
Dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí một lần cho tất cả các nhà cung cấp 

dịch vụ vận chuyển 

 

Cục Thực phẩm và Y tế (FHB) thông báo rằng trước mối lo ngại gần đây của công 

chúng về khả năng lây truyền COVID-19 thông qua các dịch vụ vận chuyển tận nơi, 

Chính phủ sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí một lần cho tất cả 

những người vận chuyển (bao gồm cả những người giao đồ ăn uống) tại Hồng Kông 

từ ngày 19 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021 tại các trung tâm xét nghiệm cộng đồng để 

giảm nguy cơ lây nhiễm vi rút trong cộng đồng. Những người vận chuyển phải đặt 

trước dịch vụ xét nghiệm miễn phí thông qua hệ thống đặt chỗ của trung tâm xét 

nghiệm cộng đồng (https://www.communitytest.gov.hk/en/). Việc đặt chỗ có thể được 

thực hiện bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 năm 2021. Khi đến các trung tâm vào các 

khoảng thời gian được chỉ định, người giao hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân được 

sử dụng tại thời điểm đặt chỗ và xác nhận đặt chỗ qua SMS để xác minh. Những 

người chưa đặt lịch hẹn sẽ phải trả $240 cho dịch vụ xét nghiệm. 

 

Các trung tâm xét nghiệm cộng đồng mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 1 giờ 30 

chiều và từ 2 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối. Làm sạch và khử trùng sâu sẽ được tiến hành 

khi trung tâm đóng cửa vào buổi trưa và tối.  

 

FHB nhắc lại rằng nếu những người vận chuyển có các triệu chứng bệnh, họ không 

nên đến các trung tâm xét nghiệm cộng đồng. Họ cần được chăm sóc y tế ngay lập tức 

và làm xét nghiệm miễn phí do Chính phủ cung cấp theo hướng dẫn của chuyên gia y 

tế. Các kênh xét nghiệm miễn phí khác bao gồm lấy bộ lấy mẫu nước bọt sâu cổ họng 

từ bưu điện, trạm MTR hoặc các phòng khám ngoại trú đa khoa được chỉ định của Cơ 

quan quản lý bệnh viện. 

 

FHB cho biết thêm rằng trong thời gian dịch vụ xét nghiệm miễn phí được cung cấp 

tại các trung tâm xét nghiệm cộng đồng, mỗi người vận chuyển chỉ có thể nhận được 

dịch vụ xét nghiệm miễn phí một lần. Người tham gia sẽ được thông báo bằng tin 

nhắn SMS thông qua điện thoại di động của họ nếu kết quả xét nghiệm là âm tính. 

Nếu bất kỳ mẫu xét nghiệm nào được xét nghiệm dương tính sơ bộ, mẫu xét nghiệm 

đó sẽ được chuyển đến Chi nhánh Dịch vụ Xét nghiệm Y tế Công cộng của Sở Y tế để 

xét nghiệm khẳng định. Các trường hợp được xác nhận dương tính sẽ được Trung tâm 

Bảo vệ sức khỏe của Sở theo dõi và thông báo. 

 


