नेपाली / NEPALI
विषय: COVID-19 को बस्ू टर खोप अब उपलब्ध
यस सन्देशमा समेटिएको छ:
• COVID-19 को बूस्टर खोप अब उपलब्ध
• फ्लक
ू ो खोप
• कसरी सूचित रहने
चिद्यार्थी, संकाय र कर्मिारीहरू,
COVID-19 को बस्ू टर खोपहरू
University Health Services (UHS) ले अचहले COVID-19 को बूस्टर खोप, अर्थिा तेस्रो डोज, चिद्यार्थी र
कर्मिारीहरूलाई प्रदान गदैछ । खोप लगाउने सर्य बनाउनको लाचग MyUHS िा िेबसाईट िलाउनहु ोला । तपाईलें क्याम्पस

बाचहरका स्िास््य सेिा प्रदायक र स्र्थानीय फार्ेसीर्ा पचन खोप लगाउने सर्य बनाउन सक्नुहुन्छ । र्थप जानकारीका लाचग
vaccines.gov िेबसाईट हेनुमहोला ।
धेरै सोवधएका प्रश्नहरू (FAQs)
बूस्टर खोप कसले लगाउनु पर्दछ ?
Centers for Disease Control and Prevention र Wisconsin Department of Health Services कमसेकम
छ मवहना अवि Pfizer को COVID-19 को दईु िटा डोजको खोपहरू लगाएका तल चदइएका व्यचिहरूलाई बूस्टर खोप
लगाउन चसफाररश गदमछन:्
•
•
•

६५ िर्म र र्ाचर्थका व्यचिहरू
१८ िर्म र र्ाचर्थका सबै जो दीर्मकालीन स्याहार पररसरर्ा छन्
क्यान्सर र र्धर्ु ेह (diabetes) जस्ता चिशेर् स्िास््य अिस्र्था भएका ५० र ६४ िर्म चभत्रका व्यचिहरू

बूस्टर खोप कसले लगाउन सक्र्छन् ?
CDC र DHS भन्दछन् चक कमसेकम छ मवहना अवि Pfizer को COVID-19 को दईु िटा डोजको खोपहरू लगाएका तल
चदइएका व्यचिहरूले यचद बूस्टर खोप लगाएर्ा आफ्नो र आफू िरपर रहेकाहरूको स्िास््यको सरु क्षा हुने कुरा तय गरे र्ा
Pfizer को बूस्टर खोप लगाउन सक्दछन् (फाइदा र जोचखर्हरूको छलफलको लाचग स्िास््य सेिा प्रदायकसँग परार्शम
चलनुपदमछ):
•
•

र्ाचर्थ चदएका स्िास््य अिस्र्था भएका १८ र ४९ िर्म चभत्रका सबैजना
१८ र ६४ िर्म चभत्रका व्यचिहरू जसलाई कायमस्र्थलर्ा COVID-19 एक्स्पोजरको उच्ि जोचखर् छ – कायमस्र्थलर्ा
उच्ि जोचखर् भएका पचहिान गररएको पेशाहरूको लाचग DHS को र्थप जानकारी हेनमहु ोला

मेरो काम CDC िा DHS को उच्च जोवखममा रहेको मध्यको पवहचान गररएको सच
ू ीमा छै न, तर मलाई आफू
COVID-19 एक्स्पोजरको उच्च जोवखममा रहेको महसुस हुन्छ । के मैले बूस्टर खोप लगाउन सक्र्छु ?
सक्नुहुन्छ, कर्सेकर् छ र्चहना अचर् Pfizer को दईु िटा डोजको खोपहरू लगाएको, व्यचिगत रूपर्ा बूस्टर खोप लगाएर्ा
आफ्नो र आफू िरपर रहेकाहरूको स्िास््यको कार्को एक्स्पोजर जोचखर्बाट सरु क्षा हुने कुरा तय गरे को र आफ्नो कार् CDC
िा DHS को िेबसाईटको सिू ीर्ा नरहेको १८ र ६४ िर्म चभत्रका व्यचिहरूले बूस्टर खोप लगाउन सक्दछन् । तपाईलें आफ्नो
स्िास््य सेिा प्रदायकलाई सम्पकम गनम सक्नहु ुन्छ ।
के मैले Moderna िा Johnson and Johnson को खोप लगाएको विएँ भने ?
अचहले, Moderna िा Johnson and Johnson खोप लगाएकाहरूका लाचग बूस्टर खोप लगाउने कुनै चसफाररश छै न ।
हार्ी र्ागमदशमनको चनगरानी गनम जारी राखेर तपाईलाई
ं सचू ित गनेछौं ।
कमजोर प्रवतरक्षा प्रणाली भएका व्यविहरूका लावग वसफाररश के छ ?
CDC ले पचहले र्ध्यर् िा गम्भीर रूपर्ा कर्जोर प्रचतरक्षा प्रणाली भएका र पचहलो खोपको डोजहरूबाट पयामप्त सरु क्षा
नपाएका व्यचिहरूलाई Moderna िा Pfizer को र्थप (तेस्रो) खोप स्िीकृ त गरे को चर्थयो । र्थप जानकारीको लाचग स्िास््य
सेिा प्रदायकसँग परार्शम चलनुहोला । UHS ले अचहले यी र्थप खोपको डोजहरू योग्य चिद्यार्थी र कर्मिारीहरूलाई प्रदान गदैछ
– खोप लगाउने समय बनाउनुहोस् ।
के मलाई पूरा रूपमा खोप लगाएको मावनन र क्याम्पसको हप्तै वपच्छे को COVID-19 परीक्षणबाट मैले छूट पाउन
मैले बूस्टर खोप लगाउनु पर्दछ ?
पदैन, यस सर्यर्ा बूस्टर खोपको आिश्यकता छै न ।
खोप लगाउनु वकन महत्त्िपूणद छ ?
हाम्रा ९२ प्रचतशत भन्दा बढी चिद्यार्थी र ९३ प्रचतशत भन्दा बढी कर्मिारीहरूले COVID-19 चिरुद्धको खोप लगाउन
रोज्नुभएको छ । यस ियनले हाम्रो सर्दु ायलाई जोगाउन सहयोग गदैछ ।
झन धेरै सङ्क्रर्ण हुने डेल्टा प्रजाचतको कारण क्याम्पस र डेन काउन्टीर्ा हार्ीले खोप लगाएकाहरूर्ा पचन के सहरू
(breakthrough cases) देचखएतापचन, Public Health Madison and Dane County को हालसालैको डाटाले खोप
नलगाएका व्यचिहरूर्ा खोप लगाएका व्यचिहरू भन्दा ३.३ गणु ा बढीको दरर्ा COVID-19 लाग्ने देखाएको छ ।
यचद तपाईलें परू ा रूपर्ा खोप लगाउनुभएको छै न भने, आजै चन:शल्ु क COVID-19 को खोप लगाउने सर्य बनाउनुहोला ।
िप जानकारी पाउनुहोस्
फ्लूको खोप
शरद ऋतुलाई प्रायजसो खोकी, चसँगान बग्ने र र्ाँटी दख्ु ने जस्ता श्वासप्रश्वास सम्बन्धीका लक्षणहरू बनाउने भाइरसहरूको
सङ्क्रर्ण हुने ऋतुको रूपर्ा र्ाचनन्छ । यी भाइरसहरूर्ा इन्फ्लएू न्जा र अन्य सार्ान्य चकटाणहु रू सर्ािेश छन् जसका
लक्षणहरू COVID-19 को जस्तै हुन सक्दछन् । त्यसैले तपाईको
ू ो खोप लगाउन, परीक्षण गनम र लक्षणहरू
ं िाचर्मक फ्लक
देचखएर्ा र्रै बस्न एकदर्ै र्हत्तव्पणू म छ ।

तपाईलें क्याम्पसर्ा चन:शल्ु क तपाईको
ू ो खोप लगाउन सक्नुहुन्छ (कर्मिारीहरूले, उपलब्ध भएर्ा, बीर्ाको प्रर्ाण
ं फ्लक
चलएर आउनुपदमछ) । िप जानकारी पाउनुहोस्
कसरी सवू चत रहने
चनयचर्त रूपर्ा अपडेट गररने COVID-19 प्रचतचरया िेबसाईट र FAQs हेनमहु ोला ।
• क्याम्पसको COVID–19 dashboard हेनुमहोला ।
• भचिष्यर्ा यस्तै ईर्ेलहरूको अपेक्षा गनुमहोला ।
• तपाईलाई
ं िाचहने जानकारी भेट्नु भएन ? covidresponse@vc.wisc.edu र्ा ईर्ेल िा (608) 2627777 र्ा फोन गनुमहोला ।
•

