सरकारद्वारा अनिर्वाय परीक्षण सूचिव राजपत्र जवरी
***************************************

सरकवरले रोग रोकथवम तथव नियन्त्रण (के ही व्यनिहरुलवई अनिर्वया परीक्षण गिनापिे) नियमि (क्यवप
599J )अन्त्तगात पूणा अनिकवर प्रवप्त गरे अिनसवर र राजपत्रमव अनिर्वया परीक्षण सूचिव प्रकवशि गरे अिनसवर,
निर्दाष्ट समयमव नर्शेष 22 पररसरमव उपनथथत भएकव कन िै पनि व्यनिले (त्यस व्यनिले अनिर्वया परीक्षण
गिनापिे ) COVID-19 न्त्यूनक्लक एनसड परीक्षण गिना पिे हुन्त्छ ।

खवद्य तथव थर्वथ्य ब्यूरो (फू ड एण्ड हेल्थ ब्यूरो) (FHB) कव प्रर्िवले आज (जिर्री 15 ) भिे, “समनदवयमव
प्रसवरणको श्रृंखलवलवई सके सम्म नछटो भन्त्दव नछटो रोक्न, सरकवरले 'अनिर्वया रुपमव अनिर्वया परीक्षण' गिे
दवयरव नर्थतवर गरे को छ । गएको 14 ददि नभर यदद एउटै भर्िमव दनई र्व सो भन्त्दव बढी यननिटमव महवमवरीको
रुपमव एक अकवासँग सम्बनन्त्ित िभएको भेरटएमव, उि भर्ि क्यवप 599J अन्त्तगात अनिर्वया परीक्षणको
सूचीमव समवर्ेश गररिेछ । नर्गतको 14 ददिमव प्रवसृंनगक भर्िमव उपनथथत हुिे व्यनिहरुले अनिर्वया परीक्षण
गिनापिेछ । मवनथको मवपदण्ड पूरव गिे 2 भर्िहरुमव बसोबवस गिेहरुले आज अनिर्वया परीक्षण सूचिवमव
समवर्ेश गररएको छ । "

"यो

छोटो अवधिमा हालसालै जोर्डन र याउ मा तेईका धजल्लाहरुमा िेरै संख्यामा पुधि भएका के सहरु

भेटटएका छन् भधन सरकारले जानकारी गराए । यस धजल्लामा बाक्लो बसोबास को साथै पुराना भवनहरु
छन् ,जसले गर्ाड समुर्ायमा उच्च संक्रमणको जोधिम धनम्ताउन सक्र्छ । सो धजल्लामा संक्रमणको प्रसारणलाई
धछटो भन्र्ा धछटो रोक्न ,सरकारले पूवडमा नेथन रोर्,उत्तरमा रहेको कन्सु धरिट, फे री धरिटको पधिम धसमानामा
तोककएका क्षेत्रहरु र र्धक्षणका जोर्डन रोर्मा बसोबास गनेहरुका लाधग अधनवायडताको आिारमा अधनवायड
परीक्षण गराउने थप कर्म चाल्ने धनणडय गरे का छन् । तोककएका क्षेत्र धभत्र, र्ुई वा सोभन्र्ा िरै युधनटहरुमा
महामारीको एक अकाडसँग सम्बधन्ित नभएको पुधि भएका भवनहरु बाहेक,धवगतमा 14 कर्नहरुमा एक वा बढी
के सहरु पुधि भएका भवनहरुलाई पधन क्याप 599J अन्तगडत अधनवायड परीक्षण सूचनामा समावेश गटरनेछ ।
पधछल्लो 14 कर्नहरुमा प्रासंधगक भवनहरुमा उपधरथत भएका व्यधिहरुले पधन अधनवायड परीक्षण गनुड पने हुन्छ
। माधथका मापर्ण्र् पूरा गने बीस भवनहरुलाई आज अधनवायड परीक्षण सूचनामा समावेश गटरएको छ ।
प्रभावकारी रुपमा संक्रमण धनयन्त्रण गनडका लाधग ,धजल्लामा संक्रमणको जोधिम कम नभएसम्म हामी धनरन्तर
प्रासंधगक सूची अद्यावधिक गनेछौं ।"

"

गृह माधमला धवभागका कमडचारी हरुले घुम्ती नमूना संकलन रटेशन हरु वा Henry G Leong Yau Ma Tei

Community Centre मा रहेका सामुर्ाधयक परीक्षण के न्रमा यस क्षेत्रका बाधसन्र्ाहरुलाई सहयोग गनड यी
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भवनहरुमा भ्रमण गनेछन् । Henry G Leong Yau Ma Tei Community Centre मा हुने सामुर्ाधयक परीक्षण
के न्र र Kwun Chung Sports Centre मा हुने घुम्ती नमूना संकलन रटेशनहरुले कर्नमा जम्मा 5000
माधनसहरुलाई धनिःशुल्क परीक्षण सेवा प्रर्ान गने अपेक्षा गरे का छन् । आवश्यक परे मा ,यस क्षेत्रका
बाधसन्र्ाहरुलाई सरकारले थप घुम्ती नमूना संकलन सुधविा उपलब्ि गने योजना पधन रािेको छ । परीक्षणको
मागमा

भएको

अपेधक्षत

वृधिलाई

पूरा

गनड

सक्छौं

भन्ने

बारे

हामी

धवश्वरत

छौं

।"

“माधथ धनर्र्डि क्षेत्रका समुर्ायहरुमा जोधिम उच्च हुनाले गर्ाड,सरकारले यस क्षेत्रका बाधसन्र्ाहरुलाई, अधनवायड
परीक्षणको अिीन परे वा नपरे तापधन ,उनीहरुलाई सकक्रय रुपमा र चाँर्ै परीक्षण गनड प्रोत्साहन गर्डछ । घुम्ती
नमूना संकलन रटेशन हरुमा सबै बाधसन्र्ाहरुलाई उनीहरु अधनवायड परीक्षणको अिीनमा छन् वा छैनन् भनेपधन
धनिःशुल्क परीक्षण सेवा उपलब्ि गरे छ ।"
अनिर्वया परीक्षण गिनापिे व्यनिहरुको नर्र्रणहरु निम्नविनसवर छि्:
यदद कोही व्यनि Annex 1 मा परे कानिम्न निर्दाष्ट पररसरमव जिर्री 2 देनख जिर्री 15, 2021(समवर्ेश
गटरने तर आगन्त्तनक ,बवनसन्त्दव र कवमदवरहरुमव मवर सीनमत छैि) नभर दनई घण्टव भन्त्दव िेरै समयको लवनग
उपनथथत हुिन भएको नथयो भिे, उिीहरुले जिर्री 18, 2021 सम्ममव परीक्षण गिना पिे हुन्त्छ । यदद अनिर्वया
परीक्षणको अिीिमव परे कव व्यनिहरुले जिर्री 13, 2021 देनख जिर्री 15, 2021 सम्ममव परीक्षण गररसके कव
छि् भिे उिीहरुलवई अनिर्वया परीक्षण सूचिवमव नििवाररत आर्श्कतव हरुको पवलिव गररएको भनि मवनििेछ ।

सरकवरले Fung Wah Estate को Sau Fung House र Hiu Fung House को िुला रथानमा र Kwun
Chung Sports Centre मव भोनल बवट (जिर्री 16) घनम्ती (मोबवइल) िमूिव सृंकलि थटेशि रवख्ने छ । घनम्ती
िमूिव सृंकलि थटेशिहरु बवहेक, अनिर्वया परीक्षणको अिीिमव परे कव व्यनिहरुले नििःशनल्क परीक्षण प्रवप्त गिा
सबै नजल्लवहरुको कन िै पनि परीक्षण के न्त्रहरुमव जवि सक्छि् । सर्ासविवरणहरुलवई नििःशनल्क COVID-19
न्त्यूनक्लक एनसड परीक्षण प्रदवि गिे नर्नभन्न नजल्लवहरुको घनम्ती िमूिव सृंकलि थटेशिहरु सञ्चवलि नमनत तथव
सञ्चवलि समय एिेक्स 2 मव उल्लेख गररएको छ ।

अनिर्वया परीक्षणको अिीनमा पने व्यनिहरुले निम्न मवध्यमहरु मवफा त परीक्षण गिा सक्ननहुन्त्छ:
1. कन िै एक घनम्ती िमूिव सृंकलि थटेशिहरुमव जाँच गनड जानको लाधग (सूची र लनक्षत समूहहरु बवरे (यदद

लवगू भएमव) www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html मव) हेिनाहोस् ;
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2. कन िै पनि एक सवमनदवनयक परीक्षण के न्त्रहरुमव उपनथथत हुि www.communitytest.gov.hk/en/) सूचीमव

हेिनाहोस् ;
3. घाँटीको धभत्र पट्टीबाट धनकालेको याडल(खकवर)को िमूिव सृंकलि प्यवक प्रवप्त गिाकव लवनग कन िै पनि 121

पोष्ट अदफसहरु, 20 MTR थटेशिमव थथवनपत भेनन्त्डङ मेनशिहरु र्व अथपतवल प्रवनिकरणले तोदकएकव 47
जिरल बवनहररृं ग(आउटपेशेन्ट)नक्लनिक(GOPCs) जवि सक्ननहुन्त्छ र िमूिवलवई निर्दाष्ट िमूिव सृंकलि
थथविहरुमव फकवाइिनहोस् (नर्तरण थथविहरु तथव समय, िमूिव सृंकलि थथविहरु र समय बवरे
www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html

मव हेिनाहोस् );

4. अथपतवल प्रवनिकरणको कन िै पनि GOPC हरुमव एक दक्ष / पेशेर्र नचदकत्सवको निदेशि अिनसवर परीक्षण

गररिेछ;
5. थर्वथ्य नर्भवग (DH) द्ववरव मवन्त्यतव प्रवप्त निजी प्रयोगशवलवहरुद्ववरव प्रदवि गररिे थर्यृं-व्यर्थथव परीक्षण

गिा

र

परीक्षणको

पररणवमहरु

SMS

द्ववरव

सूचिव

जवरी

गिेछ

(सूचीहरु www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf मव हेिनाहोस्) ; र्व
6. सवन्त्दर्भाक ददशवनिदेशिहरु बमोनजम थर्वथ्य सृंरक्षण के न्त्रद्ववरव(द सेन्त्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शि) सम्बनन्त्ित

निर्दाष्ट पररसरमव नर्तरण गररएको िमूिव बोतल प्रयोग गिा (यदद लवगू भएमव), र िमूिव सृंकलि गरे को
बोतल दफतवा गिनाहोस् ।
प्रर्िवले सचेत गरे दक अथपतवल प्रवनिकरणको दनघाटिव तथव आपतकवलीि नर्भवगमव र्व अथपतवलमव भिवा
भएको समयमव, र्व निजी प्रयोगशवलवहरुद्ववरव प्रदवि गररएको परीक्षणको पररणवमहरु SMSद्ववरव सूचिव जवरी
गररिेछैि, उनल्लनखत अनिर्वया परीक्षण सूचिवको आर्श्यकतवहरुमव लवगू हुिेछैि ।
"यदद अनिर्वया परीक्षण गिे व्यनिहरुमव लक्षणहरु देखव परे मव, उिीहरुले तनरुन्त्त मेनडकल उपचवर नलिनपदाछ र
दक्ष/पेशेर्र नचदकत्सवको निदेशि अिनसवर परीक्षण गरवउिन पदाछ । नतिीहरुले घनम्ती (मोबवइल) िमूिव सृंकलि
थटेशिहरु र्व सवमनदवनयक परीक्षण के न्त्रहरुमव जविन हुँदि
ै ।"
अनिर्वया परीक्षण गिनापिे व्यनिहरुले कविूि प्रर्ताि अनिकर तद्ववरव जवँचप्रचवल गदवा परीक्षणको िनतजव भएको
SMS सूचिव रवख्नन पदाछ जब अनिकवरीले सो व्यनिहरुलवई उिीहरुको निर्दाष्ट परीक्षण बवरे जविकवरी प्रवप्त गिा
आर्श्यक हुन्त्छ ।
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यसबवहेक, अनिर्वया परीक्षण सूचिव अन्त्तगात परीक्षणको अिीिमव रहेकव व्यनिहरुले सके सम्म व्यवर्हवररक
रुपमव मवथक लगवउिन र हवतको थर्च्छतव कवयम गिना जथतव उपयनि व्यनिगत रोगको रोकथवम उपवयहरु
नलिनपदाछ, र निर्दाष्ट परीक्षण पवररत गिे प्रयोजि बवहेक, नतिीहरु आफ्िो निर्वसमव बस्ननपदाछ र सके सम्म
परीक्षणको पररणवम िआएसम्म बवनहर िजविनहोस् ।
अनिर्वया परीक्षणको प्रबन्त्ि बवरे कन िै पनि सोिपनछ गिना परे मव 6275 6901 को हटलवइिमव सम्बोिि गिा
सदकन्त्छ, जनि दैनिक नबहवि 9 बजे देनख सवँझ 6 बजे सम्म सृंचवलिमव हुन्त्छ । यदद अनिर्वया परीक्षण योजिवको
अिीिमव हुिे व्यनिहरुले कन िै पनि सवमनदवनयक परीक्षण के न्त्रहरुमव परीक्षण गिा चवहेमव, उिीहरुले के न्त्रको
नियननि नथथनत बवरे अनिममव जवँच गिा सक्दछि् । सवमनदवनयक परीक्षण के न्त्रहरुको हटलवइिहरु
www.communitytest.gov.hk/en/info/

मव उपलब्ि छि् ।

सरकवरले सम्बनन्त्ित पररसरमव उपनथथत भएकव सम्भवनर्त सृंक्रनमत व्यनिहरु पत्तव लगवउि जवरी रवख्नेछ र
नतिीहरुले परीक्षण सूचिवको पवलिव गरे को छ र्व छैि भन्ने बवरे गम्भीरतवपूर्ाक प्रमवनणत गिेछ । परीक्षण
सूचिवको पवलिव िगिा जो कोनह व्यनिले अपरवि गरे को ठहर हुिेछ र $5,000 को एक निनित रुपमव
जररर्विव लवग्न सक्नेछ । सो व्यनिलवई नििवाररत समय नभर एक अनिर्वया परीक्षण गिना पिे आदेश जवरी गिा
सदकिेछ । आदेशको पवलिव िगरे मव अपरवि ठहररिेछ र अपरविीलवई थतर 4 को ($ 25,000) जररर्विव र छ
मनहिवको कै द हुि सक्नेछ ।
सहवयक नचदकत्सव सेर्वकव सदथयहरु र थर्वथ्य नर्भवग(DH), गरह मवनमलव नर्भवग, समवज कल्यवण नर्भवग,
आर्वस नर्भवग र हङकङ प्रहरी बल जथतव नर्भवगकव सम्बनन्त्ित अनिकवरीहरुलवई रोग रोगथवम तथव नियन्त्रण
अध्यवदेश (Cap. 599) अन्त्तगात सम्बनन्त्ित नियमि अन्त्तगात के ही कवयाहरु गिा अनिकवर ददइएको छ । कन िै
व्यनि जो सवन्त्दर्भाक अिनरोिको पवलिव गिा असफल हुन्त्छ, उसले/उिले अपरवि गरे को ठहररन्त्छ र थतर 3
($10000) को जररर्विवको लवनग उत्तरदवयी हुिेछ । COVID-19 परीक्षणहरु सञ्चवलिको लवनग कन िै पनि
व्यनिगत नर्र्रणहरुको सृंङकलि र प्रयोग व्यनिगत नर्र्रण (गोपनियतव) अध्यवदेश (क्यवप 486) अन्त्तगात
आर्श्यकतवहरु पूरव गिै पदाछ । सवन्त्दर्भाक जविकवरी सम्हवल्िे सरकवरी नर्भवगहरु र परीक्षण सेर्व
प्रदवयकहरुले महवमवरी रोकथवम गिे उद्देश्यको लवनग नर्र्रणहरु आर्श्यक भए अिनसवर प्रदवि गदाछ । सो
कवयाप्रर्वहले कन िै व्यनिगत नर्र्रणको प्रवर्िवि हङकङ बवनहरको कन िै पनि सृंथथव र्व व्यनिहरुलवई समवर्ेश
गदैि ।
प्रर्िवले भिे, "सरकवरले आफ्िो थर्वथ्य सम्बन्त्िी शृंकव भएकव सबै व्यनि र्व सृंक्रमणको जोनखममव परे कव
व्यनिहरुलवई (जथतै महवमवरी फै नलएको ठवउँ हरुमव भ्रमण गरे कव र्व सृंक्रनमत व्यनिको सम्पका मव आएकव
व्यनिहरु), प्रवरनम्भक जवँच पनहचविकव लवनग तनरुन्त्तै परीक्षण गिा आिह गदाछ । FHB ले महवमवरीको
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घटिवक्रम र परीक्षण सहभवनगतव दरलवई ध्यविमव रवखी नर्शेष समूहहरुको सम्बन्त्िमव अनिर्वया परीक्षण
सूचिवहरु प्रकवनशत गिेछ । "
समवप्त/ शुक्रबार, जिर्री 15, 2021
जवरी समय HKT 23:47

Nepali
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