
 

 

विषय: अगस्ट ३० देवि तपाईलें COVID-19 को लावग हपै्त वपच्छे परीक्षण गर्न अवर्िायन छ 

 
UW–Madison का सहकर्मी, 

 
अनिवार्य COVID-19 परीक्षणको बारेर्मा अनिल्लो हप्ताको क्र्ाम्पस सचुिाको एउटा थप जािकारीको सन्दशे हो । 

 
हाम्रो रेकर्यले संकेत गदयछ नक University Health Services सँग तपाईकंो COVID-19 खोपको प्रर्माण फाइलर्मा छैि । 

अगस्ट ३० देवि तपाईलें COVID-19 को लावग हपै्त वपच्छे, अथिा हरेक ८ वदर् (उदाहरणको लावग, हरेक 

सोमबार), क्याम्पसमा परीक्षण गर्न अवर्िायन छ । 

 
फाइलर्मा खोपको रेकर्य िभएका र्मखु्र् म्र्ानर्सि क्र्ाम्पसर्मा कार्म गिे UW–Madison का सबै कर्मयचारीहरूले हप्तै नपच्छे 

परीक्षण गिय आवश्र्क छ । र्नद तपाईलंाई लाग्दछ नक तपाई ंर्ो परीक्षण आवश्र्कताको अधीिर्मा हुि ुहुदँिै नकिनक तपाईलंे 

क्र्ाम्पसर्मा कार्म गिुय हुदँिै भिे, कृपर्ा र्ो फारार्म परूा गिुयहोला । 

 
मैले िोप लगाएको छु – मैले मेरो रेकर्न कसरी साझा गर्न सक्दछु ? तपाईलंे तपाईकंो खोपको रेकर्य साझा गिे निदशेि 

go.wisc.edu/uploadvaccine वेबसाईटर्मा भेट्ि सक्ि ुहुन्छ, वा सहार्ताको लानग तपाईकंो Divisional Disability 

Representative (DDR) सँग कुरा गिय सक्ि ुहुदँछ । तपाईकंो रेकर्य दनेखन्द ५ नदिसम्र्मको सर्मर् नदिहुोला; तपाईकंो रेकर्य 

दनेखि लाग्िे सर्मर्को अवनधर्मा, अनिवार्य रूपर्मा परीक्षण गिुयहोला । 

 
वकर् मलाई परीक्षण गर्न अवर्िायन छ ? 

रे्ल्टा प्रजानतले गदाय भएको सङ््करर्मणको उच्च दरको कारण बढाइएको अनिवार्य परीक्षणको आवश्र्कता भएको छ । हार्मीले 

र्ो शरद सेर्मेस्टरको व्र्निगत-रूपको कक्षा र अन्र् गनतनवनधहरूको र्ोजिा बिाउि जारी राख्द ैछौं । खोप िलगाएकाहरूका 

लानग अनिवार्य परीक्षण, क्र्ाम्पसर्मा र्मास्क लगाउिे तथा क्र्ाम्पसर्मा खोप लगाउिे पहलको कर्ा सहभानगताका साथ,् 

हार्मीलाई अनिल्लो शरद सेर्मेस्टरको तलुिार्मा अनल सार्मान्र् सेर्मेस्टर हुि अिरु्मनत नदिपुदयछ । 

 
नवश्वनवद्यालर्ल ेलगातार COVID-19 को स्वास््र् र सरुक्षा नस्थनतको निगरािी गरीरहकेो छ र संिीर् र्मागयदशयि, राज्र् र 

स्थािीर् जिस्वास््र् अवस्था, र क्र्ाम्पस सरुक्षा सनहत बदनलँदो अवस्थाको र्मलू्र्ाङ््ककिको आधारर्मा परीक्षणको 

आवश्र्कता कनहले सम्र्म रहि सक्िेछ निधायरण गिेछ । 

 
मलाई कवहले र कहााँ परीक्षण गरररे्छ ? 

तपाईलं ेअगस्ट ३० को हप्ता परीक्षण गिय शरुू गिुयहुिेछ । परीक्षण स्थािहरू कर्मयचारीहरूका लानग क्र्ाम्पसको पनहलो, दोस्रो र 

तेस्रो नशफ्टको सञ्चालि सर्मर् अिसुार उपलब्ध हुिेछि ्। तपाईलंे हप्तै नपच्छे परीक्षण गियको लानग अनिवार्य हिुेछ (प्रत्र्ेक ८ 

नदि; उदाहरणको लानग, हरेक सोर्मबार) । परीक्षणले एक स्व-प्रशानसत िाकबाट िर्मिूा निकाल्िे (nasal swab) तररका 

उपर्ोग गदयछ । 

 
परीक्षण र्गर्ुनको पररणाम के हो ? 

हप्तै नपच्छे परीक्षण गिय असफल भएर्मा अिशुासिात्र्मक कारवाही हुि सक्िेछ, जसर्मा कार्मबाट निकाल्िे कुरा पनि सर्मावेश छ।  

 

नेपाली / NEPALI 

https://news.wisc.edu/required-covid-testing-what-to-expect-this-fall/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB2Ty5Rzbz5Yd513g94NYfdd-_KVr9vInx3ZNq6h3UQtV55Q/viewform
https://go.wisc.edu/uploadvaccine
https://employeedisabilities.wisc.edu/divisional-disability-representatives-ddr/
https://employeedisabilities.wisc.edu/divisional-disability-representatives-ddr/
https://covidresponse.wisc.edu/testing/


 

 

यवद मलाई मेवर्कल/अपाङ्गता सम्बन्धी कारणले गदान परीक्षण गर्नमा कविर्ाई भएमा, मैले के गर्ुन पदनछु ? 

र्नद तपाईलंाई क्र्ाम्पसको COVID-19 परीक्षण आवश्र्कता परूा गियको लानग एक अशिता सम्बन्धी सहर्ोगको 

आवश्र्कता छ भिे, तपाईकंो नवभागीर् Divisional Disability Representative (DDR) लाई सम्पकय  गिुयहोला । 

 
के मैले िोप लगाएाँ भरे् मलाई परीक्षण गर्नबाट छुट हुरे्छ ? 

हुिेछ । खोपहरू सरुनक्षत, प्रभावकारी र क्र्ाम्पस र सर्मदुार्र्मा नि:शलु्क उपलब्ध छि ्। अगस्ट २० र सेप्टेम्बरको बीचर्मा 

खोपको पनहल र्ोज लगाउिे व्र्निहरूका लानग नवस्कनन्सि राज्र्ले $१०० को खोपको परुस्कार िोषणा गरेको छ । 

 
तपाईलं ेपरूा रूपर्म खोप लगाउि ुभएपनछ, तपाईलंे परीक्षण गियबाट छूट पाउि ुहिुेछ । तपाईलंाई परूा रूपर्म खोप लगाउि ु

भएको र्मानििेछ जब तपाईलंे एक र्ोजको खोप (Johnson & Johnson) वा दईु र्ोजको खोपको दोस्रो र्ोज (Pfizer वा 

Moderna) लगाउि ुभएको दईु हप्ता नबत्दछ । र्नद तपाईलंे क्र्ाम्पसर्मा खोप लगाउि ुभएको हो भिे, UHS सँग तपाईकंो 

खोपको रेकर्य रहिेछ । र्नद तपाईलंे क्र्ाम्पस बानहर खोप लगाउि ुभएको हो भि,े तपाईकंो रेकर्य साझा गियका लानग र्मानथका 

निदशेिको पालिा गिुयहोला । खोप लगाउि ुभएपनछ दईु हप्तासम्र्म परीक्षण गिय र्महत्त्वव्पणूय छ । 

 
विश्व स्िास््य संगिर्ले अवधकृत र्गरेको एउटा िोप मैले पाएाँ । के मैले परीक्षण गर्न आिश्यक छ ? 

छ । तपाईलंे WHO ले अनधकृत गरेको खोप UHS बाट नि: शलु्क पाउि सक्िहुुिेछ – र्सको सर्मर् अनहल ेबिाउिहुोला । 

जबसम्र्म तपाईलंे अनधकृत खोप लगाएर परूा रूपर्मा खोप लगाउि ुभएको छ भिे, तपाईलंे हप्त ैनपच्छे परीक्षण गिुयपदयछ । 

 
मलाई पवहले रै् COVID-19 लागीसकेको छ – के मलाई पारीक्षण गर्नबाट छुट हुरे्छ ? 

र्नद तपाईलंाई COVID-19 लागेको दनेखएर्मा, परीक्षण स्थलर्मा तपाईकंो िर्मिूा सङ््ककलि भएको नर्मनतको ९० नदिसम्र्म 

तपाईलंाई परीक्षण गियबाट छूट हुिेछ । र्नद तपाईकंो परीक्षण क्र्ाम्पस बानहर भएको हो भिे, परीक्षणबाट छूट पाउि तपाईलंे 

MyUHS app वा वेबसाईटर्मा परीक्षणको िनतजा साझा गिुयपिछे । ९० नदि पनछ, र्नद क्र्ाम्पसर्मा परीक्षणको आवश्र्कता 

रहकेो छ भिे, तपाईलंे फेरर परीक्षण शरुू गिुयपिेछ । COVID-19 नवरुद्ध सबैभन्दा लार्मो सर्मर् सम्र्मको सरुक्षा खोपले प्रदाि 

गदयछ । 

 
तपाईसँंग प्रश्नहरू छि ्भिे, तपाईकंो सपुरभाईजर वा HR प्रनतनिनधलाई सम्पकय  गिुयहोला । 

 
भवदीर्, 

 
Mark Walters 
प्रर्मखु र्मािव संसाधि अनधकारी, University of Wisconsin–Madison 

https://employeedisabilities.wisc.edu/divisional-disability-representatives-ddr/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://covidresponse.wisc.edu/covid-19-vaccine-information/
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/100.htm
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_15July2021.pdf
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://www.uhs.wisc.edu/myuhs/
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx

