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

सरकारले रोग रोकथाम तथा नियन्त्त्रण (के ही व्यनिहरुलाई अनिवायय परीक्षण गिनयपिे) नियमि (क्याप
599J )अन्त्तगयतको शनिको प्रयोग गर्दै सो अिनसार र राजपत्र त्रमा अनिवायय परीक्षण सूचिा प्रकाशि गरे
अिनसार, निर्र्दयष्ट समयमा नवशेष 2 पररसरमा उपनथथत भएका कन िै पनि व्यनिले (त्यस व्यनिले अनिवायय
परीक्षण गिनयपिे ) COVID-19 न्त्यूनक्लक एनसड परीक्षण गिनय पिे हुन्त्छ ।
खाद्य तथा थवाथ्य ब्यूरो (फू ड एण्ड हेल्थ ब्यूरो) (FHB) का प्रविाले आज (जिवरी 16 ) भिे, “यो
छोटो अवनिमा हालसालै जोडयि र याउ मा तेईका नजल्लाहरुमा िेरै संख्यामा पननष्ट भएका के सहरु भेरटएका
छि्। सो नजल्लामा संक्रमणको प्रसारणलाई नछटो भन्त्र्दा नछटो रोक्न ,सरकारले पूवयमा िेथि रोड,उत्तरमा रहेको
कन्त्सन नथिट, फे री नथिटको पनिम नसमािामा तोककएका क्षेत्रहरु र र्दनक्षणका जोडयि रोडमा बसोबास गिेहरुका
लानग ‘अनिवाययताको आिारमा अनिवायय परीक्षण’ गराउिे थप कर्दम चाल्िे निणयय गरेका नथए । तोककएका
क्षेत्र नभत्र, नवगतको 14 कर्दिहरुमा र्दनई वा सोभन्त्र्दा िरै यननिटहरुमा एक वा बढी के सहरु पननष्ट भएका
भविहरुलाई क्याप 599J अन्त्तगयत अनिवायय परीक्षण सूचिामा समावेश गररिेछ । पनछल्लो 14 कर्दिहरुमा
प्रासंनगक भविहरुमा उपनथथत भएका व्यनिहरुले अनिवायय परीक्षण गिनयपिे हुन्त्छ ।मानथको मापर्दण्ड पूरा गिे
र्दनई भविहरुमा बसोबास गिेहरुलाई आज अनिवायय पररक्षणको सूचिामा समावेश गररएको छ । "
" नजल्लामा संक्रमणको जोनखम कम िभएसम्म, मानथको निर्र्दयष्ट क्षेत्रको अनिवायय परीक्षण सूची
लगातार अपडेट गररिेछ, ताकक हामी प्रभावकारी संक्रमण नियन्त्त्रण हानसल गिय सफल हुिेछौ । निर्र्दयष्ट क्षेत्रको
समनर्दायमा संक्रमण जोनखम उच्च हुि सक्ने हुिाले, सरकारले सो इलाकाका बानसन्त्र्दाहरूलाई उिीहरू अनिवायय
परीक्षणको अिीिमा छैिि भिे पनि नछटो र सकक्रय रुपमा परीक्षण गिय प्रोत्सानहत गर्दयछ । घनम्ती (मोबाइल)
िमूिा संकलि थटेशिहरूले सो क्षेत्रका सबै बानसन्त्र्दाहरूको लानग नििःशनल्क परीक्षण सेवा प्रर्दाि गर्दयछ चाहे
उिीहरू अनिवायय पररक्षणका भानग हुि् वा िहुि । "
अनिवायय परीक्षण सूचिाका नववरणहरु निम्नािनसार छि्:
यकर्द कोही व्यनि निम्न निर्र्दयष्ट पररसरमा जिवरी 3 र्देनख जिवरी 16, 2021(समावेश तर
आगन्त्तनक ,बानसन्त्र्दा र कामर्दारहरुमा मात्र सीनमत छैि) नभत्र र्दनई घण्टा भन्त्र्दा िेरै समयको लानग उपनथथत हुिन
भएको नथयो भिे, उिीहरुले जिवरी 19, 2021 सम्ममा परीक्षण गिनय पिे हुन्त्छ । यकर्द अनिवायय परीक्षणको
अिीिमा परेका व्यनिहरुले जिवरी 14, 2021 र्देनख जिवरी 16, 2021 सम्ममा परीक्षण गररसके का छि् भिे
उिीहरुलाई अनिवायय परीक्षण सूचिामा नििायररत आवश्कताहरुको पालिा गररएको भनि मानििेछ ।
1. 23-25 Recalmation Street, Yau Tsim Mong
2. Top Jade Mansion ,608 Canton Road , Yau Tsim Mong
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सरकारले Kwun Chung Sports Centre र Jordan Road तथा Saigon Street (i.e Jade Street)
बीच Canton Road मा घनम्ती (मोबाइल) िमूिा संकलि थटेशिहरु रानखएका छि् । सवयसािारणहरुलाई
नििःशनल्क COVID-19 न्त्यूनक्लक एनसड परीक्षण प्रर्दाि गिे नवनभन्न नजल्लाहरुको घनम्ती िमूिा संकलि
थटेशिहरु सञ्चालि नमनत तथा सञ्चालि समय एिेक्समा उल्लेख गररएको छ । घनम्ती िमूिा संकलि थटेशिहरु
बाहेक, अनिवायय परीक्षणको अिीिमा परेका व्यनिहरुले नििःशनल्क परीक्षण प्राप्त गिय सबै नजल्लाहरुको कन िै पनि
परीक्षण के न्त्रहरु, Henry G Leong Yau Ma Tei Community Centre को सामनर्दानयक परीक्षण के न्त्रमा साथै
जाि सक्छि् ।
अनिर्वया परीक्षणको अिीिमा पिे व्यनिहरुले निम्न मवध्यमहरु मवर्ा त परीक्षण गिा सक्नुहुन्छ:
1. कु िै एक घुम्ती िमूिव संकलि स्टेशिहरुमव जााँच गिय जािको लानग (सूची र लनक्षत समूहहरु बवरे (यदि
लवगू भएमव) www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html मव) हेिुाहोस् ;
2. कु िै पनि एक सवमुिवनयक परीक्षण के न्रहरुमव उपनस्ित हुि www.communitytest.gov.hk/en/) सूचीमव

हेिुाहोस् ;
3. घााँटीको नभत्र पट्टीबाट निकालेको यायल(खकवर)को िमूिव संकलि प्यवक प्रवप्त गिाकव लवनग कु िै पनि 121

पोष्ट अदर्सहरु, 20 MTR स्टेशिमव स्िवनपत भेनन्िङ मेनशिहरु र्व अस्पतवल प्रवनिकरणले तोदकएकव 47
जिरल बवनहररंग(आउटपेशेन्त्ट)नललनिक(GOPCs) जवि सक्नुहुन्छ र िमूिवलवई निर्िाष्ट िमूिव संकलि
स्िविहरुमव र्कवाइिुहोस् (नर्तरण स्िविहरु तिव समय, िमूिव संकलि स्िविहरु र समय बवरे
www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html मव हेिुाहोस् );
4. अस्पतवल प्रवनिकरणको कु िै पनि GOPC हरुमव एक िक्ष / पेशेर्र नचदकत्सवको नििेशि अिुसवर परीक्षण

गररिेछ;
5. स्र्वस््य नर्भवग (DH) द्ववरव मवन्यतव प्रवप्त निजी प्रयोगशवलवहरुद्ववरव प्रिवि गररिे स्र्यं -व्यर्स्िव परीक्षण

गिा

र

परीक्षणको

पररणवमहरु

SMS

द्ववरव

सूचिव

जवरी

गिेछ

(सूचीहरु www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf मव हेिुाहोस्) ; र्व
6. सवन्िर्भाक दिशवनििेशिहरु बमोनजम स्र्वस््य संरक्षण के न्रद्ववरव(ि सेन्टर र्र हेल्ि प्रोटेलशि) सम्बनन्ित

निर्िाष्ट पररसरमव नर्तरण गररएको िमूिव बोतल प्रयोग गिा (यदि लवगू भएमव), र िमूिव संकलि गरेको
बोतल दर्तवा गिुाहोस् ।
प्रर्िवले सचेत गरे दक अस्पतवल प्रवनिकरणको िुघटा िव तिव आपतकवलीि नर्भवगमव र्व
अस्पतवलमव भिवा भएको समयमव, र्व निजी प्रयोगशवलवहरुद्ववरव प्रिवि गररएको परीक्षणको पररणवमहरु
SMSद्ववरव सूचिव जवरी गररिेछैि, उनल्लनखत अनिर्वया परीक्षण सूचिवको आर्श्यकतवहरुमव लवगू हुिेछैि ।
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"यदि अनिर्वया परीक्षण गिे व्यनिहरुमव लक्षणहरु िेखव परेमव, उिीहरुले तुरुन्त मेनिकल उपचवर
नलिुपिाछ र िक्ष/पेशेर्र नचदकत्सवको नििेशि अिुसवर परीक्षण गरवउिु पिाछ । नतिीहरुले घुम्ती (मोबवइल)
िमूिव संकलि स्टेशिहरु र्व सवमुिवनयक परीक्षण के न्रहरुमव जविु हुुँिैि । "
अनिर्वया परीक्षण गिुापिे व्यनिहरुले कविूि प्रर्ताि अनिकृ तद्ववरव जवुँचप्रचवल गिवा परीक्षणको
िनतजव भएको SMS सूचिव रवख्नु पिाछ जब अनिकवरीले सो व्यनिहरुलवई उिीहरुको निर्िाष्ट परीक्षण बवरे
जविकवरी प्रवप्त गिा आर्श्यक हुन्छ ।
यसबवहेक, अनिर्वया परीक्षण सूचिव अन्तगात परीक्षणको अिीिमव रहेकव व्यनिहरुले सके सम्म
व्यवर्हवररक रुपमव मवस्क लगवउिु र हवतको स्र्च्छतव कवयम गिुा जस्तव उपयुि व्यनिगत रोगको रोकिवम
उपवयहरु नलिुपिाछ, र निर्िाष्ट परीक्षण पवररत गिे प्रयोजि बवहेक, नतिीहरु आफ्िो निर्वसमव बस्नुपिाछ र
सके सम्म परीक्षणको पररणवम िआएसम्म बवनहर िजविुहोस् ।
अनिर्वया परीक्षणको प्रबन्ि बवरे कु िै पनि सोिपुछ गिुा परेमव 6275 6901 को हटलवइिमव
सम्बोिि गिा सदकन्छ, जुि िैनिक नबहवि 9 बजे िेनख सवुँझ 6 बजे सम्म संचवलिमव हुन्छ । यदि अनिर्वया
परीक्षण योजिवको अिीिमव हुिे व्यनिहरुले कु िै पनि सवमुिवनयक परीक्षण के न्रहरुमव परीक्षण गिा चवहेमव,
उिीहरुले के न्रको नियुनि नस्िनत बवरे अनिममव जवुँच गिा सलिछि्। सवमुिवनयक परीक्षण के न्रहरुको
हटलवइिहरु www.communitytest.gov.hk/en/info/ मव उपलब्ि छि् ।
सरकवरले सम्बनन्ित पररसरमव उपनस्ित भएकव सम्भवनर्त संक्रनमत व्यनिहरु पत्तव लगवउि जवरी
रवख्नेछ र नतिीहरुले परीक्षण सूचिवको पवलिव गरेको छ र्व छैि भन्ने बवरे गम्भीरतवपूर्ाक प्रमवनणत गिेछ ।
परीक्षण सूचिवको पवलिव िगिा जो कोनह व्यनिले अपरवि गरेको ठहर हुिेछ र $5,000 को एक निनित रुपमव
जररर्विव लवग्न सक्नेछ । सो व्यनिलवई नििवाररत समय नभत्र एक अनिर्वया परीक्षण गिुा पिे आिेश जवरी गिा
सदकिेछ । आिेशको पवलिव िगरेमव अपरवि ठहररिेछ र अपरविीलवई स्तर 4 को ($ 25,000) जररर्विव र छ
मनहिवको कै ि हुि सक्नेछ ।
सहवयक नचदकत्सव सेर्वकव सिस्यहरु र स्र्वस््य नर्भवग(DH), गृह मवनमलव नर्भवग, समवज कल्यवण
नर्भवग, आर्वस नर्भवग र हङकङ प्रहरी बल जस्तव नर्भवगकव सम्बनन्ित अनिकवरीहरुलवई रोग रोगिवम तिव
नियन्त्रण अध्यविेश (Cap. 599) अन्तगात सम्बनन्ित नियमि अन्तगात के ही कवयाहरु गिा अनिकवर दिइएको छ ।
कु िै व्यनि जो सवन्िर्भाक अिुरोिको पवलिव गिा असर्ल हुन्छ, उसले/उिले अपरवि गरेको ठहररन्छ र स्तर 3
($10000) को जररर्विवको लवनग उत्तरिवयी हुिेछ । COVID-19 परीक्षणहरु सञ्चवलिको लवनग कु िै पनि
व्यनिगत नर्र्रणहरुको संङकलि र प्रयोग व्यनिगत नर्र्रण (गोपनियतव) अध्यविेश (लयवप 486) अन्तगात
आर्श्यकतवहरु पूरव गिै पिाछ । सवन्िर्भाक जविकवरी सम्हवल्िे सरकवरी नर्भवगहरु र परीक्षण सेर्व
प्रिवयकहरुले महवमवरी रोकिवम गिे उद्देश्यको लवनग नर्र्रणहरु आर्श्यक भए अिुसवर प्रिवि गिाछ । सो
कवयाप्रर्वहले कु िै व्यनिगत नर्र्रणको प्रवर्िवि हङकङ बवनहरको कु िै पनि संस्िव र्व व्यनिहरुलवई समवर्ेश
गिैि ।
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प्रर्िवले भिे, "सरकवरले आफ्िो स्र्वस््य सम्बन्िी शंकव भएकव सबै व्यनि र्व संक्रमणको जोनखममव
परेकव व्यनिहरुलवई (जस्तै महवमवरी र्ै नलएको ठवउुँ हरुमव भ्रमण गरेकव र्व संक्रनमत व्यनिको सम्पका मव आएकव
व्यनिहरु), प्रवरनम्भक जवुँच पनहचविकव लवनग तुरुन्तै परीक्षण गिा आिह गिाछ । FHB ले महवमवरीको
घटिवक्रम र परीक्षण सहभवनगतव िरलवई ध्यविमव रवखी नर्शेष समूहहरुको सम्बन्िमव अनिर्वया परीक्षण
सूचिवहरु प्रकवनशत गिेछ । "
समवप्त/ शनिबार, जिर्री 16, 2021
जवरी समय HKT 20:52

Nepali
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