2 ضمیمہ
Mobile specimen collection stations in various districts providing services
for the general public (as at 19 January 2021)
مختلف اضالع میں خدمات فراہم كرنے كے لیےعوام کے لیے عارضی نمونہ
( سے2021 جنوری19) جمع کرنے والے اسٹیشنز
Note: Generally speaking, mobile specimen collection stations only provide testing service for
local residents and workers who are subject to compulsory testing. Those stations marked with 
are open to all members of the public for testing, and will accord priority to those subject to
compulsory testing. Any changes in the operating hours of the mobile specimen collection stations
will be announced by individual stations.
 عارضی نمونہ جمع کرنے والے اسٹیشنز صرف مقامی رہائشیوں اور کارکنوں کے لیے ٹیسٹنگ کی،  عام طور پر:نوٹ
 کے نشان کے ساتھ نشان زدہ یہ ٹیسٹنگ اسٹیشنز عوام کے خدمت مہیا کرتے ہیں جو الزمی ٹیسٹنگ کے تابع ہیں ۔
 اور الزمی ٹیسٹنگ کے ساتھ مشروط افراد کو ترجیح دیں گے۔ عارضی نمونہ جمع کرنے والے اسٹیشنز، لیے کھلے ہیں
کے کام کے اوقات میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کا اعالن انفرادی اسٹیشنز کی طرف سے کیا جائے گا۔
Mobile specimen collection
Operating hours

Opening dates

کام کے اوقات

کھلنے کی تاریخیں

Station

District
ضلع

عارضی نمونہ جمع کرنے کا اسٹیشن
Hong Kong Island
ہانگ کانگ جزیرہ
10am to 8pm
16 to 22 January
Southern
 بجے8  بجے سے شام10 صبح
Wong Chuk Hang Sports Centre 
 جنوری تک22  سے16
جنوبی
تک
Kowloon
کولون
10am to 8pm
From today to 22 January Wong Tai Sin Square 
Wong Tai
 بجے8  بجے سے شام10 صبح
Sin
 جنوری تک22 آج سے
تک
وانگ تائی سن
10am to 8pm
16 to 20 January
 بجے8  بجے سے شام10 صبح
 جنوری تک18  سے16
تک
10am to 8pm
16 to 20 January
 بجے8  بجے سے شام10 صبح
 جنوری تک18  سے16
تک

Yau Tsim
Kwun Chung Sports Centre , 6/F,
Mong
Kwun Chung Municipal Services,
Building ,17 Bowring Street, Jordan یاؤ چم مونگ
Section of Canton Road between
Jordan Road and Saigon Street (also
called Jade Street) 

New Territories
10am to 8pm
From today to 22 January Sha Tsui Road Playground 
8  بجے سے شام10 صبح
 جنوری تک22 آج سے
بجے تک

نیو ٹیریٹوریز
Tsuen
Wan
چھن وان

10am to 8pm
Tennis court of Lido Garden, 41-63
18 to 19 January
8  بجے سے شام10 صبح
 جنوری19  سے18 Castle Peak Road Shan Tseng,
Tsuen Wan
بجے تک

10am to 8pm
From today to 22 January 7-a-side Hard-surfaced Soccer
8  بجے سے شام10 صبح
 جنوری تک22  آج سےPitch, Tung Chung North Park
بجے تک

Urdu
اردو

2

Islands
آئی لینڈز

