
विषय: वसन्त बिदाको िारेमा सम्झनुपन ेकुराहरू 

  
यस सन्दशेमा समेटिएको छ: 

• मास्क लगाउने र परीक्षण गन ेिारे अपडेट, वसन्त बिदा पबहल ेर पबि 

• मखु्य संसाधनहरू 

 
बवद्यार्थी, संकाय र कममचारीहरू, 

 
वसन्त बिदा आउनै लागेको ि । यो हप्ता, हामी तपाईलंाई दईु वर्म अबि COVID-19 सङ््करमण हुन र्थालकेो िलेासँग अबहलेको क्षण 

तुलना गदाम कस्तो महससु हुदँि भनेर बवचार गनम प्रोत्साहन गदमिौं । तपाई ंमहामारीको भबवष्यको िारेमा बचन्ता अनुभव गनम जारी राख्न 

भएको हुनसकेतापबन, तपाईलं ेअबहले हामी कहा ँिौं भन्न ेिारे आशावादी महससु गनम पबन सक्नुहनु्ि बकनबक हामील ेउच्च खोप 

लगाउने दरहरू र COVID-19 का केसहरू, अस्पतालमा भनाम हुन ेर मतृ्यहुरूमा बनरन्तर कमी दखेेका िौं । 

 
हाम्रो क्याम्पस र समदुायले COVID-19 बवरुद्ध गरेको प्रगबतको मान्यतामा जनस्वास््य मागमदशमन बवकबसत हुदँिै । हामीसगँ अि 

बवबभन्न प्रकारका उपकरणहरू िन ्जसले सङ््करमण र गम्भीर रोगहरू बवरुद्ध िबलयो सरुक्षा प्रदान गदमि । डेन काउन्टीमा COVID-19 

को सामदुाबयक स्तरको सङ््करमण कम ि र हाम्रो क्याम्पसमा खोप लगाउन ेदरहरू उच्च िन् । यसल ेक्याम्पसव्यापी जनादशेिाट 

व्यबिगत स्वास््य बनणमय बनधामरणमा सनम समर्थमन गदमि । 

 
हामील ेसंकाय, कममचारी र बवद्यार्थीहरूलाई यी िदलहरू िुझ्न सहयोग गनम फोरमहरू राबखरहकेा िौं । तपाईलंे फेब्रअुरी २४ मा भएको 

पबहलो फोरमको रेकबडमङ््कग हनेम सक्नुहुन्ि, सारै्थ माचम १० मा बदउँसो हनुे फोरममा उपबस्र्थत हनु सक्नहुुन्ि । र्थप जानकारीको लाबग, 

मास्क लगाउने िारेमा हाम्रा FAQs र Public Health Madison & Dane County को सल्लाह पढ्नहुोला । 

 
िसन्त विदा पविले 

 

• थप परीक्षण विटिरू र N95 िा सवजििल मास्ििो छनौट: यो हप्ता तपाईलं ेदईुवटा िरमै गनम बमल्ने बन: शलु्क 

एबन्टजेन परीक्षण बकटहरू सारै्थ N95 वा सबजमकल मास्क बलन जान सक्नुहुन्ि । बिहान ९ िजेदबेख िेलकुी ६ िजेसम्म 

Memorial Union (सोमिार र शरुिार) र Union South मा (मङ््कगलिार दबेख बिहीिार) बलन जान सक्नुहुन्ि । आफ्नो 

Wiscard ल्याउन नबिसमनुहोला !  

 

• िसन्त विदािो समयमा एवन्टजेन परीक्षण र मास्ि वितरण रोविनेछ – कृपया तदनुसार योजना िनाउनुहोला । PCR 

परीक्षण MyUHS माफम त समय बमलाएर गनम उपलब्ध रहनेि । 

 

• यबद तपाई ंयात्रा गद ैहुनहुुन्ि भन,े CDC िो यात्रा मार्िदर्िन िेिसाईट हनेुमहोला । यबद तपाईकंो वसन्त बिदा योजनाहरूले 

तपाईलंाई मध्यम वा उच्च COVID-19 दर भएको क्षेत्रमा परु् याउँदि भन,े िामी तपाईलंाई फिि नु भएपवछ एवन्टजेन 

परीक्षण वलन जान प्रोत्सािन र्दिछौं । 

 

• यबद तपाई ंअन्तरामबष्िय यात्रा गद ैहनुुहुन्ि भने, आफ्नो गन्तव्यको परीक्षण आवश्यकताहरूको जाचँ गनुमहोला । यवद तपाईलें 

PCR परीक्षण र्नि आिश्यिता छ भने, University Health Services वा क्याम्पस िाबहर चाँडै परीक्षण गन ेसमय 

िनाउनुहोला । यो मङ््कगलिार, िुधिार र बिहीिार, र्थप परीक्षण अवसरहरू प्रदान गनम बिहान ६:३० िजेिाट समयहरू 

उपलब्ध िन् । 

नेपाली / NEPALI 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://covidresponse.wisc.edu/dashboard/
https://youtu.be/pabtOrbPKH8?t=0
https://www.uhs.wisc.edu/march-10-campus-covid-19-forum/
https://covidresponse.wisc.edu/upcoming-mask-policy-changes/
https://www.publichealthmdc.com/blog/if-youre-worried-about-the-mask-order-ending-read-this
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://www.publichealthmdc.com/coronavirus/testing


िसन्त विदा पवछ  

 

• यबद तपाई ंमध्यम वा उच्च COVID-19 दर भएको क्षते्रमा यात्रा गनुमभएको हो भन,े िामी तपाईलंाई फिि नु भएपवछ 

एवन्टजेन परीक्षण वलन जान प्रोत्सािन र्दिछौं । 

 

• COVID-19 लक्षणिरूिो लावर् दैवनि आफैैँलाई वनर्रानीमा राख्न महत्त्वपणूम रहन्ि र यबद तपाईमंा लक्षणहरू दबेखए 

भन,े घरमै िस्नुिोस ्र परीक्षण र्नुििोस ्। यवद तपाईमंा पोवजवटभ नवतजा देवियो भने अलग्र् रिनुिोला । 

 

• मार्ि १२ देवि लार् ुिुने र्री मास्ि लर्ाउन सविन्छ तर अि विश्वविद्यालय भिनिरूमा आिश्यि छैनन ्। मास्क 

लगाउन िसहरूमा आवश्यक रहन्ि र स्वास््य हरेचाह/बक्लबनकल, िालिच्चा हरेचाह र खाना तयारी गने अवस्र्थाहरूमा 

आवश्यक हुन सक्दिन ्। मास्क लगाउन ेटक नलगाउन ेबारे व्यटिगत टनर्णयलाई सम्मान गननणपदणछ र मास्क लगाउँदा वा 

नलगाउँदा कन न ैसंस्थागत पररर्ामहरू छैनन् । बवश्वबवद्यालयले सेमेस्टरको अन्त्यसम्म मास्कहरू लगाउन चाहनेहरूका लाबग 

मास्कहरू उपलब्ध गराउन जारी राख्नेि । 

 

• माचम २१ दबेख, Memorial Union (सोमिार र शरुिार) र Union South मा (मङ््कगलिार दबेख बिहीिार) एवन्टजेन 

परीक्षण विट र मास्ि वितरण समय वििान १० िजेदवेि िेलिुी ४ िजेसम्ममा िदबलनिे । 

 

• PCR परीक्षण समय र उपलब्धता उिी रिेिा छन ्। 

 
मुख्य संसाधनिरू 

• क्याम्पसको COVID-19 वेिसाईट हनेुमहोला; धरैे सोबधएका प्रश्नहरू (FAQs) हनेुमहोला; यबद तपाईलंे आफूलाई चाबहने कुरा 

फेला पानम सक्नुभएन भन,े covidresponse@vc.wisc.edu मा ईमेल पठाउनुहोला वा (608) 262-7777 मा फोन 

गनुमहोला । 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://covidresponse.wisc.edu/faq/what-should-i-do-if-ive-tested-positive/
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#pcr-testing
https://covidresponse.wisc.edu/testing/#pcr-testing
https://covidresponse.wisc.edu/
mailto:(FAQs
mailto:covidresponse@vc.wisc.edu

