नेपाली / NEPALI
विषय: गर्मी र्महिनािरूको लाहग तयार रिनिु ोस:् क्याम्पसर्मा अहिले खोप लगाउनिु ोस्
यस सन्देशर्मा सर्मेहिएको छ
• क्याम्पसमा खोप कसरी लगाउने
• मैले खोप लगाइसके को छु भने के गने ?
• के मैले अझै मास्क लगाउनु पर्दछ ?
• मैले कहिलेसम्म परीक्षण गनदपु र्दछ ?
• परीक्षण स्थलिरूको बर्ल
University Health Services ले अब विस्कवसिनमा बस्ने, काम गने िा पढ्ने हरे क किैलाई, जसर्मा UW–
Madison हिद्यार्थी र कर्ममचारीिरूका सार्थीभाइ र पररिार पहन सर्मािेश छन,् उनीिरूलाई पहन खोप प्रदान गनम सक्दछ ।

िमय नबनाइ खोप लगाउने तररका उपलब्ध छ तर खोप लगाउने िमय बनाउन प्रोत्िाहन गररसछ । र्थप जानकारी र
खोप लगाउने सर्मय बनाउनको लाहग, go.wisc.edu/covid19vaccine िेबसाईि िेनमिु ोला ।
३०,००० भन्दा बढी हिद्यार्थी र कर्ममचारीिरूले आहं शक िा परू ा रूपर्मा खोप लगाइसके का छन् । यहद तपाईलें लगाइसक्नु
भएको छै न, खोप लगाउन अहिले सहजलो छ ताहक तपाईलें आफ्नो गर्मी र्महिना अझै सरु हित रूपर्मा शरू
ु गनम सक्निु ुन्छ ।
तपाईलाई
ं पहिले नै COVID-19 लागेको छ भनेपहन, खोप लगाउनु कडा र अझै स्र्थायी प्रहतरिा सहु नहित गने उत्तर्म तररका
रिेको छ ।
परू ा सरु िा सहु नहित गनम दईु डोजको खोपको दईु ििै डोज लगाउनु र्मित्त्िपर्ू म छ । तपाईलें ३-४ िप्तार्मा लगाउने दोस्रो डोजको
लाहग तपाई ंम्याहडसनर्मा िुन आिश्यक छै न, तर यहद िुनिु ुन्छ भने UHS ले तपाईको
ं दोस्रो डोज प्रदान गनेछ । यहद तपाई ंअरू
कतै िुनिु ुनेछ भने, VaccineFinder चेक गनमिु ोला – अर्मेररकाभरी धेरै फार्मेसी र खोपिरू लगाउने ठाउँिरूले Pfizer िा
Moderna को दोस्रो डोज प्रदान गनेछन् ।
खोप लगाइिक्नु भएको छ ?
धेरै राम्रो! यवि तपाईलें क्याम्पि बावहर खोप लगाउनु भएको हो भने, UHS लाई तपाईको
ं खोपको रेकर्ड अपलोर्
गरेर थाहा विनुहोला । त्यसो गनामले तपाईको
ं Badger Badge परीिर् गरे हबना नै िररयो रिने हनहित गनेछ ।
के मैले अझै मास्क लगाउनु पिडछ ?
क्याम्पसर्मा, पदमछ । तपाईलें देख्नु भएको िोला हक CDC ले र्मास्कको नयाँ र्मागमदशमन र्मंगलबार घोषर्ा गर्यो ।
हिश्वहिद्यालयका अगिु ािरू यस र्मागमदशमनको सर्मीिा गदैछन् – क्याम्पसर्मा र्मास्क आिश्यकतार्मा कुनै बदल िसन्त
सेर्मेस्िरको अन्त्य नभएसम्र्म गररने छै न ।
मैले कवहलेिम्म परीक्षण गनडपु िडछ ?
• तपाईले
ं पूरा रूपमा खोप लगाउनु भएपवछ, तपाईलें वनयवमत रूपम परीक्षण गनडपु िैन । र्थप जान्निु ोस्

•

•

यहद तपाई ंयस गर्मी र्महिनार्मा क्याम्पसर्मा िुनिु ुन्छ र तपाईलें अझै परू ा रूपर्मा खोप लगाउनु भएको छै न भने, तपाईको
ं
िररयो Badger Badge कायर्म राख्न िप्तै हपच्छे परीिर् गनम जारी राख्निु ोस,् हकनहक के िी सहु िधािरू र
कायमक्रर्मिरूले प्रिेशको लाहग आिश्यक गनेछन् ।
यहद तपाई ंगर्मी र्महिनाको लाहग म्याहडसन छोड्ने तयार गदै िुनिु ुन्छ र अहिलेसम्र्म परू ा रूपर्म खोप लगाउनु भएको
छै न भने, जानु अहघ िररयो बनाएर जानिु ोला: तपाई ंछोड्ने एक िप्ता हभत्रसम्र्म परीिर् जारी राख्निु ोला । यात्रा गदाम
आफ्नो जोहखर्म घिाउने बारे र्मा र्थप जान्निु ोस् ।

परीक्षण स्थलहरूको बिल
धेरैजसो परीिर् स्र्थलिरू क्याम्पसर्मा गर्मी र्महिनाको पररचालन शरू
ु िुनु अहघ सधै ँको लाहग बन्द िुनेछन:्
•

21 N. Park, Holt Center, Mechanical Engineering, Ogg Hall, The Shell – शक्र
ु बार, अहप्रल ३०

•

पहछ परीिर् गनम बन्द
Dejope Hall – आइतबार, र्मे २ पहछ परीिर् गनम बन्द

•

Grainger Hall, Nielsen Tennis Stadium, Union South – शक्र
ु बार, र्मे ७ पहछ परीिर् गनम बन्द

र्मे १-७ सम्र्म Commencement िप्ताको लाहग हिशेष परीिर् सर्मय र ठाउँिरू िुनेछन् ।
िहयोग किरी पाउने
•

यहद तपाईसँं ग धेरै सोहधएका प्रश्निरूर्मा सम्बोधन नगररएका प्रश्निरू छन् भने covidresponse@vc.wisc.edu
र्मा ईर्मेल पठाउनिु ोला िा UW–Madison को COVID-19 सिायता लाईन (608) 262-7777 र्मा फोन
गनमिु ोला।

•

अपडेिको लाहग कृ पया COVID-19 प्रहतहक्रया िेबसाईि िेदै गनमिु ोला ।

