
 

 

विषय: खोपको योग्यता बढ्यो; खोप लगाउने समय कसरी बनाउने 

  
यस सन्दशेमा समेटिएको छ 

• खोपको योग्यता बढ्यो 

• खोप लगाउन ेसमय कसरी बनाउने 

• तपाईलंे परूा रूपमा खोप लगाउन ुभएपटछ 

 
हामी सेमेस्टरको अवततम हप्ताहरूमा पगु्ने क्रममा, हामी COVID-19 विरूद्धको लडाईमा भएका प्रगवतको महत्त्िपरू्ण 

सङ्केतहरू मनाउन सक्छौं: 

 

• १५,००० भतदा बढी कमणचारी र विद्यार्थीहरूले खोपको कवततमा पवन एउटा डोज पाएका छन ्

 

• यस हप्ता, वनयवमत क्यातपसको COVID-19 परीक्षर्बाट छूट पाउने परूा रूपमा खोप लगाएका विद्यार्थी र 

कमणचारीहरूको सङ््या १०,००० पार गने अपेक्षा गदणछौं (डोजको खोप िा दईुिटा डोजको खोपको दोस्रो डोज 

पाएको कवततमा २ हप्ता पवछ)  

 

• डेन काउतटीमा लगभग १६ िषण उमेर र मावर्थका आधा व्यविहरूले खोपको कवततमा एउटा डोज पाईसकेका छन ्– 

काउतटीले आशा गदणछ वक मे ५ सतममा यो सङ््या ८० प्रवतशतसतम पगु्न सक्दछ 

 
परूा रूपमा खोप लगाउनाले अझै धेरै सरुवक्षत गवतविवधहरूको बाटो खोलेतापवन, हाम्रो क्यातपस समदुायमा अझै धेरै 

सदस्यहरूले परूा रूपमा खोप नलगाएसतम, सबैले - पूरा रूपमा खोप लगाएकाले पनि - अिुहार ढाक्िे र भौनिक दूरी 

कायम राख्िे जस्िा सावधािी अपिाउि जारी राख्ि महत्त्वपूर्ण छ । 

 
यो विशेष गरी महत्त्िपरू्ण छ वकनवक हामीले क्याम्पसमा र बानहर पोनजनिभ केसहरू बढेको देख्ि थालेका छौं र 

COVID-19 को अत्यनधक सङ््करामक प्रजानिहरू राष्ट्र र नवस्किनसि नभत्र फैलि जारी छ ।  

खोपको योग्यिा बढ्यो 

यस हप्ता, विस्कवतसनमा बस्ने, काम गने िा अध्ययन गने सबै जो कवततमा १६ बषणको उमेरका छन,् ती व्यविहरू COVID-19 

खोप लगाउने समय बनाउन योग्य छन ्। 

 
हामी तपाईलंाई COVID-19 को खोप खोज्न दृढतापिूणक प्रोत्साहन गदणछौं । यसले तपाईकंो मात्र सरुक्षा गदनै, तपाई ंिरपरका 

मावनसहरूलाई पवन सरुक्षा वदिँदछ, जसमा गतभीर वबरामी िा मतृ्यकुो जोवखममा रहकेा व्यविहरू समािेश छन ्। संयिु राज्य 

अमेररकामा बस्ने जोसकैुले पवन उनीहरूको आप्रिासन िा स्िास््य वस्र्थवतलाई ध्यान नवदई खोप वनिःशलु्क लगाउन सक्दछन ्। 

 

नेपाली / NEPALI 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html


 

 

खोप लगाउिे समय कसरी बिाउिे 

• हामी तपाईलंाई राज्यभरीका फामेसीहरू र स्िास््य सेिा प्रदायकहरू सवहत खोप पाउिे जुिसुकै ठाउँमा खोप 

लगाउि प्रोत्साहि गदणछौं । Centers for Disease Control and Prevention ले खोप खोज्ने उपकरर् प्रदान 

गदणछ: https://vaccinefinder.org/  

• Wisconsin Department of Health Services registry मा साइि अप गिुणहोस ्। एकपटक तपाईलंे दताण 

गनुणभएपवछ, DHS ले तपाईलंाई क्यातपस बावहर खोप लगाउने समय बनाउने विकल्पहरूको सार्थ ईमेल पठाउनेछ । 

उनीहरूले क्यातपसमा खोप लगाउने समयको विकल्पहरूको बारेमा ईमेल पठाउन ेछैनन ्। 

• UHS ले पवन COVID-19 को खोप लगाउने समयहरू प्रदान गदछै, तर हामीले राज्यबाट खोपहरूको सीवमत 

आपवूतण पाईरहकेा छौं र हामीले चाहकेो जवत खोप लगाउने समय प्रदान गनण सक्दनैौं । UHS ले िपाईलंाई ईमेल 

गदैि खोप लगाउिे समय उपलब्ध ह ँदा UHS ले िपाईलंाई ईमेल पठाउिे छैि - खोप लगाउिे समय 

बिाउि िपाईलें MyUHS portal मा हेिुण पिेछ । जवहले सतभि, तपाईलंे कुन खोप लगाउन चाहन ुहुतछ रोज्न 

सक्न ुहुिँदछ (तपाईलंे खोजेको समयमा उपलब्ध हुने आधारमा) । 

• यवद तपाईलंे पवहलो पटक हदेाण UHS मा कुनै खोप लगाउने समय उपलब्ध छैनन ्भने, कृपया हेिण जारी 

राख्िुहोला; खोप उपलब्ध ह िे नबनिकै खोप लगाउिे समय थनपन्छि ्। नयािँ खोप लगाउने समयहरू प्राय: 

हप्ताको बीचमा उपलब्ध हुिँदछन ्। कवहलेकािँही MyUHS portal क्यातपस बावहरका खोप लगाउने समयको 

जानकारी पवन हुिँदछन ्। 

 

िपाईलें पूरा रूपमा खोप लगाउिु भएपनछ  

• यवद तपाईलंे क्यातपसमा खोप लगाउन ुभएको छ भन,े तपाईकंो खोपको रेकडण तपाईकंो MyUHS portal मा 

उपलब्ध हुनेछ । तपाईलंे वनयवमत क्यातपस परीक्षर्बाट छूत पाउन र्थप कायणहरू गनुणपदनै । 

• यवद तपाईलंे क्यातपस बावहर खोप लगाउन ुभएको छ भने, कृपया िपाईकंो खोपको रेकर्ण खोपको श्ृंखला पूरा 

भएपनछ MyUHS मा अपलोर् गिुणहोला । MyUHS मा तपाईकंो रेकडण दवेखन ५ व्यिासावयक वदन हरूसतम 

लाग्न सक्दछ । तपाईकंो रेकडण साझा गनुणहुिँदा तपाईलंे क्यातपसका अगिुाहरूलाई क्यातपस समदुाय कवत सरुवक्षत छ 

भनेर बझु्न र क्यातपस पररचालनको बारेमा वनर्णय वलने क्षमता बढाउन सहयोग गनुणहुिँदछ । 

• वनयवमत क्यातपस COVID-19 परीक्षर्बाट तपाईलंे पाउन ुहनुे छोट तपाईकंो खोपको अवततम डोज भतदा दईु हप्ता 

पवछ लाग ूहुनेछ । 

 

सहयोग कसरी पाउिे 

• यवद तपाईसंिँग धरैे सोवधएका प्रश्नहरूमा सतबोधन नगररएका प्रश्नहरू छन ्भने covidresponse@vc.wisc.edu 

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

गनुणहोला । 

 
• अपडेटको लावग कृपया COVID-19 प्रवतवक्रया िेबसाईट हदे ैगनुणहोला । 

https://vaccinefinder.org/
https://vaccinate.wi.gov/en-US/
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/

