
ਸਾਰ ੇਕਰੋੀਅਰਾਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਫੁਤ ਕਵੋਿਡ -19 ਟਸੈਵਟਿੰਗ ਸਿੇਾ 

 

ਫੂਡ ਐਂਡ ਹਲੈਥ ਵਿਊਰੋ (FHB) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹ ੈਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਵਿਿੱਚ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿਿੱਚ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿੰਚਾਰਨ 

ਜੋਖਮ ਨੂਿੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੀਆਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਰਾਹੀਂ COVID-19 ਦੇ ਸਿੰਭਾਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਿਾਰੇ 

ਜਨਤਕ ਵਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੋਰੀਅਰਾਾਂ ਨੂਿੰ (ਟੇਕਿੇਅ ਫੂਡ ਕੈਰੀਅਰਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਟੈਸਵਟਿੰਗ 

ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਤੇ 19 ਤੋਂ 31 ਜਨਿਰੀ 2021 ਤਿੱਕ ਇਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਫਤ COVID -19 ਟੈਸਵਟਿੰਗ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ।  

ਕੋਰੀਅਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਟੈਸਵਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਿੁਵਕਿੰਗ ਵਸਸਟਮ (https://www.communetest.gov.hk/en/) 

ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਜਾਾਂਚ ਸੇਿਾ ਲਈ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਿੁਵਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਿੁਵਕਿੰਗ 17 ਜਨਿਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ਰੁ ੂਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਲੋਟਾਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਾਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਹੁਿੰਚਣ ਿੇਲੇ, ਕੋਰੀਅਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਿੁਵਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਰਤ ੇਜਾਣ 

ਿਾਲੇ ਪ੍ਛਾਣ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ SMS ਿੁਵਕਿੰਗ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹ ੈ । ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ 

ਅਪੌ੍ਇਿੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਿੁਕ ਕੀਤੀ ਹ ੈਉਹਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਟੈਸਵਟਿੰਗ ਸੇਿਾ ਲਈ $240 ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ੍ਣਗ ੇ। 

 

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਟੈਸਵਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 1:30 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 2:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 

ਿਜੇ ਤਕ ਖੁਿੱਲੇ੍ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਪ੍ਵਹਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂਿੰ ਿਿੰਦ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਡੂਿੰਘੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ।  

 

FHB ਨੇ ਯਾਦ ਵਦਿਾਇਆ ਹ ੈਵਕ ਜੇ ਕੋਰੀਅਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਲਿੱਛਣ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਟੈਸਵਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਤੁਰਿੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇ੍ਸ਼ੇਿਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਵਟਿੰਗ ਚੈਨਲਾਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਡਾਕਘਰਾਾਂ, MTR ਸਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਜਨਰਲ ਆਊਟ ਪੇ੍ਸ਼ੇਂਟ ਕਲੀਵਨਕਾਾਂ ਤੋਂ ਥੁਿੱਕ ਦ ੇ

ਨਮੂਨੇ ਭਿੰਡਾਰ ਪੈ੍ਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ। 

 

FHB ਨੇ ਅਿੱਗ ੇਵਕਹਾ ਵਕ ਇਸ ਅਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਟੈਸਵਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਜਾਾਂਚ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਰੀਅਰ ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਮੁਫਤ ਜਾਾਂਚ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਤਾਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਨੂਿੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਿੋਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ SMS ਦੁਆਰਾ ਸਵੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਜੇ ਵਕਸ ੇ

ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂਿੰ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 

ਪ੍ਿਵਲਕ ਹੈਲਥ ਲੈਿਾਰਟਰੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਿਰਾਾਂਚ ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 

ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਸਹਤ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕੇਂਦਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। 

 


