Layanan Tes COVID-19 gratis satu kali untuk semua kurir
Biro Pangan dan Kesehatan (FHB) mengumumkan bahwa mengingat kekhawatiran
publik baru-baru ini tentang kemungkinan penularan COVID-19 melalui layanan
kurir dari pintu ke pintu, Pemerintah akan menyediakan layanan tes COVID-19 gratis
satu kali kepada semua kurir. (termasuk kurir makanan yang dibawa pulang) di Hong
Kong dari tanggal 19 hingga 31 Januari 2021 di pusat tes komunitas untuk
mengurangi risiko penularan virus di komunitas. Para Kurir harus membuat
pemesanan terlebih dahulu untuk layanan tes gratis melalui sistem pemesanan pusat
tes komunitas (https://www.communitytest.gov.hk/en/). Pemesanan dapat dilakukan
mulai tanggal 17 Januari 2021. Saat tiba di pusat-pusat dalam slot waktu yang
ditentukan, kurir diwajibkan untuk menunjukkan dokumen identitas yang digunakan
pada saat pemesanan dan SMS konfirmasi pemesanan untuk verifikasi. Mereka yang
belum membuat janji temu harus membayar $ 240 untuk layanan tes.
Pusat-pusat tes komunitas buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 1:30 siang dan
dari pukul 2:30 siang hingga 8:00 malam. Pembersihan dan desinfeksi menyeluruh
akan dilakukan saat tutup pada sore dan malam hari.
FHB mengingatkan bahwa jika kurir memiliki gejala, mereka tidak boleh mendatangi
pusat tes komunitas. Mereka harus segera mencari perhatian medis dan menjalani tes
gratis yang disediakan oleh Pemerintah seperti yang diinstruksikan oleh seorang
profesional medis. Saluran tes gratis lainnya termasuk mendapatkan paket
pengambilan spesimen air liur tenggorokan dalam dari kantor pos, stasiun MTR atau
klinik rawat jalan umum yang ditunjuk dari Otoritas Rumah Sakit.
FHB menambahkan bahwa selama periode saat layanan tes gratis disediakan di pusat
pengujian komunitas, setiap kurir hanya dapat menerima layanan tes gratis sekali.
Peserta akan diberitahu lewat SMS melalui ponselnya jika hasil tes negatif. Jika ada
spesimen yang pada mulanya dites positif, spesimen tersebut akan dirujuk ke Cabang
Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dari Departemen Kesehatan untuk tes
konfirmasi. Kasus yang dikonfirmasi akan ditindaklanjuti dan diumumkan oleh
Departemen Pusat Perlindungan Kesehatan.

