(Sinhala version)

අනිවාර්ය පරීක්ෂණයට යටත් පුද්ගලයින් සඳහා
COVID-19 නියුක්ලලයික් අම්ල පරීක්ෂාව සිදුකර ගැනීලම් මාර්ග
පපොදුපේ අනිවොර්ය පරීක්ෂණය අවශ්ය වන සෑම පුද්ගලයකු විසින්ම පරීක්ෂණපේ
ප්රතිඵල අඩංගු පෙටි පණිවිඩ දැනුම් දීම, ඔවුන් විසින් ෙර ගත යුතු එම විපේෂ
පරීක්ෂණපේ පතොරතුරු ලබොගැනීම සඳහො නීතිය ක්රියොත්මෙ කිරීමට බලයලත්
නිලධොරියකුට අවශ්ය වූ විට පපන්ීම සඳහො තමුන් ළඟ තබො ගත යුතුය.
COVID-19 පරීක්ෂණයන්ි සොර්ථෙත්වය ඉහළ නැංීපම් අරමුණින් අනිවොර්ය
පරීක්ෂණ ක්රපමේදයක් පලසින් ඇතැම් අවස්ථොවන්ි හැරඋගුපර් පසම පටල ,
වෘත්ීමය පසම පටල ( සොම්පල පවනුවට වෘත්ීයපේදීන් විසින් එෙතු ෙරන ලද
නොසපේ සහ උගුපර් ඒෙොබද්ධ පසම පටල සොම්පල ආපද්ශ් )සොම්පලකිරීම සඳහො
වැඩිදුරටත් පියවර ගන්නො බවට රජය විසින් දැනුම් පදන ලදී.
පහත දැක්ලවන මාර්ග ඔබලේ
පරීක්ෂණයට යටත් වූ පුද්ගලයින් විසින්
1.

2.
3.

4.

ලයාමුව

සඳහා

පමණි.

අනිවොර්ය

පරීක්ෂණය සඳහො ඕනෑම ජංගම සොම්පල එෙතු කිරීපම් මධයස්ථොනයෙට
යොම
)අදොළ වන්පන් නම්( ලැයිස්තුව සහ ඉලක්ෙ ෙණ්ඩොයම්(
https://www.communitytest.gov.hk/en/station/ බලන්න);
ඕනෑම CTC මධයස්ථොනයෙට යොම (www.communitytest.gov.hk/en ි ඇති
ලැයිස්තුව බලන්න);
පසෞඛ්ය පදපොර්තපම්න්තුව විසින් පිළිගත්පපෞද්ගලිෙ රසොයනොගොර මගින් ,
පිළිපයළ කිරීම සහ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල පිළිබඳව-පරීක්ෂණ ස්වයංපෙටි පණිවුඩ
මගින්
දැනුම්
දීම්
ෙළ
හැකි
අතර ,
(www.coronirus.gov.hk/pdf/List_of_recognized_laboratories_RTPCR.pdf
ි
ලැයිස්තුව බලන්න), අදොළ සොම්පල නොසපයි සහ උගුපරි ඒෙොබද්ධ පසම
පටලවලින් ලබො ගත යුතුය;පහෝ,
CHP විසින් අදොළ අදොළ පරිශ්රයට පබදො හරින ලද සොම්පල පබෝතලයක් භොවිතො
කිරීම ,)අදොළ නම්(සහ අදොළ මොර්පගෝපපද්ශ්යන්ට අනුකූලව එෙතු ෙරන ලද
මල සොම්පලය සමග නිදර්ශ්ෙ පබෝතලය ආපසු ලබො දීම .

අනිවොර්ය පරීක්ෂණයට භොජනය වන අපයක්පසෞඛ්ය පේතූන් මත ඒෙොබද්ධ ,
නොසපේ සහ උගුපර් ඒෙොබද්ධ පසම පටල සොම්පලයක් භොවිතො ෙර පරීක්ෂො
කිරීමට නුසුදුසු වන බවට ලියොපදංචි වවදයවරයකු විසින් නිකුත් ෙළ වවදය
සහතිෙයක් ලබො ගන්පන් නම්ඇයට ගැඹුරු උගුපර්/ඔහුට , පේට සොම්පලයක් ලබො
දීපමන් පහත සඳහන් ක්රම ඔස්පස් පරීක්ෂණයට භොජනය විය හැකිය:
1.

තැපැල් ෙොර්යොල 121 මගින් ,MTR ස්ථොන ෙ පිිටුවො ඇති අපලවි යන්ර 20
මගින් පහෝ පරෝහල් අධිෙොරිපේ නම් ෙරන ලද සොමොනය බොිර පරෝගී සොයන
(GOPCs) 47 වලින් පේට සොම්පල එෙතු කිරීපම් ඇසුරුමක් ලබො ගැනීම සහ නම්
ෙරන ලද සොම්පල එෙතු කිරීපම් මධයස්ථොනයෙට නැවත ලබො දීම පබදො (
හැරීපම් ස්ථොන සහ පේලොවන් සහ සොම්පල එෙතු කිරීපම් ස්ථොන සහ
පේලොවන්www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.htmlි බලන්න);

2.
3.

පරෝහල් අධිෙොරිපේ වවදයවරයකුපේ උපපදස් පරිද පරෝහල් අධිෙොරිපයි
ඕනෑම GOPCs පරීක්ෂණයෙට භොජනය කිරීම; පහෝ
පසෞඛ්ය පදපොර්තපම්න්තුව විසින් පිළිගත් පපෞද්ගලිෙ පරීක්ෂණොගොර මගින්
පරීක්ෂණ ස්වයංපිළිපයළ කිරීම සහ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල සම්බන්ධපයන් පෙටි .පණිවුඩ මගින් දැනුම් දීම් සිදු ෙළ හැකිය

පරෝහල් අධිෙොරිපේ හදසි අනතුරු හො හදසි අනතුරු අංශ් පහෝ පරෝහල් ගතව
සිටින අතරතුර සිදුෙළ පරීක්ෂණ පහෝ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල සම්බන්ධපයන් පෙටි
පණිවුඩ දැනුම් දය පනොහැකි පපෞද්ගලිෙ රසොයනොගොර මගින් ලබො පදන
පරීක්ෂණයන්අනිවොර්ය පරීක්ෂණ ෙල්තියො දැනුම් දීපම් ,ඉහත සඳහන් ෙර ඇති ,
.අවශ්යතොවන්ට අනුකූල පනොපේ
අනිවොර්ය පරීක්ෂණය සිදුෙර ගත යුතු පුද්ගලයින් තුළ පරෝග ලක්ෂණ පහළ ී
ඇති විපටෙ, ඔවුන් විසින් වහොම වවදය අවධොනය පසවිය යුතු අතර වවදය
වෘත්තිෙයින් විසින් නිර්පද්ශ් ෙරන පිළිපවළට පරීක්ෂණ සිදු ෙරවො ගත යුතුය.
ඔවුන් ප්රජො පරීක්ෂො මධයස්ථොන වල පරීක්ෂණයන්ට සහභොගී පනොවිය යුතුය.
වැඩිදුරටත්, පරීක්ෂණ සඳහො නියමිත පුද්ගලයින් හැකි තරම් දුරට සොධොරණ පලස
ප්රොපයෝගිෙ විය යුතු අතර, පරෝග වැළැක්ීම සඳහො ගත යුතු සුදුසු මුහුණු ආවරණ
පැළඳ සිටීම සහ අත් පිරිසිදුව තබො ගැනීම ආදී පපෞද්ගලිෙ ක්රියොමොර්ග ගත යුතුය;
සහ රැඳී සිටිමින් විපේෂිත පරීක්ෂණයට සහභොගී ීපම් පේතුවක් නැති වූවත්
තමුන්පේ වොසස්ථොනපේ පහෝ පපෞද්ගලිෙ පරිශ්රපේ රැඳී සිටිමින් පරීක්ෂණ ප්රතිඵල
නිේචය වන තොක් ෙල් පිටතට යෑපමන් වැළකී සිටිය යුතුය.
අනිවොර්ය පරීක්ෂණ සූදොනම් කිරීම් පිළිබඳ ඕනෑම විමසීමක් සඳහො අංෙ 6275 6901
දරණ සෘජු දුරෙථනය අමතන්න. එය දනපතො පප.ව. 9 සිට ප.ව. 6 දක්වො ක්රියොත්මෙ
පවයි. අනිවොර්ය පරීක්ෂණයට නියමිත පුද්ගලයින්ට පවනත් ප්රජො පරීක්ෂණ
මධයස්ථොනයෙදී පරීක්ෂණය සිදු ෙර ගැනීමට අවශ්ය නම් ඔවුන් විසින් ෙල් ඇතිව
එම මධස්ථොනපේ පවන්ෙර ඇති හමුීම් වල තත්වය පරීක්ෂො ෙරගත යුතුය.
ප්රජො පරීක්ෂො මධයස්ථොනවල සෘජු දුරෙතන අංෙ ලබො ගැනීමට පිවිපසන්න.
www.communitytest.gov.hk/en/info/.

