ෙකාවිඩේ-19 පරීක්ෂාව සඳහා කරනු ලබන ඉලේලීම
1. මෑතකදී, ෙහාංෙකාං හි සහතික කළ ෙකාවිඩේ-19 ෙරෝගී සංඛ්යාව ෙකටි කාලයක් තුළ දී වරේධනය වී
ඇත.
2. ෙරෝගය සංෙප්ර්ෂණය වීෙම් ක්රියා දාමය හැකි ඉක්මනිනේ මැඩලීම සඳහා ආණ්ඩුව මගිනේ අනිවාරේය
පරීක්ෂණ දැනේවීම් නිකුත් කර ඇත. අදාළ ෙගාඩනැගිලේලක් තුළ විෙශ්ෂිත කාලයක් තුළ පදිංචි වී
සිටින පුදේගලයිනේ නියමිත කාලය තුළ අනිවාරේය පරීක්ෂාවකට යටත් විය යුතුය. ඊට අදාළ ලැයිස්තුව
ෙමම ආසාදන අවදානම දිස්ත්රික්කය තුළ පහළ මට්ටමක් කරා ළඟා ෙවන ෙතක් ෙනානවත්වා
යවත්කාලීන කරනු ලැෙබේ.
3. අනිවාරේය පරීක්ෂණයට යටත් වීම සඳහා දැනේවීම් ලැබූ පුදේගලයිනේට ජංගම නිදරේශක එකතු

කිරීෙම් ස්ථාන වලදී ෙහෝ ප්රජා පරීක්ෂා මධ්යස්ථාන වලදී ෙනාමිලෙයේ පරීක්ෂාව සිදුකර ගත
හැකිය. ෙහාංෙකාං, ෙකාවේලූනේ, සහ අලුත් ප්රෙදේශ වල ප්රජා පරීක්ෂා මධ්යස්ථාන පිහිටුවා ඇත.
උදාහරණයක් වශෙයනේ යාඋ මා ෙත්යි වල මධ්යස්ථානය වනේෙනේ ෙහනේරි ජී ලිෙයානේ යාඋමෙතයි
ප්රජා මධ්යස්ථානයයි.
4. අනිවාරේය පරීක්ෂාව සඳහා නියමිත පුදේගලයිනේ සුදුසු පරිදි ෙරෝග වැළැක්වීෙම් ක්රියාමාරේග ගත යුතුය.
මුහුණු ආවරණ පැළඳීම සහ අත් පිරිසිදු කර ගැනීම, නිෙවස් තුළ රැඳී සිටීම, සහ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල
නිකුත් වී සහතික වන ෙතක් පිටතට යෑෙමනේ වැළකී සිටීමට හැකි පමණ ප්රාෙයෝගිකව කටයුතු කිරීම
එම ක්රියාමාරේග වලට අයත්ය.
5. පරීක්ෂණ දැනේවීමට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අසමත් වන ඕනෑම අයකු වරදක් සිදුකරනු ලබන
අතර $5,000 ක දඩ මුදලක් ෙගවීමටද සිදුවිය හැකිය.
6. තමුනේ අනිවාරේය පරීක්ෂණයට යටත් ෙනාවූවත් ෙපෟදේගලිකව තම ෙසෟඛ්ය තත්වය ගැන ෙහෝ
ආසාදන අවදානමක් ගැන සැකයක් ඇතිව තිෙබේ නම් (වසංගතය පැතිර ඇති ෙපෙදස් වල සංචාරය
කර තිබීම වැනි) ඔවුනේට වහාම පරීක්ෂණයක් සිදු කරගනේනා ෙලස ආණ්ඩුව බල කර සිටී.
7.

නවතම පරීක්ෂණ විධිවිධාන සඳහා, කරුණාකර රජෙයේ නිෙවේදන සමඟ රැඳී සිටිනේන.

8. ආණ්ඩුව මගිනේ නවතම දැනුම්දීම් සහ ෙකාවිඩේ-19 ආසාදනය සහ ෙසෟඛ්ය උපෙදස් මගිනේ
මහජනතාවට ෙස්වය සැලසීෙම් කටයුතු යවත්කාලින කිරීම් සඳහා (www.coronavirus.gov.hk)
නමිනේ ෙකාවිඩේ-19 ෙත්මාත්මක ෙවබේ අඩවියක් දියත් කර ඇත.
9. ජනවාරේගික සුළුතරයනේට නවතම යාවත්කාලීනයනේ ලබා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා, ෙවබේ
අඩවිෙයේ ප්රධාන අනේතරේගතය විවිධ භාෂා නවයකට පරිවරේතනය කර ඇත.
10. ෙකාවිඩේ-19 වසංගතයට එෙරහිව සටනේ කිරීමට අපි අත්වැලේ බැඳ ගනිමු.

