Higit pang impormasyon sa Mga Pansin na Paunawa sa Pagsubok
Ang pagpapalakas sa pagsubok ng COVID-19 ay isang mahalagang bahagi ng diskarte sa
pagkontrol sa epidemya. Sa ilalim ng Pag-iingat at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsubok
para sa Ilang Mga Tao) Regulasyon (Cap599J), na isinasaalang-alang ang pagbuo ng epidemya,
ang Kalihim para sa Pagkain at Pangkalusugan (SFH) ay maglalathala ng mga nauugnay na
paunawa (sapilitang paunawa sa pagsubok) kung kinakailangan .
Halimbawa ng isang sapilitang paunawa sa pagsubok sa isang pahayag ng gobyerno

English
Announcement date: 16 Jan 2021

Translation
Petsa ng anunsyo: 16 Ene 2021

Any person who had been present at
XXX building
(address of specified premise(s))

Ang sinumang taong naroroon sa
XXX na gusali
(address ng mga tinukoy na premise (s))

, for more than
two hours
(specified duration)

, para sa higit sa
dalawang oras
(tinukoy na tagal)

at any time during the period from
3 Jan to 16 Jan 2021
(specified period)

sa anumang oras sa panahon mula sa
3 Enero hanggang 16 Enero 2021
(tinukoy na panahon)

including but not limited to
visitors, residents and workers
(specified persons)

kabilang ngunit hindi limitado sa
mga bisita, residente at manggagawa
(tinukoy na mga tao)

, have to undergo testing by
19 Jan 2021
(date)

, kailangang sumailalim sa pagsubok ng
19 Ene 2021
(petsa)

If persons subject to compulsory testing have
previously undergone testing between
14 Jan and 16 Jan 2021
(period of time)

Kung ang mga taong napapailalim sa
sapilitan na pagsubok ay dating sumailalim
sa pagsubok sa pagitan
14 Enero at 16 Enero 2021
(panahon)

, they would be taken to have complied with , dadalhin sila upang sumunod sa mga
the requirements set out in the compulsory kinakailangan na itinakda sa sapilitang
testing notice.
paunawa ng pagsubok.
.
Mangyaring regular na bisitahin ang https://www.coronavirus.gov.hk/eng/compulsorytesting.html para sa karagdagang impormasyon sa sapilitang pagsusuri.
Para sa iba pang pinaka-update na impormasyon, mangyaring mag-refer din sa araw-araw na
press release sa https://www.info.gov.hk/gia/ISD_public_Calendar_en.html.

