(Tagalog version)

Mga ruta upang sumailalim sa COVID-19 nucleic acid test
para sa mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri
Sa pangkalahatan, ang mga taong napapailalim sa sapilitan na pagsubok ay kinakailangan upang
mapanatili ang abiso sa SMS na naglalaman ng resulta ng pagsubok para sa pagsusuri ng isang
tagapagpatupad ng batas kapag inatasan ng opisyal ang mga tao na magbigay ng impormasyon tungkol sa
kanilang sumasailalim sa tinukoy na pagsubok. Ang mga ruta sa ibaba ay para sa sanggunian lamang.
Ang mga taong napapailalim sa sapilitang pagsubok ay dapat na maingat na basahin ang mga nauugnay
na anunsyo.

1

Upang makakuha ng isang malalim na pack ng koleksyon ng ispesimen ng laway mula sa alinman sa
itinalagang mga post office, mga vending machine na na-set up sa mga istasyon ng MTR o itinalagang
pangkalahatang mga klinika sa labas ng pasyente (GOPCs) ng Awtoridad ng Ospital (tingnan ang
mga punto ng pamamahagi at oras, at ang mga punto ng koleksyon ng ispesimen at oras s
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html);

2

Upang mag-ayos ng sarili ng pagsubok na ibinigay ng mga pribadong laboratoryo na kinikilala ng Kagawaran
ng Kalusugan at maaaring maglabas ng mga abiso sa SMS patungkol sa mga resulta sa pagsubok (tingnan
ang listahan sa https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf);

3

Upang dumalo sa anumang Community Testing Center (tingnan ang listahan sa
https://www.communitytest.gov.hk/en/);

Clinic

4

Upang dumalo sa bawat Community Testing Center (tingnan ang listahan sa
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html);

5

Upang sumailalim sa pagsubok sa anumang GOPC tulad ng itinuro ng isang medikal na
propesyonal ng Awtoridad ng Ospital; o

6

Upang magamit ang isang botelyang ispesimen na ipinamamahagi sa mga nauugnay na
tinukoy na lugar ng Center for Health Protection (kung magagamit), at ibalik ang bote ng
ispesimen na may halimbawang nakolekta ayon sa mga nauugnay na alituntunin.
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7

Iba pang mga ruta tulad ng tinukoy sa nauugnay na abiso sa sapilitang pagsubok.

Kung ang mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri ay may mga sintomas, dapat silang agad na
humingi ng medikal na atensiyon at sumailalim sa pagsusuri na itinuro ng isang medikal na propesyonal.
Hindi sila dapat dumalo sa Community Testing Center.
Bukod dito, ang mga taong napapailalim sa pagsubok ay dapat, hanggang sa makatwirang maisasagawa,
na 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 maliban kung para sa layuning
sumailalim sa tinukoy na pagsubok, manatili sa kanilang lugar ng tirahan o pribadong lugar at iwasang
pumunta sa kanilang lugar ng trabaho hanggang sa matukoy ang resulta ng pagsubok hangga't maaari.
Ang anumang mga katanungan sa sapilitan na mga pagsasaayos ng pagsubok ay maaaring ibigay sa
hotline sa 6275 6901 na nagpapatakbo araw-araw mula 9 ng umaga hanggang 6 n.g. kung ang mga taong
napapailalim sa sapilitang pagsubok na plano upang magsagawa ng pagsubok sa alinman sa mga
Community Testing Center, maaari nilang suriin nang maaga ang katayuan ng appointment ng centre.
Ang mga hotline ng Community Testing Center ay nasa www.communitytest.gov.hk/en/info/.
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