
 

 

विषय: COVID को अनिवार्य परीक्षण; र्ो शरद सेमेस्टरमा के अपेक्षा गि े

यस सन्दशेमा समेटिएको छ 

 

• अगस्ि ३० दटेि, िोप नलगाएका टिद्यार्थी र कममचारीहरूको लाटग परीक्षणको नयााँ आिश्यकताहरू 

• आउने केही हप्ताहरूबाि के अपेक्षा गन े

• यटुनभटसमिीले कसरी तयारी गरररहकेो छ 

• स्िस्र्थ रहनलाई तपाईलंे के गनम सक्न ुहुन्छ 

 

आज, हामीले खोप िलगाएका कमयचारी र नवद्यार्थीहरूको लानग र खोप लगाएका तर आफ्िो खोप लगाएको प्रमाण साझा 

िगरेकाहरूको लानग एउटा बढाइएको परीक्षण आवश्र्कताको घोषणा गदछैौं । अगस्ट ३० देवि, COVID-19 को िोप 

लगाएको प्रमाण UHS सगँ साझा नगरेका कममचारी र विद्यार्थीहरूले क्याम्पसमा हपै्त वपच्छे परीक्षण गननमपने 

अवनिायम हुनेछ । हप्तै नपच्छे परीक्षण गिय आवश्र्क भएका तर त्र्सो गिय असफल व्र्निहरूलाई उत्तरदार्ी ठहराइिेछ । 

प्रभानवत नवद्यार्थी र कमयचारीहरूले र्थप जािकारीका सार्थ सन्दशे पाउिेछि ्। 

 
जसरी नवश्वनवद्यालर्ले महामारी भरर गद ैआएको छ, हाम्रो प्रनतनिर्ालाई COVID-19 सम्बनन्ित गनतनवनिमा आएका 

बदलको सार्थसार्थै बदल्दछैौं । डेल्टा प्रजानतको संिमणको निरन्तर उच्च दरको कारण र्ो बढाइएको परीक्षण आवश्र्क 

बिाउँदछ । हामी शरद सेमेस्टरको व्र्निगत-रूपको कक्षा र अन्र् गनतनवनिहरूको र्ोजिा बिाउि जारी राख्दछैौं । खोप 

िलगाएकाहरूले मास्क लगाउिे र परीक्षण गिे आवश्र्कताको सार्थसार्थै क्र्ाम्पसमा खोपको उच्च स्तरले हामीलाई पोहोरको 

शरद सेमेस्टरको तलुिामा अनल सामान्र् सेमेस्टरको महससु गिे अिमुनत नदि ुपदयछ । 

 
COVID-19 का केसहरू बढेको समाचार दखे्दा नचन्ताजिक र निराशाजिक लाग्दछ । हामी एक वषय पनहलेको अवस्र्थामा 

भएको जस्तो महससु हुि सक्दछ जसले गदाय तिाव हुि सक्दछ । 

 
तर यसमा महत्त्िपूणम विन्नता छ: हामीसगँ अब धेरै प्रिािकारी िोपहरू छन ्वक जसले गम्िीर रोग र अस्पतालमा 

िनाम हुनन विरुद्ध रक्षा गदमछन,् र हाम्रो समनदायमा धेरै मावनसहरूले पूरा रूपमा िोप लगाएका छन ्। िोप लगाउनन 

COVID-19 लाई हराउने मनख्य तत्त्ि हो । 

 
जसरी हामीले महामारी भरी गरेका छौं, UW–Madison क्र्ाम्पस जिस्वास््र् नवशेषज्ञहरूसँग परामशय र क्र्ाम्पस र 

समदुार्मा िनजकबाट निगरािी गदछैौं । 

 
आउने केही हप्ताहरूमा हामीले यो अपेक्षा गदैछौं । 

 
● हामीले पोनजनटभ केसहरू निरन्तर रूपमा बढेको दखे्िे अपेक्षा गरेका छौं, जसमा केही खोप लगाएका व्र्निहरू पनि 

पिय सक्दछि,् नकिनक डेल्टा प्रजानत अनघल्लो प्रजानतहरू भन्दा िेरै सङ््किामक छ र केही खोप लगाएका 

व्र्निहरूलाई लाग्ि सक्ि ेकुरा पक्कै छ । 

 

● भखयरै आएको एउटा अध्र्र्ि अिसुार, खोप िलागेका व्र्निहरूले COVID-19 को उच्च दरको अिभुव गिय जारी 

राख्िेछि ्– खोप लगाएका व्र्निहरू भन्दा झण्डै तीि गणुा बढी । खोप िलगाएका वर्स्कहरूले सबैभन्दा गम्भीर 
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पररणामहरू अिभुव गिे सम्भाविा छ । खोप लगाएका व्र्निहरूको लानग, COVID-19 कम गम्भीर हुदँछ र नचसो 

वा फ्ल ूलागेको जस्तो महससु गिय सक्दछि ्। 

 

● डेल्टा प्रजानत उत्पन्ि भएको ठाउँहरूमा हदेाय, हामीले केसहरू एक वा दईु मनहिा नभत्र आकानशएर फेरर घट्ि ेअपेक्षा 

गिय सक्दछौं । 

 
यनवनिवसमटीले कसरी तयारी गरररहेको छ  

 
जबनक हामी शरद सेमेस्टरको व्र्निगत-रूपको कक्षा र अन्र् गनतनवनिहरूको र्ोजिा बिाउि जारी राख्दछैौं, हामी स्र्थािीर् 

स्तरमा बढ्दो केसहरूलाई सँभाल्ि तल नदइएका परीक्षण आवश्र्कताहरूका सार्थ हाम्रो जनस्िास््य उपायहरूलाई 

बढाउँदैछौं । 

 
● सबैले भविहरू नभत्र मास्क लगाउिे आवश्र्कता हामीले नफताय ल्र्ाएका छौं । मास्कले स्वस्र्थ मानिसहरूलाई 

भाइरस संकुनचत हुि र संिनमत मानिसहरूले भाइरस फैलाउिबाट रोक्ि सहर्ोग गदयछ । 

 
● मंगलबार, डेि काउन्टीले सीनमत छूटहरूका सार्थ, नबहीबार, अगस्ट १८ प्रभावकारी हुि ेगरी सबै नभत्री स्र्थािहरूमा 

मास्क लगाउिे आवश्र्कता फेरर लाग ूगरे । 

 
● हामीले खोपहरू लगाउिेहारूको राम्रो सहभानगता दखेेका छौं – ८९% कमयचारीहरूले परूा रूपमा लगाएका छि ्। 

हामी आशा गदयछौं नक हाम्रा ८० प्रनतशत वा अझै िेरै नवद्यार्थीहरूले पनि खोप लगाउिेछि ्। उनचत भएसम्म UW 

प्रणालीका अध्र्क्ष Tommy Thompson र अन्र् प्रणाली कुलपनतहरूका सार्थ नमलेर खोप लगाउिे सम्बन्िमा 

र्थप कदमहरू चाल्ि हामी तर्ार छौं । 

 
स्िस्र्थ रहनलाई तपाईलें के गनम सक्नन हुन्छ 

 
● र्नद तपाईलंे खोप लगाउि ुभएको छैि भिे, समर् अनहले िै हो । तपाईहंरूलाई सरुनक्षत, प्रभावकारी खोपहरू 

नि:शलु्क University Health Services मा उपलब्ि छि ्। खोप लगाउि सक्िे हरेक नवद्यार्थी र कमयचारीहरूले 

त्र्सो गियलाई र खोपको रेकडय अपलोड गियको लानग हामी प्रोत्साहि गदयछौं । 

 
● र्नद तपाईकंो प्रनतरोिात्मक प्रणाली मध्र्मदनेख गम्भीर रूपमा कमजोर छ र तपाईलंे पनहले िै mRNA को खोप 

(Pfizer वा Moderna) को दईु डोज लगाइसक्ि ुभएको छ भिे, तेस्रो डोज लगाउि खोज्िहुोला । सोमबार, 

अगस्ट २३ देवि, University Health Services ले प्रवतरोधात्मक प्रणाली कमजोर िएको 

विद्यार्थीहरूलाई र्थप डोजहरू प्रदान गनम शनरू गनेछ । नकिनक प्रनतरोिात्मक प्रणाली कमजोर भएका 

व्र्निहरूका लानग हालसालैको खोप मागयदशयिले जनटल स्वास््र् पररनस्र्थनतहरूलाई समेटेको छ, कमयचारीहरूले 

र्थप एउटा COVID-19 को खोपको डोजको बारेमा आफ्िो स्वास््र् सेवा प्रदार्कसँग सल्लाह गिुयपदयछ । 

 
● र्नद तपाईकंो प्रनतरोिात्मक प्रणाली कमजोर छैि र तपाईलंे mRNA खोपको दईुवटा डोज (Pfizer वा Moderna) 

पाउिभुएको छ भिे, संघीर् सरकारले आज घोषणा गरेको छ नक केही व्र्निहरू सेप्टेम्बर २० पनछ बसू्टर खोपको 



 

 

लानग र्ोग्र् हुिछेि ्। र्नुिभनसयटीले र्ो घोषणाको समीक्षा गरीरहकेो छ र र्ो उपलब्ि हुि ेनबनत्तकै र्थप जािकारी 

साझा गिेछ । 

 
● हालमा Johnson and Johnson खोप पाएका व्र्निहरूले कुि ैपनि COVID-19 खोपको र्थप एक डोज पाउिे 

कुिै नसफाररश छैि, तर र्सको आवश्र्कता हुि सक्छ नक छैि भन्िे बारेमा अिसुन्िाि जारी छ । 

 
अन्तमा, महामारीको शरुूवातमा हामीले नसकेका केही पाठ साझा गिय चाहन्छौं जसले हामीलाई अनहल ेसहर्ोग गिय सक्दछ । 

 
शरद सेमेस्टर २०२० मा UW–Madison मा गररएको COVID-19 को अिसुन्िािले पत्ता लगाएको छ नक संिमण मखु्र् 

रूपमा नशक्षा र अिसुन्िाि जस्त ैमास्क लगाउि आवश्र्क भएका शैनक्षक गनतनवनिहरूको माध्र्मबाट भन्दा पनि उच्च 

जोनखम सामानजक गनतनवनिहरू, जस्तै नक क्र्ाम्पस बानहरका पाटी र बारहरूको माध्र्मबाट फैनलएको छ । 

 
सकेसम्म व्र्निगत-रूपको गनतनवनि र र्थोरै अवरोिका सार्थ एक शैनक्षक वषय नबतोस ्भन्िे निनित गिे सबैभन्दा उत्तम तररका 

खोप लगाउि ुहो र भविहरू नभत्र मास्क लगाउि ुहो । र्नद तपाईलंे नबरामी महससु गिुयहुन्छ भिे, परीक्षण गिुयहोस ्र घरम ै

बस्िहुोस ्। 

 
तपाईलं ेआफूलाई, तपाईकंो सार्थीभाइ र पररवार र समदुार्को सरुक्षा गियको लानग र्ी सरल र महत्त्वपणूय कदम चाल्िभुएकोमा 

िन्र्वाद । हामी तपाईलंाई क्र्ाम्पस सन्दशेहरू र covidresponse.wisc.edu वेबसाईट माफय त अपडेट गिय जारी राख्िेछौं । 
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