
विषय: क्याम्पसको COVID-19 अपडेट: मास्क लगाउने आदशे, वसन्त सेमेस्टरको लागग तयारी; नयााँ खालका मास्कहरू 

उपलब्ध 
 

यस सन्दशेमा समेटिएको छ: 

• वसन्त सेमेस्िरको योजना 

• मास्क लगाउने 

• परीक्षण गने 

• खोप लगाउने 

• क्याम्पसका काययक्रम र यात्राका नीटतहरू  

• मखु्य संसाधनहरू 

 
गवद्यार्थी, संकाय र कममचारीहरू, 
 

गवश्वगवद्यालयले वसन्त सेमेस्टरको लागग तयारी गने क्रममा, क्याम्पसका अगवुाहरू गवद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्ट शैगिक अनुभव 

प्रदान गनम, हाम्रो अनुसन्धान र सेवा उद्देश्यहरू परूा गनम र हाम्रो समदुायको स्वास््य र सरुिाको हरेगवचार गनम धेरै कायमहरू 

गरररहकेा छन् । जनवरी २५ दगेख शरुू हुने वसन्त सेमेस्टरका लागग व्यगिगत रूपको गनदशेन, कायमक्रमहरू र अन्य 

गगतगवगधहरू जारी राख्ने योजनाहरू बनाउने क्रममा हामीले जनस्वास््य अवस्र्थाको नगजकबाट गनगरानी गरररहकेा र 

गचगकत्सा गवशेषज्ञहरूसाँग परामशम गलइरहकेा छौं । 

 

COVID-19 का केसहरूल ेहाम्रो समदुाय र राज्यमा रेकडम तोडेका छन् र हामीले बुझेका छौं गक धेरै गवद्यार्थी, संकाय, र 

कममचारीहरू हालसालै रोग लागेकाहरूको सम्पकम मा आएका वा पोगजगटभ दगेखएका हुन सक्छन्, जसले गदाम व्यगिगत र 

व्यावसागयक जीवनमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ । नयााँ प्रमाणहरूले सझुाव गदमछन् गक Omicron प्रजागत एकदमै सङ््कक्रामक 

छ तर यसले गवशेष गरी खोप लगाएका र बूस्टर खोप लगाएका व्यगिहरूका लागग कम गम्भीर रोग लगाउाँदछ । 

सािधानीहरू अपनाएर - राम्रोसँग अट्ने मास्क लगाएर; विरामी अनुभि गरेमा िा रोग लागेको कसैको नविकैको 

सम्पकक मा आउनुभएको छ भने घरमै िसेर र परीक्षण गरेर; अलग्गै र क्िारेन्टाइनका मागकदर्कनहरूको पालना गरेर - 

हामीले व्यविगत रूपको वर्क्षाका फाइदाहरू कायम राख्दै COVID-19 विरुद्ध िवलयो सुरक्षा पाउन सक्दछौं । 

हाम्रा अगधकांश Big Ten गमत्रहरू र धेरैजसो K-12 स्कूल गजल्लाहरूले समान दृगष्टकोण अपनाइरहकेा छन् । 

 
मास्क लगाउन,ु परीिण गनुम र खोप लगाउनु हाम्रो क्याम्पसले COVID-19 सङ््कक्रमण कम गनम र गम्भीर रोगहरू रोक्न प्रयोग 

गरेको महत्त्वपणूम र प्रमागणत रणनीगतहरू छन् । हामीले यी प्रत्येक दृगष्टकोणहरूमा यसरी ध्यान केगन्ित गदछैौं । 

 
मास्क लगाउने 

• कुलपगत Blank ले UW–Madison भवनहरू गभत्र मास्क लगाउन ुपने आवश्यकता माचम १ सम्म बढाउनु भएको 

छ । 

• यी प्रकारका मास्कहरू लगाउन चाहने कममचारी र गवद्यार्थीहरूलाई गन: शलु्क उपलब्ध गराउन गवश्वगवद्यालयले धेरै 

मात्रामा उच्च स्तर श्रेणीको मास्कहरू खररद गरेको छ । गशिक र गवद्यार्थीहरूले यी मास्कहरू कसरी पाउन ेभन्ने बारे 

र्थप जानकारी पाउनेछन् । अन्य सबै कममचारीहरूका लागग, गवभाग र केन्िहरूले ShopUW+ मार्म त मास्क मगाउने 

बारे जानकारी पाउनेछन् । 

नेपाली / NEPALI 

https://covidresponse.wisc.edu/faq/what-is-a-close-contact/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/what-is-a-close-contact/
https://www.uhs.wisc.edu/medical/covid19-isolation-quarantine/
https://news.wisc.edu/content/uploads/2022/01/FaceCoverings-010722.pdf
https://shopuwplus.wisc.edu/


परीक्षण गने 

• UHS ले गवद्यार्थी र कममचारीहरूका लागग contact tracing सञ्चालन गनम जारी राखेको छ तर केसहरूको बढेको 

कुरहरू ध्यानमा राखेर केही गढलाइ भएको छ । क्याम्पस बागहरका contact tracing ले पगन केही गढलाई अनुभव 

गरेको छ । क्याम्पसमा पोगजगटभ दगेखने सबैजनाल ेआफ्नो wisc.edu ईमेलमा अलग्ग ैबस्ने गनदशेन सगहतको ईमेल 

पाउनुछेन् । यगद तपाईमंा पोगजगटभ दगेखएमा Public Health Madison & Dane County ले तुरुन्तै तपाईकंा 

नगजकाकाअ सम्पकम हरूलाई सूचना गदनलाई सल्लाह गदाँदछ । 

• परूा रूपमा खोप नलगाएका गवद्यार्थी र कममचारीहरूले क्याम्पसमा हपै्त गपच्छे PCR परीिण गरररहनु पदमछ । 

सेमेस्टरको शरुूवातमा गवद्यार्थीहरूको आवश्यक परीिण रे्रर शुरू हुनेछ । 

• घरैबाट परीिण गनम गमल्ने गछटो antigen परीिण गन ेगकटहरू, जसले १५ गमनेटमा नगतजा गदाँदछन् यीनलाई हाम्रो 

वसन्त सेमेस्टरको परीिणमा समावेश गररनेछ । Omicron प्रजागतको सङ््कक्रमण गगतलाई ध्यानमा राख्द,ै antigen 

परीिणले पोगजगटभ दगेखनी गवद्यार्थी र कममचारीहरूलाई अझ गछटो आरू्लाई अलग्ग राख्न र अरूलाई सङ््कक्रमण 

हुन्बाट बचाउन सहयोग गदमछ । 

• Centers for Disease Control and Prevention बाट भखमरको जानकारीलाई झल्काउन अलग्ग 

रहन्(पोगजगटभ दगेखने व्यगिहरूका लागग) र क्वारेन्टाइन (पोगजगटभ दगेखएका कोही व्यगिको नगजकको सम्पकम मा 

रहकेा व्यगिहरूका लागग) क्याम्पसका मागमदशमन अपडेट गररएको छ । 

 
खोप लगाउने 

• ९५ प्रगतशत भन्दा बढी गवद्यार्थी र कममचारीहरूलाई पगहलो खोपको श्रृंखलाको सार्थ परूा खोप लगाएका छन ्र 

हजारौंल ेक्याम्पसमा बूस्टर खोपहरू पाएका छन् । 

• िूस्टर खोपको लावग योग्य सिैलाई सकेसम्म चाँडो एउटा लगाउन सल्लाह वदइन्छ । सहयोगको लागग, 

UHS ले जनवरी २४ दगेख गन: शलु्क क्याम्पसको खोप गक्लगनकमा खोप लगाउने समयहरूको िमता बढाउनेछ । 

र्थप जानकारीको लागग ध्यान गदनुहोला । 

• यवद तपाईलें क्याम्पस िावहर िूस्टर खोप लगाउनुभएको छ भने, MyUHS वेबसाईट वा app मार्म त आफ्नो 

रेकडमहरू साझेदारी गरेर UHS लाई थाहा वदनुहोला । 

 
क्याम्पसका कायकक्रम र यात्राका नीवतहरू 

क्याम्पसका कायमक्रम र गवश्वगवद्यालय प्रायोगजत यात्रामा कुन ैर्थप प्रगतबन्धहरू छैनन्; त्यहीपनी यो सल्लाह गदइन्छ गक जो 

व्यगिगत कायमक्रमहरूको योजना गरररहकेाहरूले हालका जनस्वास््य अवस्र्थाको बारेमा सजग रहन र उपयिु र सम्भव हुाँदा 

सहभागीको वैकगल्पक माध्यमहरू उपलब्ध गराउन ेबारे गवचार गदाम राम्रो होला । 

 
मुख्य संसाधनहरू 

• यगद तपाईमंा पोगजगटभ दगेखएमा वा पोगजगटभ दगेखएको कसैको नगजकको सम्पकम मा आउनुभएमा के गने 

• कममचारीहरूका लागग जानकारी 

• गवद्यार्थी समर्थमन: गवद्यार्थी कायामलयको डीनलाई सम्पकम  गनुमहोस;् आपतकालीन आगर्थमक सहयोग अनुरोध गनुमहोस ्

• क्याम्पस COVID-19 वबेसाईट हनेुमहोला; धेरै सोगधन ेप्रश्नहरू (FAQs) हनेुमहोला; यगद तपाईलंे आरू्लाई आवश्यक 

कुरा रे्ला पानम सक्नुहुन्न भने covidresponse@vc.wisc.edu मा इमेल गनुमहोला 

https://www.publichealthmdc.com/blog/what-to-do-if-you-test-positive-for-covid-19
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mailto:covidresponse@vc.wisc.edu

