ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋ ਟਟਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ
**************************************

ਸਰਕਾਰ ਟਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਟਨਯਿੰਤਰਣ (ਕੁਝ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ) ਟਨਯਮ (ਕੈਪ .599J ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਟਧਕਾਰ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਟਿਚ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰੀਟਿਆ ਨੋ ਟਟਸ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਿਸ ਟਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਟਿਅਕਤੀ ਿੋ ਟਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦਸ
ਟਨਰਧਾਰਤ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਮੌਿੂਦ ਹੁਿੰਦਾ ਸੀ (ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ) ਨੂਿੰ COVID-19 ਟਨਊਕਟਲਕ ਐਟਸਡ ਟੈਸਟ
ਕਰਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫੂਡ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਟਬਊਰੋ (FHB) ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਿ (17 ਿਨਿਰੀ) ਟਕਹਾ, ਟਕ “ਹਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਟਿੱਚ ਯਉ ਮਾ ਤੇਈ ਅਤੇ ਿੌਰਡਨ
ਟਜ਼ਲਹ ੇ ਟਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। "ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਟਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂਿੰ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ
‘ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ’ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿੇ ਟਪਛਲੇ 14 ਟਦਨਾਂ ਟਿਚ ਇਕੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਿਾਂ ਦੋ
ਤੋਂ ਿੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਟਿਚ ਇਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂਿੰ ਕੈਪ 599J ਦੇ ਅਧੀਨ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋ ਟਟਸ ਟਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ। ਉਹ ਟਿਅਕਤੀ ਿੋ ਟਪਛਲੇ 14 ਟਦਨਾਂ ਟਿੱਚ ਸਬਿੰਧਤ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਮੌਿੂਦ ਸਨ, ਨੂਿੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦਿੰਡਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂਿੰ ਅੱਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋ ਟਟਸ ਦੁਆਰਾ
ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱਚ ਯਾਊ ਮਾ ਤੇਈ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਵਿਲਹ ੇ ਵਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਜਲਹ ੇ ਵਵਿੱਚ
ਟਰਾਾਂਸਵਮਸ਼ਨ ਚੇਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿੱਟਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਬ ਵਵਿੱਚ ਨਾਥਨ ਰੋਡ, ਇਸਦੇ ਉਿੱਤਰ ਵਵਿੱਚ ਕੂੰਸ ਸਟਰੀਟ, ਫੇਰੀ
ਸਟਰੀਟ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛਮ ਵਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਿੱਖਣ ਵਿੱਲ ਜੌਰਡਨ ਰੋਡ ਵਰਗੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ 'ਲਾਿਮੀ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਲਾਿਮੀ
ਟੈਸਵਟੂੰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਨਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਉਹਨਾਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਵਜਿੱਥੇ ਇਕ ਦਜੇ ਨਾਲ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕੇਸ ਦੋ ਜਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਯਵਨਟਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਯਵਨਟ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ
ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪ 599J ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਿਮੀ ਜਾਾਂਚ ਨੋ ਵਟਸ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ
ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਬੂੰਧਤ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਮੌਜਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ । ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੂੰਡ ਨੂੰ ਪਰਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਅਿੱਠ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱਜ ਿਰਰੀ ਲਾਿਮੀ ਨੋ ਵਟਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਵਿੱਚ ਵਲਆਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ”

" ਟਨਰਧਾਰਤ ਿੇਤਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੂ ਚੀ ਨੂਿੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਟਜ਼ਲਹ ੇ ਟਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਿੋਿਮ ਨੂਿੰ
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਿੋ ਅਸੀ ਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਨੂਿੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਟਕਉਟਂ ਕ ਟਨਰਧਾਰਤ
ਿੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਿੋਿਮ ਿਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਿੇਤਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂਿੰ ਟਕਟਰਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁ ਰਿੰਤ ਟੈਸਟ
ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ । ਮੋਬਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਸਿੰਗਰਟਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਿਾਂ ਨਾ । "

ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਨੋ ਵਟਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਵਦਿੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ:
ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ (ਵਜਸ ਵਵਚ ਮਵਹਮਾਨ, ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਵਮਆਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰ ਬੂੰਵਦਸ਼ ਨਹੀ)ਾਂ ਜੋ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੀ
ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਘੂੰਟੇ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੂੰਵਤਕਾ 1 ਵਵਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਾਂ ਵਵਚ ਮੌਜਦ ਸਨ, ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ, 2021
ਤਿੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ
ਦਰਵਮਆਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਨੋ ਵਟਸ ਵਵਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਲ (18 ਜਨਵਰੀ ) ਤੋਂ Wuhu Street Temporary Playground, Kowloon City and at Lido Garden,
Tsuen Wan ਵਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਮਨਾ ਇਕਿੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਮਨਾ ਇਕਿੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਿਮੀ
ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਵਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਵਲਹ ਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਲੈ ਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਿਵਲਹ ਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਮਨਾ ਇਕਿੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਖੁਿੱਲਹਣ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲੀ ਸਮਾਾਂ, ਆਮ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ
ਮੁਫਤ ਵਨਊਕਲੀਕ ਐਵਸਡ COVID-19 ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਅੂੰਵਤਕਾ 2 ਵਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਈਗੁ ਨ
ਸਟਰੀਟ (ਜੇਡ ਮਾਰਕੇਟ) ਵਵਚਕਾਰ ਕੁਨ ਚੁੂੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੈਂਟਨ ਰੋਡ ਵਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਮਨਾ ਸੂੰਗਰਵਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਮਆਦ
20 ਜਨਵਰੀ, 2021 (ਬੁਿੱਧਵਾਰ) ਤਿੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਮੁਫਤ
ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਿੱਿ-ਿੱਿ ਟਜ਼ਟਲਹ ਆਂ ਟਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਿੁੱਲਹਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਿਾਂ ਅਤੇ
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ਕਾਰਿਕਾਲੀ ਸਮਾਂ, ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟਨਊਕਲੀਕ ਐਟਸਡ COVID-19 ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਟਕ ਅਿੰਟਤਕਾ 2
ਟਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਟਜ਼ਟਲਹ ਆਂ ਟਿੱਚ ਟਕਸੇ ਿੀ
ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਟਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਲੈ ਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਵਅਕਤੀ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਰਟਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਮਨਾ ਸੂੰਗਰਵਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਸਚੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮਹਾਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ (ਜੇ ਲਾਗ
ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ) www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html) ਤੇ ਜਾਓ
2. ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਵਚ ਹਾਿਰ ਹੋਣ ਲਈ (www.communitytest.gov.hk/en/ ਤੇ ਸਚੀ ਵੇਖ)ੋ
3. ਡੂੰ ਘੇ ਥੁਿੱਕ ਦੇ ਨਮਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਪੈਕ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 121 ਡਾਕਘਰਾਾਂ ,ਹਸਪਤਾਲ ਐਥਾਰਟੀ ਦੇ 20 MTR ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਜਾਾਂ 47 ਮਨੋ ਨੀਤ
ਜਨਰਲ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਵਨਕਾਾਂ (GOPCs) ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਵੈਂਵਡੂੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਅਤੇ ਨਮਨੇ ਦੇ ਇਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਮਨੇ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਪੋਆਇੂੰਟ ਤੇ ਵਾਵਪਸ ਦੇਣ ਲਈ (ਵੂੰਡਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਇਕਿੱਤਰ ਨਮਨੇ ਵਾਵਪਸ ਲੇ ਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ
ਲਈ www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html ਤੇ ਵੇਖ)ੋ ;
4. ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ GOPCs ਵਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ;
5.
ਵਨਿੱ ਜੀ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਵੈ-ਵਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ (DH) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ
ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਵਿੱਚ SMS ਨੋ ਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
(www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdff ਤੇ ਸਚੀ ਵੇਖ)ੋ ; ਜਾਾਂ
6.
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਜੇ ਲਾਗ ਹੋਵ)ੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਵਨਰਧਾਰਤ ਥਾਾਂਵਾਾਂ ਤੇ ਵੂੰਡੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਨਮਨੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਬੂੰਧਤ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਮਵਨਆਾਂ ਨਾਲ ਨਮਨੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਦਿੱਤੀ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਵਭਾਗਾਾਂ ਵਵਚ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਚ ਠਵਹਰੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਾਂ
ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਜੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਵਵਚ SMS ਨੋ ਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਨੋ ਵਟਸ ਦੀਆਾਂ ਿਰਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ।
"ਜੇ ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਲਿੱ ਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਰੂੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਹਰ
ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦਿੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਮਨਾ ਇਕਿੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ
ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਵਚ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ SMS ਨੋ ਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ'
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਤੇ
ਵਵਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਨੋ ਵਟਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ , ਵਜਥੋਂ ਤਿੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਦਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਅਤੇ ਹਿੱਥਾਾਂ
ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਿੱਖਣ ਸਮੇਤ ਵਬਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ, ਜਦ ਤਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ
ਹੋਣ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੂੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਣ ਤਿੱਕ ਉਨਹਾਾਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਨਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਿੱਛਵਗਿੱਛ 6275 6901 ਹਾਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਾਾਂ ਰੋਿਾਨਾ
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਵਵਅਕਤੀ ਵਕਸੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਸੈਂਟਰਾਾਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਯੋਜਨਾ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਿੱਪਵਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨਿ
www.communitytest.gov.hk/en/info/ 'ਤੇ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸੂੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗੀ ਜੋ ਸਬੂੰਧਤ ਜਗਹਾ' ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ
ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਕੀ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਨੋ ਵਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਨੋ ਵਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ
ਅਸਫਲ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 5,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਿੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਜਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਵਲ 4 (25,000 ਡਾਲਰ) 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ
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ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਸਬੂੰਧਤ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ DH, ਗਰਵਹ ਮਾਮਲੇ ਵਵਭਾਗ,
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਵਭਾਗ, ਹਾਊਵਸੂੰਗ ਵਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਪੁਵਲਸ ਫੋਰਸ, ਨੂੰ ਵਬਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਨਯੂੰਤਰਣ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ
(ਕੈਪ. 599) ਅਧੀਨ ਸਬੂੰਧਤ ਵਨਯਮਾਾਂ ਤਵਹਤ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋ ੜ
ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸਬੂੰਧਤ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ
ਅਸਫਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ ਵਲ 3 (10,000 ਡਾਲਰ) ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਿੂੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। COVID-19
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਨਿੱ ਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਡੇ ਟਾ
(ਪਰਇਵੇਸੀ) ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ. 486) ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਰਵਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਵਭਾਗ ਜਾਾਂ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਸਰਵਵਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਜੋ ਢੁਿੱਕਵੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਵਵਭਾਗਾਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਟਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਕਫਲੋ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਦੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਡਾਟੇ ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੱਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਕਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਉਨਹਾਾਂ ਸਾਰੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਹਾਲਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ, ਜਾਾਂ
ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਾਂ
ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ), ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲੇ ਤੁ ਰੂੰਤ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰਰੀ ਹੋਵੇ FHB ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ
ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਹਾਾਂ ਲਈ ਲਾਿਮੀ ਟੈਸਵਟੂੰਗ ਨੋ ਵਟਸ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅੂੰਤ / ਐਤਵਾਰ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2021
HKT 23:20 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
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