नेपाली / NEPALI
विषय: UW–Madison ले सघं ीय COVID-19 को खोप जनादेशलाई प्रविविया वदन्छ
आदरणीय विद्यार्थी, संकाय र कर्मचारीहरू,
COVID-19 को खोपले ज्यान बचाउँदछ र हाम्रो सार्थीभाइ, पररिार र सर्दु ायहरूलाई गम्भीर वबर्ारीबाट बचाउँदछ ।

सेप्टेम्बर ९ र्ा, राष्ट्रपवि Biden ले सबै संघीय ठे केदारहरूका लावग अवनिायम COVID-19 को खोप लगाउने कायमकारी
आदेश जारी गरे । UW–Madison ले हाल $116 वर्वलयन भन्दा बढीको संघीय ठे क्काहरू राखेको छ । आदेशको
फरावकलो दायराको पालना गनमका लावग, सबै कर्मचारीहरूले (संघीय ठे क्कार्ा प्रत्यक्ष रूपर्ा कार् गनेहरू र्ात्र होइन)
खोपको प्रर्ाण िा उनीहरूलाई आिश्यकिाबाट छुट वदने वचवकत्सा िा धावर्मक व्यिस्र्था उपलब्ध गराउनु पदमछ । यसर्ा
विद्यार्थी प्रवि घण्टा कर्मचारीहरू सर्ािेश छन् ।
कायमकारी आदेशले कर्मचारीहरूले आफ्नो खोप (Johnson & Johnson को एक डोज िा Pfizer िा Moderna को दईु
डोज) जनिरी ४, २०२२ वभत्रर्ा परू ा गनम आिश्यक बनाएको छ । िैकवपपक रूपर्ा, कर्मचारीहरूले वचवकत्सा िा धावर्मक
छूटको अनरु ोध गनम सक्दछन् ।
४ जनिरी, २०२२ सम्र्र्ा खोपको आिश्यकिा परू ा नगने िा कायमकारी आदेश अन्िगमि अनुर्वि वदइएको व्यिस्र्था प्राप्त
नगने कर्मचारीहरूले वशक्षाबाट शरू
ु हुने प्रविबन्धहरूको सार्ना गनेछन् र सम्भििः कार्बाट वनकावलन सक्ने अनुशासनिफम
लाग्नेछन् ।
सौभाग्यिश, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको अर्थाह प्रयासको कारण, हाम्रो क्याम्पसले पवहले नै धेरै उच्च दरर्ा खोपहरू प्राप्त
गररसके को छ - हाल 95% कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले पणू म रूपर्ा खोप लगाएका छन् ।
यस सन्देशको बाँकी भागले खोपको आिश्यकिा बारे र्थप जानकारी साझा गदमछ ।
कर्मचारीहरू (विद्यार्थी प्रवि घण्टा कर्मचारीहरू सवहि) जसले अझै खोपको प्रर्ाण प्रदान गरेका छै नन् उनीहरूले
इर्ेल र्ार्म ि र्थप जानकारी प्राप्त गनेछन् । UHS लाई पवहले नै खोपको प्रर्ाण प्रदान गररसके का कर्मचारीहरूले
(विद्यार्थी घण्टाका कर्मचारीहरू सवहि) र्थप कुनै कायम गनमपु ने छै न ।
कसले खोप लगाउन अवनिायम छ ?
•
•

विद्यार्थी प्रवि घण्टाका कर्मचारीहरू सवहि, सबै UW–Madison का कर्मचारीहरू ।
आिश्यकिा यी भएिापवन लागू हुन्छ:
o िपाई ंव्यविगि रूपर्ा, टाढाबाट िा हाइविड वस्र्थविर्ा कार् गदै हुनुहुन्छ ।
o िपाई ंम्यावडसनको र्ख्
ु य क्याम्पस िा अन्य कुनै स्र्थानर्ा कार् गदै हुनुहुन्छ ।
o िपाईको
ं रोजगारीको प्रकार – संकाय, शन्ू य डलर भन्दा बढी वनयवु ि भएको emeritus, शैवक्षक कर्मचारी,
यवु नभवसमटी कर्मचारी, सीवर्ि वनयवु ि, अस्र्थायी कर्मचारी, स्नािक सहायक (वशक्षण सहायक, अनुसन्धान
सहायक, lecturer विद्यार्थी सहायक, पररयोजनाकायमक्रर् सहायक), पोस्ट-वडग्री प्रवशक्षार्थी (अनुसन्धान

o

इन्टनम, अनसु न्धान सहयोगी, postdoctoral fellow, postdoctoral trainee), विद्यार्थी प्रवि घण्टा
कर्मचारी ।
िपाई ंपणू म सर्य िा आंवशक सर्य कार् गनुम भएिापवन ।

र्ैले क्याम्पस बावहर खोप लगाएको वर्थएँ – UHS सँग कसरी र्ैले र्ेरो रेकर्म साझा गनम सक्दछु ?
िपाईलें िपाईको
ं रे कडम साझा गने वनदेशनहरू go.wisc.edu/uploadvaccine िेबसाईटर्ा भेट्न सक्नहु ुन्छ िा सहायिाको
लावग िपाईको
ं Divisional Disability Representative (DDR) सँग कुरा गनुमहोला । िपाईको
ं रे कडम प्रशासन हुनको
लावग कृ पया पाँच व्यािसायीक वदनसम्र्को सर्य पखमनुहोला ।
र्ैले कसरी खोप लगाउन सक्दछु ?
िपाईलें FDA बाट अनर्ु वि प्राप्त कुनै पवन खोपहरू लगाउन सक्नुहुन्छ: Johnson & Johnson, Moderna िा Pfizer ।
िपाईको
ं लावग सबै वन:शुपक उपलब्ध छन् । University Health Services र्ाफम ि खोप लगाउने सर्य बनाउनुहोला,
िपाईको
ं स्िास््य सेिा प्रदायकसँग कुरा गनुमहोला िा vaccines.gov िेबसाईट हेनुमहोला ।
खोपका प्रकारहरू, सरु क्षा र के अपेक्षा गने बारे र्थप जानकारीको लावग, COVID-19 खोपको पेज हेनुमहोला ।
र्ैले एउटा विश्व स्िास््य संगठन द्वारा अविकृि िर FDA द्वारा अविकृि नभएको खोप लगाएँ । के र्ैले र्रक खोप
लगाउन आिश्यक छ ?
पदैन । यवद िपाईलें विश्व स्िास््य संगठनद्वारा अवधकृ ि खोप पणू म रूपर्ा लगाउनु भएको छ भने, िपाईलें फरक खोप लगाउन
आिश्यक छै न ।
र्ैले एउटा विश्व स्िास््य संगठन द्वारा अविकृि नभएको खोप लगाएँ । के र्ैले र्रक खोप लगाउन आिश्यक छ ?
पदमछ, यवद िपाईलें विश्व स्िास््य सगं ठनद्वारा अवधकृ ि नभएको खोप लगाउनु भएको छ भने, िपाईलें WHO अवधकृ ि खोप,
जस्िै वक Johnson & Johnson, Moderna िा Pfizer लगाउनु पदमछ । University Health Services र्ाफम ि खोप
लगाउने सर्य बनाउनुहोला, िपाईको
ं स्िास््य सेिा प्रदायकसँग कुरा गनुमहोला िा vaccines.gov िेबसाईट हेनुमहोला ।
जनिरी ४, २०२२ भन्दा पवछ अनुपालनर्ा रहन्को लावग र्ैले र्ेरो खोपहरू कवहले पाउनु पदमछ ?
यवद िपाईलें Johnson & Johnson लगाउनभु यो भने, िपाईलें जनिरी ४ वभत्र आफ्नो खोप लगाउनपु नेछ ।
यवद िपाईलें Moderna लगाउनभु यो भने, िपाईलें आफ्नो पवहलो खोप वडसेम्बर ७ र्ा र दोस्रो खोप जनिरी ४ र्ा
लगाउनुपनेछ ।
यवद िपाईलें Pfizer लगाउनुभयो भने, िपाईलें आफ्नो पवहलो खोप वडसेम्बर १४ र्ा र दोस्रो खोप जनिरी ४ र्ा
लगाउनुपनेछ।
के र्ैले कार्को सर्यर्ा खोप लगाउन सक्दछु ?
आिश्यक COVID-19 खोप लगाउन कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको सार्ान्य कार्को सर्यर्ा उवचि यात्रा सर्य सवहि, उवचि
सर्य वदइनेछ ।

यवद र्ैले अन्य असरहरू (side effects) अनभ
ु ि गरें र कार् गनम सवकन भने के गने ?
UW–Madison ले कर्मचारीहरूलाई COVID-19 र्हार्ारीसँग सम्बवन्धि कारणहरूका लावग कार् गनम असर्र्थम हुदँ ा
विवभन्न प्रकारका सम्भाविि वबदा विकपपहरू प्रदान गदमछ । यी वबदा विकपपहरू वनम्न रोजगार िगमहरूका कर्मचारीहरूलाई
लागू हुन्छन:् सक
ं ाय, शैवक्षक कर्मचारी, सीवर्ि वनयवु िहरू, िा यवु नभवसमटी कर्मचारीहरू ।
िपाई ंयोग्य हुन सक्ने वबदाका विकपपहरू धेरै कारणहरूर्ा आधाररि हुन्छन्, जसर्ा सर्ािेश छन्:
•
•
•
•
•
•
•

प्रत्येक वबदा कायमक्रर्को लावग योग्यिा आिश्यकिाहरू
िपाईको
ं कार्को िगम (संकाय, शैवक्षक कर्मचारी, सीवर्ि वनयवु ि िा यवु नभवसमटी कर्मचारी)
िपाईको
ं वनयवु िको िलब आधार (िावषमक-आधार िा शैवक्षक िषम-आधार)
िपाईलें कार् गनम नसक्ने र वबदाको लावग अनुरोध गरररहनुभएको कारण
िपाईलें प्रयोग गनमभु एको िा वलनभु एको पवहलेको वबदा
िपाईको
ं पररचालन क्षेत्रको कर्मचारी आिश्यकिाहरू
िपाईको
ं कायम यवु नट/सपु रभाईजरको स्िीकृ वि

कृ पया Leave Options for Leave Related to COVID-19: An Overview for Employees हेनुमहोला । यो
कागजाि िपाईलाई
ं वबदाका वबवभन्न विकपपहरू बझ्ु न र िपाईको
ं व्यविगि पररवस्र्थविहरूर्ा लागू हुनसक्ने कुराहरू वनधामरण
गनम सहयोग गनम वडजाइन गररएको हो ।
र्ैले कसरी आिश्यकिाबाट वचवकत्सा िा िावर्मक व्यिस्र्थाका कारण छूट पाउन अनरु ोि गनम सक्दछु ?
संघीय र्ागमवनदेशन अनुसार, वचवकत्सा िा धावर्मक व्यिस्र्थाको लावग योग्य हुने जानकारी प्रदान गने कर्मचारीहरूलाई खोपको
आिश्यकिाबाट छूट वदइनेछ । व्यिस्र्थाको लावग कसरी आिेदन वदने भन्ने बारे र्थप जानकारी चाँडै प्रदान गररनेछ । व्यिस्र्था
पाउने जो कोहीले UW–Madison द्वारा वनधामररि प्रवक्रया र्ाफम ि COVID-19 को लावग हप्तै वपच्छे परीक्षण गनम आिश्यक
हुनेछ ।
र्लाई पवहले नै COVID-19 लागेको वर्थयो – के र्ैले व्यिस्र्था पाउन सक्दछु ?
सक्नुहदुँ नै । कायमकारी आदेशर्ा संघीय वनदेशनले पवहलेको COVID-19 संक्रर्णको आधारर्ा व्यिस्र्थाको अनुर्वि वदँदनै ।
यो आिश्यकिा पूरा नगदामका पररणार्हरू के हुन् ?
४ जनिरी, २०२२ सम्र्र्ा खोपको आिश्यकिा परू ा नगने िा कायमकारी आदेश अन्िगमि अनर्ु वि वदइएको व्यिस्र्था प्राप्त
नगने कर्मचारीहरूले वशक्षाबाट शरू
ु हुने प्रविबन्धहरूको सार्ना गनेछन् र सम्भििः कार्बाट वनकावलन सक्ने अनुशासनिफम
लाग्नेछन् ।
प्रश्न िा सर्स्याहरूका लावग र्ैले कसलाई सम्पकम गनम सक्दछु ?
िपाईको
ं रोजगारसँग सम्बवन्धि यो आिश्यकिा बारे र्थप जानकारीको लावग, vaccinehr@ohr.wisc.edu र्ा सम्पकम
गनुमहोला । खोपको बारे र्ा र्थप जानकारीको लावग, COVID-19 खोपको पेज हेनुमहोला िा uhs@uhs.wisc.edu र्ा सम्पकम
गनुमहोला ।

