नेपाली / NEPALI
विषय: खोपको अपडेट
यस सन्देशमा समेटिएको छ
• UHS लाई तपाईलें खोप लगाउनु भएको कुरा कसरी बताउने
• Johnson & Johnson खोपको अपडेि
• खोप लगाउने समय कसरी बनाउने
COVID-19 बाट बच्न क्याम्पस र समदु ायले खोप लगाउन महत्त्वपर्
ू ण प्रगति कायम राखेका छन् – अतहलेसम्म १९, ०००

भन्दा बढी कमणचारी र तवद्यार्थीहरूले खोपको कतम्िमा पतन एउटा डोज पाएका छन् । जति चााँडो हामीले खोप लगाउन
सक्दछौं, त्यति नै राम्ररी हामी हाम्रो समदु ाय, देश र संसारभरी फै तलरहेको अझै सङ्क्रामक COVID-19 को प्रजाति तवरूद्ध
बच्न सक्दछौं ।
हाम्रो समदु ायको कति प्रतिशि व्यतिहरूले खोप लगाएका छन् भनेर र्थाहा पाउाँदा तवश्वतवद्यालयका अगवु ाहरूलाई क्याम्पस
सञ्चालनहरू र स्वास््य िर्था सरु क्षा नीतिहरूको बारे मा तनर्णय तलन सहयोग पग्ु दछ । धेरै कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले
क्याम्पस बावहर खोप लगाएका छन् – यवि तपाई ं वतनीहरू र्ध्ये एक हुनुहुन्छ भने, UHS लाई तपाईलें खोप
लगाएको कुराको जानकारी विन वनवित गनमहु ोस् ! यसले िपाईलाई
ं तनयतमि क्याम्पस परीक्षर्बाट छूट पाउन सतु नतिि
पतन गदणछ ।

UHS

लाई तपाईलें खोप लगाएको कुराको जानकारी कसरी विने

यतद िपाईलें क्याम्पसमा खोप लगाउनु भएको छ भने, िपाईको
ं रे कडण MyUHS मा पतहले नै रहनेछ – िपाईलें र्थप के ही गनणु
पदैन ।
यतद िपाईलें क्याम्पस बातहर खोप लगाउाँदै हुनहु न्ु छ भने, िपाईलें एउटा डोजको खोपा वा दईु वटा डोजको खोपको दबु ै डोज
नपाउञ्जेलसम्म पखणनहु ोला । त्यसपतछ िपाईको
ं खोपको रे कडण अपलोड गने कदम चाल्नहु ोला:
िपाईको
ं NetID र पासवडण राखेर MyUHS मा लग-ईन गनणहु ोस् ।
“Welcome to UW–Madison University Health Services” शीर्णकको िल िपाईलें यी कुराहरू देख्नहु ुनेछ:
“Submit outside records of COVID-19 Vaccination HERE.” “HERE.” र्ा वर्थच्नह
ु ोस् ।

त्यसपतछ िपाई ं“Medical Clearances” पेजमा पग्ु नहु ुनेछ । “Items required for clearance” अन्िगणि “COVID
vaccine” को शीषमक खोज्नहु ोस् । “Update” लेखेको हररयो बटनर्ा वर्थच्नुहोस् ।
“COVID-19 Immunization Record Upload” को मतु न िपाईलाई
ं तपाईको
ं खोपको रेकडम अपलोड गनम अनुरोध
गररनेछ । यो एक फोटोको फाईल (PNG, JPG, JPEG) िा PDF हुन सक्िछ । अरू प्रकारको फाईलहरू अपलोड गनण

खोजेमा त्रतु ट सन्देश देतखनेछ ।

स्वीकाररने रे कडणहरूमा समावेश छन:्
• िपाईले
ं खोप लगाउनु भएको ठाउाँमा पाउनु भएको आतिकाररक Centers for Disease Control and
Prevention को खोप काडम । यसमा दईु वटा 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 दईु वटा तमतिहरू हुनु
पदणछ); तक्लतनकको नाम (तक्लतनकको आतिकाररक नाम; यतद तक्लतनक फामेसी, कृ पया पसलको नम्बर पतन
राख्नहु ोला)
• िपाईको
ं Wisconsin Immunization Registry vaccination record
• तवस्कतन्सन बातहरको राज्यको खोप रे कडण
• अमेररका बातहरको खोपको लातग, िपाईको
ं सबै भन्दा परू ा रे कडण । UHS ले World Health
Organization को आपिकालीन प्रयोगको सच
ू ीमा कायम खोपहरूलाई पतन मान्यिा तदनेछ ।
िपाईलें आफ्नो एक डोजको खोपको वर्वत र खोप बनाउने कम्पनीको नार् िा तपाईको
ं डोजको खोप्को वर्वतहरू र
खोप बनाउने कम्पनीको नार्हरू पतन “Doses of COVID-19 Vaccine” भन्ने भागमा राख्नपु नेछ ।
पूरा भएपवछ “Done” तर्थच्नहु ोस् ।
तपाईको
ं MyUHS खातार्ा तपाईको
ं रेकडम िेवखन पााँच व्यिासायीक विनसम्र् लाग्न सक्िछ । रे कडणको समीक्षा हुने
रममा िपाईको
ं Medical Clearance जानकारीले “awaiting review” भनेर देखाउनेछ । एक पटक यो स्वीकृ ि
भएपतछ, त्यहााँ “satisfied" देखाउनेछ । िपाईलें खोपको अतन्िम डोज पाउनु भएको दईु हप्ता भएपतछ र िपाईको
ं रे कडण
स्वीकृ ि भएपतछ, िपाईको
ं Badger Badge हररयो रङ्क्गमा बदतलनेछ ।

Johnson & Johnson खोपको अपडेट
मङ्क्गलबार, संघीय सरकार र तवस्कतन्सन राज्यको मागणतनदेशन आिारमा राखेर, UHS ले Johnson & Johnson खोपको
प्रशासन गनण रोक्यो ।
अमेररकाका छ जना व्यतिले खोप लगाएपतछ प्रतिकूल घटनाहरू ररपोटण गरे का छन् र संघीय एजेन्सीहरूले यी प्रतितरयाहरू
खोपसाँग सम्बतन्िि छन् तक छै नन् जााँच्दैछन् । लगभग ७० लाख (7 million) व्यतिहरूले अमेररकामा Johnson &
Johnson को खोप लगाईसके का छन,् त्यसैले यी घटनाहरू तवरलै भेतटन्छन,् िर साविानीका लातग रोक लगाईएको छ ।
यस रोकले Pfizer र Moderna खोपहरूको सरु क्षा र चतलरहेको प्रशासनमा कुनै प्रभाि पािैन । हामी तवद्यार्थी र
कमणचारीहरूलाई खोप लगाउन प्रोत्सातहि गदणछौं – COVID-19 को कारर्ले गम्भीर तबरामी र मृत्यबु ाट आफूलाई, आफ्नो
तप्रयजनहरूलाई र आफ्नो समदु ायलाई बचाउने यो उत्तम िररका रहेको छ ।
गएका िीन हप्ताहरूमा Johnson & Johnson को खोप पाएका कसैले यी लक्षर्हरू अनभु व गरे मा आफ्नो स्वास््य सेवा
प्रदायकलाई सम्पकण गनणपु नेछ: एकदम िेरै टाउको दख्ु ने, पेट दख्ु ने, खट्टु ा दख्ु ने, सास फे नण गाह्रो हुने ।

खोप लगाउने सर्य कसरी बनाउने
हरे क हप्ता क्याम्पसमा प्रदान गररएको खोपको मात्रा अझै पतन माग भन्दा िेरै कम छ । यस कारर्, हामी िपाईलाई
ं राज्यभरीका
फामेसीहरू र स्वास््य सेवा प्रदायकहरू सतहि खोप पाउने जुनसुकै ठाउाँर्ा खोप लगाउन प्रोत्साहन गिमछौं ।
•

Wisconsin Department of Health Services registry र्ा साइन अप गनमह
ु ोस् । एकपटक िपाईलें दिाण
गनणभु एपतछ, DHS ले िपाईलाई
ं क्याम्पस बातहर खोप लगाउने समय बनाउने तवकल्पहरूको सार्थ ईमेल पठाउनेछ ।

उनीहरूले क्याम्पसमा खोप लगाउने समयको तवकल्पहरूको बारे मा ईमेल पठाउने छै नन् ।
•

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 गदैछ, िर हामीले राज्यबाट खोपहरूको सीतमि
आपतू िण पाईरहेका छौं र हामीले चाहेको जति खोप लगाउने समय प्रदान गनण सक्दैनौं । UHS ले तपाईलाई
ं ईर्ेल
गिैन खोप लगाउने सर्य उपलब्ध हुाँिा UHS ले तपाईलाई
ं ईर्ेल पठाउने छै न - खोप लगाउने सर्य
बनाउन तपाईलें MyUHS portal र्ा हेनमु पनेछ । जतहले सम्भव, िपाईलें कुन खोप लगाउन चाहनु हुन्छ रोज्न

सक्नु हुदाँ छ (िपाईलें खोजेको समयमा उपलब्ि हुने आिारमा) ।
•

यतद िपाईलें पतहलो पटक हेदाण UHS मा कुनै खोप लगाउने समय उपलब्ि छै नन् भने, कृपया हेनम जारी
राख्नुहोला; खोप उपलब्ध हुने वबविकै खोप लगाउने सर्य र्थवपन्छन् । नयााँ खोप लगाउने समयहरू प्राय:
हप्ताको बीचमा उपलब्ि हुदाँ छन् । कतहलेकााँही MyUHS portal क्याम्पस बातहरका खोप लगाउने समयको
जानकारी पतन हुदाँ छन् ।

सहयोग कसरी पाउने
•

यतद िपाईसाँं ग िेरै सोतिएका प्रश्नहरूमा सम्बोिन नगररएका प्रश्नहरू छन् भने covidresponse@vc.wisc.edu
मा ईमेल पठाउनहु ोला वा UW–Madison को COVID-19 सहायिा लाईन (608) 262-7777 मा फोन
गनणहु ोला ।

•

अपडेटको लातग कृ पया COVID-19 प्रतितरया वेबसाईट हेदै गनणहु ोला ।

