
सब ैकुरियािवालाहरुलाई एक पटकको लागि (वान-अफ) नि:शलु्क COVID-19 परीक्षण सवेा 

खाद्य तथा स्वास््य नवभागले (फूड एण्ड हले्थ ब्यूरो) (FHB) हाल घि-घिमा जािे कुररयर सेवाहरु 

माफफ त COVID-19 को सम्भागवत भाइरस प्रसारणको गिन्तालाई ध्यानमा राख्दै समुदायमा 

भाइरस प्रसारणको जोगिम कम िनफ सबै कुरियिवालाहरुलाई (जसमा घरम ैिाना पुयाफउने कुररयर 

सेवा पगन समावेश िररएको) 19 देगि 31 जनवरी 2021 सम्म समुदागयक परीक्षण केन्रहरुमा एक 

पटक को लागि गन:शुल्क COVID-19 परीक्षण सेवा प्रदान िनेछ । कुरियिवालाहरुल े गन:शुल्क 

परीक्षण सेवा प्राप्त गिनका लागि सामुदागयक परीक्षण केन्रको बुककिं ि प्रणाली 

(https://www.communitytest.gov.hk/en/) माफफ त अगिम बुककिं ि गिुनपर्नछ । बुककिं ि 17 जनवरी 

2021 देगि िनफ सककन्छ । तोककएको समयमा केन्र पुिी सकेपगछ, कुरियिवालाहरुले प्रमाणीकिणको 

लानग बुककिं िमा प्रयोग गरिएको परिचय पत्र र SMS द्वािा प्राप्त बुककिं ि भएको प्रमाण प्रस्तुत िनफ 

आवश्यक हुन्छ । अगिम बुककिं ि निरेकाहरुले  परीक्षण सेवाको लागि $240 शुल्क गतनुफ पछफ । 

सामुदागयक परीक्षण केन्रहरु दैगनक गबहानको 8 बजे देगि कदउँसोको 1:30 सम्म  र कदउँसोको 

2:30  देगि रातीको 8 बजे सम्म िुल्ला रहनेछ । कदउँसो र राती बन्द भएको बेला पूणफरुपले सफाई र 

कीटाणुशोधन िररन्छ । 

यकद कुरियिवालाहरुमा केही लक्षणहरु देिा परेमा, FHB ले सामुर्ानयक परीक्षण केन्रहरुमा 

उपगस्थत नहुन आिह गर्नछ । पेशेवर गिककत्साको गनदेशन अनुसार उनीहरुले तुरुन्तै मेगडकल 

सहयोि गलन र सरकारद्वारा प्रदान गन:शुल्क परीक्षणमा सहभागी हुनपदफछ । अन्य गन:शुल्क परीक्षण 

माध्यमहरुमा समावेश गिेको घाँटी गभत्रको िकार/थुक नमूना सिंकलन प्याकहरु हुलाक कायाफलयहरु, 

MTR स्टेशनहरु वा तोककएको जेनेरल आउटपेसेन्ट (बानहरििंग) गललगनकहरुबाट प्राप्त िनफ सककन्छ ।  

FHB ले थप जानकारी गिे कक गन:शुल्क परीक्षण सेवा उपलब्ध गिेको अवगधमा प्रत्येक 

कुरियािवालाहरुले एक पटक मात्र गन:शुल्क परीक्षण िराउन सलछन् । परीक्षणको नगतजा नेिेरटभ 

आएमा मात्र सहभािीहरुलाई मोबाइल फोन माफफ त SMS द्वारा सूगित िररनेछ । यकद कुनै नमूना 

प्रारगम्भक रुपमा पोजेरटभ देगिएमा, स्वास््य गवभािको सावफजगनक स्वास््य प्रयोिशाला सेवा 

शािामा पठाइनेछ । पुगि भएका केसहरु गवभािको स्वास््य सिंरक्षण केन्र (र् सेन्टि फि हले्थ 

प्रोटेक्सि) ले फलो अप र घोषणा िनेछ । 

 


