नेपाली / NEPALI
विषय: कक्षाहरूको पहहलो हप्ता पहिको अपडेट
यस सन्देशमा समेटिएको छ:
• COVID-19 गटिटिटिको अपडेि
• क्याम्पसको स्िास््य आिश्यकिाहरू
• कसरी आफूलाई र अरूलाई बचाउने
• कसरी सहयोग पाउने
• कसरी सटू चि रहने
सक
ं ाय र कर्मचारीहरू,
कक्षाहरूको पहहलो हप्ता सहककने क्रर्र्ा, हार्ी तपाईलाई
ं कयाम्पसर्ा COVID-19 को गहतहिहिको अपडेट हिन चाहनिछौँ ।
अपेक्षा गरे अनसु ार, कयाम्पसको परीक्षण कायमक्रर्ले के ही पोहिहटभ के सहरूको पहहचान गरे को ि – dashboard हेनमहु ोला ।
कयाम्पसका contact tracer हरूले पोहिहटभ िेहिएका कर्मचारी र हिद्यार्थीहरूलाई सम्पकम गरे र स्िास््य र्ागमिर्मन प्रिान र
नहिकको सम्पकम हरूलाई सहू चत गरे को ि । र्थप रूपर्ा, University Housing ले कुनै पहन आिास हलर्ा बस्ने
हिद्यार्थीहरू िसर्ा पोहिहटभ िेहिएको िा नहिकको सम्पकम हरूलाई अलग्ग र किारे नटाइनर्ा राख्न चाौँडै कार् गरीरहेको ि ।
हाम्रो ९० प्रहतर्त कयाम्पसर्ा िोपको िर र र्ास्क लगाउने र परीक्षण आिश्यकताहरूले हाम्रो सर्िु ायको सरु क्षा गनम िारी ि,
त्यहीपहन झनै चाौँडो फै लने डेल्टा प्रिाहत व्यापक सर्िु ायर्ा फै लने क्रर्र्ा हार्ीले र्थप पोहिहटभ के सहरू िेख्ने अपेक्षा गनम
सकििौं । िोप लगाएका व्यहिहरूर्ा सबैभनिा बहलयो सरु क्षा ि र यहि उनीहरूलाई COVID-19 लागेपहन यो रुघा लागेको
िस्तो सािारण र्ार्ला हुन सकिि ।
यस सनिेर्को बाौँकी भागर्ा कयाम्पसको आिश्यकताहरू, संसािनहरू र कसरी तपाईलें आफू र अरूलाई बचाउन सकनु हुिौँ ि
त्यसको ध्यान हिनपु ने कुराहरू सर्ािेर् िन् ।
तपाईलें हाम्रो सर्िु ायलाई यो र्ैहक्षक िर्म सफलतापिू मक र्रू
ु गनम सहयोग गनमभु एकोर्ा िनयबाि!
क्याम्पसको स्िास््य आिश्यकताहरू
•

भिनहरू हभत्र मास्क लगाउन आिश्यक छ – र्थप िानकारी पाउनहु ोस् । हार्ीले यस आिश्यकताको सबैले राम्रो
पालना गरे को िेख्िैिछौँ । त्यहीपहन, यहि तपाईलें आिश्यक हुिौँ ा पहन कसैले र्ास्क नलगाएको िेख्नभु यो भने, चाहनु
भएर्ा सीिै प्रहतहक्रया हिन सकनहु ुनि । र्ास्क लगाउन सकने तर अस्िीकार गने हिद्यार्थीहरूलाई भिनबाट हनस्कन
अनरु ोि गनमपु िमि । यहि तपाईलाई
ं र्ास्क लगाउन सम्झाइएको ि भने, कृ पया सो अनरु ोिको पालना गनहमु ोला । यहि
तपाईलें कुनै हिद्यार्थीले र्ास्क लगाउने िा अनय स्िास््यका आिश्यकताहरूको उल्लङ्घन गरे को िेख्नभु यो भने,
तपाईलें यो घटना फारार् भरे र ररपोटम गनम सकनहु ुनि; कर्मचारीहरूले आफ्नो सपु रभाईिरलाई िबर गनम सकनहु ुनि ।
कृ पया ध्यान हिनहु ोला हक सपु रभाईिर, प्रबनिक, र HR प्रहतहनहिहरूले र्ात्र कर्मचारीहरूलाई कायमस्र्थलबाट

हनस्कन हनिेर्न हिन सकििन् ।
•

िोप नलगाएका हिद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई हिश्वहिद्यालयले हप्तै वपच्छे परीक्षण गनुपन ने आिश्यकता लागू गिैि
– यहि तपाईलें यो आिश्यकता परू ा गनमपु िमि भने, तपाईलें यसको बारे र्ा ईर्ेल पाइरहनु भएको ि । आिश्यकताको
पालना नगनेहरू अनर्
ु ासनात्र्क कारबाहीको अिीनर्ा हुनेिन् ।

•

बारम्बार आफ्नो हात धनन /सेवनटाइज गनु िारी राख्नहु ोस् र आफ्नो अनहु ार निुनहु ोस् – सेहनटाइिर स्टेर्नहरु
कयाम्पस िरपर िेरै ठाउौँहरूर्ा पाउन सहकनि ।

कसरी आफूलाई र अरूलाई बचाउने
•

यहि तपाईर्ां COVID-19 का लक्षणहरू िेहिएका िन् भने, तपाईलें िोप लगाउनु भएपहन, घरै बस्नहु ोस् ।
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) को कोरोनाभाइरस आत्म-मूल्याङ्कन
चलाउनहन ोला ।

•

यहि तपाईलाई
ं परीक्षण गनम आिश्यक भएर्ा, तपाईर्ां लक्षणहरू िेहिएर्ा िा COVID-19 भएको कोही व्यहिको
नहिकको सम्पकम र्ा आउनभु एर्ा, क्याम्पसमा वन:शनल्क परीक्षण गनुहन ोला (MyUHS app िा िेबसाईटर्ा
सर्य बनाएर) । के ही परीक्षण स्र्थलहरू अरू भनिा व्यस्त हुने कारणले गिाम, सर्य उपलब्िताको लाहग सबै परीक्षण
स्र्थलहरू चेक गनमहु ोला ।

•

यवि तपाई ं िा तपाईसँं ग बस्ने कसैलाई पोवजवटभ िेविएमा िा तपाई ं नवजकको सम्पकु मा आउननभएको
पवहचान गररएमा, अलग्गै रहन/किारे नटाइनर्ा बस्न यी हनिेर्नहरूको पालना गनमहु ोला ।

•

तपाई ंिा तपाईको
ं पररिारर्ा COVID-19 को असरको कारण यहि तपाई ंहबिा हलन िा कायमस्र्थलार्ा
लहचलोपनाको अनरु ोि गनम चाहनु हुनि भने र्ानि संसािनको िेबसाईटर्ा रहेका यी संसाधनहरूको सल्लाह
गनुहन ोस् ।

कसरी सूवचत रहने
•

हनयहर्त रूपर्ा अपडेट गररने COVID-19 प्रहतहक्रया िेबसाईट र FAQs हेनमहु ोला ।

•

हर्क्षकहरूले Teaching and Learning िेबसाईटर्ा र्थप िानकारी र ससं ािनहरू पाउन सकििन् ।

•

भहिष्यर्ा यस्तै ईर्ेलहरूको अपेक्षा गनमहु ोला ।

•

तपाईलाई
ं चाहहने िानकारी भेट्नु भएन ? covidresponse@vc.wisc.edu र्ा ईर्ेल िा (608) 262-7777 र्ा
फोन गनमहु ोला ।

