
विषय: COVID-19 को बूस्टर खोप सम्बन्धी अपडेट 

 
यस सन्दशेमा समेटिएको छ 

• COVID-19 को बूस्टर खोपहरू 

• COVID-19 खोपको पहहलो डोजहरू  

• फ्लकूो खोपहरू 

• वसन्त सेमेस्टरको योजना 

• कसरी सूहित रहने 

 
हवद्यार्थी, संकाय र कममिारीहरू, 

 
क्याम्पसमा COVID-19 का केसहरू कम नै रहकेा छन् - खोप लगाएर, मास्क लगाएर र यहि लक्षणहरू िहेखएमा घरै बसेर 

परीक्षण गरेर तपाई ंआफूलाई र समिुायलाई बिाउन ुभएकोमा धन्यबाि । क्याम्पसको खोपको िर बढी रहकेा छन्, जसमा ९४ 

प्रहतशत हवद्यार्थीहरु र ९५ प्रहतशत कममिारीहरूले परूा रुपमा खोप लगाएका छन् । अझै सम्म परूा रूपमा खोप नलगाएका 

व्यहिहरूले हपै्त हपच्छे परीक्षण गनम आवश्यक नै छ । 

 
COVID-19 को बसू्टर खोपहरू 

COVID-19 को बूस्टर खोपहरूको बारेमा जानकारी िााँडै बिहलाँिछैन् र अल्मलाउने हुन सक्िछन् । COVID बूस्टर योग्यताको 

बारेमा हालमा हामी के जान्िछौं तलको िाटमले संहक्षप्त रूपमा िखेाउाँिछ । 

के तपाईलें Moderna िा Johnson & Johnson खोप लगाउनु भएको वियो ? 

Food & Drug Administration ले Johnson & Johnson खोप लगाएका १८ वर्म र माहर्थका व्यहिहरूलाई र 

Moderna खोप लगाएका केही जोहखममा पने जनसङ्््याहरूलाई बूस्टर खोप लगाउन परामशम हिएका छन् । यहि Centers 

for Disease Control and Prevention ले यी परामशमहरूलाई स्वीकार गरे भने, यी बूस्टर खोपहरू िााँडै उपलब्ध 

हुनेछन,् जसमा क्याम्पसको University Health Services पहन समावेश छ । बूस्टर खोप लगाउने समय बनाउनका लाहग 

MyUHS िेक गनुमहोला । 

के तपाईलें Pfizer खोप लगाउनु भएको वियो ?  

Pfizer खोप लगाएका र बूस्टर खोप खोज्ने व्यहिहरूलाई क्याम्पसमा हन:शलु्क खोपको समय उपलब्ध हुन जारी न ैछ । 

खोप लगाउने समय बनाउनुहोला । 

नेपाली / NEPALI 

https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx


 

Public Health Madison & Dane County ले चािट प्रदान गरेको 

COVID-19 खोपको पवहलो डोजहरू 

यहि तपाईलं ेखोप लगाउनु भएको छैन भने, हामी तपाईलंाई खोप लगाउन प्रोत्साहन गनम जारी रा्िछौं । क्याम्पसमा अहहले 

हन:शलु्क खोपको समय उपलब्ध छ । खोप लगाउने समय बनाउनुहोला । 

फ्लूको खोपहरू  

तपाईलंे क्याम्पसमा हन:शलु्क तपाईकंो फ्लकूो खोप लगाएर आफूलाई फ्लबूाट बिाउन सक्नुहुन्छ (कममिारीहरूले, उपलब्ध 

भएमा, बीमाको प्रमाण हलएर आउनुपिमछ) । िप जानकारी पाउनुहोस ्। 

िसन्त सेमेस्टरको योजना 

COVID-19 सम्बन्धी वसन्त समेेस्टरको नीहत र प्रहियाहरूको लाहग योजना अब बहनरहकेो छ । र्थप जानकारी उपलब्ध हुने 

हबहिकै हामी तपाईलंाई अपडेट गनेछौं । 

 
भहवष्यको लाहग योजना बनाउने िममा, हामीले बुझेका छौं हक COVID-19 सम्भवतः केही तहमा रहने नै छ र धेरै अन्य 

रोगहरू जस्त,ै िबुै रोकर्थाम र उपिार योग्य छ । हाम्रो जनस्वास््य नीहतहरू ती त्यहरू झल्काउन हवकास हुनेछन् । 

कसरी सूवित रहने 

• हनयहमत रूपमा अपडेट गररने COVID-19 प्रहतहिया वेबसाईट र FAQs हनेुमहोला । 

• क्याम्पसको COVID–19 dashboard हनेुमहोला । 

• भहवष्यमा यस्तै ईमेलहरूको अपेक्षा गनुमहोला । 

• तपाईलंाई िाहहने जानकारी भेट्नु भएन ? covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेल वा (608) 262-7777 मा 

फोन गनुमहोला । 

https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://vaxproappt.com/src/index.php?company=400d957976757e8db3969eee578f7125af35b64e6f51dcc8ef022d397815f906
https://www.uhs.wisc.edu/medical/flu-shots/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
https://covidresponse.wisc.edu/dashboard/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu

