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गिद्यार्थी, संकाय र कर्मचारीहरू: 

 
UW-Madison ले COVID-19 (पगहले नयााँ कोरोना भाइरस) को फैलने क्रर्को गनिरानी िरररहकेो छ र स्र्थानीय, राज्य 

र संघीय एजेन्सीका पाटमनरहरूसाँि गर्लेर यस र्हार्ारीको क्याम्पस-व्यापी रूपर्ा सम्बोिन िर्दछै । 

 
सर्रु्दायर्ा सङ््कक्रर्ण बगढरहकेाले COVID-19 को सङ््कक्रर्णलाई सीगर्ि राख्न यगुनभगसमटीले िेरै िररकाहरूको सर्ीक्षा 

िरररहकेो छ । कृपया िल गर्दइएका जानकारीको ध्यान गर्दएर सर्ीक्षा िनुमहोला र यगुनभगसमटी स्िास््य सेिा (University 

Health Services) ले राखकेो नयााँ अपडेटहरू हरे्द ैिनुमहोला । र्थप जानकारीका लागि CDC को यात्रा सल्लाह िेबसाईट 

पटक पटक हरे्द ैिनुमहोला । यस र्हार्ारीको बेला हार्ी िपाई ाँलाई आफ्नो र अरूहरुको स्िास््यलाई िम्भीरिापिूमक गिचार िनम 

आग्रह िर्दमछ ाँ । 

 
बर्दगलाँर्दो पररगस्र्थगिहरूले िर्दाम क्याम्पसका सार्ान्य िगिगिगिहरू, जस्िै कायमक्रर्हरू र गिक्षणलाई बर्दगलनु पने आिश्यकिा 

पनम सक्र्दछ । क्याम्पस-व्यापी ईर्ले, सार्गजक सञ्जाल र यगुनभगसमटीको िेबसाईटहरूद्वारा अपडेटहरूको सञ्चार िररनेछ । 

 
UW-Madison ले आिार्ी यात्रा र १४-२२ र्ाचमको लागि िोगकएको िसन्ि ब्रेक सम्बन्िी नयााँ र्ािमर्दिमन प्रर्दान िर्दछै । 

 

• हार्ी िपाई ाँलाई Dane काउन्टीबाट बागहरका िैर-आिश्यक व्यगििि िा व्यािसागयक यात्रार्ा पनुगिमचार िनम दृढ 

रूपर्ा सल्लाह गर्दाँर्दछ ाँ । ररपोटम िररएका केसहरू आन्िररक र अन्िरामगरिय स्िरर्ा िीव्र रूपर्ा बढ्र्दछैन् । 

सङ््कक्रर्णको बढ्र्दो जोगखर्, Madison फकम नर्ा िेरै गढलाइ, अर्थिा फकेपगछ िपाई ाँले आफैाँलाई अलग्ि राख्नुपने 

हुनसक्र्दछ, यी सबै कुराले िपाई ाँको व्यािसागयक र व्यगििि र्दागयत्िहरूर्ा उल्लेखनीय रूपर्ा प्रभाि पानम सक्र्दछ ।  

• आिार्ी ३० गर्दनसम्र्, भाइरसद्वारा िम्भीर रूपर्ा प्रभागिि र्दिेहरूर्ा, UW-Madison ले सबै आिार्ी 

यगुनभगसमटी-प्रायोगजि यात्रालाई रद्द र गनलम्बन िर्दछै । यसर्ा अगहले चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, इरान, जापान, 

र्दगक्षण कोररया, र स्पेन पर्दमछन् । रोि फैलने क्रर्र्ा प्रभागिि र्दिेहरूको संख्या पगन बढ्ने सम्भािना छ । यस कायमर्ा 

यगुनभगसमटी प्रायोगजि िसन्ि बे्रक यात्राहरू सर्ािेि छन् । 

• यगर्द िपाई ाँले यात्रा िने गनणमय गलनुभयो भने, िपाई ाँको स्िास््यर्ा हुने जोगखर्हरूबारे सचेि रहनुहोला । यगर्द िपाई ाँ 

Level 3 क्षेत्रबाट फकम ाँर्द ैहुनुहुन्छ भने, िपाई ाँलाई कायमस्र्थलर्ा फकम न गनषेि िररएको छ र १४ गर्दनसम्र् लक्षणहरू 

नर्दगेखएिा पगन आफैाँलाई अलग्ि राख्नुपनेछ । िसन्ि ब्रेकको लागि Madison बागहरबाट फकम ने सबै व्यगिहरूले 

१४ गर्दनसम्र् आफैाँलाई गनिरानीर्ा (ज्िरो, खोकी र सास फेनम िाह्रो हुने) राख्न आिश्यक छ । 

• गिचार िनुमहोला गक प्रायजसो अन्िरामगरिय स्िास््य बीर्ा नीगिहरूले, जसर्ा UW-Madison को आफ्नो CISI 

नीगि पगन सर्ािेि छ, यात्री िम्भीर रूपर्ा गबरार्ी भएर र स्िास््य उद्धारको (medical evacuation) अिस्र्था 

नभएसम्र्, र्हार्ारीको लागि सरुक्षा उद्धारको कभर िर्दनै । CISI अन्ििमि सबै स्िास््य सगुििाहरू सरुगक्षि छन् । 

नेपाली / NEPALI 

https://www.uhs.wisc.edu/coronavirus-2019/
https://www.uhs.wisc.edu/coronavirus-2019/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.wisconsin.edu/uw-policies/uw-system-administrative-policies/travel-and-expense-general-travel-expense-policy/


• यगर्द िपाई ाँ यात्रा िने गनणमय गलनुहुन्छ भने, िुरून्ि फकम न नसक्नुहनुे अिस्र्थार्ा कृपया िपाई ाँलाई चागहने आिश्यक 

सार्ानहरू, जस्िै औषिी, ल्यापटप िा िपाई ाँको पाठ्यक्रर् िा कायम किमव्य सम्बन्िी चीजहरू लग्नुहोला । 

Madison र Dane County जनस्वास््य (Public Health Madison & Dane County), गिस्कगन्सन 

स्िास््य सेिा गिभाि (Wisconsin Department of Health Services), र रोि गनयन्त्रण केन्र (CDC) साँिको 

सहकायमर्ा UW–Madison यस गिश्वव्यापी स्िास््य सङ््ककटलाई सगक्रय रूपर्ा गनिरानीर्ा रागखरहकेो छ । COVID-

19 को जोगखर्र्ा रहकेा कुनै पगन व्यगिलाई Madison र Dane County जनस्िास््यले सम्पकम  िनेछ । 

 
यदि तपाईमँा लक्षणहरू िेखापरेमा, घर बस्नुहोस ्– दबरामी ह ँिा कृपया काम वा कक्षा नआउनुहोला । हालको 

सर्यर्ा, गबर्ारी रोक्न UHS ले सार्ान्य सबैभन्र्दा राम्रो स्िास््य व्यिहारहरूको पालना िनम सल्लाह गर्दाँर्दछ । संकाय र 

शैदक्षक कममचारीहरूलाई शैदक्षक कायमहरूमा लदचलो ह न सल्लाह दिइन्छ । संकाय र कममचारीहरूलाई आफ्नो 

दबमारी दबिा चलाउन वा आफ्नो सुपरभाईजर वा HR प्रदतदनदिलाई सम्पकम  गनम सल्लाह दिइन्छ । 

 
यगर्द िपाई ाँर्ा लक्षणहरू र्दखेापरेर्ा: 

 

• आफ्नो घरर्ा अरू र्ान्छे र जनािरहरू भन्र्दा अलग्ि रहनुहोस ्

• व्यगििि घरायसी सार्ानहरू साझा रूपर्ा नचलाउनुहोस् 

• पटक पटक आफ्नो हाि िनुुहोस् 

• “िेरै छुने (high-touch)” सिहहरू गर्दन गर्दनै सफा िनुमहोस ्। 

• कार्, स्कूल, िा सािमजागनक क्षेत्रहरूर्ा नजानुहोस ्।  

• सािमजगनक सिारी, ride-sharing, िा ट्याक्सीहरूर्ा नगलनुहोस ्। 

• यगर्द िपाई ाँलाई स्िास््य हरेचाह आिश्यक भएर्ा, UHS, अजेन्ट केयर, िा आपिकालीन गिभािलाई अिागड नै 

सम्पकम  िनुमहोस ्र आफ्नो लक्षणहरूको बारेर्ा बिाउनुहोस ्। 

सबै व्यगिहरूले यी कुराहरू िनुमपर्दमछ:  

 

• पटक पटक साबुन र पानीले हाि िनुुहोस ्

• निोएको हािले आाँखा, नाक, र र्खु नछुनुहोस ्

• गबरार्ी र्ागनसहरूको नगजक नजानुहोस ्

• खोकी लाग्र्दा िा हागछछउाँ आउाँर्दा र्खु छोप्नुहोस,् र आफ्नो कुगहनोर्ा खोक्नुहोस ्िा हागछछउाँ िनुमहोस ्।  

• UHS COVID-19 को सचूना िेबसाईट, uhs.wisc.edu, भ्रर्ण िर्द ैिनुमहोला । यस गिस्ििृ िेबसाईटर्ा 

संसािन, अपडेटहरू, र COVID-19 को बारेर्ा सार्ान्यिया सोगिने प्रश्नहरूका उत्तरहरू छन् । FAQ हरूको 

सर्ीक्षा िनम सर्य गर्दनुहोला । 

COVID-19 एक भाइरस हो जनु र्ानिहरूर्ा पगहले सङ््कक्रर्ण भएको गर्थएन र यसको फैलने र्दर र प्रभािहरूको बारेर्ा 

जानकारी अझै पगन िेरैजसो अज्ञाि छ । त्यसैले हालको अिस्र्थार्ा अत्यगिक सिकम  हुन र्हत्त्िपणूम छ । 

https://www.publichealthmdc.com/
https://www.dhs.wisconsin.gov/outbreaks/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/outbreaks/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/outbreaks/index.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html
https://www.uhs.wisc.edu/coronavirus-2019/


 

हार्ी यस अिस्र्थाको सम्बोिन जारी राख्नेछ ाँ र क्याम्पस सर्रु्दायलाई उपलब्ि हुने गबगत्तकै र्थप अपडेटहरू प्रर्दान िनेछ ाँ ।  

 
कुलागिपगि Rebecca Blank 

 
 
 
 
 
 


