Apela para sa COVID-19 Pagsubok
1.

Kamakailan lamang, isang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang natagpuan ng
sa loob ng maikling panahon sa Hong Kong.

2.

Upang maputol ang kadena ng paghahatid sa pamayanan ng sa lalong madaling panahon, ang
Gobyerno ay naglalabas ng sapilitang mga paunawa sa pagsubok. Ang mga taong naroroon sa
mga nauugnay na mga gusali sa loob ng isang tinukoy na tagal ng panahon ay kailangang
sumailalim sa sapilitang pagsubok sa loob ng isang tinukoy na tagal ng panahon. Ang nauugnay
na listahan ay patuloy na maa-update hanggang sa ang panganib sa impeksyon sa distrito ay
mabawasan sa isang mababang antas .

3.

Ang mga taong napapailalim sa pagsubok sa ilalim ng sapilitang mga paunawa ng pagsubok ay
maaaring sumailalim sa libreng pagsubok sa mga istasyon ng koleksyon ng ispesimen ng mobile
o mga sentro ng pagsusuri sa pamayanan. May mga sentro ng pagsubok sa pamayanan sa Hong
Kong, Kowloon at sa New Territories. Halimbawa, ang sentro sa Yau Ma Tei ay ang Henry G
Leong Yaumatei Community Center.

4.

Ang mga taong napapailalim sa pagsubok sa ilalim ng sapilitang paunawa ng pagsubok ay dapat
gumawa ng naaangkop na mga hakbang sa pag-iwas sa personal na karamdaman kabilang ang
pagsusuot ng maskara at pagpapanatili ng kalinisan ng kamay, at manatili sa kanilang bahay at
iwasang lumabas hanggang sa matiyak ang resulta ng pagsubok hanggang sa maisasagawa ito .

5.

Sinumang tao na nabigo na sumunod sa paunawa ng pagsubok ay nakagawa ng isang
pagkakasala at maaaring pagmultahin ng isang nakapirming parusa na $5,000.

6.

Hinihimok ng Pamahalaan ang lahat ng mga indibidwal na may pag-aalinlangan tungkol sa
kanilang sariling mga kondisyon sa kalusugan, o mga indibidwal na may mga panganib sa
impeksyon (tulad ng mga indibidwal na bumisita sa mga lugar na may mga paglaganap ng
epidemya) upang sumailalim kaagad sa pagsubok, kahit na hindi sila napapailalim sa sapilitang
pagsusuri.

7.

Para sa pinakabagong pag-aayos ng pagsubok, mangyaring manatili sa mga anunsyo ng
Pamahalaan.

8.

Inilunsad ng Pamahalaan ang website na "COVID-19 Thematic Website"
(www.coronavirus.gov.hk) para sa pagpapahayag ng pinakabagong mga update sa iba't ibang
mga balita tungkol sa impeksyon at payo sa kalusugan ng COVID-19 upang matulungan ang
publiko na maunawaan ang pinakabagong mga update .

9.

Upang mapadali ang mga etnikong minorya na makatanggap ng mga pinakabagong update, ang
pangunahing nilalaman ng website ay naisalin sa siyam na magkakaibang wika .

10. Sumabay tayo sa mga kamay sa paglaban sa epidemya ng COVID-19.
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