Chương Trình Xét Nghiệm
Tổng Thể Cộng Đồng

Để biết chi tiết, vui lòng truy cập communitytest.gov.hk

Đường dây nóng 24-h
3142 2368

1

Mục Đích
Chương Trình Xét Nghiệm Tổng Thể Cộng Đồng (UCTP) nhằm mục đích đánh giá tốt hơn tình
hình nhiễm COVID-19 ở Hong Kong và tìm ra những bệnh nhân không có triệu chứng càng sớm
càng tốt để xác định sớm, cách ly sớm và điều trị sớm, đồng thời cắt đứt chuỗi lây truyền vi rút
trong cộng đồng. UCTP cũng nhằm mục đích cho phép các thành viên của công chúng muốn
nhận được dịch vụ kiểm tra vi rút miễn phí.

Việc tham gia vào UCTP là tự nguyện. Ngoài một số người không thích hợp để xét nghiệm, tất
cả người dân Hong Kong không có triệu chứng đều có thể nhận xét nghiệm COVID-19 một lần
miễn phí. Điều này cho phép Sở Y Tế xác định những người bị nhiễm càng sớm càng tốt, đặc
biệt là những bệnh nhân mang vi rút không có triệu chứng.

Các trường hợp không rõ nguồn lây nhiễm đã chiếm nhiều trong số các trường hợp mới được
xác nhận trong đợt dịch thứ ba, và những trường hợp này bao gồm nhiều lĩnh vực và môi
trường khác nhau. Điều này cho thấy các chuỗi lây truyền virus ẩn hoặc không có triệu chứng
vẫn tồn tại trong cộng đồng là điều đáng lo ngại. Điều quan trọng là phải áp dụng phương pháp
tiếp cận đa hướng để cắt đứt chuỗi truyền vi rút càng sớm càng tốt, và mỗi chúng ta có thể góp
phần bằng cách tham gia vào chương trình. Bằng cách đó, chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống
bình thường và các hoạt động kinh tế, đồng thời giảm thiểu những ảnh hưởng nghiêm trọng về
kinh tế và việc làm mà Hong Kong đang phải đối mặt.

Chính Phủ hy vọng rằng mọi công dân đủ điều kiện sẽ, vì lợi ích của bản thân và của các thành
viên gia đình yêu quý của họ và bạn bè, đồng nghiệp, tất cả các nhân viên y tế tận tụy và mọi
người khác trong cộng đồng, tham gia vào UCTP.

2

Đối Tượng
• Tất cả cư dân Hong Kong có CMND hoặc giấy khai sinh hợp lệ của Hong Kong (bao gồm cả
thường trú nhân và người chưa là thường trú nhân) đều có thể tham gia UCTP trên cơ sở tự
nguyện.
• Trẻ em dưới 6 tuổi và những người đã trải qua phẫu thuật cổ họng hoặc mũi không thích hợp
để tham gia UCTP.

Tính Chất
• Một lần miễn phí dịch vụ xét nghiệm
• Tự nguyện tham gia
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Thời gian
• Trong vòng 7 ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 9.
Có thể gia hạn thêm tối đa 7 ngày dựa trên tiến độ chương trình.

Địa điểm
• Trung Tâm Xét Nghiệm Cộng Đồng (CTCs) được thiết lập tại tất cả 18 quận ở Hong Kong.
• CTCs sẽ mở cửa từ 8h sáng đến 8h tối (1 giờ nghỉ để làm sạch và khử trùng)
• Tất cả CTCs sẽ triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm phù hợp và sẽ đảm bảo đủ
không gian để những người tham gia xét nghiệm tuân thủ giãn cách xã hội trong lúc đợi xét
nghiệm.
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Cách thức tham gia
• Để phòng tránh tụ tập đông người công chúng bắt buộc phải đặt lịch hẹn trực tuyến
• Tên, số CMND Hong Kong và số điện thoại di động của người đăng ký phải được cung cấp
khi đặt lịch hẹn. Người tham gia cũng có thể chọn một CTC để tiến hành việc xét nghiệm với
ngày tháng và thời gian phù hợp.

Phương pháp lấy mẫu
• Nhân viên được đào tạo về y tế và chăm sóc sức khỏe sẽ lấy mẫu dịch xét nghiệm thông qua
mũi và họng.
• Người tham gia xét nghiệm sẽ được thông báo kết quả âm tính qua tin nhắn. Những người có
kết quả dương tính sẽ nhận được điện thoại của Sở Y Tế để sắp xếp cách ly và điều trị tại bệnh
viện công cộng.
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Bảo về Quyền riêng tư
• UCTP sẽ chỉ xét nghiệm vi rút COVID-19. Tất cả các xét nghiệm sẽ được tiến hành tại Hong
Kong. Các mẫu vật sẽ chỉ được lưu giữ ở Hong Kong và sẽ bị tiêu hủy trong vòng một tháng sau
khi chương trình kết thúc.

• Dữ liệu cá nhân của những người tham gia sẽ được mã hóa và lưu trữ trong các máy chủ tại
trung tâm dữ liệu của chính phủ. Dữ liệu sẽ chỉ được cung cấp cho Sở Y Tế và các ban ngành liên
quan nhằm mục đích kiểm soát dịch bệnh và sẽ được xử lý theo các quy định của Pháp Lệnh Dữ
Liệu Cá Nhân (Quyền Riêng Tư) (Cap. 486). Tất cả dữ liệu cá nhân và kết quả kiểm tra sẽ được
tiêu huỷ trong vòng một tháng sau khi hoàn thành chương trình.

(Trạm lấy mẫu xét nghiệm)

Vietnamese

6

