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क्याम्पस समदु ाय,
पिहले नयाँ कोरोना भाइरसको नामले िचिनने COVID-19 जसरी िव�भरी फै िलँदै छ, हामी तपाई ँलाई के बताउन चाहन्छौँ भने
UW–Madison का संकाय, कमर्च ारी, र िवद्याथीर्ह�का लािग जोिखम कम नै रहेको छ ।
Madison र Dane County जनस्वास्थ्य (Public Health Madison & Dane County), िवस्किन्सन स्वास्थ्य सेवा

िवभाग (Wisconsin Department of Health Services), र रोग िनयन्त्रण के न्द्र (CDC) सँगको सहकायर्मा UW–
Madison यस िव�व्यापी स्वास्थ्य सङ् कटलाई सिक्रय �पमा िनगरानीमा रािखरहेको छ । COVID-19 को जोिखममा रहेका
कुनै पिन व्यि�लाई Public Health Madison & Dane County ले सम्पकर् गनेर्छ ।
CDC को िनदेर्शनमा UW–Madison ले इटाली, दि�ण को�रया, र चीनको मुख्य भूभागमा युिनभिसर्टी-प्रायोिजत

कायर्क्रमह� स्थिगत गरेको छ । िवदेशमा रहेका िवद्याथीर्ह�लाई संयु� राज्य अमे�रकाका स्थायी ठे गानामा फकर् न, १४
िदन्सम्म आफै ँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न (घरमै बस्न र काम, क�ा, खेलकुद कायर्क्रम वा अ� सामािजक भेलाह�मा नजान) र
आगमन पिछ ज्वरो, खोक�, र सास फे दार्को किठनाई िनगरानीमा राख्न सल्लाह िदइएको छ । धेरैजसो िवद्याथीर्ह� तु�न्तै
UW–Madison क्याम्पसमा फकर् ने अपे�ा हामी गदैर्नौँ । फकेर् र आउने सबै िवद्याथीर्ह�लाई युिनभिसर्टीले स्प� समथर्न र
संसाधनको जानकारी प्रदान गदैर्छ ।
संयु� राज्य अमे�रकाले व्यापक सङ् क्रमणको सम्भावनाको लािग तयार गदैर् गरेको कुरा CDC र िवस्किन्सनका स्वास्थ्य
अिधकारीह�ले यो ह�ा बताए । यस अवस्थामा, क्याम्पसका गितिविधह�लाई सीिमत गनेर् योजनाह� समावेश ह�न सक्नेछन्।
यिद के स देिखएमा, थप सङ् क्रमणलाई क्याम्पस आफै ँले सीिमत राख्न वा रोक्न सक्नका लािग युिनभिसर्टी स्वास्थ्य सेवा
(UHS) जनस्वास्थ्य पाटर्नह� र �ेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकह�सँग िमलेर काम ग�ररहेको छ ।
क्याम्पस भरीका स्वास्थ्य र सुर�ाका अगुवाह�को प्रयासह�को माध्यमबाट UW–Madison तयारी पिन ग�ररहेको छ ।
हामीसँग सन् २००९ को H1N1 को बेला देिखको प्रोटोकल र योजनाह�को सेट छ जुन हामी समी�ा र अपडेट गनेर्
प्रिक्रयामा छौँ ।
त्यसो भए आफूलाई जोगाउन तपाई ँले अ� के गनुर् पदर्छ ?
हालको समयमा, िबमारी रोक्न UHS ले सामान्य सबैभन्दा राम्रो स्वास्थ्य व्यवहारह�को पालना गनर् सल्लाह िदँदछ:
•
•
•
•
•

पटक पटक साबुन र पानीले हात धुनुहोस्
नधोएको हातले आँखा, नाक, र मुख नछुनुहोस्
िबरामी मािनसह�को निजक नजानहु ोस्
िबरामी ह�ँदा घरमै बस्नुहोस्
खोक� लाग्दा वा हािच्छउँ आउँदा मुख छोप्नुहोस्, र आफ्नो कुिहनोमा खोक्नुहोस् वा हािच्छउँ गनुर्होस् ।

•

UHS COVID-19 को सूच ना वेबसाईट, uhs.wisc.edu, भ्रमण गदैर् गनुर्होला । यस िवस्तृत वेबसाईटमा संसाधन,
अपडेटह�, र COVID-19 को बारेमा सामान्यतया सोिधने प्र�ह�का उ�रह� छन् । कृ पया धेरै सोिधएका
प्र�ह�को (FAQ) समी�ाको लािग समय िदनहु ोला ।

यो कुरा िवचारमा राख्न मह�वपूणर् छ िक हामी सबैजना यस अवस्थामा सँगै छौँ र हामी सबैले समानुभूित र समझदारीताका
साथ काम गनर् जारी राख्नु पदर्छ । COVID-19 कुनै जात वा वणर्मा सीिमत छैन । कसैको पिहचान वा यात्रा इितहासको
आधारमा भेदभाव गनुर् वा सताउनु ह�ँदैन । यिद तपाई ँले भेदभाव वा सताई अनुभव गनुर्भयो भने हामी तपाई ँलाई �रपोटर् गनर्
प्रोत्सािहत गदर्छौँ तािक उिचत कारवाही गनर् सिकयोस् । िवद्याथीर्ह�ले िवद्याथीर् प्रमख
ु का कायार्लय (Dean of Students
Office) वा अनुपालन कायार्लय (Office of Compliance) मा सम्पकर् गनर् सक्दछन् र कमर्च ारीह�ले आफ्नो मानव
संसाधन प्रितिनिध वा Office of Compliance मा सम्पकर् गनर् सक्दछन् ।
हामी यस अवस्थाको िनगरानी जारी राख्नेछौँ र क्याम्पस समुदायलाई थप अपडेटह� प्रदान गनेर्छौँ ।
Jake Baggott

कायर्कारी िनदेर्शक, युिनभिसर्टी स्वास्थ्य सेवा
िवद्याथीर् मािमला/स्वास्थ्य र भलाईका उपकुलपित

