
विषय: केसहरू कम हुने क्रममा, क्याम्पसले मास्क लगाउने आदशे मार्च १२ मा अन्त्य गने 

 
यस सन्दशेमा समेटिएको छ: 

• क्याम्पसमा मास्क लगाउने आदशेको अपडेि 

• मखु्य संसाधनहरू 

 
आदरणीय विद्यार्थी, संकाय र कमचर्ारी, 

 
फेब्रअुरी १४ मा Public Health Madison & Dane County (PHMDC) ले डेन काउन्तटीको भिनहरू वभत्र मास्क 

लगाउनु पने आिश्यकता मार्च १ पछावड नबढाउने घोषणा गर् यो । क्याम्पस र क्याम्पस बावहर COVID-19 केसहरू घटेका 

कारण, UW–Madison ले पवन आफ्नो क्याम्पसका भिनहरू वभत्र मास्क लगाउनु पने आिश्यकता हटाउनेछ । 

 
हालको क्याम्पस आदशेलाई मार्च १ दवेि मार्च ११ सम्म बढाइनेछ तावक वमडटमच परीक्षा अिविको अन्त्यसम्म समानाता 

प्रदान गनच सवकयोस् । मार्च १२ दवेि, िसन्तत वबदा शरुूिातको सार्थसारै्थ भिनहरू वभत्र मास्क लगाउन आिश्यक पनेछैन । 

 
संघीय आदशे बमोविम म्यावडसन मेट्रो बस यात्रहुरूले मास्क लगाउन आिश्यक पने िारी रहनेछ । वक्लवनकल र स्िास््य 

हरेर्ाह, बालबच्र्ा हरेर्ाह र िाना तयारी अिस्र्थाहरूमा मास्क लगाउन आिश्यक पनच सक्दछ । 

 
बढ्दो संख्यामा समदुाय र शैवक्षक संस्र्थाहरूले मास्क लगाउने आिश्यकताहरू हटाइरहकेा छन् वकनवक COVID-19 केसहरू 

र अस्पतालमा भनाच हुनेहरू घट्द ैगएका छन् र िोप र बूस्टर िोपहरूले गम्भीर रोगहरूबाट िोगाउन िारी रािेका छन् । 

यसको मतलब महामारीको अन्त्य भएको नभएतापवन, यो एउटा सङ्केत हो वक हामीले COVID-19 िोपबाट पाउने सरुक्षामा 

विश्वास गनच सक्दछौं । 

 
अनुसन्तिानले अ्यन्ततै दिेाउँदछ वक िरीपरीका अन्तय व्यविहरूले िे गरेतापवन िोप लगाएका, बूस्टर िोप लगाएका र उच्र् 

गणुस्तरको मास्क लगाएका व्यविहरूलाई उच्र् स्तरको सरुक्षा हुन्तछ । यसको मतलब हामी यस्तो वबन्तदमुा छौं िहाँ विम्मेिार 

व्यिहार व्यविगत वनणचय हो । 

 
हामीले बुझेका छौं वक मास्क लगाउने आिश्यकता सवकँदा व्यवि व्यवि बीर् फरक प्रवतवक्रयाहरू हुनेछन् र कसैको लावग यो 

तनािपणूच अनुभि हुन सक्दछ । हामी मास्क लगाउन िारी राख्न र्ाहनेहरूलाई सो गनच प्रो्सावहत गदचछौं र हाम्रो क्याम्पस 

समदुायलाई उच्र् गणुस्तरको मास्कहरू वनिःशलु्क उपलब्ि गराउन िारी राख्नेछौं । कृपया मास्क लगाउने बारेमा सबैको 

व्यविगत छनौटहरूको सम्मान गनुचहोला । 

 
University Health Services ले यी बदलहरू र हामी कसरी महामारीको अको र्रणमा िाँदैछौं भन्तने बारे दईुिटा 

अन्तलाईन छलफलहरू आयोिना गनेछ । छलफलहरू फेब्रअुरीको अन्त्य र मार्चको शरुूिातमा YouTube माफच त प्र्यक्ष 

प्रसारण हुनेछन् । वमवत र समय बारे र्थप िानकारी भविष्यका सन्तदशेहरूमा साझा गररनेछ । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://publichealthmdc.com/news/dane-county-face-covering-order-to-expire-march-1


COVID-19 का लक्षणहरूको लागि दैगनक रूपमा आफैलाई गनिरानी राख्न महत्त्वपूणण रहन्छ । यगद तपाईमंा 

लक्षणहरू देगिए भने, घरमै बस्नुहोस ्र परीक्षण िनुणहोस ्। घरमा गनच वमल्ने एवन्तटिेन परीक्षणहरू क्याम्पसमा वन:शुल्क 

उपलब्ि छन् र PCR परीक्षणहरू MyUHS माफच त उपलब्ि छन् । 

 
मुख्य संसाधनहरू 

• बूस्टर िोप लिाउने: यवद तपाई ंबूस्टर िोप लगाउन योग्य हुनहुनु्तछ र अवहलेसम्म लगाइसक्नु भएको छैन भने, 

आिै UHS माफच त समय बनाउनुहोला । 

• त्यसपगछ हामीलाई थाहा गदनहुोला: हामीलाई अझ प्रभािकारी रूपमा योिना बनाउन सहयोग गनच 

विश्वविद्यालयले बूस्टर िोपहरूको त्याङ्क सङ्कलन गरररहकेो छ । यवद तपाईलंे UHS मा बूस्टर िोप 

लगाउनुभयो िा UHS लाई आफ्नो विस्कवन्तसन िोप रेकडच (Wisconsin Immunization Record) पहुरँ् गनच 

अनुमवत वदनुभयो भने, तपाईलंे कुनै र्थप काम गनुच पदनै । नत्र, कृपया आफ्नो रेकडच MyUHS मा अपलोड गनुचहोला । 

• covidresponse.wisc.edu िेबसाईटमा गएर वनयवमत अपडेट गररने िेरै सोविएका प्रश्नहरू (FAQs) हनेुचहोला । 

• आिश्यक िानकारी फेला पानच सक्नुभएन? covidresponse@vc.wisc.edu मा इमेल िा (608) 262-7777 

मा फोन गनुचहोला । 
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