ । यी कारणहरूले गदाा खोप लगाएका व्यविहरूलाई पवन यात्रा नगना एकदम प्रोत्साहन 

गररधछ । 

 

• यवद यात्रा गनै पदाछ भने, आफ्नो जोवखम कसरी घटाउने जाधनहुोस ्। 

 
• यवद तपाई ंयात्रा गद ैहुनहुुधछ भने, म्यावडसन क्षेत्र िरपर फका दँा, तपाईकंो यात्राको ३-५ न्दन पन्छ परीक्षण गना र 

नेगेन्िभ देन्िएपन्न आफैैँलाई यात्राको ७ न्दन सम्म क्वारेधिाइनमा राख्न (कक्षा र काम बाहेक घरैमा रहने) 

अपेक्षा गररधछ । यवद तपाईलंे परीक्षण गनुा भएन भने, यात्रा पवछको १० वदनसम्म आफँैलाई क्िारेधटाइनमा 

राख्नहुोला । 

 

िोप कसरी पाउने 

UW–Madison ले खोप लगाउन चाहने सबै कमाचारीहरू र योग्य विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा र बान्हर िोप लगाउने 

समय बनाउन प्रोत्सावहत गदाछ । वकनवक University Health Services को खोप आपवूता अवहलेसम्म सीवमत रहकेो छ, 

तपाईलं ेक्याम्पस बावहर अझै चाँडो खोप लगाउन सक्नहुुधछ । 

 

• को योग्य छ: UW–Madison का सबै कमाचारीहरू, जसमा विद्यार्थी कमाचारीहरू र व्यविगत र घरबाट काम गने 

कमाचारीहरू खोपको लावग योग्य छन ्। र्थप रूपमा, राज्यका अधय मापदण्डहरू परूा गने विद्यार्थीहरू योग्य छन,् 

जसमा केही स्िास््य अिस्र्थाहरू िा केही सेवटङ््कगहरूमा काम गने कुराहरू समािेश छ । अन्प्रल ५ देन्ि, १६ वर्ा 

उमेर र मान्िका न्वस्कन्धसनमा बस्ने, काम गने र पढ्ने व्यन्िहरू योग्य हुनेछन ्। 

 

• शुरू गने: MyUHS portal हनेुाहोला । यसल ेतपाईलंाई क्याम्पसमा िोपको समय बनाउन र Wisconsin 

Department of Health Services िोपको रेन्िस्रीमा साइन अप गना अनमुवत वददँछ । एकपटक तपाईलंे 

दताा गनुाभएपवछ, DHS ले तपाईलंाई क्याम्पस बावहर खोप लगाउने समय बनाउने विकल्पहरूको सार्थ ईमेल 

पठाउनेछ । विद्यार्थी कमाचारीहरू लगायत कमाचारीहरू, राज्यको पररभाषा अधतगात विद्यार्थीका सार्थ संकारी र 

कमाचारीको प्रत्यक्ष सम्पका को िा अवघल्लो योग्यता मापदण्ड अधतगात खोपका लावग योग्य छन ्। 

नेपाली / NEPALI 

https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-holiday-and-travel-guidance/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://vaccinate.wi.gov/en-US/
https://vaccinate.wi.gov/en-US/
https://vaccinate.wi.gov/en-US/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-about.htm


• क्याम्पस बान्हरका िप न्वकल्पहरू: तपाईकंो स्वास््य सेवा प्रदायकसैँग खोप लगाउन ेसमय बनाउने कुरा 

बझु्नहुोला । र्थपमा, अझै िेरै फामेसीहरूले, िसमा ठूला िुद्रा न्वके्रताहरूमा पन्न समावेश छन,् खोप वदन 

शरुू गरेका छन ्। सहभागी फामेसीहरूको सचूी र खोप लगाउने समयको वनदशेनहरूको लावग DHS को िेबसाईट 

हनेुाहोला । 

 

• MyUHS हेदै गनुाहोला: आउने हप्ताहरूमा UHS ले खोपको आपवूता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ, त्यसैले तपाईलंे 

MyUHS portal हदे ैगनुापनेछ । 

 

• िोप लगाउैँदा के अपेक्षा गने जाधनहुोस ्। 

 

• यवद तपाईलंे क्याम्पस बावहर खोप लगाउन ुभयो भने, MyUHS मा तपाईकंो रेकर्ा अपलोर् गना याद गनुाहोला । 

तपाईलंे क्याम्पसको वनयवमत COVID-19 परीक्षणबाट छूट पाउनको लावग यो गनुापदाछ । 

 

• यो हप्ता, UHS ले यी विभागहरूमा दोस्रो र तेस्रो न्शफ्िका कमाचारीहरूका लान्ग बढाईएका घण्िाहरू प्रदान 

गदैछ: Facilities Planning and Management, Athletics, Wisconsin Unions, Conference 

Centers and Mail Services, Housing, Mouse Breeding Core and Research Services, 
University Health Services । र्थप जाधनहुोस ्

 

• दोस्रो र तेस्रो वशफ्टका अधय कमाचारीहरूका लावग र्थप वक्लवनक विकल्पहरू चाँडै उपलब्ि हुनेछन ्। वििरणहरू 

उपलब्ि हुना सार्थ UHS ल ेयी कमाचारीहरूलाई र्थप जानकारी प्रदान गनेछ । 

 

िोप लगाउने बारेमा कुरा गने 

के कुनै कममचारीले खोप लगाएको कुरा आफ्नो सपुरभाईजर वा व्यवस्थापकलाई बताउन ुपदमछ ? 

 
पदनै । अधय वचवकत्सा समस्या िा अिस्र्था जस्तै कुनै व्यविको खोपको वस्र्थवत वनजी हुदँछ । कमाचारीहरूले यो जानकारी 

सपुरभाईजरहरू िा प्रबधिकहरूलाई साझेदारी गना आिश्यक छैन । यसमा सीवमत छूट्हरू छन ्(जस्तै स्िास््य सेिा 

भवूमकाहरू) जहाँ खोप वस्र्थवतको जानकारी साझा गना आिश्यक छ, तर यी सीवमत मावमलाहरूमा कमाचारीहरूलाई 

औपचाररक रूपमा यस आिश्यकताको बारे सवूचत गररधछ । सामाधयतया, विशेष गरी स्िास््य अिस्र्थाका कारण अझै िेरै 

व्यविहरू खोपका लावग योग्य हुदँा यस वकवसमका प्रश्नहरू कमाचारीहरूलाई सोध्न ुहुदँनै, यसो गदाा कुनै कमाचारीले मेवडकल 

िा अशिता सचूना साझा गना बाध्य भएको महससु गना सक्दछन ्। तर, सपुरभाईजर र प्रबधिकहरूले Safer Badger app 

को रङ््कग िा अिस्र्थाको (हररयो भिन पहुचँ स्िीकृत) बारेमा सोध्न सक्नेछन ्। 

 
के मसँग काम गने कसैलाई उनीहरूले खोप लगाएका छन ्टक छैनन ्सोध्न ुठीक छ ? 

 
हुदँनै । अधय वचवकत्सा समस्या िा अिस्र्था जस्तै कुनै व्यविको खोपको वस्र्थवत वनजी हुदँछ र कमाचारीहरूलाई यो कुरा साझा 

गना सोध्न पाईदँनै । सामाधयतया, विशेष गरी स्िास््य अिस्र्थाका कारण अझै िेरै व्यविहरू खोपका लावग योग्य हुदँा 

उनीहरूलाई खोपको वस्र्थवत नसोध्न ुराम्रो व्यिहार हो । कसैल ेआफ्नो खोप वस्र्थवतको जानकारी अरूलाई साझा गना चाहधछ 

भने त्यसो गना स्ितधत्र छ, तर यो जानकारी काम गन ेिा कामको ररपोटा गन ेअरूसँग साझा गन ेकुनै पवन आिश्यकता छैन । 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm#Wisconsin%20COVID-19%20Vaccine%20Registry
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm#Wisconsin%20COVID-19%20Vaccine%20Registry
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm#Wisconsin%20COVID-19%20Vaccine%20Registry
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
https://news.wisc.edu/more-opportunities-for-vaccines-for-employees-at-uw-madison/
https://news.wisc.edu/more-opportunities-for-vaccines-for-employees-at-uw-madison/
https://news.wisc.edu/more-opportunities-for-vaccines-for-employees-at-uw-madison/
https://admin.news.wisc.edu/badger-talks-video-follow-vaccine-etiquette/


 

परीक्षणको अपरे्ि 

• हाम्रो परीक्षण स्र्थलहरूमा र पदाा पछावडका कमाचारीहरू प्रवरयालाई सकेसम्म सरुवक्षत र सवजलो बनाउनको लावग 

लगनशील भई काम गरररहकेा छन ्। उनीहरूसँग अधतवरा या गने रममा हामी तपाईहंरूको िैयाता र समझदारीलाई 

िधयबाद वददँछौं । 

 

• यवद तपाईलंे परीक्षणको नमनूा प्रदान गदाा तपाईकंो शीशी िेरै भररयो भने, कृपया यसलाई िाली गना 

निोज्नुहोला; त्यसो गदाा नमनूा दवूषत हनु ेजोवखम हुधछ । कमाचारीले तपाईलंाई शीशी फ्याल्न सहयोग गरेर 

तपाईलंाई नयाँ शीशी वदनेछन ्। 

 

• वकनभने बढ्दो सङ््कख्यामा कमाचारी र विद्यार्थीहरूले खोप लगाएका छन ्र वनयवमत परीक्षणको आिश्यक पदनै, 

क्याम्पसले पयााप्त पहुचँ प्रदान गद ैपरीक्षण स्र्थलहरूको सङ््कख्या घटाउन सकेको छ । 

 
यी परीक्षण स्िलहरू अन्प्रल १ को न्दनको अधत्यमा बधद हुनेछन;् नवजकका स्र्थलहरू विकल्पका रूपमा 

वदईएको छ: Health Sciences Learning Center (िैकवल्पक स्र्थल: Nielsen Tennis Stadium), Carson 

Gulley Center (िैकवल्पक स्र्थल: Dejope Residence Hall), Helen C. White (िैकवल्पक स्र्थल: Pyle 

Center) । 

 
अरू सबै परीक्षण स्र्थलहरू उही सञ्चालन समयका सार्थ खलुा रहनेछन । परीक्षण स्िलहरू शुक्रबार, शन्नबार, 

आइतबार, अन्प्रल २-४ मा िुला रहनेछन ्। कमाचारी र विद्यार्थीहरूले आफ्नो वनयवमत समयमा परीक्षण गना 

जारी राख्नपुनेछ । 

 

सहयोग कसरी पाउने 

• यवद तपाईसँंग िरैे सोविएका प्रश्नहरूमा सम्बोिन नगररएका प्रश्नहरू छन ्भने covidresponse@vc.wisc.edu 

मा ईमेल पठाउनहुोला िा UW–Madison को COVID-19 सहायता लाईन (608) 262-7777 मा फोन 

गनुाहोला । 

 
• अपडेटको लावग कृपया COVID-19 प्रवतवरया िेबसाईट हदे ैगनुाहोला । 

https://covidresponse.wisc.edu/testing/#locations
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/

