
शरद सेमेस्टर सक्किने क्रममा र वसन्त सेमेस्टर तर्फ  हेदै कयाम्पसिो स्वास््य अपडेट 

डिसेम्बर ८, २०२२ 

शरद सेमेस्टर सडकिने क्रममा, सबै डिद्यार्थीहरू, िममचारीहरू र संिायहरूलाई आफ्नो स्िास््यलाई समर्थमन गनम िदमहरू 

चाल्न प्रोत्साडहत गररन्छ । िर्मिो यस बेला, धेरै श्वासप्रश्वासिा भाइरसहरू फैडलन्छन ्र बारम्बार हात धनु,े डबरामी ह ुँदा घर 

बस्ने र मास्ि लगाउने जस्ता िदमहरू चाल्ने सबै व्यडिहरूिा लाडग डबरामीिो सम्भािनालाई सीडमत गने प्रभाििारी 

तररिाहरू ह न ्। 

UW–Madison ल ेकयाम्पस, स्र्थानीय र राज्यिा जनस्िास््य डिशेर्ज्ञहरूसुँग परामशम गनम जारी राख्छ र िसन्त सेमेस्टरलाई 

हनेे क्रममा कयाम्पसिो COVID-19 प्रडतिो दृडििोणमा अपिेटहरू छन् । िे अपेक्षा गने, यहाुँ हनेुमहोला: 

परीक्षण 

• िो डन:शुल्ि COVID-19 एडन्टजेन परीक्षण 333 East Campus Mall मा सबै डिद्यार्थी र िममचारीहरूिा लाडग 

उपलब्ध रहनेछन् । एडन्टजेन परीक्षण डिसेम्बर २३ पछाडि रोडकिनेछ र जनिरी ३, २०२३ मा फेरर शरुू ह नेछ । 

• The Wisconsin Department of Health Services ले पडन एि िायमक्रम प्रायोजन गदछै जसले 

घरपररिारहरूलाई पाुँचिटा डछटो नडतजा डदने एडन्टजेन परीक्षणहरू (rapid antigen) समािेश भएिो एउटा 

डनिःशलु्ि परीक्षण डिट हरेि मडहना मगाउने अनुमडत डदन्छ । 

• COVID-19 िो लाडग PCR परीक्षण शरद सेमेस्टरिो अन्त्यसम्म उपलब्ध रहनेछ । डिसेम्बर २६, २०२२ दडेि, 

िममचारीहरूिो लाडग PCR परीक्षण स्िास््य सेिा प्रदायि िा कयाम्पस बाडहरिो परीक्षण स्र्थल माफम त गनम 

िोज्नुपनेछ । लक्षण दडेिएिा र स्िास््य सेिा प्रदायिसुँग भेट्नुपने UW–Madison िा डिद्यार्थीहरूले 

University Health Services माफम त भेटघाटिो समय बनाउन सकदछन् । PCR परीक्षणिो बदलिो सार्थसार्थ ै

COVID-19 ि्यास्बोिमलाई पडन डबस्तारै हटाइने छ । यी बदलहरू Public Health Madison and Dane 

County (PHMDC) र अन्य दशेभरीिा उच्च डशक्षािा डमत्र संस्र्थाहरूसुँग डमल्दोजलु्दो छन् । 

खोपहरू 

• रोगलाई रोकन िा रोगिो प्रभािलाई सीडमत राख्न िोप लगाउनु एिदमै प्रभाििारी तररिा हो । 

• सबै डिद्यार्थी र िममचारीहरूलाई िोप लगाउन र COVID-19 डिरुद्ध बूस्टर िोप लगाउन र िाडर्मि फ्ल ूिोप 

लगाउन दृढतापिूमि प्रोत्साडहत गररन्छ । 

• यो शरद सेमेस्टरिो लाडग UHS मा र्थप एउटा फ्ल ूिोप डकलडनि ताडलिामा छ जसमा डिसेम्बर ८ िो लाडग िोप 

लगाउने समयहरू उपलब्ध छन् र डिद्यार्थी र िममचारीहरूले पडन एिै समयमा COVID-19 बूस्टर पाउन सकदछन् । 

• सोमबार, डिसेम्बर १२ दडेि डिद्यार्थी र िममचारीहरूले UHS मा लग इन गरेर र 333 E. Campus Mall मा रहिेो 

UHS डकलडनिमा भेटघाटिो समय बनाएर bivalent Pfizer COVID-19 िो बूस्टर िोपहरू लगाउन सकदछन् । 

यी डन:शलु्ि उपलब्ध छन् । 

• PHMDC ल ेफ्ल ूर COVID-19 बूस्टर िोपहरू प्रदान गने स्र्थानहरूिो सचूी रािेिो छ । 

नेपाली / NEPALI 

https://covidresponse.wisc.edu/testing/
https://www.dhs.wisconsin.gov/news/releases/111722.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/news/releases/111722.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/community-testing.htm
https://www.uhs.wisc.edu/
https://www.uhs.wisc.edu/medical/flu-shots/
https://vaxproappt.com/src/index.php?company=0150b95369b0241bba830216eca00d88036854dfeb539ee0a76b09148905342a
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://www.publichealthmdc.com/health-services/immunizations


• कयाम्पस बाडहर COVID-19 िोप लगाउने डिद्यार्थी र िममचारीहरूलाई आफ्नो जानिारी MyUHS मा अपलोि 

गनम प्रोत्साडहत गररन्छ ।  

मास्िहरू 

• COVID-19 फ्ल ूर श्वासप्रश्वास डसडन्सडटयल भाइरस (RSV) लगायत माडर्थल्लो श्वासप्रश्वास सम्बन्धी भाइरल 

सङ््कक्रमणहरू रोकन सहयोग गने उच्च गणुस्तरिो अनुहारिो मास्ि लगाउनु एि सरल र प्रभाििारी तररिा हो ।  

• आपडूतम उपलब्ध रह न्जेल, डिश्वडिद्यालयले कयाम्पस एडन्टजेन परीक्षण डलन जान डमल्ने स्र्थलमा डिद्यार्थी र 

िममचारीहरूलाई डन: शलु्ि मास्िहरू प्रदान गनम जारी राख्नेछ । 

रोग डनयन्त्रण र रोिर्थाम िेन्रहरूले (The Centers for Disease Control and Prevention) COVID-19 भएिा जो 

िोहीलाई पडन िडम्तमा पाुँच डदन अलग्ग ैबस्ने र त्यसपडछ अन्य व्यडििो िररपरर र सािमजडनि ठाउुँमा ह ुँदा पाुँच र्थप डदन 

मास्ि लगाउने परामशम डदन जारी रािेिो छ । COVID-19 पोडजडटभ परीक्षण गन ेजो िोहीलाई उनीहरूिो नडजििा 

सम्पिम हरूलाई सडूचत गनम प्रोत्साडहत गररन्छ । CDC ले एकसपोजर पडछ िे गने भनेर र्थप मागमदशमन प्रदान गदमछ । 

डिश्वडिद्यालयले जनस्िास््य डिशेर्ज्ञहरूसुँग परामशम गनम जारी राख्नेछ र शरद सेमेस्टर भरी र जािोिो शुरूिातमा मागमदशमन 

िोज्नेछ र िसन्त सेमेस्टर नडजडिने क्रममा र्थप अपिेटहरू प्रदान गनेछ । 

https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/if-you-were-exposed.html

