
 

Annex 2 
 

Mobile specimen collection stations in various districts providing services for the 
general public (as at 18 January 2021) 

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਜ਼ਲਿਆਂ ਜ਼ਵੱਚ ਮਬੋਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ 
ਸਟੇਸ਼ਨ  (18 ਜਨਵਰੀ 2021 ਅਨੁਸਾਰ)   

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 withare 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. 
ਨੋਟ: ਜੇ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਵੇਲ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਹੀ ਟੈਸਟਟਿੰ ਗ 
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਾਨ ਕਰਦਾੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਮਮੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪ੍ੈਂਦਾੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਦਾੇ ਨਾਲ ਦਾਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ 
ਟੈਸਟਟਿੰ ਗ ਲਈ ਖ ੱ ਲੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਲਾਮਮੀ ਪ੍ਰੀਟਖਆ ਦਾ ੇਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪ੍ਟਹਲ ਦਾਵੇੇਗਾ । ਮੋਬਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾੇ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਿੰ ਟਟਆ ਂਟਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਤਬਦਾੀਲੀਆ ਂਦਾੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । 
District 
ਜ਼ਿਲਿਾ Mobile specimen collection 

Opening dates 
ਖੁੱ ਲਿਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 

Operating hours 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘੰਟ ੇ

 
Station 

ਮੋਬਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨ   

Hong Kong Island ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਆਈਲੈਂਡ   
Southern 
ਸਾਉਥਰਨ    

 Wong Chuk Hang Sports Centre   
16 to 22 January 

16 ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 

10am to 8pm 
ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ 
ਤੱਕ 

  
16 January 
16 ਜਨਵਰੀ  

1pm to 8pm 
ਦਪੁਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ 
ਤੱਕ 

Eastern 
ਈਸਟ੍ਰਨ 

Open space outside Hiu Fung 
House and Sau Fung House, Fung 
Wah Eslate, Chai Wan 

17 to 18 January 
17 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ  

10am to 8pm 
ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ 
ਤੱਕ 

Kowloon ਕਾਊਲਨ    

    Wong Wong Tai Sin Square   
From today to 22 January 

ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 

10am to 8pm 
ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ 
ਤੱਕ 

    Tai Sin 
ਵੌਂਗ ਤਾਈ ਹਸਨ    
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Yau -Tsim 

Mong 
 

ਯਾਊ ਹਿਮ 
ਮਾਾੰਗ 

Kwun Chung Sports Centre, 6/F, 
Kwun Chung Municipal Services 
Building, 17 Bowring Street. 
Jordan 

16 to 20 January 
16 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ  

10am to 8pm 
ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ 
ਤੱਕ 

 

Section of Canton Road between 
Jordan Road and Saigon Street (also 
called JadeStreet) 

16 to 20 January 
16 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ  

10am to 8pm 
ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ 
ਤੱਕ 

Kowloon 
City 

ਕਾਉਲਨੂ ਸੀਟੀ Wuhu Street Temporary Playground 
18 January 
18  ਜਨਵਰੀ 

2 pm to 10pm 
ਦਪੁਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 
ਵਜੇ ਤੱਕ 

New Territories  ਨਨਊ ਟੈਨਿਟੋਿੀਸ   
Tsuen Wan 
ਟਿਨ ਵਾਨ 

 Sha Tsui Road Playground    
From today to 22 January 
ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 

10am to 8pm 
ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ 
ਤੱਕ 

 

Tennis court of Lido Garden, 41-

63 Castle Peak Road Sham Tseng, 

Tsuen Wan 

18 to 19 January 
18 ਤੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 

10am to 8pm 
ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ 
ਤੱਕ 

        

Islands 
ਆਈਲੈਂਡਸ 7-a-side Hard-surfaced Soccer 

From today to 22 January 
ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 

10am to 8pm 
ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ 
ਤੱਕ 

 Pitch, Tung Chung North Park                  


