सिटी अफ बसलिङटन कोसिड-१९ अपडेट
बर्लिङटन कोर्िड-१९ रिसोसि एण्ड रिकििी सेन्टि
(आिआिसी)
जनविी २०२१
नेपाली

कोर्िड-१९ को नयााँ िेरिएन्टहरू

कोिोनािाइिसको एउटा नयााँ म्युटेसन उत्पत्ति िएको छ। त्यो बेलायतमा पहहलो पटक पहहचान गरिाँदा, यो थुप्रै दे शहरूमा
आफैं फेला परििहे को छ। अधिकािीहरू छछटै नै ििमोन्टमा िेरिएन्ट पहहचान हुने आशा गछि न ्। िाइिसको म्युटेसनहरू

सामान्य हुन ्, जस्तै वर्ि दे खि वर्िसम्म फ्लक
ु ो िेरिएन्टहरू ति के ले यसलाई फिक बनाउाँ छ िने यो कोर्िड-१९ को मल
ू
स्रे निन्दा िेिै छछटै फैर्लन्छ। यो समय यो नयााँ कोर्िड-१९ िेरिएन्टको जोखिमहरू बािे थाहा निएका कुिा िेिै छन ्।

यसको अथि हाम्रो समद
ु ाय सदस्यहरू िाइिस संक्रमणको बढ्दो जोखिममा हुन सक्छन ्, थप माछनसहरू अस्पतालमा पग्ु न

सक्छन ् ि हामीले ििमोन्टको मत्ृ यह
ु रूमा बढ्ने संख्या दे ख्न सक्छौं। CDC को वेबसाइटमा कोर्िड-१९ को नयााँ िेरिएन्ट बािे
थप जानकािी ि अपडेटहरू हे नह
ुि ोस ्।

िोप त्तवतिण

तपाईं केहीले सुन्नुिए अनुसाि, संयुक्त िाज्यमा प्रयोगको लाधग प्रधिकृत गरिएका दई
ु कोर्िड-१९ िोपहरू छन ् अहहले,
मोडनाि ि फाईजि। जान्नको लाधग यहााँ केही कुिाहरू छन ्:

•

ििमोन्ट फ्रन्टलाइन स्वास््य हे िचाह कामदािहरूलाई साथै हदर्िकार्लन स्वास््य हे िचाह स्थलहरूमा नजजकको
सम्पकिमा िहने व्यजक्तहरूलाई िोप प्रदान गने प्रािजम्िक त्तवतिण फेजमा िहे को छ। अको ग्रुप हाम्रो सबिन्दा
बढी उमेिको समुदायका सदस्यहरू ि गम्िीि िोगको लाधग बढ्दो िोगमा िहे का माछनसहरूको लाधग िहने बढी
सम्िावना छ।

•

ििमोन्टमा २०,००० िन्दा बढी माछनसहरूले जनविी ८ सम्म आफ्नो पहहलो िोप िुिाक प्राप्त गिे का छन ् ि
बढ्ने क्रम जारि िहने छ जब स्टे टले िोपको थप िुिाकहरू प्राप्त गनि जािी िाख्छ।

•
•

हालको स्वीकृत िोपहरू दई
ु फिक िुिाकमा हदइन्छ, तीन दे खि चाि हप्ता अलग।

हामीलाई अझै थाहा छै न कहहले िोप सहज हुने छ। सामान्य सविसािािणको लाधग जताततै िोपको

उपलब्िताको िाजररय आंकडा अत्तप्रल दे खि र्मड-समि २०२१ िहे को छ। १६ दे खि कम उमेिका बच्चाहरूको लाधग,
िोप उपलब्िता अझै समय लाग्न सक्छ ककनकी कम उमेि समूहमा अध्ययनहरू अझै आयोजना गरिाँदै छ।
•

यी त्तवशेर् िोपहरू mRNA (मेसेन्जि RNA) िोप हुन ्, जसले संक्रमणसाँग कसिी लड्ने िनेि हाम्रो कोशहरूलाई

र्सकाउछन ् ि छनदे शनहरू पठाउछन ्। mRNA कहहले कोशको केन्र (न्युजक्लयस) प्रवेश गदै न जहााँ जेनेहटक तत्व
िण्डािण गरिएको हुन्छ; यसले तपाईंको DNA प्रिाव गने वा बदल्ने गदै न। यो िोप एउटा जीत्तवत िाइिस पछन
होइन त्यसैले तपाईंले कोर्िड-१९ हदन सक्नुहुाँदैन।

यहद तपाईंसाँग िोपबािे प्रश्नहरू छन ् िने, तपाईंको परिवािसाँग काम गने स्वास््य हे िचाह प्रदायकले छतनीहरू जवाफ हदन
मद्दत गनि सक्छन ्। यहद तपाईं एउटा स्वास््य हे िचाह प्रदायकसाँग पुग्न सक्नुहुाँदैन िने, तपाईंले र्सटीको रिसोसि एण्ड
रिकििी सेन्टिलाई सम्पकि गनि सक्नुहुन्छ ि हामी एउटा व्यवसाछयक मेडडकल श्रोतबाट तपाईंलाई आवश्यक हुने
जानकािीसाँग जोड्न उत्कृरट गनेछौँ।

हामी सबैले गनि सक्ने उत्कृरट कुिा िनेको होर्शयाि िहने ि मल्टी-लेयि गुणस्तिीय मास्कहरू लगाउन जािी गनेि परिवाि
ि छछमेक िक्षा गने, बािम्बाि आफ्ना हातहरू िुने, िौछतक दिु ी कायम गने ि सामाजजक िेटर्ाटहरूबाट टाढा िहने। यहद
तपाईंले कुनै सामाजजक जमर्टहरूमा सहिागी हुनुिएको छ िने ििमोन्ट डडपाटि मेन्ट अफ हे ल्थले र्टना पछछ लगिै

साथै ७ हदन पछछ टे स्ट गनि र्सफारिस गछि । यहद तपाईंलाई मास्कको आवश्यकता छ िने कृपया RRC सम्पकि गनह
ुि ोस ्।
हामी सबै यसमा साँगै छौं।

िेजन्टलेसन अनद
ु ान

एयि प्यिु ीफायिहरूले हावाबाट केही िाइिसका कणहरू हटाएको ि कम गनि मद्दत गिे को दे िाईएको छ – ति छनमल
ुि

गिे को छै न! – र्ित्रि ठाउाँ हरूमा प्रशािणको जोखिम। र्सटी अफ बर्लिङटनले एउटा नयााँ िेजन्टलेसन ् अनद
ु ान कायिक्रम सरु
ु
गदै छ ताकी बर्लिङटन आिारित व्यवसाय ि गैि-नाफा कायािलयहरूमा एयि कफल्टिका एकाईहरू छनिःशल्
ु क प्रदान गनि

सककयोस ् जहााँ बहु-परिवािहरू सम्पकिमा आउाँ न सक्छन ्। अनुदानको प्रापकहरूले एउटा एयि कफल्रे सन उपकिण िरिद

गनि ि जडान गनि सहायता प्राप्त गने छन ्। छनवेदन एक हप्ताको लाधग िुला हुने छ, सोमबाि जनविी ११ दे खि जनविी १८,
२०२१ सम्म। हढलो आएका छनवेदनहरू स्वीकाि गरिने छन ् ति आपूछति सककन सक्छ। प्रश्नहरू वा अनुवाद सहायताको

लाधग, कृपया यहााँ सम्पकि गनह
ुि ोस ् BTVEmployer@burlingtonvt.gov। यहद तपाईं फोन माफित िार्ा सहयता िोज्नुहुन्छ
िने तपाईंले RRC लाई 802-755-7239 मा कल गनि सक्नुहुन्छ।

अनुदान वेबसाइट: https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/ventilation-grant (अंग्रेजी)

टे जस्टङ

टे जस्टङ उपलब्िता बढे को छ ि दै छनक बर्लिङटन (405 Pine St.) ि त्तवनस्
ु की (32 Mallets Bay Ave) मा उपलब्ि छ,

महहनाििी अछतरिक्त पप-अपहरू सहहत। यहद तपाईंलाई दताि गनिमा कहठनाईहरू छन ् िने तपाईंले AALV वा USCRI को

आफ्नो केस म्यानेजिलाई कल गनि सक्नुहुन्छ वा तपाईंलाई सहायता गनि RRC लाई सम्पकि गनि सक्नुहुन्छ। तल हालको
टे जस्टङ त्तवकल्पहरूको सूची िहे को छ:

दै ननक - Burlington City Arts Studio - 405 Pine St, Burlington VT, 05401
टे स्टको साइट 405 Pine Street मा अवजस्थत Burlington City Arts studio छे उमा िहे को छ।
दै छनक संचालन हुन्छ: प्रत्येक हदन हदउाँ सो १२:००-िाती ८:००
िेटेि गरिने दोिार्े सेवा हदनििी उपलब्ि
पूर्-ि दर्ति रुचतइन्छ
दै ननक - O'Brien Community Center - 32 Malletts Bay Ave, Winooski VT, 05404
िेटेि गरिने दोिार्े सेवा उपलब्ि
टे जस्टङ दै छनक संचालन हुन्छ, सोमबाि - सााँझ ५:०० दे खि िाती ८:०० सम्म, मंगल-आइत त्रबहान ९:००- हदउाँ सो ३:००
पूर्-ि दर्ति रुचतइन्छ

Burlington North End Studios – 294 North Winooski Ave, Burlington VT, 05401
पप अपहरू त्रबहान ९:०० दे खि हदउाँ सो ३:०० सम्म संचालन हुने छन ्
िेटेि गरिने दोिार्े सेवा उपलब्ि

जनविी १५ - त्तप्र िजजस्टि वा वाक इन
जनविी २२- त्तप्र िजजस्टि वा वाक इन
जनविी २९- त्तप्र िजजस्टि वा वाक इन
Colchester Malletts Bay Congregational Church - 1672 W Lakeshore Dr, Colchester, VT 05446
पप अपहरू त्रबहान ९:०० दे खि हदउाँ सो ३:०० सम्म संचालन हुने छन ्
टे र्लफोछनक दोिार्े सेवाहरू उपलब्ि
जनविी १४- त्तप्र िजजस्टि वा वाक इन
जनविी २१ - त्तप्र िजजस्टि वा वाक इन
जनविी २८- त्तप्र िजजस्टि वा वाक इन
Williston National Guard Armory - 7846 Williston Rd, Williston VT, 05495

पप अपहरू त्रबहान ९:०० दे खि हदउाँ सो ३:०० सम्म संचालन हुने छन ्
टे र्लफोछनक दोिार्े सेवाहरू उपलब्ि

जनविी १३ - त्तप्र िजजस्टि वा वाक इन
जनविी २७ - त्तप्र िजजस्टि वा वाक इन

प्रश्नहरू? सहायता आवश्यक छ?
बर्लिङटनको कोसिड-१९ रििोिि एण्ड रिकििी िेन्टि (आिआििी) सहयोग गनिको लाधग यहााँ छ, हामीलाई 802-7557239 मा सम्पकि गनह
ुि ोस ् वा recovery@burlingtonvt.gov ि तपाईंको नाम, रुचाइएको िार्ा ि सम्पकि जानकािीले मेसेज
छोड्नुहोस ् ि हामी तपाईंलाई सकेसम्म छछटै मद्दत गने छौं। हाम्रो कल सेन्टिसाँग फोन दोिार्े सेवाहरू उपलब्ि छ। हाम्रो
संचालन समय सोमबाि दे खि शुक्रबाि, त्रबहान ८:००- हदउाँ सो ४:३० िहे को छ।

क्रेडडटहरू:
CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
ििमोन्ट डडपाटि मेन्ट अफ हे ल्थ

https://www.healthvermont.gov/media/translation/covid-19-translations (कोर्िड-१९ बािे अनुहदत जानकािी हे नह
ुि ोस ्)
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine
र्सटी अफ बर्लिङटन
https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/ventilation-grant
https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/testing
https://www.burlingtonvt.gov/resources
CDC तथा र्सटी अफ बर्लिङटनबाट तजस्विहरू

