नेपाली / NEPALI
बाट: कुलपतिको कार्ाालर्
लागि: तिद्यार्थी, संकार्, र कर्ाचारीहरू
गिषय: र्ो गर्ी र्तहनार्ा के अपेक्षा गने
गिगि: अतिल १९, २०२१
यस सन्देशमा समेटिएको छ
• गमी मटिनामा परीक्षण र भवन पिच
ुँ
• क्याम्पस पािनािरूका लाटग खोल्ने
• खोप लगाउने योजना बनाउने
जब हार्ी सेर्ेस्टरको अततिर् हप्ताहरूर्ा पग्ु दछ
ै ौं, हार्ी िपाईलाई
ं COVID-19 िोटोकोल पालना गरे र हाम्रो सर्दु ार्को
स्िास््र् र सरु क्षालाई सर्र्थान गनाका लातग गरे का सबै कुराको लातग धतर्िाद तदन चाहतछौं ।
र्ो र्हत्त्िपर्ू ा छ तक हार्ी र्ी िोटोकलहरू सेर्ेस्टर सतककउञ्जेलसम्र् पालना गना जारी राखौं िातक हार्ी र्ो शैतक्षक िर्ा
सरु तक्षि रूपर्ा सक ौँ र स्नािक तिद्यार्थीहरू र्े ८ र्ा व्र्तिगि रूपर्ा सर्ारोहको लातग Camp Randall फका न सकुन् ।
तर्लेर कार् गदाा, जसरी हार्ीले सेर्ेस्टर भरी गरे का तर्थर् ,ौँ हार्ीले दह्रो िररकार्ा सकन सकनेछौं । हाम्रो भखारको के स गर्ना
तस्र्थर रहेको छ, र उल्लेखनीर् रूपर्ा, लगभग २३,००० कर्ाचारी र तिद्यार्थीहरूले, तक ि UHS बाट िा कर्ाम्पस बातहरबाट,
कतम्िर्ा खोपको एउटा डोज पाएक छन् ।
ििी िगिनािरूिर्फ अिागि िेर्दै
गर्ी नतजतकौँ दै गदाा, र शरद ऋिक
ु ो लातग कर्ाम्पसर्ा हाम्रो फका ने र्ोजना बनाउौँद,ै कर्ाम्पसर्ा के ही गतितितधहरू िसति
सेर्ेस्टरको अत्र् पतछ बदल्नेछन् ।
र्ी पररर्ाजानहरूलाई बढेका खोपको दरहरू र राम्रो र् सर्को कारर् बातहर हुन सतकने बढ्दो अिसरहरूले जानकार
गराउौँदछन । र्ानि संसाधन कार्ाालर्ले हाल घरै बाट कार् गरररहेका कर्ाचारीहरूको लातग कर्ाम्पसर्ा तफिाा आउने सम्बतधी
र्थप तििरर्हरू िदान गनेछ । पतछल्ला बर्ा भरी भए जस्िै, हाम्रो दृतिकोर्हरो जनस्िास््र् ििृतिको ितितिर्ाको रूपर्ा
बदतलतछन् ।
तपाईलाई
ू ण सारांश पढ्न आमन्त्रित गदणछौं, तर मुख्य जानकारी तल न्त्दइएको छ ।
ं यी बदलहरूले पर्
भिन/परिसि पिुँच
र्ो सोर्बार, र्े १० देतख िभािकारी, कर्ाम्पस भिन र पररसरहरूको पहुचौँ अब खास ठाउौँ, कार्ािर्, िा अतर् व्र्तिगि
तिर्ाकलापको तनरीक्षर् गनेहरूले आिश्र्क नगरे सम्र्, हररर्ो/भिन पहुचौँ स्िीकृ ि गररएको Badger Badges र्ा
सीतर्ि हुनेछैन ।

•

कर्ाम्पस पररसरहरूको पहुचौँ अब Badger Wellness Ambassadors ले तनरीक्षर् गने छै नन् ।
• ्र्हीपतन, हररर्ो Badger Badge कर्ाम्पस सर्दु ार्का सदस्र्हरूलाई तिशेर् ठाउौँ , कार्ािर्, िा अतर् व्र्तिगि
गतितितधहरूर्ा पहुचौँ गना तिशेर् रूपर्ा आिश्र्क हुन सकदछ । आगतिक
ु र पाहुनाहरू, जसले Safer Badgers
app चलाउन सकदैनन,् र्ी ठाउौँ, कार्ािर् िा अतर् व्र्तिगि गतितितधहरूर्ा भाग तलन सकने छै नन् । िल उल्लेख
गररए अनसु ार, हररर्ो badge तनर्तर्ि COVID परीक्षर् िा खोपको िर्ार्द्वारा पाउन सतकतछ ।
• िािीले कि ठाउुँिरूिा प्रिेश िनफ Badger Badge चेक िनफ आिश्यक पने आशा ििेिापगन, िािी
क्याम्पस सिुर्दायका सबै सर्दस्यिरूले यो ििी िगिनािरू भिी कुनै सीिा गबना सबै परिसिा ि
कायफक्रििरू पिुँच िनफ सकुन् भन्ने कुिा सुगनगिि िनफ आफ्नो Badger Badge िरियो/भिन पिुँच
स्िीकृि कायि िाख्नुिने आशा िर्दफछौं । यो गनयगिि पिीक्षण िा खोप लिाएको प्रिाण िार्फ ि िनफ
सगकनेछ ।
पिीक्षण ि Safer Badgers app
हार्ी हाम्रो कर्ाम्पस सर्दु ार्को लातग कर्ाम्पसर्ा, खचा नलाग्ने परीक्षर्का सार्थसार्थै Safer Badgers app को उपर्ोग
गना जारी राख्ने कुराको सर्र्थान गना जारी राख्नेछौं । सोर्बार, र्े १० देतख शरू
ु गदै, परीक्षर् र badging र्सरी चल्नेछन:्
•
•

•

•

हाम्रो कर्ाम्पस सर्दु ार्का सदस्र्हरूको लातग परीक्षर् उपलब्ध हुनेछ जसर्ा जनु २०२१ िसति सेर्ेस्टरर्ा भनाा
भएका तिद्यार्थीहरू, उनीहरूको गर्ी र्तहनाहरूर्ा भनााको तस्र्थतिलाई ध्र्ान नतदइ, पतन सर्ािेश छन् ।
सबै परीक्षर्हरू PCR र्ा आधाररि नाकबाट नर्नू ा तनकाल्ने, सर्र् नबनाइ जान तर्ल्ने आधारर्ा कर्सेकर्
िीनिटा स्र्थलहरूर्ा, जसर्ध्र्े एउटा गातडबाट परीक्षर् गना तर्ल्ने तिकल्प सर्ािेश भएको हुनेछन् । गर्ी र्तहनाका
परीक्षर् स्र्थलहरूका बारे र्ा चाौँडै र्थप जानकारीको लातग हेदै गनाहु ोला ।
सबैजनाले Badger Badge र्ा हररर्ो/भिन पहुचौँ स्िीकृ ि कार्र् राख्न हरे क हप्ता एक पटक परीक्षर् गनापु दाछ ।
undergraduate हरूका लातग, र्ो िसति सेर्ेस्टरर्ा आिश्र्क भतदा कर् हो, िर गर्ीका लातग
undergraduate तिद्यार्थी परीक्षर् सर्र्सीर्ालाई कर्ाचारी र graduate तिद्यार्थीहरूको लातग पतहले नै
तनधााररि सर्र्सीर्ा परीक्षर्को सार्थ तर्लाउौँदछ । यगर्द गिद्यार्थी ि किफचािीिरूले पूिा रूपिा खोप लिाएका
छै नन् ि िरियो भिन पिुँच स्िीकृि गस्र्थगि आिश्यक ठाउुँिरू पिुँच िनफ आिश्यक पर्दफछ भने, उनीिरूले
िएका ८ गर्दन गभत्र आफ्नोर्द Safer Badgers app नेिेगटभ पिीक्षण भएको र्देखाउनु पर्दफछ ।
परू ा रूपर्ा खोप लगाएका व्र्तिहरूलाई तनर्तर्ि कर्ाम्पस परीक्षर्बाट छूट तदइतछ, िर उनीहरूले COVID-19
को लक्षर्हरू देतखएर्ा परीक्षर् गने अपेक्षा गररतछ ।

पािनािरू
हार्ी तबस्िारै र्े १० बाट आउने गर्ी र्तहनाहरूर्ा कर्ाम्पसर्ा बढी पाहुनाहरूलाई आउन अनर्ु ति तदनेछौं ।
• कर्ाम्पस भिन र पररसरहरूको पहुच
ौँ अब खास ठाउौँ, कार्ािर्, िा अतर् व्र्तिगि तिर्ाकलापको तनरीक्षर्
गनेहरूले आिश्र्क नगरे सम्र्, हररर्ो/भिन पहुचौँ स्िीकृ ि गररएको Badger Badges र्ा सीतर्ि हुनेछैन ।
• Union Terrace र RecWell सािाजतनक सदस्र्हरूको लातग खल्ु नेछन् (पररसरहरूको सीतर्ििाको
अधीनर्ा)। कर्ाम्पस टुरहरू र्े र्तहनाको अत्र्र्ा फे रर शरू
ु हुनेछन् ।

•

पाहुना र आगतिक
ु हरूलाई पतन तिश्वतिद्यालर्ले आर्ोजना गरे का कर्ाम्पस तभत्र िा बातहरका कार्ािर्हरूर्ा,
कार्ािर् िार्ोजकले उपतस्र्थति हररर्ो Badger Badge को लातग र्ात्र सीतर्ि नगरे को खण्डर्ा उपतस्र्थि हुन
अनर्ु ति तदइनेछ ।

कायफक्रििरू ि क्याम्पस िगिगिगििरू
र्दिाफ भएका गिद्यार्थी संिठन (RSOs) ि स्कूल/कलेज/गिभािका लागि िालका नीगििरू िे १० सम्ि प्रभाििा
छन् ।
िर सोर्बार र्े १० र्ा िभािकारी हुने गरी:
•

•

•
•

•

भेला/कार्ािर्को क्षर्िाको र्ागातनदेशन सबै भतदा भखारको Public Health Madison & Dane County
(PHMDC) Emergency Order, अतहले PHMDC आदेश # १५ सौँग तर्ल्ने गरी अपडेट हुनेछन् । र्ो
र्ागातनदेशन सर्र्सौँगै बदल्ने र अपडेट हुने सम्भािना छ ।
खाजापानीको अनर्ु ति छ । कार्ािर्हरूर्ा िदान गररएको सबै खाद्यातन र पेर् पदार्था र्ा ि व्र्ािसातर्क रूपर्ा
पतहले नै तसङ्गो प्र्ाके ज गरे को िा तिश्वतिद्यालर् कर्ाटररङ्गको कर्ाचारीले िस्ििु गरे को हुनपु दाछ । र्तद खाना
तिश्वतिद्यालर्सौँग सम्बद्ध नभएको रे स्टुरेतट िा कर्ाटररङ्ग कम्पनीले िदान गदैछ भने, र्ो तसङ्गो प्र्ाके तजङ्गर्ा
िदान गररनु पदाछ ।
सबै इनडोर जर्घटहरूका लातग खाौँदा िा तपउौँदा बाहेक र्ास्क आिश्र्क छ । र्तद भ तिक दरू ी कार्र् गना सतकतछ
भने बातहरी जर्घटहरूको लातग र्ास्कहरू आिश्र्क पदैन ।
पाहुना र आगतिक
ु हरूलाई पतन UW-Madison ले आर्ोजना गरे का कर्ाम्पस तभत्र िा बातहरका कार्ािर्हरूर्ा,
कार्ािर् िार्ोजकले उपतस्र्थति हररर्ो Badger Badge को लातग र्ात्र सीतर्ि नगरे को खण्डर्ा उपतस्र्थि हुन
अनर्ु ति तदइनेछ ।
िेस्रो-पाटीका कार्ािर्हरूलाई (तिश्वतिद्यालर्ले आर्ोजना नगरे का कार्ािर्हरू) अनर्ु ति तदईने छै न ।

खोप लिाउने
हार्ी तिद्यार्थी र कर्ाचारीहरूलाई कर्ाम्पसर्ा िा बातहर खोप लगाउन िो्सातहि गदाछौं । र्तद िपाई ंकर्ाम्पस बातहर खोप
लगाउनु हुतछ भने, िपाईका
ं खोपको रे कडाहरू MyUHS र्ा अपलोड गनाहु ोला:
https://go.wisc.edu/vaccination-record

कर्ाम्पसका परू ा रूपर्ा खोप लगाएका र फाइलर्ा स्िीकृ ि खोप रे कडा भएका सदस्र्हरूलाई कर्ाम्पस परीक्षर्बाट छूट छ ।
खोप लिाउने योजना बनाउनुिोला । हरे क हप्ता कर्ाम्पसर्ा खोप लगाउने सर्र्को उपलब्धिाको लातग MyUHS
portal हेदै गनाहु ोला । यगर्द िपाईले
ं आफ्नो पगिलो खोप UHS िा पाउनु भयो भने, आफ्नो र्दोस्रो िोजको खोपको
लागि UHS िा र्कफ ने योजना बनाउनु पर्दफछ ।
भखारै, UHS ले Moderna पाएको छ, जनु २८ तदनको दरू ीर्ा दईु िटा डोजको रूपर्ा तदइतछ । कृपया सचेि ििनुिोस् गक
यगर्द िपाईकें िपाईको
ं पगिलो िोज अगिले लिाउुँर्दै िनिु न्छ भने, िपाईलें र्दोस्रो िोजा शैगक्षक सेिेस्टिको अन््यिा

लिाउनुपनेछ । के िल खोप िदार्क जसले िपाईलाई
ं िपाईको
ं पतहलो डोज िदान गने खोप िदार्कले र्ात्र िपाईको
ं दोस्रो
डोजको ग्र्ारे तटी तदन सकदछन् ।
िपाईलें खोपको प्रकाि गिसाउनु िुँर्दैन । र्तद िपाईको
ं पतहलो डोज Pfizer हो भने िपाईको
ं दोस्रो डोज पतन Pfizer नै
हुनपु दाछ । र्तद िपाईको
ं पतहलो डोज Moderna हो भने िपाईको
ं दोस्रो डोज पतन Moderna नै हुनपु दाछ ।
यगर्द िपाईलें िपाईको
ं र्दोस्रो िोज पाउनु अगि क्षेत्र छोि्नुपने भयो भने:
· िपाईलाई
ं र्दोस्रो िोज िात्र गर्दन सक्छन् गक सक्र्दैनन् र्थािा पाउनका लागि सके सम्ि चाुँिो िपाईको
ं िन्िव्यका
खोप प्रर्दायकिरूलाई सम्पकफ िनफिु ोस् ।
· र्तद िपाईलें तसफाररश गररएको अतिरालसम्र्र्ा खोप लगाउन सकनु भएन भने, िपाईलें आफ्नो दोस्रो डोज पतहलो डोज
लगाउनु भएको ४२ तदन तभत्रर्ा लगाउन सकनहु नु ेछ ।
· र्तद िपाई ंपतछल्लो ९० तदन तभत्र COVID-19 लागेर तनको हुनु भएको छ भने िपाई ंगर्ी र्तहनाको गतिव्र् पग्ु नु अतघ
दईु िटा डोजको खोप श्ृंखला लगाउन कुना सकनहु ुतछ । ्र्हीपतन, आफै ौँलाई र अरूलाई COVID-19 बाट बचाउनको
लातग खोप सबैभतदा तिश्वसनीर् िररका रहेको छ ।
###

