
विषय: Omicron क्याम्पसमा र क्याम्पस बाविर फैविदै ैँ; परीक्षणको नयाैँ मार्गदर्गन 
 
 

िािसािैको राष्ट्रीय, स्थानीय समुदाय र क्याम्पसको COVID-19 डाटाको प्रविवियाको रूपमा आज िामी थप जनस्िास््य 

मार्गदर्गनको साथमा आज िामी िपाईिंाई सम्पकग  र्दैछौं । 

 
Public Health Madison and Dane County (PHMDC) ि ेररपोटग र्रे अनुसार, डेन काउन्टीमा omicron प्रजािीको 

अब िर्भर् १५० िटा पुष्टी र्ररएको केसिरू देविए । यसमा अविल्िो िप्ता क्याम्पसमा सङ्किन र्रेका नमनूािरू समािेर् 

छन् । यसिे यो देिाउैँछ वक देर् र ससंारको अरू भार्मा जस्िै, omicron प्रजािी एकदमै चाैँडो क्याम्पस र क्याम्पस बाविर 

फैविरिेको छ । CDC का अनुसार, ७३ प्रविर्ि नयाैँ केसिरू समािेर् र्रेर अमेररकामा COVID-19 को प्रमुि प्रजािी 

omicron भईसकेको छ । 

 
यो बवृि यस्िो समयमा आउैँछ जब धेरै व्यवििरू यात्रा र्दै छन ्र आफ्ना पररिार र साथीिरूसैँर् समय वबिाइरिेका छन ्र जब 

धेरै व्यवििरूिे अझै बूस्टर िोप िर्ाएका छैनन ्। 

 
िपाईिं ेर्नुग पन ेकामिरू: 

 

• यवद िपाई ंयात्रा र्न ेयोजना बनाउनुिुन्छ भने, PHMDC ि ेिपाईिंे िोप िर्ाउन ुभए या नभएपवन यात्रा गर्नु अघि 

परीक्षण र्न ेवसफाररर् र्दगछ । वबिीबार सम्म क्याम्पसमा सीवमि परीक्षण उपिब्ध छ । यवद िपाई ंक्याम्पसमा िा 

समुदायमा PCR परीक्षण पाउन सक्नुिुैँदैन भन,े िपाई ंफामेसीिरू र अन्य िुद्रा वििेिािरूमा उपिब्ध िरम ैrapid 

antigen परीक्षण चिाउन सक्नुिुन्छ । (नोट: अमेररकामा िरमा र्ररने परीक्षणिरू िािाबाट प्रिेर् र्नग स्िीकायग 

छैनन् ।) 

• यवद िपाई ंयात्रा अवि परीक्षण र्दै िुनुिुन्छ भने, िपाईिंे पररक्षण र्नुगभएको र यात्राको बीचको समयमा अन्य 

र्विविवधिरूिाई सम्भि भएसम्म सीघित गर्नुहोला । 

• ६५ िषग िा सोभन्दा मावथका व्यवििरू, प्रविरोध क्षमिा कमजोर भएका व्यवििरू (जस्िै वक क्यान्सर भएका) र 

दीिगकािीन स्िास््य अिस्था भएका व्यवििरूसैँर् भिेा िुैँदा थप सावधार्ीहरू अपर्ाउर्नहोला । िोप िर्ाएका 

भएपवन COVID िे र्म्भीर बनाउन जोविममा यी व्यवििरू पदगछन । सो व्यवििरूिाई भेट्नु अवि COVID िरीपरी 

िुने सम्भािना भएकाि ेबार िा रेस्टुरेण्ट जाने ज्यस्िा अनािश्यक र्विविवधिरूमा भार् नविनिुोिा । सो 

व्यवििरूका िरपर मास्क िर्ाउन ेर परपर रिन ेविचार र्नुगिोिा । िामीिाई थािा छ वक यो आदर्ग िोइन, िर िाम्रा 

वप्रयजनिरूिाई स्िस्थ र सुरवक्षि राख्नको िावर्, वबदाको समयमा ििाैँिरूको जोविमिाई नबढाउन मित्त्िपणूग छ । 

• यघि तपाईलें कन रै् पघर् COVID-19 का लक्षणहरू अर्नभव गिै हुर्नहुन्छ भरे् यात्रा वा जििट र्गर्नुहोला । 

याद र्नुगिोस ्वक िक्षणिरू थरी थरीका िुन्छन ्र नदेविने देवि र्मभीरसम्म िुन सक्दछन ्। 

• यवद िर्ाउन ुभएको छैन भन,े जिाैँ उपिब्ध छ त्यिाैँ बूस्टर खोप लगाउर्नहोला र िरमा बस्न ेव्यवििरू बािेक 

अरूसैँर् वभत्र िुनुिुन्छ भने ठीक्क िनु ेमास्क िर्ाउनिुोिा । 

 
क्याम्पसका अर्ुिािरू वस्थवििाई वनर्रानीमा राख्न जारी राख्दछन् र िामी आर्ामी िप्तािरूमा िपाईसंैँर् जानकारी साझा र्नग 

जारी राख्नेछौं । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://publichealthmdc.com/news/nearly-150-omicron-cases-identified-in-dane-county
https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/community-testing.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

