
विषय: क्याम्पसको मास्क नीविमा बदल 

 
यस सन्दशेमा समेटिएको छ:  

• मास्क लगाउने बारेमा अपडेि 

• खोपको बारेमा अपडेि 

• COVID-19 परीक्षण 

 
संकाय र कममचारीहरू, 

 
अमेररकामा भर्मरै आएको COVID-19 को झनै संक्रामक डेल्टा प्रजाविले विस्कवससन लगायि दशेभरका केसहरू ह्वात्तै 

बढाएको छ । डेन काउसटी र क्याम्पसको र्ोप लगाएकाहरूको दर राज्यको अरू भाग र अमेररका भसदा धेरै रहकेो छ र यसले 

गदाम डेल्टा प्रजाविको असर कम गनम सहयोग गरेको छ । त्यहीपवन र्ोप नलगाएका व्यविहरूमा भाइरस वछटो फैलन जारी 

रार्ेको छ, जसले केसहरू बढाएको छ । 

 
तदनुसार, बिहीिार, अगस्ट ५ िाट, सिै बिद्यार्थी, कर्मचारी र क्याम्पसर्ा आउने आगन्तुकहरूलाई क्याम्पस 

भिनहरू बभत्र र्ास्क लगाउन आिश्यक पनेछ । 

• आिास हल: िपाईकंो आफ्नै कोठा वभत्र जब िपाई ंर िपाईकंा रूममेटहरू ह ुँदा मात्र मास्क हटाउन सवकसछ िर सबै 

सािमजवनक ठाउुँहरुमा लगाउन ुपदमछ 

• काम गने ठाउुँहरू: यवद िपाई ंएक कायामलय िा प्रयोगशाला वभत्र ढोका बसद गरेर एक्लै काम गद ैह नहु सछ भनेमास्क 

हटाउन सवकसछ 

• र्ाना: र्ाने र वपउने बेलामा मास्क हटाउन सवकसछ िर सवक्कने वबवत्तकै फेरर लगाउन ुपदमछ 

• बावहरका ठाउुँहरू: मास्कहरू आिश्यक छैनन,् िर इच्छा अनसुार लगाउन सवकसछ, Terrace मा र भिनहरू 

बावहरका ठाउुँहरूमा 

• गावडहरू: दईु िा बढी मासछे उपवस्िि भएमा Madison Metro बसहरू र क्याम्पसका गावडहरूमा मास्क लगाउन ु

जारी राख्न ुपनछे 

• मास्कको बारेमा कुलपबतको आदेश पढ्नुहोला 

 

क्याम्पस र समदुाय मा COVID-19 सङ््कक्रमण दरको अनगुमन गनम हामी जारी राख्नेछौं र जनस्िास््य वस्िवि अनसुार हाम्रो 

मास्क नीविहरूलाई फेरर अिलोकन गनेछौं । ध्यान राख्नहुोस ्वक यसले हाम्रो नीविहरू िा व्यविगि कक्षाहरूको बारेमा 

योजनाहरूलाई, क्याम्पसमा काममा फकम ने, कायमक्रमहरू, भौविक दरूी, आवदलाई असर गनेछैन । 

 

फेरर मास्क लगाउने कदम हामी मध्ये धेरैले वलन चाहकेो विएनौं, िर यो कदम हाम्रो क्याम्पस र हाम्रो समदुायका सदस्यहरूको 

स्िास््यको रक्षा गनमको लागी महत्त्िपणूम छ । 

 

र्ोप लगाउन ुिपाईकंो सबै भसदा राम्रो सरुक्षा उपाय हो । COVID-19 को लावग र्ोप लगाएका धेरैजसो व्यविहरूलाई 

भाइरस लाग्ने छैन, िर कसैकसैले सफल सङ््कक्रमणको अनभुि गनेछन ्। यो UW-Madison र PHMDC को नयाुँ 

अनसुसधानमा झल्कुँ दछ जसमा दवेर्एको छ, डेल्टा प्रजाविको शरुूिाि पवछ, केवह र्ोप लगाएका व्यविहरूमा र्ोप 

नेपाली / NEPALI 

https://admin.news.wisc.edu/content/uploads/2021/08/Chancellor-Order-RE-Face-Coverings-Effective-8-5-2021.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthrough-cases.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1


नलगाएका व्यविहरूको जस्िै आफ्नो नाकको प्िालहरूमा भाइरस को समान मात्रा बोक्दछन ्। 

 
र्ोप लगाएका व्यविहरू रोगको गम्भीर नविजाबाट उच्च स्िरमा सरुवक्षि रहकैे छन र उनीहरूलाई रोग लाग्ने सम्भािना 

एकदमै कम छ, िर COVID-19 भएका केही र्ोप लगाएका व्यविहरूले अरूलाई भाइरस सानम सक्दछन ्। त्यो जोवर्म कम 

गनम मास्कहरू उल्लेर्नीय िररकाको सवजलो र प्रभािकारी साधन ह न ्। 

 

हामी विशेष गरी आउने दईु मवहनाको बारेमा वचवसिि छौं, जब हाम्रा धेरै विद्यािीहरू अमेररका र विश्वभरीबाट क्याम्पस मा 

आउनेछन ्। हामी हाम्रो समदुायमा सकेसम्म कम सङ््कक्रमण दर राख्नको लावग जारी राख्न चाहसछौं । Centers for Disease 

Control and Prevention र Public Health Madison & Dane County को भर्मरको मागमदशमनको सल्लाह गदमछन ्

वक र्ोप लगाएको वस्िविको बािजदू सबैले आफ्नो घर बावहर बस्ने मावनसहरूको माझमा घर वभत्र समय वबिाउुँदा मास्क 

लगाउनपुदमछ । हाम्रा विद्यािीहरू धेरै गसिव्यहरूबाट आउने भएकाले हामी विश्वास गदमछौं वक मास्कको आिश्यकिा वििेकी 

कुरा हो । हाम्रो UW का जनस्िास््य विशेषज्ञहरू यो वनणमयसुँग सहमि ह नहु सछ ।  

 

हामी सबैलाई जविसक्दो चाुँडो र्ोप लगाउन आग्रह गदमछौं; यो भाइरसको सङ््कक्रमणको क्षमिालाई सीवमि गनमको लावग सबै 

भसदा प्रभािकारी िरीका हो, जसले हामीलाई वछटो प्रविबसधहरूलाई कम गनम अनमुवि वदुँदछ । 

 
खोपको िारेर्ा अपडेट 

University Health Services ले 333 East Campus Mall मा सबै विद्यािी र कममचारीहरूलाई वन:शलु्क COVID-19 

को र्ोप प्रदान गनम जारी रार्ेको छ । र्ोप लगाउने समय बनाउनहुोस ्या सोमबार दवेर् शकु्रबार वबहान ८:३० बजेदवेर् 

वदउुँसो ४:३० बजेसम्म जानहुोस ्। यो र्ोपको स्िल १२ बजे वदउुँसो एक घण्टाको लावग बसद ह सछ । 

  
COVID-19 का र्ोपहरू सरुवक्षि, प्रभािकारी र वनिःशलु्क छन ्। विशेष गरी असय जनस्िास््य उपायहरूको संयोजनमा, र्ोप 

लगाउन ुCOVID-19 को नराम्रो नविजाबाट बच्नको लावग र अरूलाई भाइरस फैलाउने संभािनालाई सीवमि गनमको लावग 

सबैभसदा राम्रो िरीका हो । 

 
यवद िपाईलंे र्ोप लगाइसक्न ुभएको छ, िा चाुँडै र्ोप लगाउन ेसोच्न ुभएको छ भने, UHS लाई क्याम्पस जनस्िास््य 

नीविहरूलाई सवूचि गनम सहयोग गनम िाहा वदनहुोस ्। (यवद िपाईलंाई UHS मा र्ोप लगाइएको वियो भने, िपाईलंे िप केही 

गनम आिश्यक छैन ।) 

 
अवहलेसम्म, आफ्नो रेकडम साझा गनेहारूका कारण हामीले जानेका छौं वक हाम्रा ८०% भसदा बढी कममचारीहरूले र्ोप 

लगाएका छन ्। आफ्नो र्ोप रेकडम ररपोटम नगरेकाहरूलाई ररपोटम गनमका लावग हामी प्रोत्सावहि गनम जारी राख्दछौं । हामीलाई 

अगस्टमा विद्यािी र्ोप दरको बारेमा राम्रो जानकारी ह नेछ, िर हामी कम्िीमा हाम्रा ८०% विद्यािीहरू िा बढीले र्ोप 

लगाउनेछन ्भसने आशा गदमछौं । आिास हलमा बस्ने हालसालकैो सिेक्षणमा सङ््ककेि गरीयो वक यो जनसङ््कख्यामा राम्रोसुँग 

९०% र्ोपको दर ह नेछ । 

 
कृपया िपाईलंाई िाहा भएका व्यविहरूलाई र्ोप लगाउन प्रोत्सावहि गनुमहोला । यी कुराकानीहरू गनम सहयोग गनमका लावग 

यहाुँ केही संसाधनहरू छन ्। 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://publichealthmdc.com/news/public-health-issues-new-mask-recommendations-k-12-school-guidelines
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-transition/


COVID-19 परीक्षण 

क्याम्पसले धेरै स्िानहररूमा कममचारीहरू र विद्यािीहरूको लावग वन:शलु्क परीक्षण जारी रारे्कै छ ।  

COVID-19 परीक्षण स्िलहरू र सञ्चालनको घण्टाको निीनिम जानकारीको लावग COVID-19 परीक्षणको िेबसाईट 

हनेुमहोला । 

• अगस्ट ५ मा, वहुँडेरै परीक्षण गरे िररका सवक्कनेछ र Safer Badgers app अब प्रयोगमा ह नछैेन । अगस्ट ९ को 

शरुूिािमा, परीक्षणको लावग MyUHS app िा MyUHS िेबसाईट माफम ि समय बनाउन सवकनेछ । अगस्ट ६ 

पवछ, COVID-19 लक्षणहरू भएका व्यविहरूले UHS मा 608-265-5600 मा फोन गरेर परीक्षण गनम सक्नेछन ्। 

• परीक्षण बनाउने समयको सवजलो पह ुँच, र्ोपा र िपाईकंो परीक्षण इविहास र अरू कुराहरूको लावग िपाईलंे 

myUHS app डाउनलोड गनम सक्नहु सछ । 

 
कममचारीहरूको लावग के अपेक्षा गने बारेमा िप जानकारी को लावग, हामी वबहीबार, अगस्ट १२ मा वदउुँसो एक सबै 

कममचारीको टाउन हल आयोजना गनेछौं । 

 
सािै अगस्ट १२ वदउुँसो १:३० बजे, यस सेमेस्टरमा वशक्षणको बारेमा प्रश्नहरूएलाई छलफल गनम हामी एक प्रवशक्षक टाउन 

हलको आयोजना गनेछौं । 

 
हामी नवजकबाट सङ््कक्रमण दरहरूको बारेमा डाटाको वनगरानी, CDC को मागमदशमन को मलू्याङ््ककन, PHMDC सुँगको 

सहयोग, र वनयवमि रूपमा क्याम्पस विशेषज्ञहरूसुँगको परामशम गनम जारी राख्नछेौं । सधैंको रूपमा, हामी िपाईलंाई अपडेट 

गनेछौं । 

https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://www.uhs.wisc.edu/myuhs/
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://www.uhs.wisc.edu/myuhs/
https://today.wisc.edu/events/view/159847
https://today.wisc.edu/events/view/159847
https://today.wisc.edu/events/view/160557
https://today.wisc.edu/events/view/160557

