नेपाली / NEPALI
UW–Madison का सक
ं ाय र कर्मचारीहरू,

हाम्रो सर्दु ायर्ा COVID-19 (अथवा नयााँ कोरोना भाइरस) फै लनबाट रोक्नका लागि र् तपाईहरूको
सर्थमनको अनुरोध
ाँ
िदैछु । अन्तरामगरिय यात्राहरूको योजना बनाउाँदै िरे का वा फकम दाँ ै िरे का संकाय र कर्मचारीहरूलाई थप सावधानीहरू अपनाउन
हार्ी याद गदलाउाँदछ ाँ ।
•

•
•
•

इटाली, दगिण कोररया र चीनको र्ख्ु य भभू ाि वा Level 3 CDC Travel Health Notice अन्तिमतका कुनै पगन
अरू देशबाट फकम दाँ ै िरे का सक
ं ाय र कर्मचारीहरू, जब तपाई ाँघर आइपग्ु नु हुन्छ, १४ गदन सम्र् कायमस्थलर्ा फकम नु
हुदाँ नै । सर्दु ायलाई जोिाउनका लागि, यो बेला तपाईलेाँ १४ गदनसम्र् आफै ाँलाई क्वारे न्टाइनर्ा राख्नु पदमछ र
लिणहरूलाई (ज्वोरो, खोकी, सास फे नम िाह्रो) गनिरानीर्ा राख्नुपदमछ । यस र्ािमगनदेशन व्यगिित र व्यवसाय
सम्बन्धी यात्राहरूर्ा लािु हुदाँ छ । आफै ाँलाई क्वारे न्टाइनर्ा वा अलग्ि राख्नु भनेको घरर्ै बस्नु हो र कायमस्थल,
क्याम्पस वा घर बागहर सर्दु ायर्ा जानु हैन । घरबाटै कार् र गबदाहरूको थप जानकारीको लागि कृ पया तपाईको
ाँ
सपु रभाईजर वा HR प्रगतगनगधलाई सम्पकम िनुमहोला; यी चयनहरूका लागि क्याम्पसका नीगतहरू प्रभावर्ा नै
रहनेछन् ।
Level 2 CDC Travel Health Notice, अन्तिमतका ठाउाँ हरूबाट फकम दाँ ै िरे का व्यगिहरूलाई घर आइपि
ु ेको
१४ गदनसम्र् लिणहरूका (ज्वरो, खोकी, सास फे नम िाह्रो) लागि आफै ाँलाई गनिरानीर्ा राख्न हार्ी सल्लाह गदाँदछ ।ाँ
यगद तपाईर्ााँ लिणहरू देगखएर्ा, जााँच िनम जानु भन्दा अगघ आफ्नो स्वास््य प्रदायकलाई सम्पकम िनुमहोला ।
थप रूपर्ा, यगद तपाईहरूका
या त वसन्त ब्रेक वा अन्य व्यवसाय सम्बगन्धत कारणहरूको लागि अन्तरामगरिय
ाँ
यात्राका आिार्ी योजनाहरू छन् भने, गतनीहरूलाई पनु गवमचार िनम सल्लाह गदइन्छ । घर फकम दाँ ा सम्भवत: लार्ो
सर्यसम्र् अलग्ि रागखनसक्नु हुनेका साथ यात्रार्ा पयामप्त गिलाइ र/वा नयााँ प्रगतबन्धहरू लािु हुनसक्ने छन् ,जसले
तपाईको
ाँ व्यगिित र व्यावसागयक योजनाहरूर्ा िम्भीर प्रभाव पानम सक्नेछ ।

CDC ले COVID-19 सम्बन्धी यात्रा जानकारीको वेबसाईट कायर् राख्दछ र गवशेष रूपर्ा चेतावनी स्तर ३ (Warning
Level 3) र्ा रहेका देशहरूर्ा अनावश्यक यात्रा निनम सल्लाह गदाँदछ । यगद तपाईसाँाँ ि यात्रा बीर्ा छ भने, त्यसर्ा र्हार्ारीको

प्रकोपहरू सर्ावेश छ गक छै न गनगित िनम सर्ीिा िनुमहोला । UW–Madison को CISI अन्तरामगरिय स्वास््य बीर्ा नीगतले
गवशेष िरी र्हार्ारीको जोगखर्को कारण सरु िा उद्धार (evacuation) सर्ावेश िदैन, तर रोिको कारण गबरार्ी पने यात्रक
ु ा
लागि स्वास््य उद्धारको (medical evacuation) फाइदा भने यस नीगत अन्तिमत पदमछ ।
UW–Madison ले यस गवश्वव्यापी स्वास््य सङ्कटलाई सगियतापव
ू मक गनिरानीर्ा राख्नका साथ साथै अझ व्यापक रूपर्ा

फै गलएर पनम सक्ने प्रभावलाई न्यनू ीकरण िनम योजना पगन बनाउाँदैछ । UW–Madison ले सक
ं ाय र कर्मचारीहरूको ठूलो
स्तरर्ा हुन सक्ने अनुपगस्थगत र यसले सेर्ेस्टरर्ा कसरी असर िनम सक्दछ भन्ने योजनाहरूको सर्ीिा पगन िरररहेको छ ।
कुनै पगन रोिलाई फै लनबाट रोक्नका लागि, यगु नभगसमटी स्वास््य सेवाले यी सार्ान्य सबैभन्दा राम्रो स्वास््य व्यवहारहरूको
पालना िनम सल्लाह गदाँदछ:
• पटक पटक साबनु र पानीले हात धनु हु ोस्
• नधोएको हातले आाँखा, नाक, र र्ख
ु नछुनुहोस्
• गबरार्ी र्ागनसहरूको नगजक नजानुहोस्
• गबरार्ी हुदाँ ा घरर्ै बस्नहु ोस्
• खोकी लाग्दा वा हागछछउाँ आउाँ दा र्ख
ु छोप्नुहोस,् र आफ्नो कुगहनोर्ा खोक्नुहोस् वा हागछछउाँ िनुमहोस्

यगद तपाईसाँाँ ि यी सल्लाहहरूका बारे र्ा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृ पया तपाईको
ाँ स्कूल, कलेज वा यगु नटको र्ानव ससं ाधन
प्रगतगनगधलाई सम्पकम िनुमहोस् । थप र्ािमदशमनहरू आउन सक्नेछन् ।
COVID-19 को जानकारी uhs.wisc.edu को UHS COVID-19 को सच
ू ना वेबसाईटर्ा उपलब्ध छ । यस गवस्तृत

वेबसाईटर्ा ससं ाधन, अपडेटहरू, र COVID-19 को बारे र्ा सार्ान्यतया सोगधने प्रश्नहरूका उत्तरहरू छन् ।
यस चनु तीपणू म अवस्थाको बेला र् सबैको सर्थमनको कदर िदमछु । हाम्रा गवद्याथी, संकाय र कर्मचारी, हाम्रो क्याम्पस र हाम्रो
सर्दु ायलाई सरु गित राख्न साँिै कार् िनमु हाम्रो लक्ष्य हो ।
Jake Baggott

कायमकारी गनदेशक, यगु नभगसमटी स्वास््य सेवा
गवद्याथी र्ागर्ला/स्वास््य र भलाईका उपकुलपगत

