(Bengali version)

বাধ্যতামূলক পরীক্ষণের নিণদেশপ্রাপ্ত বযক্তিণদর জিয
ককানিড-19 নিউণেনিক অ্যানিড কেণের পদ্ধনত
সাধারণ ভাবে, আইনরক্ষক অফিসাবরর দ্বারা পরীফক্ষত হওয়ার জনয যখনই সংফিষ্ট অফিসাবরর
তাবের ফনবেেফিত টেবের ফেষবয় তথ্য টেখার প্রবয়াজন পড়বে তা টেখাবনার জনয োধযতামূলক
পরীক্ষবণর ফনবেেিপ্রাপ্ত েযক্তিবের টেবের িলািল সম্বফলত SMS টনাটেফিবকিনটে সবে
রাখবত হবে
সরকার জাফনবয়বে টয COVID-19 পরীক্ষা েযেস্থার কাযকাফরতা
ে
েৃক্তির জনয ফেবিষ পফরফস্থফত
োড়া োধযতামূলক পরীক্ষার পিফত ফহসাবে ফিপ টরাে সযালাইভার নমুনার পফরেবতে টপিাোর
টলাবকবের দ্বারা(টপিাোর টসায়াে নমুনা সংগ্রহ) নাক ও গলার টসায়াবের সক্তিফলত নমুনা
টনওয়া হবে
নিণনাি যাত্রাপথগুনল শুধ্ুমাত্র দৃষ্টাণের জিয কদওিা হল োধযতামূলক পরীক্ষবণর
ফনবেেিপ্রাপ্ত েযক্তিবের সংফিষ্ট ট াষণাগুফল মন ফেবয় পড়বত হবে
1. পরীক্ষার জনয টয টকান ভ্রামযমাণ নমুনা সংগ্রহ টেিবন (তাফলকা ও লক্ষয গরুপ টেখুন(যফে
প্রবযাজয হয়) https://www.communitytest.gov.hk/en/station/) সাইবে;
2. টকান CTC-টত উপফস্থত থ্াকার জনয ( www.communitytest.gov.hk/en এখাবন তাফলকা
টেখুন);
3. স্বাস্থয েপ্তবরর দ্বারা মানযতাপ্রাপ্ত এেং টেে টরজাবের এসএমএস টনাটেফিবকিন ফেবয়
থ্াবক এমন প্রাইবভে লযােগুফল টথ্বক ফনবজ ফনবজ পরীক্ষার েযেস্থা করার জনয ( এখাবন
তাফলকা
টেখুন www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf), এেং
নমুনায় গলা ও নাবকর সক্তিফলত টসায়াে ফনবত হবে; ো
4. CHP দ্বারা প্রেত্ত নমুনা টোতল েযেহাবরর জনয (যফে প্রবযাজয হয়), এেং ফনয়ম অনুযায়ী
মবলর নমুনা সহ টোতল টিরত টেওয়ার জনয
োধযতামূলক পরীক্ষার জনয োধয টকান েযক্তি যফে মানযতাপ্রাপ্ত টকান ফিফকৎসবকর কাে টথ্বক
একটে টমফিকাল সাটেে ফিবকে টেয় যা অনুসাবর প্রমাফণত হয় টয ফতফন স্বাস্থযজফনত সমসযার
জনয গলা ও নাবকর সক্তিফলত টসায়াে নমুনা ফেবত পারবেন না, তাহবল ফতফন ফনম্নফলফখত উপায়
অেলম্বন করবত পাবরন:
1. 121 টে টপাে অফিস, 20 টে MTR টেিবন েসাবনা টভক্তডং টমফিন ো 47 টে হাসপাতাবলর
ফনফেেষ্ট টজনাবরল আউে-টপবিন্ট ফিফনবকর (GOPC) টয টকানটে টথ্বক ফিপ টরাে
সযালাইভা নমুনা সংগ্রহ পযাক ফনবত পাবরন ও টয টকান নমুনা সংগ্রহ টকবে (ফেফল টকে ও
সময়, এেং নমুনা সংগ্রহ টকে ও সময় টেখুন এখাবন www.coronavirus.gov.hk/eng/earlytesting.html) নমুনা জমা করবত পাবরন;
2. হাসপাতাবলর টপিাোর ফিফকৎসবকর পরামিমত
ে
টয টকান হাসপাতাবলর GOPC-টত
পরীক্ষা করাবনার জনয ো
3. স্বাস্থয েপ্তবরর দ্বারা মানযতাপ্রাপ্ত প্রাইবভে লযাে ও টেে টরজাবের এসএমএস
টনাটেফিবকিন ফেবত সক্ষম লযাে টথ্বক ফনবজ পরীক্ষার েযেস্থা করার জনয

হাসপাতাল কতৃপ
ে বক্ষর েু েনা
ে
ও এমারবজক্তি ফেভাগ ো হাসপাতাবল থ্াকার সময়, ো
এসএমএস টরজাে ফেবত পাবরফন এমন প্রাইবভে লযাবের দ্বারা করা পরীক্ষার োধযতামূলক
পরীক্ষার টনাটেবির টক্ষবে মানযতা পাবে না।
যফে োধযতামূলক টেফেং-এর ফনবেেিপ্রাপ্ত েযক্তিবের লক্ষণ থ্াবক, তাহবল তাাঁবের অফেলবম্ব
ফিফকৎসবকর পরামি ফনবত
ে
হবে এেং টপিাোর ফিফকৎসবকর ফনবেেি অনুযায়ী পরীক্ষা করাবত
হবে তাাঁবের কফমউফনটে টেফেং টসন্টারগুফলবত যাওয়া উফিত হবে না
উপরন্তু, টেফেং-এর ফনবেেিপ্রাপ্ত েযক্তিবের যতো সম্ভে েযক্তিগত টরাগ প্রফতবরাধ েযেস্থা টযমন
মাস্ক পরা এেং হাত পফরষ্কার রাখার মবতা ফেষয় টমবন িলা উফিত; এেং ফনফেেষ্ট টেে করাবনার
প্রবয়াজন োড়া ফনবজর োফড় ো েযক্তিগত পফরসবর থ্াকা উফিত এেং টেবের িলািল না পাওয়া
অফি কাবজর জায়গায় যাওয়া উফিত নয়
োধযতামূলক টেফেং সংক্রান্ত টয টকান ক্তজজ্ঞাসা 6275 6901 এই হেলাইবন করবত পাবরন যা
টরাজ সকাল ৯ো টথ্বক সন্ধ্যা ৬ ো অফি িালু থ্াকবে যফে টকান েযক্তি টকান কফমউফনটে টেফেং
টসন্টাবর টেে করাবনার পফরকল্পনা কবরন, তাহবল আবগ টথ্বক টসন্টাবরর অযাপবয়ন্টবমন্ট
টেোস টিক করবত পাবরন
কফমউফনটে টেফেং টসন্টাবরর হেলাইনগুফল www.communitytest.gov.hk/en/info/ এখাবন
পাবেন

