नेपाली / NEPALI
हाम्रो क्याम्पस समदु ायलाई,
पवू ीर् र दि�णपवू र् एिसयाको कोरोना भाइरसको प्रकोप सम्बिन्धत िवषयलाई यिु नभिसर्टीले कसरी सम्बोधन ग�ररहेको छ भन्ने
कुरा म तपाईह�लाई
बताउन चाहन्छु । Wisconsin मा कोरोना भाइरसको कुनै पुि� भएका घटनाह� छै नन् । मलाई
ँ
आशा छ िक यो सन्देशले तपाईका
ँ प्र�ह�लाई सम्बोधन गनेर्छ र िचन्ताह�लाई हटाउनेछ ।
कोरोना भाइरसको के हो ?
कोरोना भाइरसह� एउटा भाइरसको समहू हो जनु निजकको व्यि�गत सम्पकर् बाट, खोक�/हािच्छउँबाट, र कोरोना भाइरस
रहेका सतहह� छोएर आफ्नो मख
ु , नाक, वा आँखा छोएमा सङ्क्रमण ह�न र मािनसह� बीच फै लन सक्छन् । कोरोना भाइरस
िनयिमत �पमा फै िलँदछन् र प्रत्येक बषर् �घा र फ्ल-ू जस्ता िबमारीह�का कारण बन्दछन् । सामान्यतया यी िबमारीह� छोटो
अविधका लािग रहँदछन् । किहलेकाँही, नयाँ िकिसमह� व्यापक ह�न सक्दछन् ।
युिनभिसर्टीले के ग�ररहेको छ ?
यिु नभिसर्टी स्वास्थ्य सेवा (UHS) ले UW Health र हाम्रो राज्य र county को जनस्वास्थ्य पाटर्नरह�सँग िमलेर अवस्थाको
िनगरानी ग�ररहेको छ । UHS प्राथिमक स्वास्थ्य (Primary Care) िक्लिनकले िबरामीह� गत तीन ह�ामा यात्रा गरे का छन्
िक छै नन् र यिद छन् भने, गत दईु ह�ामा उनीह� प्रभािवत �ेत्रमा यात्रा गरे िक गरे नन् भनेर जाँच ग�ररहेको छ । यिद कुनै
िवद्याथीर्सँग कोरोना भाइरस छ भनेर जाँच ग�रयो भने, उनीह�लाई अलग्गै रािखनेछ । UW Health ले आफ्नो िबरामीह�का
लािग पिन उस्तै िविध अपनाएका छन् ।
मैले के गनर् सक्दछु ?
यिद तपाईसँँ ग इन्फ्लएू न्जा-जस्ता ल�णह� छन् र हालसालै पवू ीर् एिसया वा दि�णपवू र् एिसयामा यात्रा गनर्भु एको छ भने,
CDC ले तपाईलाई
ँ एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट मल्ू याङ्कन िलन िसफा�रस गदर्छ । िवद्याथीर्ह�ले UHS सँग भेट्न सम्पकर्
गनर् सक्दछन् (जनु तपाईको
ँ िवद्याथीर् स्वास्थ्य शुल्क वा SHIP िभत्र समेिटएको छ) । संकाय र कमर्चारीले आफ्नो प्राथिमक
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पकर् गनर् सक्दछन् ।
गत दुई ह�ामा यिद तपाई ँ वुहान (Wuhan) जानुभएको छै न भने, तपाईको
ँ जोिखम एकदम कम छ । इन्फ्लएू न्जा नै
UW–Madison समदु ायका सदस्यह�का लािग सबैभन्दा गम्भीर सावर्जिनक स्वास्थ्य िचन्ताको िवषय रहेको छ । म
सबैजनालाई यी कुराह� गनर्का लािग जोड िदँदछु:
•
•
•
•
•

पटक पटक साबनु र पानीले हात धनु हु ोस्
नधोएको हातले आँखा, नाक, र मख
ु नछुनुहोस्
िबरामी मािनसह�को निजक नजानुहोस्
िबरामी ह�दँ ा घरमै बस्नहु ोस्
खोक� लाग्दा वा हािच्छउँ आउँदा मख
ु छोप्नुहोस,् र आफ्नो कुिहनोमा खोक्नुहोस् वा हािच्छउँ गनुर्होस्

जनस्वास्थ्य अिधकारीह�ले ल�ण िबनाका मािनसह�ले मास्क लगाउन आवश्यक नपनेर् सल्लाह िदँदछन् । के ही
स्वस्थ व्यि�ह�ले मास्क लगाउन रोज्न सक्नेछन्; यो िचन्ताको कारण ह�नु ह�दँ नै ।
यिद तपाई ँचीन भ्रमणको िवचार गदैर् ह�नहु �न्छ भने, कृ पया U.S. State Department द्वारा यात्रीह�को लािग जारी गरे को
मागर्िनदेर्शनको बारे मा सचेत रह�नुहोला ।
म कसरी अपडेटमा रहनसक्नेछु ?
थप जानकारी र अपडेटका लािग हाम्रो वेबसाईटमा जानुहोला । यिद तपाईलाई
ँ थप के ही गनर्का लािग कुनै आवश्यकता ह�ने
भएमा, यिु नभिसर्टीले ईमेल माफर् त तपाईसँँ ग िसधै कुराकानी गनेर्छ ।
अन्त्यमा, म पवू ीर् र दि�णपवू र् एिसयाका वा व्यि�गत सम्बन्ध भएका हाम्रा Badger प�रवारका सदस्यह�का लािग समथर्न
व्य� गनर् चाहन्छु । तपाईह�
ँ हाम्रो समदु ायको मह�वपणू र् सदस्य ह�नन्ु छ । म तपाईलाई
ँ समथर्नको लािग यी साधनह�मा सम्पकर्
गनर् जोड िदँदछु:
•
•
•
•
•

अन्तरार्िष्ट्रय िवद्याथीर् सेवा (International Student Services)
िवद्याथीर् प्रमख
ु का कायार्लय (Dean of Students Office)
UHS मानिसक स्वास्थ्य सेवा (UHS Mental Health Services)
अन्तरार्िष्ट्रय संकाय र कमर्चारी सेवा (International Faculty and Staff Services)
कमर्चारी सहायता कायार्लय (Employee Assistance Office)
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