تمام کورئیرز کے لیے ایک دفعہ مفت  COVID-19ٹیسٹنگ سروس
ادارہ برائے خوراک و صحت (فوڈ اینڈ ہیلتھ بیورو) ) (FHBنے اعالن کیا ہے کہ کوریئر خدمات کے ذریعہ
COVID-19کی ممکنہ منتقلی کے بارے میں حالیہ عوامی خدشات کے پیش نظر  ،گھر گھر جا کر حکومت
تمام کوریئرز (بشمول کھانا دینے والے کوریئرز)کو ایک دفعہ مفت  COVID-19ٹیسٹنگ سروس ہانگ
کانگ میں کمیونٹی ٹیسٹنگ سینٹر میں  19سے  31جنوری  2021تک فراہم کرے گی تاکہ کمیونٹی میں
وائرس کی منتقلی کے خطرے کو کم کیا جاسکے ۔ کورئیرز کو کمیونٹی ٹیسٹنگ سینٹر بکنگ سسٹم
)(https://www.communitytest.gov.hk/en/
کے ذریعے مفت ٹیسٹنگ سروس کے لیے پہلے سے بکنگ کرانی پڑتی ہے۔ بکنگ  17جنوری  2021سے
کی جاسکتی ہے۔ جب سینٹرز میں مقررہ وقت پر پہنچیں ،تو کوریئرز کو بکنگ کے وقت استعمال ہونے والی
شناختی دستاویز اور تصدیق کے لیے ایس ایم ایس بکنگ کی تصدیق پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن
لوگوں نے اپائنٹمنٹ مختص نہیں کی ہے ان کو ٹیسٹنگ سروس کے لیے ؒ $240ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔
کمیونٹی ٹیسٹنگ سینٹرز روزانہ صبح  8بجے سے دوپہر  1:30اور سہہ پہر  2:30سے شام  8بجے تک
کھلے رہتے ہیں۔ صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کے عمل کا بھرپور انعقاد کیا جائے گا جب وہ دوپہر
اور رات کے وقت بند ہوں گے۔
 FHBنے یاد دہانی کرائی ہے کہ اگر کوریئرز میں عالمات پائی جائیں ،تو انہیں کمیونٹی ٹیسٹنگ سینٹرز
میں نہیں جانا چاہیے۔ انہیں فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنی چاہیے اور طبی پیشہ ور کی ہدایت کے
مطابق حکومت کی جانب سے فراہم کردہ مفت ٹیسٹنگ کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ دیگر مفت ٹیسٹنگ کے
ذرائع میں پوسٹ آفسس  MTR،اسٹیشنز یا اسپتال اتھارٹی کے نامزد جنرل آؤٹ پیشنٹ کلینک سے گلے کے
تھوک کے نمونہ جمع کرنے کا پیک حاصل کرنا شامل ہے۔
 FHBنے مزید کہا کہ اس مدت کے دوران جب کمیونٹی ٹیسٹنگ سینٹرز میں مفت ٹیسٹنگ کی خدمت فراہم
کی جاتی ہے  ،تو ہر کورئیر مفت ٹیسٹنگ کی خدمت صرف ایک بار لے سکتا ہے۔ اگر ٹیسٹ کا نتیجہ منفی
ہوا تو شرکاء کو ایس ایم ایس کے ذریعے ان کے موبائل فون کے ذریعے مطلع کیا جائے گا ۔ اگر کسی نمونہ
کا ابتدائی مثبت نتیجہ برآمد ہوا ،تو اسے ٹیسٹ کی تصدیق کے لیے محکمہ صحت کی پبلک ہیلتھ لیبارٹری
سروسز برانچ کے پاس بھیجا جائے گا۔ تصدیق شدہ کیسوں کی پیروی کی جائے گی اور اس کا اعالن محکمہ
کے مرکز برائے تحفظ صحت کے ذریعہ کیا جائے گا۔

