
 سروس یسٹنگٹ COVID- 19دفعہ مفت یکا  یےکے ل یرزتمام کورئ

 

 یعہخدمات کے ذر  یئرہے کہ کور  یانے اعالن ک (FHB) (یوروب   یلتھہ  ینڈبرائے خوراک و صحت )فوڈ ا  ادارہ

COVID-19 نظر ، گھر گھر جا کر حکومت    یشخدشات کے پ   یعوام  یہحال  یںکے بارے م  ی ممکنہ منتقل  یک

گ سروس ہانگ  یسٹنٹ COVID-19 دفعہ مفت  یک(کو ایئرزوالے کور   ینے)بشمول کھانا د  یئرزتمام کور

فراہم کرے گ  2021  یجنور  31سے    19  یںم  ینٹرس  یسٹنگٹ  یونٹیکم   یںکانگ م   یں م  یونٹیتاکہ کم  یتک 

 بکنگ سسٹم  ینٹرس  یسٹنگٹ  ونٹیی کو کم  یرزجاسکے ۔ کورئ یاکے خطرے کو کم ک  یمنتقل یوائرس ک

(https://www.communitytest.gov.hk/en/) 

سے    2021  یجنور   17ہے۔ بکنگ    یپڑت  یبکنگ کران  ےپہلے س  یےسروس کے ل  یسٹنگمفت ٹ  یعےکے ذر 

 یکو بکنگ کے وقت استعمال ہونے وال  یئرزتو کور  یں،مقررہ وقت پر پہنچ  یںم  ینٹرزہے۔ جب س  یجاسکت  یک

ہے۔ جن    یضرورت ہوت  یکرنے ک  یشپ  یقتصد یبکنگ ک  یسا   یما  یسا  یےکے ل یقاور تصد  یزدستاو   یشناخت

 ۔یضرورت ہوگ  ی$ ادا کرنے ک240ؒ  یےسروس کے ل  یسٹنگہے ان کو ٹ  یک  یںلوگوں نے اپائنٹمنٹ مختص نہ 

 

بجے تک    8شام  سے    2:30اور سہہ پہر    1:30بجے سے دوپہر    8روزانہ صبح    ینٹرزس   یسٹنگٹ  کمیونٹی

جائے گا جب وہ دوپہر    یاسے پاک کرنے کے عمل کا بھرپور انعقاد ک  یماور جراث  ی۔ صفائیںکھلے رہتے ہ

 اور رات کے وقت بند ہوں گے۔ 

 

FHB    ینٹرز س  یسٹنگٹ  یونٹیکم  یںہتو ان  یں،جائ  یعالمات پائ  یںم  یئرزہے کہ اگر کور  یکرائ  یدہان  یادنے  

کے    یتہدا  یور ک  یشہپ  یاور طب  یےچاہ  یامداد حاصل کرن  یطور پر طب  یفور   یں۔ انہیےجانا چاہ  یںنہ  یںم

کے    یسٹنگ مفت ٹ  یگر ۔ دیےکے عمل سے گزرنا چاہ   یسٹنگجانب سے فراہم کردہ مفت ٹ  یمطابق حکومت ک

سے گلے کے    ینککل  یشنٹ کے نامزد جنرل آؤٹ پ  یاسپتال اتھارٹ  یا  یشنز اسٹ  MTR پوسٹ آفسس ،  یںذرائع م

 حاصل کرنا شامل ہے۔ یکتھوک کے نمونہ جمع کرنے کا پ

 

FHB  خدمت فراہم   یک  یسٹنگمفت ٹ  یںم  ینٹرزس  یسٹنگٹ   یونٹیکہا کہ اس مدت کے دوران جب کم  یدنے مز

  یمنف یجہ کا نت یسٹ کتا ہے۔ اگر ٹبار لے س یکخدمت صرف ا یک  یسٹنگمفت ٹ  یرہے ، تو ہر کورئ   یجات یک

نمونہ    یگا ۔ اگر کس  ےجائ  یامطلع ک  یعےان کے موبائل فون کے ذر  یعےکے ذر  یسا  یما  یسہوا تو شرکاء کو ا

  یبارٹریل  یلتھپبلک ہ   یمحکمہ صحت ک  یےکے ل  یقتصد  ی ک  یسٹبرآمد ہوا، تو اسے ٹ  یجہمثبت نت  یکا ابتدائ

اور اس کا اعالن محکمہ    یجائے گ  یک  یرویپ  یک  یسوںشدہ ک  یقجائے گا۔ تصد  یجاسروسز برانچ کے پاس بھ

 جائے گا۔ یاک  یعہکے مرکز برائے تحفظ صحت کے ذر

 

 

 

 

 


