
विषय: क्याम्पस COVID अपडेट: िसन्त सेमेस्टर तर्फ  हरे्द ै

  
यस सन्दशेमा समेटिएको छ:  

• जाडो विर्दाको िलेामा परीक्षण 

• ध्यान वर्दनुहोला: मास्क लगाउने नीवत लम्िाइएको 

• िसन्त सेमेस्टरको परीक्षण 

• कमफचारी खोप जनार्दशे सम्िन्धी अपडेट 

• कसरी सवूचत रहन े

 
विद्यार्थी, कमफचारी र संकायहरू, 

 
शरर्द सेमेस्टर सवक्कन ेक्रममा, हाम्रो क्याम्पसमा COVID-19 वनयन्रण गन ेअत्यावधक सर्ल प्रयासहरूमा हामी तपाईकंो योगर्दानको 

लावग धन्यिार्द वर्दन चाहन्छौं । एकजटु भएर, खोप र िूस्टर लगाएर, मास्क लगाएर र विरामी ह ुँर्दा घरम ैिसेर, हामी सामान्य क्याम्पस 

अनुभिमा र्कफ न र एकअकाफसुँग भट्ेन सक्षम भएका छौं । 

 
यस शरर्द सेमेस्टरको हाम्रो प्रगवतल ेहामीले COVID-19 को omicron प्रजातीलाई वनगरानी गने क्रममा िसअन्त सेमेस्टरको िसन्त 

सेमेस्टरको लावग िवलयो जग वर्दएको छ । प्रारवम्भक ररपोटफहरूले र्दखेाएका छन ्वक यो प्रजाती पवहलेका प्रजातीहरू भन्र्दा चाुँडै 

सङ््कक्रमण ह न सक्र्दछ तर अझ ैगम्भीर विमारीको कारण निन्न सक्र्दछ, विशेष गरी िूस्टर खोप लगाउनहेरू प्रवत । क्याम्पसमा सवजलो, 

वन:शलु्क खोप प्रर्दान गनुफ यवुनभवसफटीको प्रवतवक्रयाको एउटा महत्त्िपणूफ भाग िन्न जारी रहनछे । 

 
आज हामी केही महत्त्िपणूफ ध्यान वर्दनुपने कुराहरूका सार्थसारै्थ यवुनभवसफटीले कसरी िसन्त सेमेस्टरमा पररचालन गनछे, यी कुराहरू 

साझा गनेछ ुँ । सधै ुँजसो, नयाुँ जानकारी र जनस्िास््य मागफर्दशफन आउने विविकै हामी हाम्रो योजना र नीवतहरूको मलू्याङ््ककन गनफ जारी 

राख्नछेौं । 

 
जाडो बिदाको िेलामा परीक्षण 

क्याम्पस परीक्षण स्र्थलहरू वडसेम्िर २३ मा वर्दउुँसो १२:३० िजे िन्र्द ह नेछन् र जनिरी २ सम्म िन्र्द रहनछेन् । म्यावडसन िररपररका 

COVID-19 परीक्षण स्र्थलहरूको जानकारी Public Health Madison & Dane County िेिसाईटमा पाइनेछ । 

 
यबद तपाईलंाई यात्राको आवश्यकता पूरा गर्न COVID-19 परीक्षण आवश्यक छ भरे्, अगाबड रै् योजर्ा िर्ाउरु्होला । 

UW–Madison मा परीक्षण समय िनाएर मार उपलब्ध छन ्र प्रायजसो PCR परीक्षणको नवतजा २४ घण्टा वभर उपलब्ध भएतापवन 

केहीलाई समय लाग्न सक्र्दछ । तपाईलें क्याम्पस िाबहर COVID-19 परीक्षण गरु्नपरे् हुर्सक्दछ । 

 
हप्त ैवपच्छे परीक्षण गनफ आिश्यक ह ने खोप नलगाएका विद्यार्थी र कमफचारीहरू जाडो विर्दाको परीक्षणको िारेमा र्थप जानकारी 

पाउनछेन ्। 

 
जर्वरी ३ देबि, क्याम्पस परीक्षण स्थलहरूलाई एउटै ठाउँमा सारररे्छ, University Club, 803 State St (State Street 

Mall र East Campus Mall को चोकमा) । क्याम्पसमा उच्च खोप लगाएको र्दरको कारण, हामील ेआिश्यक पन ेर परीक्षण गनफ 

चाहनेहरू सिैलाई एउटा स्र्थलमा परीक्षण गराउन सक्षम छौं । परीक्षणको समय वर्दउुँसो िाह्र िजेर्दवेख १ िजे खाजा खाने समय िाहके 

सोमिारर्दवेख विहीिार विहान ८:३० िजेर्दवेख वर्दउुँसो ४ िजेसम्म, र शकु्रिार, विहान ८:३० िजेर्दवेख वर्दउुँसो १२:३० िजेसम्म समय 

वमलाएर उपलब्ध ह नेछन ्। 

नेपाली / NEPALI 

https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://www.publichealthmdc.com/coronavirus/testing
https://www.publichealthmdc.com/coronavirus/testing


ध्यार् बदरु्होला: मास्क लगाउरे् र्ीबत लम्िाइएको 

भिनहरू वभर मास्क लगाउने UW–Madison को आिश्यकता जर्वरी १५, २०२२ सम्म लम्िाइएको छ (कुलपवतको आर्दशे 

पढ्नुहोला ।) । यस नीवत, समकालीन जनस्िास््य मागफर्दशफन र क्याम्पस र समरु्दायमा COVID-19 को व्यापकता विचारमा राखेर 

जनिरीको शरुूिातमा रे्रर समीक्षा गररनछे । 
 

यसरी लम्िाउनाल ेक्याम्पस समरु्दायका धेरै सर्दस्यहरू यारा गने र हाम्रो राज्य र क्षेरमा COVID-19 केसहरू िढीरहकेो क्रममा 

स्िास््यका वचन्ताहरू कम गनफ सहयोग गनछे । 
 

वसन्त सेमेस्टरको परीक्षण 

• पूरा रूपमा िोप लगाएका व्यबिहरू: भखफरका मेवडकल प्रमाण र विज्ञ सल्लाह अनुसार, यवुनभवसफटीले परूा रूपमा खोप 

लगाएका विद्यार्थी र कमफचारीहरूका लावग घरमै चलाउन वमल्ने rapid antigen परीक्षण सामग्री वन:शलु्क उपलब्ध 

गराउनेछ । घरमै चलाउन वमल्ने rapid antigen परीक्षणको िारे र्थप जानकारी प्रर्दान गररनेछ । 
 

एवन्टजेन परीक्षणहरूल ेआरै्ुँल ेनाकिाट नमनूा वनकाल्ने तररका प्रयोग गर्दफछन् र १५ वमनेट वभरमा नवतजा प्रर्दान गर्दफछन,् 

जसले गर्दाफ COVID-19 र्दवेखएका व्यविहरूले आरू्लाई चाुँडै अलग्गै राखरे रोग सङ््कक्रमण ह निाट िचाउन सक्नछेन् । यी 

परीक्षणहरू अि व्यापक रूपमा डाक्टरको वसर्ाररश विना (over-the-counter) उपलब्ध छन् र अमेररका र विश्वभरी 

जनस्िास््यको प्रवतवक्रयाको रूपमा धेरै प्रयोगमा आएका छन् । 
 

भाइरल भारहरू उच्च ह न ेिेलामा जि व्यविहरू सिैभन्र्दा धेरै सङ््कक्रामक ह न ेसम्भािना ह न्छन्, ति एवन्टजेन परीक्षण PCR 

परीक्षणहरूसुँग तलुनात्मक रूपमा संिेर्दनशील ह न्छन ्। ती परीक्षणहरू कुन ैव्यविमा लक्षण र्दवेखएमा प्रयोग गर्दाफ राम्रो ह न्छ । 

हाम्रो क्याम्पस समरु्दायको ९५ प्रवतशत पणूफ रूपमा खोप लगाउनाका सार्थ, एवन्टजेन परीक्षणले दु्रत नवतजाहरू र वनरन्तर 

COVID-19 वनगरानीका सार्थ हाम्रो अवहलेका रणनीवतहरूको परूक उपकरणको रूपमा रहन ेअनुमवत वर्दनछे । 
 

• अबहलेसम्म पूरा रूपमा िोप र्लगाएका व्यबिहरू: शरर्द सेमेस्टरमा परीक्षण गनफ आिश्यक भएका विद्यार्थी र 

कमफचारीहरूलाई University Club परीक्षण स्र्थलहरूमा हप्त ैवपच्छे PCR परीक्षण गनफ जारी राख्न आिश्यक ह नछे । 
 

कमनचारी िोप जर्ादेश सम्िन्धी अपडेट 

संघीय अर्दालतले जारी गरेको वनषेधाज्ञाको कारणले यवुनभवसफटील ेखोपको जनार्दशे लाग ूगनफ रोकेको छ । यो रोक हटाइएको 

अिस्र्थामा, तपाईलंाई सचूना वर्दइनेछ र पालना गने समय तपाईसंुँग ह नेछ । प्रभावित कमफचारीहरूल ेर्थप जानकारी पाउुँर्दछैन ्। 

वडसेम्िर १३ वभरमा वचवकत्सा/अशिता अर्थिा धावमफक कारणले अवनिायफ खोपको आिश्यकतासुँग जोवडएको सहायता अनुरोध 

िुझाएका कमफचारीहरू: स्िीकृवतको वनणफय गररएको छ या छैन तपाईहंरूलाई सचूना वर्दइनछे । यवर्द अनरुोध अस्िीकार ह ने िा यसका 

लावग र्थप जानकारी आिश्यक भएमा, यस समीक्षालाई र्थप सचूना नआएसम्म रोवकनेछ । 

 

कसरी सूबचत रहरे् 

• वनयवमत रूपमा अपडेट गररने COVID-19 प्रवतवक्रया िेिसाईट, FAQs, र dashboard हनेुफहोला । 

 

• भविष्यमा यस्तै ईमलेहरूको अपके्षा गनुफहोला । 

 

• तपाईलंाई चावहने जानकारी भेट्नु भएन ? covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमले िा (608) 262-7777 मा र्ोन 

गनुफहोला । 

https://news.wisc.edu/content/uploads/2021/11/11-17-21-Face-Coverings-Order.pdf
https://news.wisc.edu/content/uploads/2021/11/11-17-21-Face-Coverings-Order.pdf
https://covidresponse.wisc.edu/dashboard/
https://news.wisc.edu/83638-2/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
https://covidresponse.wisc.edu/dashboard/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu

