
 

 

विषय: खोपको अपडेट 

 
यस सन्दशेमा समेटिएको छ 

• UHS लाई तपाईलंे खोप लगाउन ुभएको कुरा कसरी बताउने 

• Johnson & Johnson खोपको अपडेि 

• खोप लगाउने समय कसरी बनाउने 

 
COVID-19 बाट बच्न क्याम्पस र समदुायले खोप लगाउन महत्त्वपरू्ण प्रगति कायम राखेका छन् – अतहलेसम्म १९, ००० 

भन्दा बढी कमणचारी र तवद्यार्थीहरूले खोपको कतम्िमा पतन एउटा डोज पाएका छन ्। जति चााँडो हामीले खोप लगाउन 

सक्दछौं, त्यति नै राम्ररी हामी हाम्रो समदुाय, दशे र संसारभरी फैतलरहकेो अझै सङ््करामक COVID-19 को प्रजाति तवरूद्ध 

बच्न सक्दछौं । 

 
हाम्रो समदुायको कति प्रतिशि व्यतिहरूले खोप लगाएका छन ्भनेर र्थाहा पाउाँदा तवश्वतवद्यालयका अगवुाहरूलाई क्याम्पस 

सञ्चालनहरू र स्वास््य िर्था सरुक्षा नीतिहरूको बारेमा तनर्णय तलन सहयोग पगु्दछ । धेरै कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले 

क्याम्पस बावहर खोप लगाएका छन ्– यवि तपाई ंवतनीहरू र्ध्ये एक हुनुहुन्छ भने, UHS लाई तपाईलें खोप 

लगाएको कुराको जानकारी विन वनवित गनुमहोस ्! यसले िपाईलंाई तनयतमि क्याम्पस परीक्षर्बाट छूट पाउन सतुनतिि 

पतन गदणछ । 

 
 

UHS लाई तपाईलें खोप लगाएको कुराको जानकारी कसरी विने 
यतद िपाईलंे क्याम्पसमा खोप लगाउन ुभएको छ भने, िपाईकंो रेकडण MyUHS मा पतहले नै रहनेछ – िपाईलंे र्थप केही गनुण 

पदनै । 

 
यतद िपाईलंे क्याम्पस बातहर खोप लगाउाँद ैहुनहुुन्छ भने, िपाईलंे एउटा डोजको खोपा वा दईुवटा डोजको खोपको दबैु डोज 

नपाउञ्जेलसम्म पखणनहुोला । त्यसपतछ िपाईकंो खोपको रेकडण अपलोड गने कदम चाल्नहुोला: 

 
िपाईकंो NetID र पासवडण राखेर MyUHS मा लग-ईन गनुणहोस ्। 

 
“Welcome to UW–Madison University Health Services” शीर्णकको िल िपाईलं ेयी कुराहरू दखे्नहुुनेछ: 

“Submit outside records of COVID-19 Vaccination HERE.” “HERE.” र्ा वर्थच्नुहोस ्।  

  
त्यसपतछ िपाई ं“Medical Clearances” पेजमा पगु्नहुुनेछ । “Items required for clearance” अन्िगणि “COVID 

vaccine” को शीषमक खोज्नहुोस ्। “Update” लेखेको हररयो बटनर्ा वर्थच्नुहोस ्। 

  
“COVID-19 Immunization Record Upload” को मतुन िपाईलंाई तपाईकंो खोपको रेकडम अपलोड गनम अनुरोध 

गररनेछ । यो एक फोटोको फाईल (PNG, JPG, JPEG) िा PDF हुन सक्िछ । अरू प्रकारको फाईलहरू अपलोड गनण 

खोजेमा त्रतुट सन्दशे दतेखनेछ । 

नेपाली / NEPALI 

https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx


 

 

 

स्वीकाररने रेकडणहरूमा समावेश छन:् 

• िपाईलंे खोप लगाउन ुभएको ठाउाँमा पाउन ुभएको आतिकाररक Centers for Disease Control and 

Prevention को खोप काडम । यसमा दईुवटा व्यतिगि पतहचान गने जानकारी हुन आवश्यक छ, जस्िै तक 

नाम र जन्म तमति; खोपको लट नम्बर; खोपको नाम (उदाहरर्का लातग, Moderna, Pfizer, वा 

Janssen/Johnson & Johnson); खोपको तमति (Moderna र Pfizer को लातग दईुवटा तमतिहरू हुन ु

पदणछ); तक्लतनकको नाम (तक्लतनकको आतिकाररक नाम; यतद तक्लतनक फामेसी, कृपया पसलको नम्बर पतन 

राख्नहुोला)  

• िपाईकंो Wisconsin Immunization Registry vaccination record  

• तवस्कतन्सन बातहरको राज्यको खोप रेकडण 

• अमेररका बातहरको खोपको लातग, िपाईकंो सबै भन्दा परूा रेकडण । UHS ले World Health 

Organization को आपिकालीन प्रयोगको सचूीमा कायम खोपहरूलाई पतन मान्यिा तदनछे ।  

 

िपाईलंे आफ्नो एक डोजको खोपको वर्वत र खोप बनाउने कम्पनीको नार् िा तपाईकंो डोजको खोप्को वर्वतहरू र 

खोप बनाउने कम्पनीको नार्हरू पतन “Doses of COVID-19 Vaccine” भन्ने भागमा राख्नपुनेछ । 

 

पूरा भएपवछ “Done” तर्थच्नहुोस ्। 

  
तपाईकंो MyUHS खातार्ा तपाईकंो रेकडम िेवखन पााँच व्यिासायीक विनसम्र् लाग्न सक्िछ । रेकडणको समीक्षा हुने 

रममा िपाईकंो Medical Clearance जानकारीले “awaiting review” भनेर दखेाउनेछ । एक पटक यो स्वीकृि 

भएपतछ, त्यहााँ “satisfied" दखेाउनेछ । िपाईलंे खोपको अतन्िम डोज पाउन ुभएको दईु हप्ता भएपतछ र िपाईकंो रेकडण 

स्वीकृि भएपतछ, िपाईकंो Badger Badge हररयो रङ््कगमा बदतलनेछ । 

 
Johnson & Johnson खोपको अपडेट  
मङ््कगलबार, संघीय सरकार र तवस्कतन्सन राज्यको मागणतनदशेन आिारमा राखेर, UHS ले Johnson & Johnson खोपको 

प्रशासन गनण रोक्यो । 

 
अमेररकाका छ जना व्यतिले खोप लगाएपतछ प्रतिकूल घटनाहरू ररपोटण गरेका छन ्र संघीय एजेन्सीहरूले यी प्रतितरयाहरू  

खोपसाँग सम्बतन्िि छन ्तक छैनन ्जााँच्दछैन ्। लगभग ७० लाख (7 million) व्यतिहरूले अमेररकामा Johnson & 

Johnson को खोप लगाईसकेका छन,् त्यसैले यी घटनाहरू तवरलै भेतटन्छन,् िर साविानीका लातग रोक लगाईएको छ । 

 
यस रोकले Pfizer र Moderna खोपहरूको सरुक्षा र चतलरहकेो प्रशासनमा कुनै प्रभाि पािैन । हामी तवद्यार्थी र 

कमणचारीहरूलाई खोप लगाउन प्रोत्सातहि गदणछौं – COVID-19 को कारर्ले गम्भीर तबरामी र मतृ्यबुाट आफूलाई, आफ्नो 

तप्रयजनहरूलाई र आफ्नो समदुायलाई बचाउने यो उत्तम िररका रहकेो छ । 

 
गएका िीन हप्ताहरूमा Johnson & Johnson को खोप पाएका कसैले यी लक्षर्हरू अनभुव गरेमा आफ्नो स्वास््य सेवा 

प्रदायकलाई सम्पकण  गनुणपनेछ: एकदम िेरै टाउको दखु्ने, पेट दखु्न,े खटु्टा दखु्न,े सास फेनण गाह्रो हुने ।  

https://www.dhfswir.org/PR/clientSearch.do?language=en
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0413-JJ-vaccine.html
https://www.dhs.wisconsin.gov/news/releases/041321a.htm
https://www.publichealthmdc.com/news/public-health-madison-dane-county-pausing-johnson-johnson-vaccine-administration


 

 

खोप लगाउने सर्य कसरी बनाउने 

हरेक हप्ता क्याम्पसमा प्रदान गररएको खोपको मात्रा अझै पतन माग भन्दा िेरै कम छ । यस कारर्, हामी िपाईलंाई राज्यभरीका 

फामेसीहरू र स्वास््य सेवा प्रदायकहरू सतहि खोप पाउने जुनसुकै ठाउाँर्ा खोप लगाउन प्रोत्साहन गिमछौं । 

 

• Wisconsin Department of Health Services registry र्ा साइन अप गनुमहोस ्। एकपटक िपाईलंे दिाण 

गनुणभएपतछ, DHS ले िपाईलंाई क्याम्पस बातहर खोप लगाउने समय बनाउने तवकल्पहरूको सार्थ ईमेल पठाउनेछ । 

उनीहरूले क्याम्पसमा खोप लगाउने समयको तवकल्पहरूको बारेमा ईमेल पठाउन ेछैनन ्। 

 

• Centers for Disease Control and Prevention ले खोप खोज्ने उपकरर् प्रदान गदणछ: 

https://vaccinefinder.org/ 
 

• UHS ले पतन COVID-19 को खोप लगाउने समयहरू प्रदान गदछै, िर हामीले राज्यबाट खोपहरूको सीतमि 

आपतूिण पाईरहकेा छौं र हामीले चाहकेो जति खोप लगाउने समय प्रदान गनण सक्दनैौं । UHS ले तपाईलंाई ईरे्ल 

गिैन खोप लगाउने सर्य उपलब्ध हुाँिा UHS ले तपाईलंाई ईरे्ल पठाउने छैन - खोप लगाउने सर्य 

बनाउन तपाईलें MyUHS portal र्ा हेनुम पनेछ । जतहले सम्भव, िपाईलंे कुन खोप लगाउन चाहन ुहुन्छ रोज्न 

सक्न ुहुाँदछ (िपाईलंे खोजेको समयमा उपलब्ि हुने आिारमा) । 

 

• यतद िपाईलंे पतहलो पटक हदेाण UHS मा कुनै खोप लगाउने समय उपलब्ि छैनन ्भने, कृपया हेनम जारी 

राख्नुहोला; खोप उपलब्ध हुने वबविकै खोप लगाउने सर्य र्थवपन्छन ्। नयााँ खोप लगाउने समयहरू प्राय: 

हप्ताको बीचमा उपलब्ि हुाँदछन ्। कतहलेकााँही MyUHS portal क्याम्पस बातहरका खोप लगाउने समयको 

जानकारी पतन हुाँदछन ्। 

 

सहयोग कसरी पाउने 

• यतद िपाईसंाँग िरैे सोतिएका प्रश्नहरूमा सम्बोिन नगररएका प्रश्नहरू छन ्भने covidresponse@vc.wisc.edu 

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

गनुणहोला । 

 
• अपडेटको लातग कृपया COVID-19 प्रतितरया वेबसाईट हदे ैगनुणहोला । 

 
 
 

https://vaccinate.wi.gov/en-US/
https://vaccinefinder.org/
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/

