
विषय: केसहरू कम हुने क्रममा, बूस्टर खोप महत्त्व्परू्ण रहकेो 

 
यस सन्दशेमा समेटिएको छ: 

• बूस्टर खोपहरू 

• Antigen परीक्षर् ककट किन ेनयााँ स्थिहरू, समय ताकिका 

• मखु्य संसाधनहरू 

 
आदरर्ीय संकाय र कमणचारी, 

 
क्याम्पस र समदुायमा COVID-19 केसहरू सकम्माँद ैगएको दखे्न ुउत्साहजनक कुरा छ । हाम्रो वसन्त सेमेस्टरको रर्नीकतको 

एउटा महत्त्ववपरू्ण भाग भनेको कवद्याथीहरूिाई म्याकिसन फकण नु अकि र पकहिो पटक क्याम्पसमा आउनु अकि परीक्षर् गनण 

आग्रह गनुण कथयो । हामी यो कनदशेन पािना गने सबै कवद्याथीहरूिाई धन्यवाद कदन चाहन्छौं - उनीहरूि ेअन्यथा पत्ता 

निागेको हुन सक्न ेकेसहरू पकहचान गरे । कनको नभएसम्म िरमै बसेर, उनीहरूि ेसङ््कक्रमर् िटाउन सहयोग गरे। 

 
कवद्याथीहरूिाई कफताण स्वागत गनण र सेमेस्टरको राम्रो शरुूवात गनणका िाकग कवश्वकवद्यािय भररका कमणचारी र संकायहरूिे 

गरेका सबै कामका िाकग हामी कृतज्ञ छौं । यस सन्दशेको बााँकी भागिे आगामी हप्ताहरूको िाकग महत्त्ववपरू्ण जानकारी र 

स्रोतहरू साझा गदणछ । 

 
बूस्टर खोपहरू 

केसहरूको सङ््कख्या िट्द ैगएतापकन, COVID-19 सङ््कक्रमर् जारी छ र धेरै बोझ भएको स्वास््य प्रर्ािी र कमजोर 

जनसङ््कख्याको िाकग कनरन्तर कचन्ता हो । COVID-19 कवरुद्ध खोप िगाउनु र योग्य हुाँदा बूस्टर खोप िगाउनु भनेको 

महामारीको यस चरर्मा ्यकिगत सरुक्षा सकुनकित गन ेउत्तम तररका हो । मास्क िगाउने र परीक्षर्मा पहुाँच जस्ता अन्य 

्यकिगत उपायहरूका साथ, अकधकांश ्यकिहरू गम्भीर रोगबाट सरुकक्षत हुन्छन ्। 

 

• बूस्टर खोप लगाउनुहोस:् यकद योग्य हुनुहुन्छ भने र अकहिे सम्म िगाउनु भएको छैन भने, UHS मा आजै बूस्टर 

खोप िगाउने समय बनाउनुहोिा । 

 

• त्यसपवि हामीलाई यसको बारेमा थाहा विनुहोस:् कवश्वकवद्याियिे हामीिाई अझ प्रभावकारी रूपमा योजना 

बनाउन सहयोग गनण बूस्टर खोपहरूको त्याङ््ककहरू सङ््ककिन गरररहकेो छ । यकद तपाईिंे UHS मा आफ्नो बूस्टर 

खोप िगाउनुभयो वा UHS िाई आफ्नो कवस्ककन्सन खोप रेकिण (Wisconsin Immunization Record) पाउन 

अनुमकत कदनुभयो भने, तपाईिंे कुनै थप काम गनुणपदनै । नभए कृपया आफ्नो रेकिण MyUHS मा अपिोि गनुणहोस ्

वा यकद तपाईिंे कवस्ककन्सनमा खोप िगाउनुभएको कथयो भने, तपाईिंे आफ्नो COVID-19 खोप रेकिणहरू UHS 

िाई पाउन अनुमकत कदन यो फारम भनण सक्नुहुन्छ । 

 
Antigen परीक्षण वकट वलने नयााँ स्थलहरू, समय तावलका 

गएका केही हप्ताहरूमा, कवश्वकवद्याियिे हजारौं िरमा गररने एकन्टजेन परीक्षर्हरू र मास्कहरू कदएको छ र PCR परीक्षर् 

क्षमता हरेक हप्ता ५,००० परीक्षर्हरूमा कायम राख्न जारी राखेको छ, जनु हािको माग परूा गनण पयाणप्त भन्दा बढी छ । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://covidresponse.wisc.edu/faq/i-was-vaccinated-off-campus-how-do-i-let-uhs-know/
https://uwmadison.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SuzWPdm5iYiL0G
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#antigen
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#pcr-testing
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#pcr-testing
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#pcr-testing


• सोमबार, फेब्रअुरी ७ देकख, घरमा गररने एवटटजेन परीक्षण वकटहरू (वैध Wiscard र MyUHS मा पहुाँच भएका 

्यकिहरूका िाकग) कबहान ९ बजेदकेख बेिकुा ६ बजेसम्म Memorial Union को क्याम्पस र सामुिावयक 

सूचना डेस्कमा सोमबार र शकु्रबार र Union South मा मगंलबारिेवख वबहीबारसम्म क्याम्पस र 

सामुिावयक सूचना डेस्कमा आएर किनका िाकग उपिब्ध हुनेछन्प । परीक्षर् ककटहरू हरेक हप्ता हरेक ्यकििाई 

एउटामा सीकमत छन्, आपकूतण रहुञ्जेि । 

 

• University Club मा PCR परीक्षण हप्ताभरी समय कमिाएर उपिब्ध रहकेा छन् । 

 

• कममचारीहरूका लावग वनिःशुल्क मास्कहरू: N95/KN95 मास्कहरू प्रकशक्षकहरू (कशक्षर् सहायकहरू सकहत) 

र अन्य फ्रन्ट-िाइन/सावणजकनक-मखु्य कमणचारीहरूिाई उपिब्ध गराइने क्रम जारी छ । यस प्रकारको मास्कको 

हािको उच्च मागिाई ध्यानमा राख्द,ै हामी यी भकूमकाहरूमा काम गने कमणचारीहरूका िाकग पयाणप्त आपकूतण कायम 

राख्छौं भनेर सकुनकित गनण यो दृकिकोर् किइरहकेा छौं । गैर-सावणजकनक-मखु्य भकूमकाहरूमा काम गने 

कमणचारीहरूका िाकग, सकजणकि मास्कहरू उपिब्ध छन् । कमणचारीहरूिाई उनीहरूको कवभागयकुनट माफण त मास्क 

कवतरर् भइरहकेो छ । यकद तपाईसंाँग प्रश्नहरू छन् भने तपाईकंो िीन वा कनदशेकको कायाणियिाई सोध्नुहोिा । 

 

• वन:शुल्क N95 मास्कहरू, संिीय सरकारिे प्रस्ताव गरेको कवतरर् कायणक्रमका कारर्, अकहिे धेरै फामेसीहरूमा 

(ठूिा खदु्रा शाखाहरू भएका फामेसीहरू सकहत) र सामदुाकयक स्वास््य केन्द्रहरूमा किनका िाकग उपिब्ध छन ्। 

प्रत्येक ्यकििाई तीनवटासम्म मास्क पाउन अनुमकत छ, उपिब्धता रहुञ्जेि । 

 

• एवटटजेन परीक्षण वकटहरू क्याम्पस बाकहर पकन उपिब्ध छन्, जसमा Covidtests.gov द्वारा प्रस्ताव गररएको 

चारवटा कनिःशलु्क ककटहरू र स्वास््य बीमाद्वारा आयोजना गरेका हरेक ्यकििाई हरेक मकहना आठवटा कनिःशलु्क 

ककटहरू समावेश छन् । 

 
मुख्य संसाधनहरू 

 
• यकद तपाईमंा पोकजकटभ दकेखएमा वा पोकजकटभ दकेखएको कसैको नकजकको सम्पकण मा आउनुभएमा के गने 

• यकद तपाईिंे क्याम्पस भवनहरूमा आवश्यक रूपमा मास्क निगाएको कोही ्यकििाई दखे्नुभयो भने कसरी 

प्रकतकक्रया कदने । मास्किे नाक र मखु छोप्न ुपदणछ र सकक्रय रूपमा खाने वा कपउने बेिा बाहके अरू बेिा िगाउन ु

पदणछ । 

• कायणस्थि सरुक्षा, कबदाका कवकल्पहरू, ्यवस्थापन र थप कुराहरू 

• क्याम्पस COVID-19 वेबसाईट हनेुणहोिा; धेरै सोकधन ेप्रश्नहरू (FAQs) हनेुणहोिा; यकद तपाईिंे आवश्यक कुरा फेिा 

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

https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://www.hhs.gov/coronavirus/masks/index.html
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://www.uhs.wisc.edu/medical/covid19-isolation-quarantine/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/topic/face-mask/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/topic/face-mask/
https://hr.wisc.edu/covid19/
https://covidresponse.wisc.edu/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
https://covidresponse.wisc.edu/faq/
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu

