Pemerintah mengumumkan dalam lembaran resmi pemberitahuan tes wajib
*******************************************************************

Pemerintah telah menjalankan kekuasaannya di bawah Peraturan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (Tes Wajib untuk Orang Tertentu) (Bab. 599J) dan menerbitkan dalam
Lembaran Berita pemberitahuan tes wajib, yang mengharuskan siapa pun yang telah hadir di
dua tempat yang ditentukan selama waktu yang ditentukan (orang yang akan dikenakan tes
wajib) untuk menjalani uji asam nukleat COVID-19.
Seorang juru bicara Badan Pangan dan Kesehatan (FHB) mengatakan hari ini (17 Januari),
"Untuk memutus rantai penularan di masyarakat secepat mungkin, Pemerintah telah
memperluas ruang lingkup 'tes yang diwajibkan'. Jika kasus terkonfirmasi tidak terkait secara
epidemiologis satu sama lain ditemukan di dua atau lebih unit di gedung yang sama dalam 14
hari terakhir, bangunan tersebut akan dimasukkan dalam pemberitahuan tes wajib di bawah
Cap. 599J. Orang-orang yang pernah hadir di gedung terkait di masa lalu 14 hari harus menjalani
tes wajib. Dua bangunan yang memenuhi kriteria di atas akan dicakup oleh pemberitahuan tes
wajib hari ini. "
Selain itu, sejumlah kasus yang dikonfirmasi baru-baru ini ditemukan di distrik Yau Ma Tei dan
Jordan dalam waktu yang singkat. Untuk memutus rantai penularan di distrik itu secepat
mungkin, Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut.
pada 'tes yang diwajibkan' di area tertentu yang dibatasi oleh Nathan Road di timur, Kansu
Street di utara, Ferry Street di barat dan Jordan Road di selatan. Dalam area yang ditentukan,
bangunan dengan satu atau lebih kasus terkonfirmasi ditemukan di sebuah unit dalam 14 hari
terakhir akan dimasukkan dalam pemberitahuan tes wajib di bawah Cap. 599J. Orang yang telah
hadir di gedung terkait dalam 14 hari terakhir harus menjalani tes wajib. Delapan bangunan
yang memenuhi kriteria di atas akan dicakup oleh pemberitahuan tes wajib hari ini. "
“Daftar tes wajib dari area yang ditentukan di atas akan terus diperbarui hingga risiko infeksi di
distrik tersebut dikurangi ke tingkat yang rendah, sehingga kita dapat mencapai pengendalian
infeksi yang efektif. Karena risiko infeksi di komunitas di area yang ditentukan mungkin saja lebih
tinggi, Pemerintah mendorong penduduk di daerah tersebut untuk menjalani tes secara proaktif
dan segera, meskipun mereka tidak harus menjalani tes wajib. Titik tempat pengumpulan
spesimen keliling akan menyediakan layanan tes gratis untuk semua penduduk di daerah
tersebut terlepas dari apakah mereka harus menjalani tes wajib atau tidak. "
Rincian pemberitahuan tes wajib adalah sebagai berikut:
Setiap orang yang telah hadir di tempat tertentu yang tercantum dalam Lampiran 1 selama
lebih dari dua jam setiap saat selama periode dari 4 Januari hingga 17 Januari 2021 (termasuk
tetapi tidak terbatas pada pengunjung, penduduk dan pekerja), harus menjalani tes sebelum 20
Januari 2021. Jika orang yang menjalani tes wajib sebelumnya telah menjalani tes antara 15
Januari dan 17 Januari 2021, mereka akan dianggap telah memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam pemberitahuan tes wajib.

Pemerintah akan mendirikan titik tempat pengambilan spesimen keliling di Wuhu Street
Temporary Playground, Kowloon City dan di Lido Garden, Tsuen Wan mulai besok (18 Januari).
Periode layanan stasiun pengumpulan spesimen keliling di Kwun Chung Sports Center dan
Bagian Jalan Kanton antara Jordan Road dan Saigon Street (juga disebut Jade Street) akan
diperpanjang hingga 20 Januari 2021 (Rabu) untuk menyediakan layanan tes gratis bagi orangorang yang harus menjalani ujian wajib dan penduduk lain di distrik tersebut. Tanggal
pembukaan dan jam operasional stasiun pengumpulan spesimen bergerak di berbagai distrik
yang menyediakan layanan tes asam nukleat COVID-19 gratis untuk masyarakat umum
tercantum dalam Lampiran 2. Selain titik tempat pengambilan spesimen keliling, orang yang
menjalani tes wajib juga dapat memilih untuk pergi ke salah satu pusat tes komunitas di semua
distrik untuk menerima tes gratis.
Orang yang menjalani tes wajib dapat memilih untuk menjalani tes melalui rute berikut:
1. Untuk mengunjungi salah satu stasiun pengumpulan spesimen keliling (lihat daftar dan
kelompok sasaran (jika ada) di www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html) untuk tes;
2. Untuk pergi ke salah satu pusat tes komunitas (lihat daftar di
www.communitytest.gov.hk/en/);
3. Untuk mendapatkan paket pengambilan spesimen air liur tenggorokan dalam dari 121 kantor
pos, mesin penjual otomatis yang dipasang di 20 stasiun MTR atau 47 klinik rawat jalan umum
(GOPC) yang ditunjuk oleh Otoritas Rumah Sakit dan mengembalikan spesimen ke salah satu
spesimen yang ditunjuk tempat pengambilan (lihat tempat dan waktu distribusi, serta tempat
dan waktu pengambilan spesimen, di www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html);
4. Untuk menjalani tes di salah satu GOPC dari Otoritas Rumah Sakit seperti yang diinstruksikan
oleh seorang profesional medis dari Otoritas Rumah Sakit;
5. Untuk mengatur sendiri tes yang disediakan oleh laboratorium swasta yang diakui oleh
Departemen Kesehatan (DH) dan dapat mengeluarkan pemberitahuan SMS sehubungan dengan
hasil tes (lihat daftar di
www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf ); atau
6. Untuk menggunakan botol spesimen yang didistribusikan ke tempat tertentu yang relevan
oleh Pusat Perlindungan Kesehatan (jika ada), dan mengembalikan botol spesimen dengan
sampel yang dikumpulkan sesuai pedoman yang relevan.
Juru bicara memperingatkan bahwa tes yang diterima di bagian kecelakaan dan gawat
darurat Otoritas Rumah Sakit atau selama rawat inap di rumah sakit, atau tes yang disediakan
oleh laboratorium swasta yang tidak dapat mengeluarkan pemberitahuan SMS sehubungan
dengan hasil tes, tidak memenuhi persyaratan pemberitahuan tes wajib yang disebutkan di atas.

"Jika orang yang menjalani tes wajib memiliki gejala, mereka harus segera mencari pertolongan
medis dan menjalani tes seperti yang diinstruksikan oleh seorang profesional medis. Mereka
tidak boleh menghadiri tempat pengambilan spesimen keliling atau pusat tes komunitas."
Peserta wajib tes harus menyimpan notifikasi SMS yang berisi hasil tes untuk diperiksa oleh
petugas penegak hukum ketika petugas meminta orang tersebut untuk memberikan informasi
bahwa mereka menjalani tes yang ditentukan.
Selanjutnya, orang yang menjalani tes di bawah pemberitahuan tes wajib harus, sejauh dapat
dilakukan secara wajar, mengambil tindakan pencegahan penyakit pribadi yang sesuai termasuk
mengenakan masker dan menjaga kebersihan tangan, dan, kecuali untuk tujuan menjalani tes
yang ditentukan, tetap tinggal di tempat mereka dan hindari pergi keluar sampai hasil tes
dipastikan sejauh mungkin.
Setiap pertanyaan tentang pengaturan tes wajib dapat dialamatkan ke hotline di 6275 6901,
yang beroperasi setiap hari dari jam 9 pagi sampai 6 sore. Jika orang yang akan menjalani
rencana tes wajib untuk melakukan tes di salah satu pusat tes komunitas, mereka dapat
memeriksa status janji temu pusat terlebih dahulu. Hotline dari pusat tes komunitas tersedia di
www.communitytest.gov.hk/en/info/.
Pemerintah akan terus melacak orang yang mungkin terinfeksi yang pernah ke tempat yang
relevan, dan secara serius memverifikasi apakah mereka telah mematuhi pemberitahuan tes.
Setiap orang yang gagal untuk mematuhi pemberitahuan tes melakukan pelanggaran dan dapat
dikenakan denda tetap sebesar $ 5.000. Orang tersebut juga akan diberikan perintah tes wajib
yang mengharuskannya menjalani tes dalam jangka waktu tertentu. Kegagalan untuk mematuhi
perintah merupakan pelanggaran dan pelanggar akan dikenakan denda pada tingkat 4 ($
25.000) dan penjara selama enam bulan.
Anggota dari Layanan Medis Tambahan dan petugas departemen terkait seperti DH,
Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesejahteraan Sosial, Departemen Perumahan dan
Kepolisian Hong Kong, diberi wewenang untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu di bawah
Peraturan terkait di bawah Undang-undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Cap. 599),
termasuk meminta individu untuk memberikan informasi dan bantuan bila diperlukan. Siapa
pun yang gagal memenuhi permintaan yang relevan melakukan pelanggaran dan akan
dikenakan denda pada level 3 ($ 10.000). Pengumpulan dan penggunaan data pribadi apa pun
untuk melakukan tes COVID-19 harus memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Data
Pribadi (Privasi) (Cap. 486). Departemen pemerintah atau penyedia layanan tes yang menangani
informasi yang relevan dapat memberikan data tersebut kepada DH atau departemen terkait
lainnya untuk tujuan anti-epidemi jika diperlukan. Alur kerja tidak melibatkan penyediaan data
pribadi apa pun kepada organisasi atau orang di luar Hong Kong.
Juru bicara itu berkata, "Pemerintah mendesak semua individu yang ragu tentang kondisi
kesehatan mereka sendiri, atau individu dengan risiko infeksi (seperti individu yang
mengunjungi tempat-tempat dengan wabah epidemi atau menghubungi kasus yang

dikonfirmasi), untuk menjalani tes segera untuk identifikasi awal orang yang terinfeksi. FHB akan
menerbitkan pemberitahuan tes wajib mengenai kelompok tertentu bila perlu dengan
mempertimbangkan perkembangan epidemi dan tingkat partisipasi tes. "
Akhir / Minggu, 17 Januari 2021
Dikeluarkan pada jam 23:20 Waktu Hong Kong

