
विषय: सेमेस्टर शरुू हुन अघिको महत्त्वपरू्ण अपडेट 

 
यस सन्दशेमा समेटिएको छ: 

• वसन्त सेमेस्िरको हाम्रो योजना 

• परीक्षण गने 

• मास्क लगाउने 

• खोप लगाउने 

• मखु्य संसाधनहरू 

 
संकाय र कमणचारीहरू, 

  
अबको एक हप्तामा, जाडो घबदा सघकएपघि हामी undergraduate घवद्यार्थीहरूलाई स्वागत गनेिौं । यो सेमेस्टर हाम्रो 

क्याम्पसल ेCOVID-19 का सार्थ सञ्चालन गरेको पााँचौं सेमेस्टर हुन्ि र भाइरसको घवकास भएसाँगै क्याम्पस सञ्चालनका 

लाघग हाम्रो दृघिकोर् पघन घवकघसत भएको ि । 

  
हामीले २०२२ सालको वसन्त सेमेस्टर शरुू गने बेलामा हामी भाग्यशाली िौं घकनघक खोप र बूस्टरहरूको प्रयोगले हाम्रो 

समदुायका धेरै सदस्यहरूमा हुन सक्ने गम्भीर रोगको जोघखम कम गदणि र खोप र बूस्टर लगाउन कमणचारी र घवद्यार्थीहरूको 

अघवश्वसनीय सहभाघगता प्रघत हामी कृतज्ञ िौं । सार्थ,ै omicron प्रजाघतले दशेभरर धेरै धेरै, तर कम गम्भीर, सङ््करमर्को 

कारर् भएको ि । हामी बुझेका िौं घक COVID-19 ले केही जनसङ््क्यामा उच्च जोघखम घनम््याउाँदि, जसमा रोग 

प्रघतरोधा्मक क्षमता कमजोर भएका व्यघिहरू र वदृ्ध व्यघिहरू पघन समावेश िन् । साना बालबाघलकालाई अझै खोप 

लगाउन नसक्नुको कारर्ल ेपघन उनीहरूको िरपररवारमा सङ््करमर् जोघखम बढ्दि । 

 
आउने भघवष्यमा, COVID-19, घवकास भईरहरे, हाम्रो सार्थ रहन जारी रा्नेि । महामारीको समयमा हामीले राज्य र स्र्थानीय 

पाटणनरहरूसाँग काम गरेर हाम्रो व्यापक समदुायको स्वास््यलाई समर्थणन गनण घवचारपवूणक काम गरेका िौं । एकदमै प्रभावकारी 

खोपहरूको कारर्ल,े हाम्रो काउन्टी, राज्य र राष्रका जनस्वास््य एजेन्सीहरूले व्यघिहरूको आफ्नो धेरै दघैनक गघतघवघधहरू 

फेरर शरुू गनण आवश्यक पने उपकरर्हरू प्रदान गनण तफाण लागेका िन् । हाम्रो शरद सेमेस्टरको सञ्चालनहरूबाट प्रमाघर्त 

रर्नीघतहरू जारी रा्द ैर कमणचारी र घवद्यार्थीहरूलाई आफ्नो व्यघिगत जोघखम व्यवस्र्थापन गनण नयााँ समर्थणन र संसाधनहरू 

उपलब्ध गराउाँद,ै हामी उही दृघिकोर्लाई अाँगाल्नेिौं । 

 
COVID-19 केसहरू बढेको कुरा ध्यानमा रा्द,ै व्यघिगत रूपको घनदशेन र हाम्रो आकारको क्याम्पसमा सामान्य सञ्चालन 

जारी रा्दा उप्तन्न हुने प्रश्न, सरोकार र चनुौघतहरूलाई हामीले बुझेका िौं । सङ््करमर् र गम्भीर रोगलाई कम गने प्रमाघर्त 

तररकाहरू जस्त ैघक परीक्षर् गने, मास्क लगाउने र खोप लगाउने कुराको प्रयोग हामी कसरी गदणिौं भन्ने बारे यस सन्दशे, 

क्याम्पस COVID-19 प्रघतघरया वेबसाईट र FAQs मा र्थप घवस्ततृ जानकारी समावेश िन् । 

 
UW–Madison का घवशेषज्ञहरूले वसन्त सेमेस्टरको र कसरी घवश्वघवद्यालयले जारी रहकेो COVID-19 को अवस्र्थामा 

अगाघड बढ्ने बारे यो शरुबार, जनवरी २१ मा टाउन हल कायणरममा प्रश्नहरूको जवाफ घदनेिन् । यो कायणरमको प्र्यक्ष 

प्रसारर् घदउाँसो १२ बजेदघेख १ बजेसम्म वा पघि रेकघडणङ््कगको रूपमा हनेुणहोला । प्रश्नहरू पघहले नै बुझाउन सघकनेि । यस 

प्रस्तुतीमा उपशीषणक राघखनेि र ASL को अनुवादन गररनेि । 

नेपाली / NEPALI 

https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
https://insideuw.wisc.edu/trackemail?cn=eml-nwslttr-29068&ea=click&dt=COVID+town+hall+meeting%3B+MLK+Symposium+speaker%3B+Creative+Arts+Awards&dp=https%3A%2F%2Fwww.go.wisc.edu%2Fcovid-qa
https://insideuw.wisc.edu/trackemail?cn=eml-nwslttr-29068&ea=click&dt=COVID+town+hall+meeting%3B+MLK+Symposium+speaker%3B+Creative+Arts+Awards&dp=https%3A%2F%2Fwww.go.wisc.edu%2Fcovid-qa
https://insideuw.wisc.edu/trackemail?cn=eml-nwslttr-29068&ea=click&dt=COVID+town+hall+meeting%3B+MLK+Symposium+speaker%3B+Creative+Arts+Awards&dp=https%3A%2F%2Fwww.go.wisc.edu%2Fcovid-qa
https://insideuw.wisc.edu/trackemail?cn=eml-nwslttr-29068&ea=click&dt=COVID+town+hall+meeting%3B+MLK+Symposium+speaker%3B+Creative+Arts+Awards&dp=https%3A%2F%2Fgo.wisc.edu%2Fjanuary21


परीक्षण गने 

क्याम्पसल ेशरद सेमेस्टरदघेख आफ्नो परीक्षर्को पवूाणधार अनुसार कमणचारीहरूलाई घन: शुल्क एघन्टजेन परीक्षर् गन ेघकटहरू 

उपलब्ध गराएर आवश्यकता अनुसार िरमा परीक्षर् गनण अनुमघत घदएको ि । यी एकपटकको परीक्षण वकटहरूको 

वितरण पयााप्त आपूवताको आधारमा जनिरी २५ मा शुरू गने योजना छ । (घवद्यार्थीहरूको एघन्टजेन परीक्षर् घलन आउने 

कदम यस हप्ता शुरू हुन्ि, घकनघक उनीहरूलाई कक्षा शुरू गनण क्याम्पसमा आउन ुअघि परीक्षर् गनण भघनएको ि ।) 

 
एघन्टजेन परीक्षर्ले घिटो नघतजाहरू प्रदान गदणिन्, सामान्यतया ३० घमनेट वा कम घभत्र र COVID-19 परीक्षर्को लाघग एक 

र्थप उपकरर् हो, जनु प्रदान गनण जारी राघखएको ि । एघन्टजेन परीक्षर्मा पोघजघटभ परीक्षर् गने व्यघिहरूले एकदम चााँडो 

अलग्ग रहन सक्दिन् वा उपयिु भएमा पघुिकरर् PCR परीक्षर् गनण सक्दिन् । 

 
तपाईकंो लाघग कस्तो प्रकारको परीक्षर् सही ि र तपाईकंो नघतजाको आधारमा के गने भनेर तय गनण सहयोग गनण, हामीले दबुै 

प्रकारका परीक्षर्हरू, कसरी िरैमा एघन्टजेन परीक्षर् गने घकटहरू पाउने र नघतजा पाउनुभएपघि के गने बारे र्थप जानकारीको 

सार्थ क्याम्पस परीक्षर् वेबसाईट अपडेट गरेका िौं । 

 
सेमेस्टर चघलरहाँदा, आवश्यकता अनुसार तपाईलंे अको घकट फेरी घलन सक्नुहुन्ि । क्याम्पसले प्रदान गरेको एघन्टजेन परीक्षर्, 

जनु हामीले घवद्यार्थी र कमणचारीहरूको प्रयोगको लाघग सााँचेका िौं, बाहेक हामी तपाईलंाई Covidtests.gov द्वारा प्रदान 

गररएको चारिटा वनिःशुल्क वकटहरू र हरेक मवहना आठिटासम्म स्िास््य बीमा द्वारा कभर गररएको वन:शुल्क 

एवटटजेन परीक्षण चलाउन प्रोत्साहन गदाछौं । यघद तपाई ंिरमा धेरैवटा परीक्षर् घकटहरू सााँचेर रा्न चाहनुहुन्ि भने, 

क्याम्पस आपघूतणहरूको घजम्मेवार प्रयोग गनणको लाघग कृपया यी घकटहरू अलग्ग ैमगाउनुहोला । 

 
मास्क लगाउने 

• याद गनुणहोला, कुलपघत Blank ल ेUW–Madison भवनहरू घभत्र मास्क लगाउन ुपने आवश्यकता माचण १ सम्म 

बढाउनु भएको ि । 

• मास्कहरूले omicron प्रजाघत घवरुद्ध पघन महत्त्वपरू्ण सरुक्षा प्रदान गनण जारी राखेका िन् । Omicron प्रजाघतको 

उच्च सङ््करमकता ध्यानमा रा्द,ै राम्रोसाँग अट्न ेमास्क लगाउन पघहले भन्दा बढी महत्त्वपरू्ण ि । हालसालैको CDC 

मागणदशणनलाई ध्यानमा रा्द,ै हामी तपाईलंाई वनयवमत रूपमा आफ्नो मास्क अट्छ वक अट्दैन जााँच्न र 

तपाईलंाई राम्रोसाँग अट्ने सबैभटदा सुरक्षात्मक मास्क लगाउन प्रो्साहन गदणिौं । घवश्वघवद्यालय नीघत अनुसार 

घवशेष प्रकारको मास्कको आवश्यकता पदनै, घकनभने अट्ने र अन्य महत्त्वपरू्ण कारकहरू व्यघि अनुसार फरक 

पदणिन् । 

• राम्रोसाँग अट्ने मास्कहरू पाउन सघजलो बनाएर कमणचारी र घवद्यार्थीहरूलाई घन: शलु्क उपलब्ध गराउन, 

घवश्वघवद्यालयले धेरै मात्रामा उच्च स्तर र सघजणकल श्रेर्ीका मास्कहरू खररद गरेको ि । मास्क घवतरर्का लाघग 

तपाईकंो घवभाग/केन्रलाई सम्पकण  गनुणहोला । 

 
खोप लगाउने 

अध्ययनहरूले COVID-19 खोपहरू सरुघक्षत र प्रभावकारी रहकेो दखेाएको ि । तर COVID-19 को खोप लगाएपघि, 

भाइरस घवरुद्ध सरुक्षा र नयााँ प्रजाघतहरूको सङ््करमर् रोक्न सक्न ेक्षमता समयका सार्थ कम हुन सक्दिन ्। आउाँद ैगरेका 

डाटाले दखेाउाँदिन् घक बूस्टर खोपहरू गम्भीर रोगहरूबाट जोगाउन प्रभावकारी हुाँदिन् । 

 

https://covidresponse.wisc.edu/testing/#antigen
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#antigen
https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://www.covidtests.gov/
https://www.hhs.gov/about/news/2022/01/10/biden-harris-administration-requires-insurance-companies-group-health-plans-to-cover-cost-at-home-covid-19-tests-increasing-access-free-tests.html
https://news.wisc.edu/content/uploads/2022/01/FaceCoverings-010722.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html


बूस्टर खोपको लावग योग्य सबैलाई COVID-19 विरुद्धको उत्तम सुरक्षाको लावग सकेसम्म चााँडो एउटा लगाउन 

सल्लाह वदइटछ । 

 

• UHS ले जनवरी २४ दघेख फेब्रुअरी ४ सम्म घन: शलु्क क्याम्पस खोप घक्लघनकमा समय बनाउन सघकने क्षमता 

बढाएको ि । MyUHS मा आज ैतपाईकंो समय बनाउनुहोस ्। 

• यघद तपाईलंे क्याम्पस बाघहर बूस्टर खोप लगाउनुभएको ि भने, MyUHS वेबसाईट वा app माफण त आफ्नो 

रेकडणहरू साझेदारी गरेर UHS लाई र्थाहा घदनुहोला । 

 
मुख्य संसाधनहरू 

• यघद तपाईमंा पोघजघटभ दघेखएमा वा पोघजघटभ दघेखएको कसैको नघजकको सम्पकण मा आउनुभएमा के गने 

• कायणस्र्थल सरुक्षा, घबदाका घवकल्पहरू, व्यवस्र्थापन र र्थप कुराहरू 

• क्याम्पस COVID-19 वबेसाईट हनेुणहोला; धेरै सोघधन ेप्रश्नहरू (FAQs) हनेुणहोला; यघद तपाईलंे आवश्यक कुरा फेला 

पानण सक्नुभएन भने covidresponse@vc.wisc.edu मा इमले वा (608) 262-7777 मा फोन गनुणहोला 
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