
COVID-19, monkeypox (MPV) र यो शरद सेमेस्टरमा स्वस्थ रहने 

 
यस सन्दशेमा समेटिएको छ: 

• COVID-19 र MPV का लाटि शरद सेमेस्िरको योजना  

• स्वस्थ रहन तपाईलंे के िनन सक्नुहुन्छ 

 
हामीले शरद सेमेस्िर शरुू िने क्रममा, टवश्वटवद्यालयले टनदशेन, कायनक्रमहरू, र सेवाहरू कायम राख्द ैहाम्रो क्याम्पस 

समदुायको जनस्वास््य बढाउन सहयोि िनन ध्यान केटन्ित िनन जारी राखेको छ । यसमा िम्भीर रोि र अस्पतालमा 

भनान हुनबाि जोिाउने टन:शलु्क, एकदम धेरै प्रभावकारी COVID-19 खोपहरू, उच्च दक्षताका मास्कको उपलब्धता 

र COVID-19 एटन्िजेन र PCR परीक्षणको पहुुँच समावेश छन् । 

 
मास्क लिाउने, परीक्षण वा खोपको लाटि कुनै COVID-19 टवशषे आवश्यकताहरू नभएतापटन, क्याम्पसमा सबैलाई 

भाइरसको सङ््कक्रमणलाई सीटमत िनन आवश्यकता अनुसार यी तररकाहरू चलाउन दृढतापवूनक प्रोत्साटहत िररन्छ । उमेर धेरै 

भएका वा कमजोर प्रटतरक्षा प्रणाली भएकाहरू सटहत केही व्यटिहरू COVID-19 को उच्च जोटखममा छन् भन्ने कुरालाई 

ध्यानमा राख्द,ै हामी हाम्रो क्याम्पस समदुायलाई खोपहरू लिाएर एकअकानको सम्मानका लाटि आवश्यक पने अन्य 

कदमहरू चाल्न प्रोत्साटहत िदनछौं । COVID-19 को उच्च जोटखममा रहकेा व्यटिहरूका लाटि स्वास््य सेवा प्रदायकहरूको 

सल्लाहका साथ ैनयाुँ उपचारहरू पटन उपलब्ध छन ्। 

  
केसहरू बढ्द ैर घि्द ैजाने र बेग्लै दरमा सङ््क्मण हुन ेनयाुँ संस्करणहरू टनयटमत रूपमा दखेा पने COVID सङ््कक्रमणको चक्र 

र महामारी भरर बढेका केसहरूसुँि सम्बटन्धत धेरैले महससु िने टचन्ता र टनराशाहरू हामीले बुझेका छौं । हाम्रो हालको 

दृटिकोणलाई रोि टनयन्रण तथा रोकथामका केन्िहरूले (Centers for Disease Control and Prevention) मान्यता 

टदएका छन् र टवश्वटवद्यालयले महामारी भरर िरे अनुसार हामी जनस्वास््य टवशेषज्ञहरूसुँि परामशन टलन र हाम्रो समदुायका 

अवस्थाहरूलाई नटजकबाि टनिरानीमा राख्नेछौं । भटवष्यमा के हुनेछ हामीले अनुमान िनन नसकेतापटन, COVID-19 को 

असर घिाउन अपनाउन सटकने चाल्नुपने कदमहरूको बारेमा हामीले क्याम्पसलाई खबर िनेछौं । 

 
ववश्वववद्यालयले के गरररहेको छ ?  

क्याम्पसल ेटदईएका कुराहरू प्रदान िनन जारी राख्नेछ:  

 
• क्याम्पसमा नाकबाि नमनूा टनकाल्ने PCR परीक्षण र घरमा िनन सटकने एटन्िजेन परीक्षणका सामानहरू टन:शलु्क सबै 

टवद्याथी, संकाय र कमनचारीहरूका लाटि । परीक्षण स्थलका समय र स्थान सटहत परीक्षणको बारेमा थप टववरणहरू, 

COVID प्रटतटक्रया वेबसाईिमा फेला पानन सटकन्छ । 

o सबै टवद्याथी र कमनचारीहरूलाई एउिा घरमा िनन सटकने एटन्िजेन परीक्षण उपलब्ध छ । कुन ैभेि्न ेसमय 

बनाउन आवश्यक छैन; तपाईकंो Wiscard भए पगु्छ ।  

o परीक्षणका लाटि तपाईलंे एउिा भेि्न ेसमय बनाउन आवश्यक छ । myUHS मा समय बनाउनुहोला । 

तपाईलंाई पटहले घरमा िनन सटकने एटन्िजेन परीक्षण चलाउन र आवश्यक भएमा मार PCR परीक्षण िनन 

प्रोत्साटहत िररन्छ । 
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o अिस्ि १५ दटेख अिस्ि १९ को हप्तामा क्याम्पसमा PCR परीक्षण उपलब्ध हुने छैनन् । Public Health 

Madison & Dane County ले उनीहरूको वेबसाईिमा सामदुाटयक परीक्षण स्थलको जानकारी कायम 

राख्दछन् । त्यो हप्ता एटन्िजेन परीक्षण टलन जान सटकन्छ । क्याम्पसमा PCR परीक्षण सोमवार, अिस्ि २२ 

बाि फेरर शरुू हुनेछ । 

o ल्याब परीक्षणका बदलका कारण, धेरैजसो PCR परीक्षणका नटतजाहरू यो शरद सेमेस्िरमा ४८ घण्िा 

टभरमा प्रदान िररनेछ । तर नटतजाहरू पाउनका लाटि ७२ घण्िासम्म लाग्न सक्नेछन् । 

• क्याम्पसमा िररएको कुनै पटन PCR परीक्षणको पोटजटिभ नटतजा दटेखएमा contact tracing िन े। 

o UHS ले contact tracing प्रश्नावली पटन समावेश िनेछ । यटद PCR परीक्षणमा तपाईमंा COVID-19 

पोटजटिभ दटेखयो र myUHS मा तपाईलंे प्रश्नावली पाउनुभयो भने, contact tracing िोलीलाई 

तपाईलंाई फोन िनुन पने वा नपने तय िनन अवसर टदन, सो प्रश्नावली सकेसम्म चाुँडो परूा िनुनहोला । 

तपाईलंाई फोन िरून् भन्ने चयन पटन तपाईलंे पाउनुहुनेछ ।  

• सबै टवद्याथी र कमनचारीहरूका लाटि उच्च दक्षताका मास्कहरू क्याम्पस परीक्षण स्थल 333 E. Campus Mall 

मा टन: शलु्क उपलब्ध छन् । टवभािहरूले आफ्ना कमनचारीहरूका लाटि ShopUW माफन त पटन मास्कहरू मिाउन 

सक्दछन् । 

• COVID-19 पोटजटिभ दटेखएका यटुनभटसनिी हाउटजङ््किमा बस्ने टवद्याथीहरूका लाटि सीटमत सङ््कख्यामा अस्थायी 

ठाउुँहरू उपलब्ध । टवद्याथीहरूका लाटि ती ठाउुँहरू चलाउने, क्याम्पसबाि पर रहने वा आफ्नो कोठामा अलग्ि ै

बस्ने टवकल्पहरू पटन छन् । हाउटजङ््किमा रहकेा टवद्याथीहरूलाई उनीहरूको टवकल्पहरू कसरी पहुुँच िन ेभन्ने बारे 

जानकारी पटहले नै प्रदान िररएको छ । 

आफू स्वस्थ रहन र अरूलाई स्वस्थ राख्न तपाईलें के गनन सक्नुहुन्छ ? 

COVID-19 को भाइरस अिाटड बढ्ने क्रममा जारी रहने छ । भाइरसको सङ््कक्रमण घिाएर तपाई ंआफू स्वस्थ रहन यी 

तररकाहरू छन्: 

 
• खोप लिाउनुहोला र बूस्िर खोपहरू पटन लिाउनुहोला । खोप नलिाएका व्यटिहरूमा िम्भीर अवस्था दटेखने उच्च 

जोटखम छ । सबै सल्लाह टदईएका खोपका डोजहरू लिाउनुहुुँदा जोटखम घि्नेछन ्। UHS ले सबै टवद्याथी र 

कमनचारीहरूलाई टन: शलु्क Pfizer खोपहरू प्रदान िदछै । भेिघािको समय बनाउन,् myUHS को वेबसाईि 

हनेुनहोला । 

• क्याम्पसलाई खोप लिाउने व्यटिहरूको सङ््कख्या टनिरानीमा राख्नका लाटि, यटद तपाईलंे क्याम्पस बाटहर खोप 

लिाउनुभयो र University Health Service लाई तपाईकंो टनटम्त खोपको रेकडन राख्न स्वीकृटत टदनुभएको छैन 

भने तपाईकंो खोपको रेकडन प्रदान िनुनहोला । तपाईकंो जानकारी अपडेि िननका लाटि myUHS को वेबसाईि 

हनेुनहोला । 

• भाइरस सङ््कक्रमण हुन सक्ने अवस्थाहरू, जस्त ैटक टवमानस्थल, साझा यातायात र कन्सिन स्थलहरूमा मास्क 

लिाउने टवचार िनुनहोला । 

• टवद्याथीहरूलाई आफ्नो आवास हल (हाउटजङ््किमा बस्ने टवद्याथीहरूका लाटि) जानु अटघ र कक्षाको पटहलो टदन 

अटघ परीक्षण िनन प्रोत्साटहत िररन्छ । 

• टबरामी हुनुभएमा परीक्षण िनन सक्नुहुनका लाटि पटहले न ैएटन्िजेन परीक्षण आफ्नो साथ राख्नुहोला । 



• यटद तपाई ंCOVID-19 भएको कोही व्यटिको सम्पकन मा आउनुभयो भने के िन,े अरूहरूको वररपरर हुुँदा 

कटहलेसम्म मास्क लिाउने र कटहले परीक्षण िन ेबारे थप जानकारी पाउनुहोस ्। यटद सम्पकन  पछाटड तपाईमंा 

लक्षणहरू दटेखएमा, तुरुन्तै अलग्िै बस्नुहोला र परीक्षण िनुनहोला । 

• यटद टबरामी हुनुहुन्छ भने, घरै बस्नुहोला र परीक्षण िनुनहोला । 

• यटद तपाईमंा पोटजटिभ दटेखएमा, परूा ५ टदनको लाटि अलग्िै बस्नुहोला (पोटजटिभ वा लक्षणहरू दटेखएको टदन ० 

बाि िटनन्छ) र कटम्तमा २४ घण्िासम्म तपाईलंाई ज्वरो आएको छैन र लक्षणहरू सधुार हुुँदछैन् भने ।  

o केही व्यटिहरूलाई लामो समयसम्म अलग्ि ैबस्नुपने हुन सक्दछ, यसमा सास फेनन िाह्रो हुने र कमजोर 

प्रटतरक्षा प्रणाली भएका व्यटिहरू समावेश छन् । थप मािनटनदशेनका लाटि CDC को परामशन टलनुहोला । 

o १० टदनसम्म अरूहरूको वररपरर कुन ैपटन बेला हुनुभएमा मास्क लिाउनुपदनछ । यटद तपाईलंाई ज्वरो 

आएको छैन, तपाईकंा लक्षणहरूमा सधुार आएका छन् र तपाईकंो पटहलो पोटजटिभ परीक्षण पटछ ४८ 

घण्िा अटघ र पटछ िनुनभएको एटन्िजेन परीक्षणमा नेिेटिभ नटतजा आएमा तपाईलंे १० टदन भन्दा अिाटड नै 

मास्क खोल्न सक्नुहुन्छ । 

• टवद्याथीहरूका लाटि, व्यटिित रूपको र भचुनअल (telehealth) भेिघािका समयहरू myUHS माफन त उपलब्ध 

छन् । कमनचारीहरूले आवश्यकता अनुसार आफ्नो स्वास््य सेवा प्रदायकलाई सम्पकन  िनुनपदनछ । 

 
क्याम्पसमा COVID-19 बारे जारी जानकारी र अपडेिहरूका लाटि, covidresponse.wisc.edu वेबसाईि हनेुनहोला । 

 
Monkeypox भाइरस (MPV) 

िएका केही हप्ताहरूमा Monkeypox भाइरस (MPV) टवश्वव्यापी टचन्ताको टवषय बनेको छ । राज्य र स्थानीय जनस्वास््य 

अटधकारीहरूका साथ भाइरस र यसको सङ््कक्रमणा र समदुायमा टबमारीहरूलाई टनिरानीमा राख्नका लाटि UW–Madison 

काम िदछै । यस समयमा, MPV ले हाम्रो क्याम्पसमा उच्च जोटखम टनम्त्याएको छैन, तर यटद अवस्थाहरू बदटलए र थप 

जानकारी उपलब्ध भएपटछ, यटुनभटसनिीले आफ्नो MPV प्रटतको प्रटतटक्रया र रोकथाम रणनीटतहरू बदल्नेछ । 

 
MPV का लक्षणहरू र खोपका लाटि हाल को को योग्य छन्, थप जानकारीका लाटि, UHS MPV वेबसाईि हनेुनहोला । 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/if-you-were-exposed.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html#when-to-isolate
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://covidresponse.wisc.edu/
https://www.uhs.wisc.edu/medical/monkeypox/

