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जुन २ - यो सन्देश चाइल्डके यर र खाना तयार गने अवस्थाहरूमा र म्याडडसन मेट्रो बसहरूको बारेमा थप जानकारीको साथ
अपडेट गररएको छ ।
डवषय: COVID-19 नीडत बदल: काययक्रम, मास्क, बाडहरको भौडतक दू री
जुन २ देडख शुरू हुने गरी क्याम्पसका काययक्रम, मास्क र बाडहरको भौडतक दूरी सम्बन्धी नीडतहरू बदडलिँदैछन् ।
मास्कहरू
पूरा रूपमा खोप लगाएका व्यडिहरूले UW–Madison क्याम्पसको प्रायजसो भवन डभत्रको ठाउिँहरूमा मास्क लगाउन
आवश्यक हुनेछैन । खोप नलगाएका व्यडिहरूले भवनहरू डभत्र मास्क लगाउन जारी राख्नुपनेछ । कुलपडतको मास्कको
आदेश रद्द भएको छ । डक्लडनक र स्वास््य हेरचाह, चाइल्डके यर र खाना तयार गने अवस्थाहरूमा खोप लगाएको डस्थडतलाई
ध्यान नडदई मास्कको आवश्यक पनय सक्दछ । अरूले के ही खास अवस्थाहरूमा मास्क लगाउनको लाडग छनौट गनय सक्दछन् र
व्यडिगत मास्क लगाउने कुरालाई खोप लगाएको खोप नलगाएको डस्थडतको सूचकको रूपमा डलइनु हुिँदैन ।
सघं ीय कानूनले आवश्यक गरे अनुसार, म्याडडसन मेट्रो बसले घोषणा गरेको छ डक बस ट्रान्स्फरमा, स्टपमा र बस चढेर
ओडलयउञ्जेलसम्म सबै व्यडिहरूले मास्क लगाउनपु दयछ ।
क्याम्पसमा बाडहरको ठाउिँहरूमा मास्कको आवश्यकता छैन; तर, भौडतक दरू ी कायम सम्भव नभए खोप नलगाएकाहरूलाई
मास्क लगाउन प्रोत्साहन गररन्छ ।
खोप नलगाएका कुनै पडन व्यडिले गाडड चलाउिँदा वा अरूसिँग सवारीमा चढ्दा मास्क लगाउनु पदयछ । खोप नलगाएको
व्यडिको साथ यात्रा गदाय सवारीसाधनको क्षमता ५० प्रडतशत भन्दा बढी नबनाउन सल्लाह डदइन्छ । यस बदललाई समेटेर
क्याम्पसको यात्रा नीडत अपडेट गररएको छ ।
कायय क्रमहरू
•

बाडहरको काययक्रमहरू: क्याम्पसमा वा क्याम्पस बाडहरका डवश्वडवद्यालय सम्बद्ध काययक्रमहरूको सङ्् ख्यामा कुनै
सीमा हुनेछैन । खोप नलगाएका व्यडिहरूले छ डफटको भौडतक दूरी कायम गनुयपदयछ र यडद भौडतक दूरी सम्भव
नभए, मास्क लगाउनुहोला ।

•

डभत्रको काययक्रमहरू: एकै घरका बस्ने ठाउिँका सदस्यहरू नभएका उपडस्थत सबैलाई (खोप लगाएका र नलगाएका)
कडम्तमा ६ डफट भौडतक दूरी कायम राख्ने तररकाले काययक्रमको सङ्् ख्या अडधकतम स्वीकायय सङ्् ख्यामा सीडमत
हुनेछन् । थपमा, खोप नलगाएका व्यडिहरूले मास्क लगाउनु पदयछ ।

दताय भएका डवद्याथी संगठनहरूको (RSOs) लाडगको नीडत पढ्नुहोस्
स्कूल/कलेज/डवभागहरूको लाडगको नीडत पढ्नुहोस्

भौडतक दू री
•

बाडहर: खोप लगाएका व्यडिहरूलाई बाडहर भौडतक दूरीको आवश्यक अब पदैन । खोप नलगाएका व्यडिहरूले ६
डफटको भौडतक दूरी कायम गनुयपदयछ र यडद भौडतक दूरी सम्भव नभए, मास्क लगाउनुहोला ।

•

डभत्र: खोपको अवस्था जेभएपडन डभत्रको भौडतक दूरी कडम्तमा ६ डफट रहन्छ । (काययक्रमहरूको मागयदशयनका लाडग
काययक्रमहरूको नीडत हेनयहु ोला)

यी डनणययहरू COVID-19 डवरूद्धको खोपले कडा सरु क्षा प्रदान गदयछ भन्ने प्रमाणको आधारमा डलइएका हुन् । डकनभने परू ा
रूपमा खोप नलगाएका व्यडिहरूसिँग यो सुरक्षा हुिँदैन, आफै िँलाई र अरूलाई बचाउन, उनीहरूले भवन डभत्र (बन्द अडफसमा
एक्लै काम नगरेसम्म) र बाडहर भौडतक दूरी कायम गनय नसडकने अवस्थामा मास्क लगाउन जारी राख्नुपदयछ ।
यो नीडत Centers for Disease Control and Prevention र को डनदेशन अनुरूप छ । क्याम्पस र समुदायभरी व्यापक
खोप लगाउने दरहरूले पडन यो नयािँ नीडतलाई सम्भव बनाउिँदछ । CDC का अनुसार डेन काउन्टीमा राडरट्रय स्तरमा अरूठूलो
काउन्टीहरूको मध्री सबैभन्दा धेरै खोप लगाउनेको दर छ ।
यडद तपाईलें UW Health वा अन्य क्याम्पस बाडहरका प्रदायकबाट खोप लगाउनु भएको छ र अझै तपाईको
ं रे कडय अपलोड
गनुय भ एको छै न भने, कृपया तपाईको
ं खोपको रे कडय UHS मा अपलोड गनुयहोला । हामीले जडत धेरै हाम्रो समुदायको खोपको
अवस्थाअ बुझ्दछौं, क्याम्पस सञ्चालनहरू र स्वास््य नीडतका बारेमा राम्रो डनणययहरू बनाउन सक्दछौं ।
डवद्याथी, कमयचारी र १२ बषय वा माडथ उमेरका सवयसाधारणका लाडग क्याम्पसमा डन:शुल्क खोप उपलब्ध हुन जारी रहनेछ ।
आजदेडख क्याम्पसको खोप डक्लडनक University Health Services 333 E. Campus Mall को छैठौं तल्लामा
रहनेछ ।
COVID-19 का खोपहरू धेरै सरु डक्षत र एकदमै प्रभावकारी छन् । UW–Madison ले तपाई ंआफू, आफ्नो डप्रयजन र

तपाईको
ं समुदायलाई बचाउन खोप लगाउने छनौट गनय प्रोत्साहन गदयछ ।
धे रै सोडधएका प्रश्नहरू (FAQ)
प्र – के मसिँग काम गने सहकमीहरूको खोपको अवस्था बारे मा मलाई जानकारी डदन सडकन्छ ?
सडकिँ दैन । कमयचारीहरूले सहकमीहरूलाई उनीहरूले खोप लगाएको छन् या छैनन् भनेर सोध्न डमल्दैन । त्यहीपडन कमयचारीहरू
आफ्नो इच्छाले आफूले खोप लगाएको छन् भने बताउन सक्दछन् ।
प्र – कसै ले मास्क लगाउनु पदयछ या पदैन भनेर मै ले कसरी थाहा पाउन सक्दछु ?
अरूहरूको खोपको अवस्थाको बारेमा जान्न चाहनु स्वभाडवक हो तर याद गनुयहोस् डक COVID-19 बाट आफूलाई बचाउन
सबैभन्दा महत्त्वपूणय काम भनेको आफूले खोप लगाउनु हो । यडद कुनै खोप नलगाएका व्यडिले मास्क लगाउिँदैनन् भने, तपाई ं
होइन, तर उनीहरू COVID-19 सङ्् क्रमण हुने बढी जोडखममा छन् । हामी सबै डवद्याथी र कमयचारीहरूलाई खोप छान्नका
लाडग कडा हौसला डदन्छौं जुन क्याम्पसमा डन: शुल्क नै उपलब्ध छ ।

कसैले खोप लगाएको छन् वा मास्क लगाएका नलगाएका छन् सोध्न उडचत हुिँदैन ।
हामीले अरूको खोपको अवस्था वा स्वास््य डचन्ताहरू जान्दैनौं भन्ने बुझ्दै हामी हाम्रो क्याम्पस समुदायका सबै
सदस्यहरूलाई अरूहरूको र वहािँहरूले छनौट गनुयभएको सुरक्षाको व्यवहारको पडन आदर गनय जारी राख्न आग्रह गदयछौं ।
प्र – के मै ले खोप लगाएतापडन मास्क लगाउन जारी राख्न सक्दछु ?
सक्नहु ुन्छ ।
प्र – खोप नलगाएका व्यडिहरूको लाडग मास्क लगाउने अपेक्षा कसरी कायायन्वयन भइरहेको छ ?
हामी हाम्रो समुदायलाई कसरी मास्क लगाएर खोप नलगाएका व्यडिहरूलाई गम्भीर रोगबाट आफै िँलाई जोगाउन सक्दछन
भन्ने बारे डनरन्तर डशक्षा डदन जारी राख्दछौं ।
प्र – के यो गमी मडहनाहरूमा मे रो युडनट/प्रयोगशाला/कक्षा/काययक्रमहरूले सबै सहभागीहरूलाई हररयो Badger Badge को
आवश्यकता गनय सक्दछन् ?
सक्दछन् । कमयचारी अनुगमन पहुिँचले पडहले ताडलम र दताय फारम पूरा गनुय पदयछ ।
प्र – के मे र ो यडु नट/अनसु न्धान प्रयोगशाला/काययक्रमले खोप लगाएको अवस्था डबना सबैलाई मास्क लगाउन आवश्यक गनय
सक्दछ ?
डक्लडनक वा स्वास््य सेवा अवस्था नभएसम्म, सक्दैनन् । तर यी अवस्थाहरूमा मास्क लगाउन प्रोत्साहन गनय सडकन्छ ।
थपमा, खोप लगाएका वा नलगाएका जो कोहीले डभत्र वा बाडहर मास्क लगाउन जारी राख्न सक्दछन् ।
प्र – म एक प्रडशक्षक हु िँ - के मै ले मे रो कक्षाकोठामा मास्क लगाउन प्रोत्साहन गनय वा आवश्यक बनाउन सक्छु ?
प्रडशक्षकहरूले आफ्नो कक्षाकोठामा सबै डवद्याथीहरूलाई मास्क लगाउन प्रोत्साहन गनय सक्दछन् तर आवश्यक बनाउन
सक्दैनन् ।
प्र – एक डवद्याथीले खोप नलगाएको कुरा खु लासा गरे र मास्क लगाउन अस्वीकार गरे । कुन कदम चाल्नु पदयछ ?
डवद्याथीलाई खोप नलगाएकाहरूको लाडगको मास्कको अपेक्षाको बारेमा सम्झाउनुहोस्, सुरडक्षत रहन खोप लगाउन प्रोत्साहन
गनुयहोस्, र यडद डवद्याथीले पालना नगरे डवद्याथी आचरण र सामुदाडयक मापदण्डको कायायलयमा (Office of Student
Conduct and Community Standards) सम्पकय गनुयहोला ।
प्र – मै ले सु परभाईज गने कमयचारीले खोप नलगाएको कुरा खु लासा र मास्क लगाउन अस्वीकार गरे । मै ले के गनयु पदयछ ?
कमयचारीलाई खोप नलगाएकाहरूको लाडगको मास्कको अपेक्षाको बारेमा सम्झाउनुहोस्, सुरडक्षत रहन खोप लगाउन प्रोत्साहन
गनुयहोस्, र यडद कमयचारीले पालना नगरे तपाईको
ं युडनटको मानव संसाधन प्रडतडनडधलाई सम्पकय गनुयहोला ।
प्र – के भौडतक दू री कायम राख्ने आवश्यकता अझै पडन छ ?
खोपको अवस्था जे भएपडन डभत्रको भौडतक दरू ी कडम्तमा ६ डफट रहन्छ । खोप नलगाएका व्यडिहरूले बाडहर ६ डफटको
भौडतक दूरी कायम गनुयपदयछ र यडद भौडतक दूरी सम्भव नभए, मास्क लगाउनुहोला ।

प्र – मै ले पू रा रूपमा खोप लगाएतापडन मसिँग एक स्वास््यको अवस्था छ (वा मेरो पररवारको सदस्यसिँग एक स्वास््य अवस्था
छ) जसले मलाई (वहािँहरूलाई) गम्भीर डबरामी हु ने खतरामा पादयछ यडद मलाई (वहािँहरूलाई) COVID लाग्यो भने । मलाई
उनीहरू पू रा रूपमा खोप लगाएका छन् भन्ने थाहा नभएसम्म मास्क नलगाउने मान्छेहरू वररपरर रहन सडजलो लाग्दैन । मैले के
गनय सक्दछु ?
कृ पया सचेत रहनुहोस् डक धेरैजसो कमयचारी र डवद्याथीहरूले कडम्तमा खोपको एउटा डोज पाइसके का छन् र धेरैले पूरा रूपमा
खोप लगाएका छन् । तपाई ंचाहनहु ुन्छ भने मास्क लगाउन जारी राख्न सक्नहु ुन्छ । यडद तपाईसिँं ग स्वास््य अवस्था सम्बडन्धत
डवशेष डचन्ताहरू छन् भने, कृ पया तपाईको
ं डवभागीय अशिता प्रडतडनडधसिँग (Divisional Disability
Representative) कुरा गनुयहोला ।
प्र – डे न काउन्टीमा हालमा मास्कको नीडत के छ ?
जुन २ बाट प्रभावकारी हुने गरी Public Health Madison & Dane County ले मास्क लगाउने जनस्वास््य आदेश
लागू गने छैनन् । PHMDC ले खोप नलगाएका व्यडिहरूलाई डभत्र मास्क लगाउन जारी राख्न सल्लाह डदिँदछ ।
प्र – डे न काउन्टीमा हालमा जमघटको नीडत के छ ?
जुन २ बाट प्रभावकारी हुने गरी Public Health Madison & Dane County ले जमघटको जनस्वास््य आदेश लागू
गने छैनन् ।

