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ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋਟਟਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ 

************************************** 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਟਨਯਿੰਤਰਣ (ਕੁਝ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ) ਟਨਯਮ (ਕੈਪ .599J ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਟਧਕਾਰ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਟਿਚ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰੀਟਿਆ ਨੋਟਟਸ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਿਸ ਟਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਟਿਅਕਤੀ ਿੋ ਟਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 
ਸੱਤ ਟਨਰਧਾਰਤ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਮੌਿੂਦ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ (ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ) ਨੂਿੰ  COVID-19 ਟਨਊਕਟਲਕ ਐਟਸਡ ਟੈਸਟ 
ਕਰਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

    ਫੂਡ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਟਬਊਰੋ (FHB) ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਿ (18 ਿਨਿਰੀ) ਟਕਹਾ, ਟਕ “ਹਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਟਿੱਚ ਯਉ ਮਾ ਤੇਈ ਅਤੇ ਿੌਰਡਨ 

ਟਜ਼ਲਹੇ  ਟਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। "ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਟਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂਿੰ  ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ
‘ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰ ਗ’ 'ਤ ੇਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿੇ ਟਪਛਲੇ 14 ਟਦਨਾਂ ਟਿਚ ਇਕੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦੋ 
ਿਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਿੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਟਿਚ ਇਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂਿੰ  ਕੈਪ 599J ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋਟਟਸ ਟਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ। ਉਹ ਟਿਅਕਤੀ ਿੋ ਟਪਛਲੇ 14 ਟਦਨਾਂ ਟਿੱਚ ਸਬਿੰ ਧਤ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਮੌਿੂਦ ਸਨ, 

ਨੂਿੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦਿੰਡਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਅੱਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋਟਟਸ ਦੁਆਰਾ 
ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ।" 

   

     "ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋਟਟਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂਿੰ  ਗਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 
ਲਿੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਟਿਕਾਸ ਨੂਿੰ  ਟਧਆਨ ਟਿੱਚ ਰੱਿਟਦਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਨਰਧਾਰਤ ਿੇਤਰ ਦ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਪਰਬਿੰ ਧਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 
ਸਮੀਟਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਟਨਰਧਾਰਤ ਿੇਤਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਨੂਿੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਟਜ਼ਲਹੇ  ਟਿੱਚ ਲਾਗ 

ਦ ੇਿੋਿਮ ਨੂਿੰ  ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਨੂਿੰ  ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਟਕਉਂਟਕ 

ਟਨਰਧਾਰਤ ਿੇਤਰ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਟਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਿੋਿਮ ਿਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਿੇਤਰ ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਟਕਟਰਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤ ੇਅਤੇ ਤੁਰਿੰਤ 

ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਦ ੇਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ । ਮੋਬਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿੇਤਰ ਦ ੇ

ਸਾਰੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੋਣ ਿਾਂ ਨਾ । "  

  

    ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋਟਟਸ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਹੇਠ ਟਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

 

     ਕੋਈ ਿੀ ਟਿਅਕਤੀ (ਟਿਸ ਟਿਚ ਮਟਹਮਾਨ, ਿਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮ ੇਸ਼ਾਟਮਲ ਪਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ) ਿੋ 5 ਿਨਿਰੀ ਤੋਂ 18 ਿਨਿਰੀ, 2021 ਦੀ 
ਟਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਟਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਦ ੋਘਿੰਟੇ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱਤੇ ਟਕਸੇ ਿੀ  ਟਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਟਿਚ ਮੌਿੂਦ ਸਨ, ਨੂਿੰ   21 ਿਨਿਰੀ, 2021 

ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਿੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਦ ੇਅਧੀਨ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਟਹਲਾਂ ਹੀ 16 ਿਨਿਰੀ ਤੋਂ 18 ਿਨਿਰੀ 2021 ਦ ੇ

ਦਰਟਮਆਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋਟਟਸ ਟਿੱਚ ਟਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਿ।ੇ 
  
1. 184-186 Shanghai Street, Yau Tsim Mong 

2. Hang Fook Building, 170-174 Shanghai Street, Yau Tsim Mong 

3. 16-18 Reclamation Street, Yau Tsim Mong 

4. Bo Lun Building, 28-34 Battery Street, Yau Tsim Mong 

5. Siu Hing Building, 230-236 Temple Street, Yau Tsim Mong 

6. 542-544 Canton Road, Yau Tsim Mong 

7. 161-163 Temple Street, Yau Tsim Mong 
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     ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਈਗੁਨ ਸਟਰੀਟ (ਿੇਡ ਮਾਰਕੇਟ) ਟਿਚਕਾਰ ਕੁਨ ਚੁਿੰ ਗ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੈਂਟਨ ਰੋਡ ਟਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ 

ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂਿੰ  ਿਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ। ਿੱਿ-ਿੱਿ ਟਜ਼ਟਲਹਆਂ ਟਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਿੱੁਲਹਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਿਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰਿਕਾਲੀ ਸਮਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟਨਊਕਲੀਕ ਐਟਸਡ COVID-19 ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਟਕ ਅਿੰ ਟਤਕਾ ਟਿੱਚ 
ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਦ ੇਅਧੀਨ ਟਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਟਜ਼ਟਲਹਆਂ ਟਿੱਚ ਟਕਸੇ ਿੀ 
ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਟਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਦ ੇਅਧੀਨ ਟਿਅਕਤੀ ਹੇਠਾਂ ਟਦੱਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

  

1. ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਟਿਚੋਂ ਟਕਸੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੇਿੋ (ਿੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰ ਦਾ 
ਹੈ) www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html)ਤ ੇਿਾਓ 

  

2. ਟਕਸੇ ਿੀ ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਟਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ( www.communitytest.gov.hk/en/ ਤ ੇਸੂਚੀ ਿੇਿੋ(; 

3. ਡੂਿੰ ਘੇ ਗਲੇ ਟਿੱਚੋਂ ਥੁੱ ਕ ਦ ੇਨਮੂਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਪੈਕ ਨੂਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 121 ਡਾਕਘਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਐਥਾਰਟੀ ਦੇ 20 MTR ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਿਾਂ 47 

ਮਨੋਨੀਤ ਿਨਰਲ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਟਨਕਾਂ (GOPCs) ਟਿਿੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿੈਂਟਡਿੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਇਕ ਟਨਰਧਾਰਤ ਨਮੂਨੇ 

ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪੋਆਇਿੰਟ ਤ ੇਿਾਟਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ( ਿਿੰਡਣ ਦ ੇਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨਮੂਨੇ ਿਾਟਪਸ ਲੇਣ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ  
ਲਈ  www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html ਤ ੇਿੇਿੋ(; 

  

4. ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇਟਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸੇ਼ਿਰ ਦੇ ਟਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇਟਕਸੇ ਿੀ GOPCs ਟਿੱਚ ਟੈਸਟ 

ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ; 

5. ਟਨਿੱਿੀ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਿ-ੈਟਿਿਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋ ਟਸਹਤ ਟਿਭਾਗ (DH) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ 

ਦ ੇਨਤੀਟਿਆਂ ਦ ੇਸਬਿੰ ਧ ਟਿੱਚ SMS ਨੋਟੀਟਫਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ        

(www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdff ਤ ੇਸੂਚੀ ਿੇਿੋ); ਿਾਂ 
6. ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਿੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿ)ੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਬਿੰ ਟਧਤ ਟਨਰਧਾਰਤ ਥਾਂਿਾਂ ਤ ੇਿਿੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਅਤੇ ਸਬਿੰਧਤ ਟਦਸ਼ਾ ਟਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਮੂਟਨਆਂ ਨਾਲ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਿਾਪਸ ਕਰੋ। 
 

 

     ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੇਤਾਿਨੀ ਟਦੱਤੀ ਟਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ੇਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਟਿਭਾਗਾਂ ਟਿਚ ਿਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿਚ ਠਟਹਰੇ ਸਮੇਂ, ਿਾਂ 
ਪਰਾਈਿੇਟ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਿੋ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਟਿਆਂ ਦ ੇਸਬਿੰਧ ਟਿਚ SMS ਨੋਟੀਟਫਕੇਸ਼ਨ ਿਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋਟਟਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
 

"ਿੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਲੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਤੁਰਿੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਟਹਰ 

ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟਨਰਦੇਸ਼ ਟਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਮੋਬਾਈਲ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਿਾਂ ਕਟਮਊਟਨਟੀ 
ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਟਿਚ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" 

 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਦ ੇਅਧੀਨ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਿੇ ਿਾਲੇ SMS ਨੋਟੀਟਫਕੇਸ਼ਨ ਨੂਿੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ' 

ਤ ੇਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਅਟਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਨ ਤ ੇ

http://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html
http://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html
http://www.communitytest.gov.hk/en/
http://www.communitytest.gov.hk/en/
http://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html
http://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf
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Punjabi 
 

ਟਿਿਾਇਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ 
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋਟਟਸ ਦ ੇਤਟਹਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ , ਟਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕ ੇਸਦਾ ਮਾਸਕ ਪਟਹਨਣ ਅਤੇ 
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਿਣ ਸਮੇਤ ਟਬਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਉਪਾਅ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ, ਿਦ ਤਕ ਟਨਰਧਾਰਤ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 

ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦ ੇਨਤੀਿੇ ਸਿੰ ਭਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਟਨਿਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਹੀ ਰਟਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

 

     ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਪਰਬਿੰ ਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱੁਛਟਗੱਛ 6275 6901 ਹਾਟਲਾਈਨ 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਿਸ਼ੀਲ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਿੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਿੇ ਟਿਅਕਤੀ ਟਕਸੇ ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤ ੇਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਯੋਿਨਾ 
ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੱਪਿਾਇਿੰਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਪਟਹਲਾਂ ਹੀ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ 
ਹਾਟਲਾਈਨਜ਼ www.communitytest.gov.hk/en/info/ 'ਤ ੇਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 
 

ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਭਾਿਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਿੰਕਰਟਮਤ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ ਿੋ ਸਬਿੰ ਧਤ ਿਗਹਾ' ਤ ੇਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 

ਿਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਟਕ ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਾਂਚ ਦੇ ਨੋਟਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਿੀ ਟਿਅਕਤੀ ਿੋ ਟੈਸਟਟਿੰ ਗ ਨੋਟਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਟਿੱਚ 

ਅਸਫਲ ਰਟਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਿੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂਿੰ   5,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂਿੰ  ਟਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 
ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡਰ ਿੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ ਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਟਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਿੇਗੀ। ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਿੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂਿੰ  ਲੈਿਲ 4 ($25,000 )'ਤ ੇਿੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਛ ੇਮਹੀਟਨਆਂ ਦੀ 
ਿੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

     ਸਹਾਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਿਾ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟਿਭਾਗ ਦ ੇਸਬਿੰਧਤ ਅਟਧਕਾਰੀ ਟਿਿੇਂ ਟਕ ਟਸਹਤ ਟਿਭਾਗ DH, ਗਰਟਹ ਮਾਮਲੇ ਟਿਭਾਗ, ਸਮਾਿ 

ਭਲਾਈ ਟਿਭਾਗ, ਹਾਊਟਸਿੰਗ ਟਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪੁਟਲਸ ਫੋਰਸ, ਨੂਿੰ  ਟਬਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਟਨਯਿੰਤਰਣ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ)  ਕੈਪ .599) 

ਅਧੀਨ ਸਬਿੰ ਧਤ ਟਨਯਮਾਂ ਤਟਹਤ ਕੁਝ ਕਾਰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਟਧਕਾਰ ਟਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਸ ਟਿੱਚ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ  ਲੋੜ੍ ਪੈਣ ਤ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਟਿਅਕਤੀ ਿੋ ਸਬਿੰਧਤ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ 

ਿੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਿਲ 3 (10, 000ਡਾਲਰ ) ਦ ੇਿੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਟਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗਾ। COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ 

ਕੀਤੇ ਟਕਸੇ ਿੀ ਟਨਿੱਿੀ ਡਾਟੇ ਨੂਿੰ  ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਟਨਿੱਿੀ ਡੇਟਾ (ਪਰਇਿੇਸੀ (ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ) ਕੈਪ .486) 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿਰਟਤਆ ਿਾਿੇਗਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ ਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਟਿਭਾਗ ਿਾਂ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਸਰਟਿਸ 

ਪਰੋਿਾਈਡਰ ਿੋ ਢੁੱ ਕਿੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਸਿੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਸਿੰਬਿੰ ਟਧਤ ਟਿਭਾਗਾਂ ਨੂਿੰ  ਡੇਟਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਰਕਫਲੋ ਟਿੱਚ ਟਕਸੇ ਦ ੇਟਨਿੱਿੀ 
ਡਾਟੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਕਸੇ ਟਿਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸਿੰਸਥਾਿਾਂ ਨੂਿੰ   ਮੁਹੱਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

     ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਕਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਿਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਟਸਹਤ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱ਼ਕ ਹੈ, ਿਾਂ 
ਲਾਗ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀਆਂ  (ਟਿਿੇਂ ਟਕ ਉਹ ਟਿਅਕਤੀ ਿੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ੇਗਏ ਹੋਣ ਿਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ 
ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਟਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ), ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਮਲੇ ਹੋਣ ਤੁਰਿੰਤ ਿਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣ। ਿਦੋਂ ਉਹ ਿਰੂਰੀ ਹੋਿੇ FHB ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ 
ਟਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਟਧਆਨ ਟਿੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਟਿਸੇ਼ਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟਿੰਗ ਨੋਟਟਸ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਅਿੰਤ / ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 18 ਿਨਿਰੀ, 2021 
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