नेपाली / NEPALI
लागि: सबै गिद्यार्थी, सक
ं ाय र स्टाफ
बाट: कुलपगिको कायाालय
गिषय: िर्मी र्मगिनािरूको लागि क्याम्पसको नीगि
गर्मगि: र्मे ११, २०२१

िलको सन्देश र्मे १० पगि UW–Madison क्याम्पस पिचुँ िना चािने गिद्यार्थीिरू, संकाय र कर्माचारीिरूका लागि लािू
िन्ि । यस जानकारीको संशोधन गिकास भइरिेका जनस्िास््य गस्र्थगिको रूपर्मा िना सगकन्ि । अिस्ट १, जब क्याम्पस
घनत्ि बढ्ने आशा िररनि, भन्दा पगिले अपडेटको अपेक्षा िना सगकन्ि ।
यस सन्देशर्मा सर्मेगटएको ि
•
•
•
•
•

िर्मी र्मगिनािरूर्मा भिन पिचुँ
चगलरिेको स्िास््य प्रोटोकलिरू
परीक्षण र खोप
कायाक्रर्मिरूको नीगि
यात्रा नीगि

िार्मीले २०२०-२१ शैगक्षक िषा सफलिापिू ाक परू ा िररसके का ि ुँ र क्याम्पसर्मा COVID-19 स्िास््य प्रोटोकोलर्मा िपाईको
ं
ध्यानाकषाण र सर्मर्थानका लागि िार्मी फे रर िागदाक धन्यिाद पठाउुँदिौं !
िसन्ि सेर्मेस्टरको अिगधर्मा िार्मीले ७००,००० भन्दा बढी परीक्षणिरू सम्पन्न िर्यौं, िाम्रो सर्मदु ायका ३२,००० भन्दा बढी
सदस्यिरूले परू ा रूपर्मा खोप लिाएका िन् र सबैभन्दा र्मित्त्िपणू ा कुरा, क्याम्पसर्मा िार्मीले एक न्यनू स्िरको पोगजगटभ
COVID-19 का के सिरू अनभ
प्रयासिरूले िदाा िार्मीलाई एक सफल िसन्ि सेर्मेस्टर र व्यगििि
ु ि िर्यौं । िपाईिरूको
ं
Commencement का कायाक्रर्मिरू यस िएको िीके न्डर्मा अनर्म
ु गि गर्मल्यो ।
क्याम्पसर्मा िार्मी िर्मी र्मगिनािरूर्मा जाुँदै िदाा, िार्मी िाम्रा के िी COVID-19 का प्रोटोकोलिरू पररर्माजान िदैिौं र UW–
Madison का पािनािरूका लागि फे रर खोल्दैिौं । िल, िार्मी फे रर सबैभन्दा र्मित्त्िपण
ै ौं:
ू ा बदलिरू बाुँड्दि
भिन/पररसर पिचुँ
•

•

र्मे १० बाट क्याम्पस फे रर पािनािरूका लागि खल्ु नेि र धेरैजसो क्याम्पसका भिनिरूर्मा पस्न Badger Badge र्मा
िररयो/भिन पिचुँ स्िीकृ गि आिश्यक िनेिैन । क्याम्पस पररसरका ढोकार्मा Badger Wellness
Ambassadors िरूले अब badge िरू चेक िनेिैनन् ।
क्याम्पसका के िी ठाउुँिरूर्मा र गिशेष कायाक्रर्म िा िगिगिगधिरूर्मा भाि गलन Badger Badge र्मा िररयो/भिन
पिचुँ स्िीकृ गि गस्र्थगि आिश्यक िन सक्दि । िी िोगकएका ठाउुँिरूर्मा गचह्न लिाएको िनपु दाि र कर्माचारी र

•
•

कायाक्रर्म आयोजकिरूले badge चेक िना सक्दिन् । Safer Badgers app चलाउन नसक्ने पािनािरू यी
ठाउुँिरूर्मा पस्न सक्दैनन् ।
पिचुँ िा सिभागििाको सिाको रूपर्मा Badger Badge आिश्यक बनाउन, कर्माचारीिरूले पगिले िागलर्म र
दिााको फारार्म परू ा िनाु पदाि । यस प्रगक्रयाको परू ा गििरण अगप्रल १९ र्मा साझा िररएको गर्थयो ।
क्याम्पसका के िी ठाउुँिरू, जस्िै गक UW पस्ु िकालयिरू र Chazen कला संग्रिालयले व्यगििि रूपको भ्रर्मणको
लागि सर्मय बनाउने िा ररजभा िने प्रणाली आिश्यक िनेिन् । र्थप रूपर्मा, UW पस्ु िकालयिरू गभत्र जान
Wiscard आिश्यक ि ।

क्याम्पसको स्िास््य प्रोटोकोल
•

•
•
•

भिन गभत्र िदुँ ा क्याम्पस बसर्मा चढ्दा िा गिश्वगिद्यालयको िाडीर्मा दईु जना िा बढी व्यगििरू व्यगििरू िदुँ ा र्मास्क
लिाउन आिश्यक पदाि । बागिर अब र्मास्क लिाउन आिश्यक िै न; िर भ गिक दरू ी कायर्म राख्न सम्भि नभए
र्मास्क लिाउन प्रोत्सािन िररन्ि ।
यस र्मगिनाको अन्त्यगिर क्याम्पस टुर फे रर सञ्चालन िने क्रर्मर्मा, बागिर भए पगन सिभािीिरूले र्मास्क लिाउन
आिश्यक िन्ि ।
भ गिक दरू ीको आिश्यकिािरू पररर्माजान भएका िै नन् र कगम्िर्मा ६ गफटको दरू ीर्मा रिेका िन् ।
व्यगििरूले COVID-19 लक्षणिरूको लागि आफै ुँलाई गनिरानीर्मा राख्न जारी राख्नपु दाि र यगद गबरार्मी र्मिससु
िरे र्मा क्याम्पसर्मा आउनु िदुँ नै ।

परीक्षण
•

•
•
•

•

गिद्यार्थीिरू र कर्माचारीिरूको लागि गन:शल्ु क COVID-19 परीक्षण क्याम्पसर्मा प्रदान िना जारी रागखनेि । यसर्मा
२०२१ िसन्ि सेर्मेस्टरर्मा भनाा भएका िर नयाुँ graduate िरू सगिि िर्मी सेर्मेस्टरर्मा भनाा नभएका गिद्यार्थीिरू
सर्मािेश िन् ।
परीक्षण PCR र्मा आधाररि नाकबाट नर्मनू ा गनकाल्ने परीक्षण प्रयोि िररनेि। यस िर्मी र्मगिनािरूर्मा कुनै PCR र्मा
आधाररि र्थक
ु र्मा परीक्षणिरू आयोगजि िररनेिैन ।
सर्मय र ठाउुँिरू Safer Badgers app िा COVID-19 परीक्षणको िेबसाईटर्मा उपलब्ध ि । नगिजाको लागि २४
घण्टा जगि लाग्न सक्दि ।
परू ा रूपर्मा खोप नलिाएका िर कुनै पररसर िा कायाक्रर्म पिचुँ िना िररयो Badger Badge चागिने गिद्यार्थीिरू र
कर्माचारीिरू प्रत्येक आठ गदनर्मा परीक्षण िनापु दाि । परू ा रूपर्मा खोप लिाएका व्यगििरू परीक्षणबाट िूट पाएका
िन् र app र्मा लक्षणिरू ररपोटा निरे सम्र्म िा पोगजगटभ नगिजा नआएसम्र्म उनीिरूको badge िररयो रिनेि ।
परू ा रूपर्मा खोप लिाएका व्यगििरूर्मा COVID-19 को लक्षण देगखएर्मा परीक्षण िनेिन् भन्ने अपेक्षा िररन्ि ।

COVID खोप
•
•

आफूलाई COVID-19 बाट बचाउने सबैभन्दा उत्तर्म उपाय खोप लिाउनु िो ।
UHS ले Pfizer, Moderna र Johnson & Johnson खोप, उपलब्धिा अनस
ु ार क्याम्पस सर्मदु ायका सबै
सदस्यरू र सिासाधारणलाई प्रदान िना जारी राखेको ि ।

•
•
•
•

Nicholas Recreation Center को खोप गक्लगनकर्मा खोप लिाउने सर्मय बनाउन सल्लाि गदइन्ि िर आिश्यक
िै न । सर्मय र र्थप जानकारीका लागि, go.wisc.edu/covid19vaccine िेबसाईट िेनािु ोला ।
यगद िपाईलाई
ं गिशेष खोपको प्रकार आिश्यक भएर्मा, UHS ले िपाईलाई
ं खोप लिाउने सर्मय बनाउन सल्लाि

गदुँदि गकनगक सर्मय नबनाइ खोप लिाउन आउनु भएर्मा गिशेष खोपको ग्यारे न्टी िदुँ नै ।
िपाईलें एक डोजको खोप पाउनभु एको दईु िप्ता पगि, िा क्याम्पसर्मा दईु डोजको खोपको दोस्रो खोप पाउनभु एपगि
िपाईको
ं Badger Badge आफैं िररयो िनेि ।
क्याम्पस बागिर खोप लिाएका गिद्यार्थी र कर्माचारीिरूले खोपको रे कडािरू MyUHS र्मा अपलोड
िनापु दाि: https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-letuhs-know/

कायाक्रर्मिरू र क्याम्पस िगिगिगधिरू
क्याम्पस कायाक्रर्मिरूको नीगि Public Health Madison & Dane County (PHMDC) आपिकालीन आदेशको जारी,
अगिले PHMDC आदेश # १६ अन्ििािको नयाुँ जर्मघट/कायाक्रर्म र्मािादशान अनसु ार अपडेट िरीएको ि ।s
•
•

•
•

•

क्याम्पसको नयाुँ कायाक्रर्मिरूको नीगिले गभत्र खाने गपउने जर्मघटको लागि ३५० व्यगििरू र खाने गपउने नभएको
जर्मघटको लागि ५०० व्यगििरू, दबु ैर्मा ६ गफटको भ गिक दरू ी कायर्म राख्ने सगििको अनर्मु गि गदुँदि ।
कायाक्रर्मिरूर्मा प्रदान िररएको सबै खाद्यान्न र पेय पदार्था या ि व्यािसागयक रूपर्मा पगिले नै गसङ्िो प्याके ज िरे को
िा गिश्वगिद्यालय क्याटररङ्िको कर्माचारीले प्रस्ििु िरे को िनपु दाि । यगद खाना गिश्वगिद्यालयसुँि सम्बद्ध नभएको
रे स्टुरेन्ट िा क्याटररङ्ि कम्पनीले प्रदान िदैि भने, यो गसङ्िो प्याके गजङ्िर्मा प्रदान िररनु पदाि ।
सबै गभत्रका जर्मघटिरूका लागि खाुँदा िा गपउुँदा बािेक र्मास्क आिश्यक ि । यगद भ गिक दरू ी कायर्म िना सगकन्ि
भने बागिरी जर्मघटिरूको लागि र्मास्किरू आिश्यक पदैन ।
पािना र आिन्िक
ु िरूलाई पगन UW-Madison ले आयोजना िरे का क्याम्पस गभत्र िा बागिरका कायाक्रर्मिरूर्मा,
कायाक्रर्म प्रायोजकले उपगस्र्थगि िररयो Badger Badge को लागि र्मात्र सीगर्मि निरे को खण्डर्मा उपगस्र्थि िन
अनर्मु गि गदइनेि ।
िेस्रो-पाटीका कायाक्रर्मिरूलाई (गिश्वगिद्यालयले आयोजना निरे का कायाक्रर्मिरू) अनर्मु गि गदईनेिैन ।

दिाा भएका गिद्यार्थी सिं ठन (RSOs) र स्कूल/कलेज/गिभािका लागि िालका पोस्ट िररएको ि ।
यात्रा नीगि
िालर्मा गिश्वगिद्यालय प्रायोगजि सबै ििाई यात्रा िा रािी बस्नपु ने यात्रा रद्द नै रिन्िन् । सीगर्मि अिस्र्थािरूर्मा, शैगक्षक गडन िा
उपकुलपगििरूले िूट गदन सक्दिन् । यात्रा आदेशबाट िूट चािने कर्माचारीिरूले Essential Travel Exemption Form
भरे र परू ा िनापु नेि ।
दिाा भएका गिद्यार्थी सिं ठनिरू (RSOs) सिारीसाधन क्षर्मिाको ५०% सम्र्म सीगर्मि जस्िा िालको स्िास््य प्रोटोकलिरू
पालना िरे का िन् भने अिागडको स्िीकृ गि गबना डेन काउन्टी गभत्र यात्रा िना सक्दिन् । डेन काउन्टी बागिर यात्रा िने िा जिाुँ
भएपगन रागि बस्नपु ने RSOs ले गिद्यार्थी र्मागर्मलाका उपकुलपगि िा गनयि
ु व्यगिबाट स्िीकृ गि पाउन आिश्यक ि ।

अनरु ोधिरू Center for Leadership & Involvement ले िेनेि र यस फारार्म र्माफा ि कगम्िर्मा १४ क्यालेन्डर गदन अगघ
नै बझु ाउनपु नेि । र्थप गििरणिरूको लागि र्माचा २४, २०२१ को घोषणा िेनािु ोला ।
यो अगन्िर्म योजना बनाइएको साप्तागिक अपडेट िो । शरद सेर्मस्े टर २०२१ का गिशेष जानकारीको अझै अगन्िर्म गनणया
बनाइुँदै ि र उपलब्ध िने गबगत्तकै यो साझा िररनेि ।
र्थप गििरण र यी नीगििरूका FAQ आिश्यक भए अनसु ार यो िेबसाईटर्मा अपडेट िररनेि
https://covidresponse.wisc.edu/faq/

र्थप जानकारीका लागि यिाुँ ईर्मेल पठाउनिु ोला covidresponse@vc.wisc.edu

