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รัฐบาลประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการทดสอบภาคบังคับ
*********************************************

รัฐบาลได้ใช้อานาจภายใต้ข้อบังคับการป้องกันและควบคุมโรค (การทดสอบภาค
บังคับสาหรับบุคคลบางคน) (ข้อ 599J) และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรือ
่ งการทดสอบภาค
บังคับซึ่งกาหนดให้บุคคลใดก็ตาม ที่เคยอยู่ในสถานที่สิบแห่งตามที่กาหนดในช่วงเวลาที่ระบุ
(บุคคลที่อยู่ภายใต้การทดสอบภาคบังคับ) เพื่อเข้ารับการทดสอบกรดนิวคลีอก
ิ COVID-19

โฆษกของสานักงานอาหารและสุขภาพ (FHB) กล่าวในวันนี้ (17 มกราคม) ว่า "เพื่อ
ตัดห่วงโซ่การแพร่ระบาดเชื้อในชุมชนให้เร็วที่สุด รัฐบาลได้ขยายขอบเขตสาหรับ 'การทดสอบ
ภาคบังคับบนพื้นฐานที่จาเป็น' หากได้รับการยืนยันสาหรับกรณีที่ไม่มีความเชื่อมโยงทางระบาด
วิทยาในสองหน่วยหรือมากกว่านั้นในอาคารเดียวกันภายในช่วง 14 วันที่ผ่านมา อาคาร
ดังกล่าวจะถือรวมอยู่ในประกาศการทดสอบภาคบังคับภายใต้ ข้อย่อย 599J บุคคลใดก็ตามที่
เคยอยู่ที่อาคารที่เกีย
่ วข้องเมื่อ 14 วันที่แล้ว จะต้องเข้ารับการทดสอบภาคบังคับ ซึ่งมีอาคารสาม
แห่งที่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นอยู่ภายใต้ประกาศการทดสอบภาคบังคับในวันนี้ "

"นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทีไ
่ ด้รับการยืนยันจานวนมากในเขต Yau Ma Tei และ Jordan
ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อตัดสายส่งในเขตนี้โดยเร็วที่สุดก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ตด
ั สินใจที่จะ
ดาเนินการขั้นต่อไป เกี่ยวกับ 'การทดสอบภาคบังคับตามเกณฑ์บังคับ' ในพื้นที่ที่ระบุล้อมรอบ
ด้วยถนน Nathan Road ทิศตะวันออก, Kansu Street ทางทิศเหนือ, Ferry Street ทางทิศ
ตะวันตก และ Jordan Roadทางทิศใต้ภายในพื้นที่ตามที่ระบุอาคารที่มีกรณีที่ได้รับการยืนยัน
อย่างน้อยหนึ่งกรณี ที่พบในหน่วยในช่วง 14 วันทีผ
่ ่านมาจะรวมอยูใ
่ นประกาศการทดสอบภาค
บังคับภายใต้ Cap. 599J บุคคลที่เคยอยู่ที่อาคารที่เกี่ยวข้องในช่วง 14 วันทีผ
่ ่านมาจะต้องได้รับ
การทดสอบภาคบังคับอาคาร 8 แห่งที่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นจะ ได้รับการคุ้มครองโดยประกาศ
การทดสอบภาคบังคับในวันนี้ "

"การทดสอบภาคบังคับของพื้นที่ที่ระบุข้างต้นจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องจนกว่า
ความเสี่ยงในการติดเชื้อในเขตจะลดลงเหลือในระดับต่า เพื่อให้เราสามารถควบคุมการติดเชื้อ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากความเสี่ยงในการติดเชื้อในชุมชนของพื้นที่ที่ระบุอาจ
สูงขึ้น รัฐบาลสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ได้รับการทดสอบในเชิงรุกอย่างทันท่วงที แม้ว่า
พวกเขาจะไม่ได้รับคาสั่งการทดสอบภาคบังคับก็ตาม สถานีเก็บตัวอย่างเคลือ
่ นที่จะให้บริการ
ทดสอบฟรีสาหรับผู้อยู่อาศัยทุกคนในพื้นที่โดยไม่คานึงว่าพวกเขาจะอยู่ภายใต้การบังคับ
หรือไม่ก็ตาม"

รายละเอียดของบุคคลที่ตอ
้ งผ่านการทดสอบภาคบังคับมีดังนี้:

บุคคลใดก็ตามที่อยูใ
่ นสถานที่ที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 เป็นเวลานานกว่าสองชั่วโมงใน
ช่วงเวลาใดก็ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 4 มกราคมถึง 17 มกราคม 2021 (รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
ผู้มาเยี่ยมเยียนผู้อยู่อาศัยและคนงาน) ต้องผ่านการทดสอบ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2021 หาก
บุคคลที่เข้ารับการทดสอบภาคบังคับเคยผ่านการทดสอบระหว่างวันที่ 15 มกราคมถึง 17
มกราคม 2021 พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในประกาศการทดสอบภาคบังคับ

รัฐบาลจะจัดตั้งสถานีเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่บริเวณ Wuhu Street Temporary Playground,
Kowloon City และที่ Lido Garden, Tsuen Wan โดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (18 มกราคม) ระยะเวลา

ให้บริการของสถานีเก็บตัวอย่างเคลือ
่ นที่ที่ Kwun Chung Sports Center และส่วนของ Canton
Road ระหว่าง Jordan Road และ Saigon Street (หรือที่เรียกว่า Jade Street) จะขยายไปถึงวันที่

20 มกราคม 2021 (วันพุธ) เพื่อให้บริการทดสอบฟรีสาหรับบุคคลที่ เพื่อการทดสอบภาคบังคับ
และผู้อยู่อาศัยอื่นๆ ในเขต วันที่เปิดและเวลาทาการของสถานีเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่ในเขตต่างๆ
ที่ให้บริการทดสอบกรดนิวคลีอิก COVID-19 ฟรีสาหรับประชาชนทั่วไประบุไว้ในภาคผนวก 2
นอกเหนือจากสถานีเก็บตัวอย่างแบบเคลือ
่ นที่แล้วบุคคลที่ต้องผ่านการทดสอบภาคบังคับยัง
สามารถเลือกทีจ
่ ะ เข้าทดสอบได้ที่ศูนย์ทดสอบชุมชนทุกแห่งในทุกเขตเพื่อรับการทดสอบโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

บุคคลที่ต้องผ่านการทดสอบภาคบังคับสามารถเลือกที่จะรับการทดสอบผ่านช่องทาง
ต่อไปนี้:

1. เข้าไปที่สถานีเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่ (ดูรายชื่อและกลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) ได้ที่
www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html)

เพื่อทาการทดสอบ
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2. เข้ารับการทดสอบได้จากศูนย์ทดสอบชุมชน (ดูรายชื่อได้ที่ www.communitytest.gov.hk/en/)

3. ขอรับชุดเก็บตัวอย่างน้าลายในคอลึกจากที่ทาการไปรษณีย์ทั้ง 121 แห่ง, รับจากตู้แจกจ่าย

ตัวอย่างที่สถานีรถไฟฟ้า MTR 20 สถานี หรือคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป (GOPC) ที่กาหนดไว้ 47
แห่ง ของกรมการโรงพยาบาลและส่งคืนตัวอย่างไปที่หนึ่งในจุดเก็บตัวอย่างทีก
่ าหนด (ดู
รายละเอียดจุดแจกจ่ายและเวลาทาการ และจุดรวบรวมตัวอย่างและเวลาทาการ ได้ที่
www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html)

4. เข้ารับการทดสอบได้ทท
ี่ ุกคลินิก GOPCs ของกรมการโรงพยาบาลตามคาแนะนาของแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล

5. ดาเนินการเข้ารับการทดสอบด้วยตนเอง ผ่านห้องปฏิบัติการเอกชนซึ่งได้รบ
ั การยอมรับจาก

กระทรวงสาธารณสุข (DH) และสามารถออกการแจ้งเตือนทาง SMS เกี่ยวกับผลการทดสอบได้
(ดูรายชื่อได้ที่ www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf); หรือ

6. ใช้ขวดเก็บตัวอย่างที่ได้รับการแจกจ่ายไปยังสถานที่ตามที่ระบุโดยศูนย์คุ้มครองสุขภาพ (ถ้า

มี) และส่งคืนขวดตัวอย่างพร้อมตัวอย่างที่เก็บรวบรวมตามคาแนะนาที่เกี่ยวข้อง

โฆษกเตือนว่าการทดสอบที่ได้รับจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของหน่วยงาน
โรงพยาบาล หรือในระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ
เอกชนที่ไม่สามารถออกรายงานผลการทดสอบโดยการแจ้งเตือนทาง SMS ถือว่าไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของประกาศการทดสอบภาคบังคับดังกล่าวข้างต้น

"หากผู้ที่ได้รับคาสั่งการทดสอบภาคบังคับมีอาการบ่งชี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีและ

เข้ารับการทดสอบตามคาแนะนาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรไปที่สถานีเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่
หรือศูนย์ทดสอบในชุมชน"
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บุคคลใดก็ตามที่ต้องผ่านการทดสอบภาคบังคับจะต้องเก็บการแจ้งเตือนทาง SMS ที่มี
ผลการทดสอบไว้เพื่อตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่มีอานาจทางกฎหมาย เมื่อเจ้าหน้าที่กาหนดให้
บุคคลนั้นต้องให้ข้อมูลเกีย
่ วกับการทดสอบที่ระบุ

นอกจากนี้บุคคลที่ต้องเข้ารับการทดสอบภายใต้ประกาศการทดสอบภาคบังคับควร
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยและการ
รักษาสุขอนามัยของมือ และเว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบที่ระบุไว้, ให้อยู่ในสถานที่พัก
อาศัยของตน และหลีกเลีย
่ งการออกไปข้างนอกจนกว่าจะได้รับผลการทดสอบเท่าที่จะสามารถ
ทาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบภาคบังคับได้ที่ สายด่วน 6275 6901 ซึ่งให้บริการ
ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. หากบุคคลที่อยู่ภายใต้คาสั่งการทดสอบภาคบังคับต้องการ
วางแผนเข้ารับการทดสอบตามที่ศูนย์ทดสอบชุมชนใดๆ ก็สามารถตรวจสอบสถานะของศูนย์
เพื่อทาการนัดหมายเวลาล่วงหน้าได้ สายด่วนของศูนย์ทดสอบชุมชน ดูรายละเอียดได้ที่
www.communitytest.gov.hk/en/info/

รัฐบาลจะยังคงติดตามผู้ที่อาจติดเชื้อซึ่งเคยไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัดว่าพวกเขาปฏิบัติตามประกาศการทดสอบหรือไม่ บุคคลใดทีไ
่ ม่ปฏิบัติตาม
ประกาศการทดสอบจะถือว่ากระทาความผิดและอาจถูกปรับเป็นเงิน 5,000 เหรียญฮ่องกง บุคคล
นั้นจะได้รับคาสั่งการทดสอบภาคบังคับที่กาหนดให้เขาหรือเธอต้องเข้ารับการทดสอบภายใน
กรอบเวลาทีก
่ าหนด การไม่ปฏิบัติตามคาสั่งถือเป็นความผิดและผู้กระทาความผิดจะต้องระวาง
โทษปรับที่ระดับ 4 (25,000 เหรียญฮ่องกง) และจาคุกเป็นเวลาหกเดือน

สมาชิกของบริการเสริมทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานเช่น
DH, กรมกิจการภายใน, กรมสวัสดิการสังคม, กรมการเคหะ และ กรมตารวจฮ่องกง จะได้รับ

อานาจในการปฏิบัติหน้าที่บางอย่างภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายการป้องกัน
และควบคุมโรค (ข้อ 599) รวมทั้งการขอข้อมูลของบุคคลใดก็ตามและให้ความช่วยเหลือเมื่อ
จาเป็น บุคคลใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามคาขอที่เกี่ยวข้องได้กระทาความผิดและต้องระวางโทษ
ปรับที่ระดับ 3 (10,000 ดอลลาร์) การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เพื่อทาการ
ทดสอบ COVID-19 ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็น
ส่วนตัว) (ข้อ 486) หน่วยงานรัฐบาลหรือผู้ให้บริการทดสอบที่จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจให้
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ข้อมูลแก่ DH หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกีย
่ วข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการแพร่ระบาดตาม
ความจาเป็น ขั้นตอนการดาเนินงานไม่เกี่ยวข้องกับการให้ขอ
้ มูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่องค์กรหรือ
บุคคลภายนอกฮ่องกง

โฆษกกล่าวว่า "รัฐบาลขอความร่วมมือให้ทุกคนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ
ของตนเองหรือบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ (เช่น บุคคลที่ไปได้เข้าไปยังสถานที่ที่มีการ
แพร่ระบาดของโรค หรือติดต่อกับผู้ป่วยที่ได้รบ
ั การยืนยันแล้ว) เข้ารับการทดสอบโดยทันทีเพื่อ
ระบุหาบุคคลผู้ติดเชื้อในระยะแรก ทาง FHB จะเผยแพร่ประกาศการทดสอบภาคบังคับเกีย
่ วกับ
กลุ่มเฉพาะเมื่อจาเป็นโดยคานึงถึงการพัฒนาของการแพร่ระบาดและอัตราการเข้าร่วมการ
ทดสอบ "

จบ/วันอาทิตย์ 17 มกราคม 2021
เผยแพร่ ที่ HKT 23:20
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