नेपाली / NEPALI
विषय: नजिकको सम्पकक , परीक्षण र अरू कुराहरूको अपडेट
यस सन्देशमा समेटिएको छ:
• क्याम्पस र क्याम्पस बाटिरका COVID-19 का के सिरू
• परीक्षणको अपडेि
• नटिकको सम्पकक सम्बन्धी नयााँ FAQs
• कसरी आफूलाई र अरूलाई बचाउने
• कसरी सियोग पाउने र सटू चत रिने
सक
ं ाय र कर्कचारीहरू,
खोप लगाएर, भवनहरू जभत्र र्ास्क लगाएर, बारम्बार हात धनु े/स्याजनटाइि गरे र र यजि तपाईर्ां लक्षणहरू िेजखएर वा अझै
परू ा रूपर्ा खोप लगाउनु नभएकोले परीक्षण गरी हाम्रो क्याम्पस सर्िु ायलाई स्वस्थ राख्नभु एकोर्ा तपाई ंसबैलाई धन्यबाि ।
तपाईका
ं प्रयासले गिाक, UW–Madison ले अजिल्लो वर्क भन्िा COVID-19 का एकिर् कर् के सहरू िेजखरहेको छ ।
जवस्कजन्सन भरी डेल्टा प्रिाजत फै लने क्रर्र्ा, ७२ र्ध्य ७१ काउन्टीहरूर्ा सङ्क्क्रर्णको उच्च स्तर िेजखएको छ िसर्ा डेन
काउन्टीर्ा अरू क्षेत्रहरू भन्िा धेरै कर् िर रहेको छ । अपेक्षा गरे अनसु ार, क्याम्पसर्ा के सहरू बढी रहेका छन,् िनु आउने
के ही हप्ताहरूर्ा िारी रहने सम्भावना छ ।
कृ पया हार्ी सबैले क्याम्पसर्ा जलइरहेका सावधानीहरूप्रजत ध्यान जिनहु ोस् जस्तै वि खोप लगाउने, भिनहरू वभत्र मास्ि
लगाउने र विरामी परेमा घर िस्ने, यी सावधानीहरू कक्षाकोठार्ा, कायाकलय र प्रयोगशालार्ा आफै ैँलाई बचाउने उजचत
प्रजतजक्रया रहेका छन् । थप रूपर्ा, हाम्रो परीक्षणको सल्लाह र खोप नलगाएकाहरूका लाजग जवशेर् आवश्यकताहरूले
सके सम्र् धेरै के सहरू पजहचान गरे र सके सम्र् चाैँडो सङ्क्क्रर्णलाई सीजर्त राख्ने लक्ष्य राखेको छ । हाम्रो क्याम्पसको उच्च
खोप लगाउने िरले (91.5 प्रजतशत र बढ्ि)ै क्याम्पसका प्राय के सहरू हल्का रहनेछन् । त्यहीपजन, यी सावधानीहरू खोप
लगाउन नपाएका बच्चाहरू र हाम्रो सर्िु ायको अरू िोजखर् हुने सिस्यहरूलाई बचाउन र्हत्त्वपणू क छन् ।
कृ पया सतकक रहनहु ोस् जक COVID-19 िाहेििा अन्य श्वासप्रश्वास सम्िन्धी भाइरसहरू पवन सङ्क्रमण भइरहेिा छन्
। यजु नभजसकटीर्ा लक्षणहरू ररपोटक गने तर COVID-19 नेगेजटभ िेजखने र्ान्छे हरूको सङ्क्ख्या पजन बढेका छन् । कृ पया परीक्षण
गनक र लक्षणहरू िेजखएर्ा िरै बस्ने कुरा िारी राख्नहु ोला ।
परीक्षणिो अपडेट
•

•
•

यजि तपाईर्ां लक्षणहरू देवखएमा, तपाईलें परीक्षण गनन आिश्यि छ जकनजक UHS सैँग तपाईलें खोप लगाउनु
भएको रे कडक फाईलर्ा छै न वा यजि तपाई ंCOVID-19 लागेको कसैको नवजििो सम्पिन मा आउनभु एको छ भने,
MyUHS app वा वेबसाईटबाट परीक्षणको समय िनाउनुहोला । (नजिकको सम्पकक को बारे र्ा थप िानकारी तल
हेनकहु ोला ।)
परीक्षणिा उपलब्ध समयहरूिा लावग सिै परीक्षण स्थलहरू चेि गननहु ोला जकनजक University Club
िस्ता स्थलहरू अरू स्थल भन्िा कर् व्यस्त हुन्छन् ।
यजि तपाईलें हप्तै जपच्छे परीक्षण गनक आवश्यक छ भने, तपाईको
ं एक हप्ताको परीक्षण गने जबजिकै अिो परीक्षणिो
समय िनाउनुहोला ।

नवजििो सम्पिन सम्िन्धी नयााँ FAQs
•

"नजिकको सम्पकक " भनेको के हो र र्लाई कसरी थाहा हुन्छ/र्ैले के गनक सक्िछु यजि र् परेैँ भने ?

•

(प्रजशक्षकहरूका लाजग) यजि र्ेरो कक्षाको कुनै जवद्याथीले आफूर्ा COVID-19 पोजिजटभ िेजखएको छ भने भने र्ैले
के गनक पिकछ ? के र्ैले अन्य जवद्याथीहरुलाई सजू चत गनकु पिकछ ? के र्ैले कक्षा रद्द गनकु पिकछ ?

•

र् नजिकको सम्पकक र्ा आएकोि कुनै व्यजिले र्लाई वहाैँर्ा पोजिजटभ िेजखएको बताउनभु यो, तर र्लाई MyUHS
र्ाफक त contact tracer ले सम्पकक गरे को छै नन् भने र्ैले के गनक सक्िछु ?

िसरी आफूलाई र अरूलाई िचाउने
•

राम्रो गुणस्तरिो मास्ि ठीि तररिाले लगाउनुहोस:् Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) को अनस
ु ार, बहु-तहको कपडा वा जडस्पोिेबल र्ास्क िसर्ा नाकको तार हुन्छ र तपाईको
ं नाक र िसर्ा
र्ख
ु र्ा ठीक तररकाले अट्छ, ती र्ास्कहरूले सबैभन्िा राम्रो सरु क्षा प्रिान गिकछन् ।)

•

यवद तपाईमा
ं COVID-19 िा लक्षणहरू देवखएिा छन् भने, तपाईलें खोप लगाउनु भएपजन, घरै िस्नुहोस् ।
CDC को िोरोनाभाइरस आत्म-मूल्याङ्क्िन चलाउनह
ु ोला ।

•

यवद तपाईमा
ं पोवजवटभ देवखएमा, isolation को लाजग यी जनिेशनहरूको पालना गनकहु ोला । क्याम्पसका
contact tracers हरूलाई िानकारी प्रिान गनक तयार रहनहु ोला, ताजक उनीहरूले तपाईको
ं नजिकको सम्पकक र्ा
आएका व्यजिहरूलाई सम्पकक गरे र के गनकपु िकछ खबर गनक सकुन् ।

•

यजि तपाईलाई
ं परीक्षण गनक आवश्यक भएर्ा, तपाईर्ां लक्षणहरू िेजखएर्ा वा COVID-19 भएको कोही व्यजिको
नजिकको सम्पकक र्ा आउनभु एर्ा, क्याम्पसमा वन:शुल्ि परीक्षण गननहु ोला ।

•

यजि तपाई ंवा तपाईसैँं ग बस्ने कसैलाई पोजिजटभ िेजखएर्ा वा तपाई ंनजिकको सम्पकक र्ा आउनभु एको पजहचान
गररएर्ा िे गने थाहा पाउनुहोस् ।

िसरी सहयोग पाउने र सूवचत रहने
•

तपाई ंवा तपाईको
ं पररवारर्ा COVID-19 को असरको कारण यजि तपाई ंजबिा जलन वा कायकस्थलार्ा
लजचलोपनाको अनरु ोध गनक चाहनु हुन्छ भने र्ानव संसाधनको वेबसाईटर्ा रहेका यी संसाधनहरू हेननहु ोस् ।

•

जनयजर्त रूपर्ा अपडेट गररनेि COVID-19 प्रजतजक्रया वेबसाईट, FAQs, र dashboard हेनकहु ोला ।

•

जशक्षकहरूले Teaching and Learning वेबसाईटर्ा थप िानकारी र ससं ाधनहरू पाउन सक्िछन् ।

•

भजवष्यर्ा यस्तै ईर्ेलहरूको अपेक्षा गनकहु ोला ।

•

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

