
विषय: आगामी मास्क लगाउने कुराको बदल, COVID-19 का धेरै सोधधएका प्रश्नहरू (FAQs) 

 
Public Health Madison and Dane County, UW प्रणाली र दशेका अन्य धेरै क्याम्पसहरू र जनस्वास््य 

संस्थाहरूले ल्याएका यस्तै धनणणयहरू पछ्याउँद ैगत हप्ता हामीले घोषणा गर् यौं धक क्याम्पस मास्क आदशे वसन्त धबदाको 

शरुूवात, मार्ण १२, २०२२ मा सधक्कनेछ । 

 
मास्कहरू अब आवश्यक नपरेतापधन, तपाईलंे राम्रोसँग अट्न ेमास्क लगाउन जारी राख्न छनौट गनण सक्नुहुन्छ । 

धवश्वधवद्यालयले हाम्रो समदुायलाई उच्र् गणुस्तरको मास्क धनिःशलु्क उपलब्ध गराउन जारी राख्नेछ । हामीलाई थाहा छ धक 

COVID-19 लगाउने भाइरस पधन अन्य श्वासप्रश्वासका भाइरसहरू जस्तै फैधलन र धवकधसत हुन जारी राख्नेछ । महामारीको यस 

र्रणमा, हामी हाम्रो स्वास््यको लाधग मास्क लगाउने छनौट गनण सक्दछौं । 

 
हाम्रो मास्क लगाउने नीधतको बदल र महामारीको यो अको र्रणमा के आशा गने बारे छलफल गनण क्याम्पसले दईुवटा 

फोरमहरू आयोजना गनेछ । पधहलो फोरमको समय धबहीबार, फेब्रअुरी २४ मा धदउँसो १२ बज ेरहकेो छ । थप जानकारी पाउन 

र प्रश्नहरू पेश गनण यो वेबसाईट हनेण सक्नुहुन्छ: https://www.uhs.wisc.edu/february-24-forum/ । अको फोरम 

मार्णको शरुूवातमा हुनेछ । दबुै फोरम यस धलङ्क माफण त YouTube मा प्रसारण हुनेछन:् 

https://go.wisc.edu/spring22 । 

 
धनणणय बारे केही सामान्य प्रश्नहरू यहा ँछन्: 

 
मास्क लगाउने आिश्यकता वकन सव्किँ दैछ ? 

2020 सालमा COVID-19 पधहलो पटक दखेा पदाण, हाम्रो प्रधतरक्षा प्रणाली भाइरससँग लड्न कमजोर धथयो । अब, हामीसँग 

समदुायव्यापी उपायहरू धबना आफूलाई बर्ाउने उपकरणहरू छन् र खोप र पवूण सङ्रमणको संयोजनको साथ, सामदुाधयक 

प्रधतरक्षाको स्तर महत्त्वपणूण छ । 

 
हामी माझ उच्र् स्तरमा खोप लगाएको समदुाय छ । प्रमाणहरूले दखेाउँदछन् धक खोप र बूस्टर लगाएका व्यधिहरूमा गम्भीर 

रोग लाग्न र अस्पतालमा भनाण हुनबाट उच्र् स्तरको सरुक्षा हुदँछ । उच्र् गणुस्तरको मास्क लगाउने छनौटले व्यधिगत 

सरुक्षाको उच्र् स्तर प्रदान गदणछ । 

 
यसको मतलब महामारी सधक्कएको नभएतापधन, यो एउटा सङ्केत हो धक हामीले अधहलेसम्म र्ालेका कदमहरूमा हामी 

धवश्वस्त हुन सक्दछौं र हामीले आफू र एकअकाणलाई बर्ाउन व्यधिगत धनणणयहरू धलन सक्दछौं । 

 
Omicron प्रजाधतको बढेको र्रम सीमादधेख, COVID-19 केसहरू र सबैभन्दा महत्त्वपणूण रूपमा अस्पताल भनाणहरू 

उल्लेखनीय रूपमा घटेका छन् । हाम्रो क्याम्पस डाटाले उही घटेका केसहरू झल्काउँदछ, र हामी आगामी हप्ताहरूमा धनरन्तर 

कटौती दखे्ने आशा गदणछौं । दशेका केही शीषण स्वास््य अधधकारीहरूले आफ्नो ध्यान केसहरूबाट हटाएर अस्पताल भनाणमा 

केधन्ित गरेका छन् । 

 

नेपाली / NEPALI 

https://news.wisc.edu/as-cases-drop-campus-masking-order-to-end-march-12/
https://www.uhs.wisc.edu/february-24-forum/
https://go.wisc.edu/spring22


PHMDC को मास्क आदशे मार्ण १ मा सधक्कनेछ र अमेररका भररका धेरै समदुाय र शैधक्षक संस्थाहरूले पधन मास्क लगाउने 

आवश्यकताहरू हटाइरहकेा छन् । मार्ण १२ मा क्याम्पस मास्क आवश्यकताको अन््यले हाम्रो क्याम्पसको जनसङ्ख्यालाई 

धबस्तारै यो बदल अँगाल्न समय धदनेछ । 

 
म सकेसम्म सुरवित रहन मैले कसरी सुवनवित गनन स्दछु ? 

क्याम्पसल ेयोग्य व्यधिहरूलाई धन:शलु्क खोप र बूस्टर खोपहरू प्रदान गने र प्रो्साहन गनण जारी राखेको छ । 

go.wisc.edu/covid19vaccine वबेसाईटमा गएर University Health Services सँग कसरी आफ्नो बूस्टर खोपको 

रेकडणहरू साझेदारी गने लगायत थप जानकारी हनेुणहोला । 

 
तपाईलं ेसरुक्षाको थप तहको रूपमा उच्र् गणुस्तरको मास्क लगाउन जारी राख्ने धनणणय धलन सक्नुहुन्छ र हामी मास्क लगाउन 

जारी राख्न र्ाहनेहरूलाई सो गनण प्रो्साहन गदणछौं । कृपया माक लगाउने बारेमा सबैको व्यधिगत छनौटहरूको सम्मान 

गनुणहोला । 

 
यवद मेरो िरपरका व्यविहरूले मास्क लगाएका छैनन ्भने के म सुरवित रहन्छु ? 

रहनुहुन्छ । धवशेष गरी जब खोपहरूले प्रदान गरेको सरुक्षाका साथ वरपरका व्यधिहरूले मास्क नलगएपधन मास्क लगाउनेहरू 

जोधगन्छन ्। 

मास्क लगाउन अझै कहािँ आिश्यक हुनेछ ? 

संघीय आदशेद्वारा म्याधडसन मेट्रो बस यात्रहुरूका लाधग मास्क लगाउन आवश्यक रहनेछ । धक्लधनकल र स्वास््य हरेर्ाह, 

बालबच्र्ा हरेर्ाह र खाना तयारी अवस्थाहरूमा मास्क लगाउन आवश्यक हुन सक्दछ । 

 
प्रधशक्षकहरूले कक्षाकोठामा मास्क लगाउने छनौट गनण सक्दछन् र उनीहरूको कक्षाका धवद्याथीहरूलाई पधन मास्क लगाउन 

सझुाव धदन सक्दछन् । अरूहरूसँग अन्तरधरया गदाण प्रधशक्षकहरू र कमणर्ारीहरूले मास्क लगाउन छनौट गनण सक्दछन् र 

अरूलाई कक्षा कोठाहरू जस्ता साझा ठाउँहरूमा मास्क लगाउन सझुाव धदन सक्दछन् । तर महामारीको हालको र्रणलाई 

ध्यानमा राख्द,ै प्रधशक्षकहरूले यो आवश्यकता हटाउन सक्दछन् र मास्क लगाउने वा नलगाउने धनणणयहरूको लाधग 

धवद्याथीहरूलाई न परुस्कार न दण्ड धदनु हुदँनै । 

 
हामी हाम्रो ्याम्पस समुदायमा सबैभन्दा कमजोर व्यविहरूलाई कसरी जोगाउन स्दछौं ? 

सक्षम सबैले आफ्नो खोपहरू सबै लगाउनुपदणछ र आफ्नो जोधखम कम गनण उच्र् गणुस्तरको मास्क लगाउन पधन रोज्न 

सक्नेछन ्। यसो गदाण तपाई ंवरपरका व्यधिहरूसँग कुराकानी गदाण उनीहरूलाई मास्क लगाउन प्रो्साधहत गनण पधन सक्दछ । 

  
व्यवस्थापनको छलफल गनण, कमणर्ारीहरूले आफ्नो Divisional Disability Representative लाई सम्पकण  गनुणपदणछ र 

धवद्याथीहरूले McBurney Disability Resource Center मा सम्पकण  गनुणपदणछ । हामी तपाईलंाई तपाईकंो स्वास््य सेवा 

प्रदायकसँग तपाईकंो जोधखमहरू बारे छलफल गनण पधन प्रो्साहन गदणछौं । 

 
महामारीको शरुूवातदधेख गरेझै,ँ हामी दधैनक रूपमा क्याम्पस र स्थानीय स्वास््य डाटाको धनगरानी गनण जारी राख्नेछौं । डाटाले 

भधवष्यमा सङ्केत गरे भने हामीले क्याम्पस मास्क नीधतहरूको बारेमा धवधभन्न धनणणयहरू धलन सक्दछौं । 

 

https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://employeedisabilities.wisc.edu/divisional-disability-representatives-ddr/
https://mcburney.wisc.edu/


के खोप नलगाएका विद्यार्थी र कमनचारीहरूले हपै्त वपच्छे PCR परीिण जारी राख्नुपदनछ ? 

राख्नुपदणछ । खोप नलगाएका धवद्याथी र कमणर्ारीहरूका लाधग यस समयमा अधनवायण परीक्षण आवश्यकताहरूमा कुनै 

बदलहरू आएका छैनन् । 

 
यवद ममा लिणहरू देवखए भने के म घरै बस्नुपदनछ ? 

COVID-19 लक्षणहरूको लाधग दधैनक रूपमा आफँैलाई धनगरानीमा रख्न महत्त्वपणूण रहन्छ, यधद लक्षणहरू दधेखएमा र 

परीक्षण गनुणभयो भने घरमै बस्नुहोला । यधद तपाईकंो नधतजा पोधजधटभ आयो भने अलग्ग बस्नुहोला । घरमा गररने एधन्टजेन 

परीक्षणहरू क्याम्पसमा धन:शलु्क धलन जान उपलब्ध रहन्छन् र PCR परीक्षणहरू MyUHS माफण त समय धमलाएर उपलब्ध 

छन ्। 

  
मुख्य संसाधनहरू 

• बूस्टर खोप लगाउने: यधद तपाई ंबूस्टर खोप लगाउन योग्य हुनहुनु्छ र अधहलेसम्म लगाइसक्नु भएको छैन 

भने, आजै UHS माफण त समय बनाउनुहोला । 

• त्यसपवछ हामीलाई र्थाहा वदनहुोला: यधद तपाईलंे UHS मा बूस्टर खोप लगाउनुभयो वा UHS लाई आफ्नो 

धवस्कधन्सन खोप रेकडण (Wisconsin Immunization Record) पहुरँ् गनण अनुमधत धदनुभयो भने, तपाईलंे 

कुनै थप काम गनुण पदनै । नत्र, कृपया अनुमधत फारम भरेर वा MyUHS मा अपलोड गरेर आफ्नो रेकडण साझा 

गनुणहोला । 

• covidresponse.wisc.edu वेबसाईटमा गएर धनयधमत अपडेट गररने धेरै सोधधएका प्रश्नहरू (FAQs) 

हनेुणहोला । 

• आवश्यक जानकारी फेला पानण सक्नुभएन? covidresponse@vc.wisc.edu मा इमेल वा (608) 262-

7777 मा फोन गनुणहोला । 
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