नेपाली / NEPALI
विषय: के यो COVID-19 हो या रुघा हो ?
यस सन्देशमा समेटिएको छ:
• COVID-19 र रुघा
• परीक्षणको reminders
• नटिकको सम्पकक सम्बन्धी reminders
• कसरी सहयोग पाउने र सूटित रहने
सक
ं ाय र कर्मचारीहरू,
तपाई ंवा तपाईलें चचन्नुहुने कसैलाई रुघाखोकी लागेको, चसिँगान बग्ने वा अरू लक्षण्हरू हालसालै देचखिँदा तपाईलें के यो
COVID-19 हो भनेर सोच्नु भएको हुनसक्दछ । यसको उत्तर: नहुन पचन सक्दछ । शरद र्चहनाहरू भनेको धेरै प्रकारका
श्वासप्रश्वास सम्बन्धी भाइरसहरू सचिय हुने गदमछन् र यो शरद सेर्ेस्टरर्ा, जब हार्ी सबै प्रकारका व्यचिगत रूपको
गचतचवचधहरू शरू
ै न् ।
ु गदैछौं, ती भाइरसहरू COVID-19 को साथसाथै बढ्दछ
तर सतकम हुन नछोड्नुहोस् । यवि तपाईमा
ं लक्षणहरू िेविएका छन् भने, घरै बस्नुहोस् र COVID-19 को परीक्षण
गनुहोस् । यचद तपाईको
ं परीक्षणको नचतजा नेगेचटभ आयो भने, तपाईलें फे रर पवन परीक्षण गनु पिैन, तपाईलाई
ं COVID19 भएको छै न भन्ने कुरार्ा भरोसा गनम सक्नुहुन्छ । तर यचद तपाईका
ं लक्षणहरू चचन्ताजनक छन् भने तपाईलें एक स्वास््य
सेवा प्रदायकसिँग ती लक्षणहरूको व्यवस्थापन गनम सचकने तररकाहरूको बारे र्ा कुरा गनुमहोस् । तपाईका
ं गचतचवचधहरूलाई
सीचर्त राख्नुहोस् र अन्य व्यचिहरूसिँग तपाईलाई
ं ठीक नभएसम्र् सम्पकम नगनुमहोस् ।
चवस्कचन्सनर्ा, चवशेष गरी खोप नलगाएका व्यचिहरू बीच, COVID-19 को के सहरूको उच्च सङ््ख्या देचखएको छ ।
Public Health Madison & Dane County का अनुसार डेन काउन्टीर्ा अगस्ट र्चहनार्ा, कुनै परू ा रूपर्ा खोप
नलगाएका व्यचिलाई खोप लगाएका भन्दा COVID-19 लाग्ने सम्भावना ५ गणु ा बढी र हचस्पटलर्ा भनाम हुने सम्भावना २१
गणु ा बढी रहेको छ ।
राम्रो सर्ाचार: क्याम्पसर्ा र क्याम्पस बाचहर खोप लगाउनेका दर एकदर्ै धेरै छ । हार्ी सबैले COVID-19 बाट बच्नको
लाचग अपनाएका अन्य कदर्हरू, जस्तै चक भवनहरू चभत्र र्ास्क लगाउने र बारम्बार हात धनु े/स्याचनटाइज गनामले अन्य
भाइरसहरूबाट पचन जोगाउिँदछन् ।
तपाईको
ं मास्क राम्रोगरी लगाउने
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) को अनस
ु ार, धेरैवटा तह भएको कपडाको वा फ्याल्न चर्ल्ने

र्ास्क जसर्ा नाकर्ा अचडने तार भएको र्ास्कहरू ठीक तररकाले तपाईको
ु र्ा हावा नचछने गरी अड्चकन्छ र
ं नाक र र्ख
सबैभन्दा राम्रो सरु क्षा प्रदान गदमछन् ।
र्ास्क अड्काउन सहयोग गनेहरूले (mask fitters) तपाईको
ं र्ास्क झनै राम्रोसिँग अड्काउन सहयोग गदमछन् । UW–
Madison’s College of Engineering र्ा यहािँ नै बनाइएको Badger Seal mask fitter ShopUW+ बाट चन:शल्ु क
उपलब्ध छ । थप जानकारी पाउनहु ोस् ।
भवनहरू चभत्र र्ास्कको आवश्यकता भएको क्याम्पसको आदेश नोभेम्बर २६ सम्र् बढाइएको छ - आिेश हेनुहोस् ।

परीक्षणको reminders
•

यचद तपाईर्ां लक्षणहरू िेविएमा, तपाईलें परीक्षण गनु आिश्यक छ चकनचक UHS सिँग तपाईलें खोप लगाउनु
भएको रे कडम फाईलर्ा छै न वा यचद तपाई ंCOVID-19 लागेको कसैको नवजकको सम्पकु मा आउनुभएको छ भने,
MyUHS app वा वेबसाईटबाट परीक्षणको समय बनाउनुहोला । (नचजकको सम्पकम को बारे र्ा थप जानकारी तल
हेनुमहोला ।)

•

परीक्षणका उपलब्ध समयहरूका लावग सबै परीक्षण स्थलहरू चेक गनुहोला चकनचक University Club
जस्ता स्थलहरू अरू स्थल भन्दा कर् व्यस्त हुन्छन् ।

•

खोप लगाएको प्रर्ाण नबुझाएकाहरूको हप्तै चपच्छे परीक्षण गनुमपने आवश्यकता नोभेम्बर २६ सम्र् बढाइएको छ ।

नवजकको सम्पकु
तपाई ंकोही पोचजचटभ देचखएको व्यचिसिँग नचजकको सम्पकम र्ा आउनु भएको थाहा पाउन WI Exposure Notification
app अको तररका हो । Google Play store वा iPhone को Settings बाट यो app Wisconsin Department of
Health Services ले चन:शल्ु क प्रदान गदमछ । एकपटक तपाईलें app शरू
ु गनुम भएपचछ, तपाईको
ं फोनले चबना पचहचानको
सङ््के तहरू तपाईको
ं नचजक कर्सेकर् १५ चर्नेटसम्र् भएकाहरूको फोनसिँगको सङ््के तसिँग आदान प्रदान गदमछ । यचद app
भएको कसैर्ा COVID-19 देचखयो भने, सो व्यचिको फोनले अरू फोनहरूर्ा सन्देश पठाउिँदछ । थप जानकारी पाउनुहोस् ।
•

"नचजकको सम्पकम " भनेको के हो र र्लाई कसरी थाहा हुन्छ/र्ैले के गनम सक्दछु यचद र् परे िँ भने ?

•

(प्रचशक्षकहरूका लाचग) यचद र्ेरो कक्षाको कुनै चवद्याथीले आफूर्ा COVID-19 पोचजचटभ देचखएको छ भने भने र्ैले
के गनम पदमछ ? के र्ैले अन्य चवद्याथीहरुलाई सूचचत गनुम पदमछ ? के र्ैले कक्षा रद्द गनुम पदमछ ?

•

र् नचजकको सम्पकम र्ा आएकोद कुनै व्यचिले र्लाई वहािँर्ा पोचजचटभ देचखएको बताउनुभयो, तर र्लाई MyUHS
र्ाफम त contact tracer ले सम्पकम गरे को छै नन् भने र्ैले के गनम सक्दछु ?

कसरी सहयोग पाउने र सूवचत रहने
•

तपाई ंवा तपाईको
ं पररवारर्ा COVID-19 को असरको कारण यचद तपाई ंचबदा चलन वा कायमस्थलार्ा
लचचलोपनाको अनरु ोध गनम चाहनु हुन्छ भने र्ानव ससं ाधनको वेबसाईटर्ा रहेका यी सस
ं ाधनहरू हेनुहोस् ।

•

चनयचर्त रूपर्ा अपडेट गररनेद COVID-19 प्रचतचिया वेबसाईट, FAQs, र dashboard हेनमहु ोला ।

•

चशक्षकहरूले Teaching and Learning वेबसाईटर्ा थप जानकारी र संसाधनहरू पाउन सक्दछन् ।

•

भचवष्यर्ा यस्तै ईर्ेलहरूको अपेक्षा गनमहु ोला ।

•

तपाईलाई
ं चाचहने जानकारी भेट्नु भएन ? covidresponse@vc.wisc.edu र्ा ईर्ेल वा (608) 262-7777 र्ा
फोन गनुमहोला ।

