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उद्देश्ि

विश्वव्यापी सामुदाविक परीक्षण काियक्रम (UCTP) को उद्देश्ि हङकङमा कोविड-19 संक्रमण अिस्थालाई राम्रो
तिरले नापन िनय र लक्षण नदेखाएका बिरामीहरुलाई सके सम्म चाडो िन्दा चाडो पत्ता लगाई सुरुिाती पवहचान,
सुरुिाती अलिीकरण तथा सुरुिाती उपचार िरर समुदािमा िाइरस फै वलनबाट रोक्नु हो । UCTP ले वन:शुल्क
िाइरस जााँच वलन चाहाने आम सियसाधारणहरुलाई सो सेिा उपिोि िरुन िन्ने पवन लक्ष्ि राख्दछ ।

UCTP मा सहिाविता स्िेवछछक हो । िस जााँचका लावि िोग्ि नहुने के वह व्यविहरु बाहेक, लक्षणहरु नदेविएका
सबै हङकङ बावसन्दाहरुले एक पटकको कोविड-19 जााँच वन:शुल्क िनय सक्छन । िसले स्िास््ि वििाि (वडपाटयमेन्ट
अफ हेल्थ) लाई संक्रवमत मावनसहरु चाडो िन्दा चाडो पवहचान िनय सवजलो हुनेछ, विशेषिरी लक्षण नदेिाएका
िाइरस िएका वबरामीहरु ।

महामारीको तेस्रो लहरमा संक्रमणका स्रोतहरु अन्जान रहेका धेरे निााँ वबरामीहरु देिा परे का छन, र िस्ता
वबरामीहरुले विविन्न क्षेत्रहरु तथा िातािरणलाई समेट्दछ । अवहले पवन समुदािमा लुकेका वा लक्षण नदेखाएका
िाइरस संक्रमणको लहरहरू देिा परररहेको छ,जुन वचन्ताजनक छ । िाइरस संक्रमणको लहरलाई चाडो िन्दा
चाडो तोड्न बहु-प्रकारका कदम चाल्नु जरुरी छ, र हामी प्रत्िेकले िस काियक्रममा िाि वलएर एक िूवमका
वनिाउन सक्छौं । सो िनायले, हामीले पुन: साधारण जीिन तथा आर्थयक क्रक्रिाकलापहरुमा िाि वलन, साथै
हङकङले सामना िरररहेको िंिीर आर्थयक तथा रोजिार चुनौतीहरुलाई सामना िनयमा सहिोि िनय सक्छौं ।

सरकारले आशा राख्दछ क्रक प्रत्िेक िोग्ि नािररकहरुले, आफ्नै लावि र उनीहरुका वप्रि पररिारजनहरु र साथीहरु,
सहकमीहरु, सबै समर्पयत वचक्रकत्सा कमयचारीहरु तथा समुदािका सबैजना UCTP मा िाि वलनेछन।
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लवक्षतहरु


मान्ि हङकङ पररचि पत्र िा जन्म दताय (स्थािी र िैर-स्थािी दुिै बावसन्दाहरु) हुने सम्पूणय हङकङ
बावसन्दाहरुले UCTP मा स्िेवछक रुपले िाि वलन सक्छन् ।



6 िषय िन्दा कम उमेरका बालबावलकाहरु र मावनसहरु जसको घााँटी िा नाकको शल्िक्रक्रिा िरे का छन्
उनीहरु UCTP मा िाि वलन िोग्ि छैन्न ।

प्रकृ वत


एक पटकको लावि जााँच वन:शुल्क



स्िेवछछक सहिाविता
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वमवतहरु


1 सप्टेम्बरबाट सात क्रदनका लावि । प्रिवत अनुसार अवधकतम अको सात क्रदनका लावि लम््िाउन सक्रकने ।

स्थानहरु


हङकङको 18 वजल्लाहरुमा सामुदाविक परीक्षण के न्रहरु(CTCs, कम्िूवनटी टेस्टीङ सेन्टरस्) स्थापना
िररनेछ ।



CTCs वबहानको 8 बजे देवि बेलुकीको 8 बजेसम्म िुला रहनेछ (सरसफाई र क्रकटाणुशोधन िनय 1 घण्टाको

विश्राम सवहत) ।


सबै CTCs ले उपिुि संक्रमण रोकथाम उपािहरु लािू िनेछ र सामावजक दूरी कािम िनय सहिािीहरुलाई
प्रिायप्त प्रतीक्षालि को आरक्षण िनेछ ।
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कसरी िाि वलने


भीडभाड जम्मा हुनुिाट रोक्नको लावि ,आम जनताहरुले अबनवार्य अनलाइनिाट अपोईन्टमेन्ट वलनुपदयछ ।



अपोईन्टमेन्ट वलदा व्यबिको नाम, हङकङ पररचर् पत्र नम्िर र मोिाइल फोन नम्िर प्रदान िनुयपदयछ ।
सहभागीहरूले CTC छनौट गनय, बमबि र समर् तावलका छनौट गनय पबन सक्दछन् ।

नमूना संकलन विवध


बचककत्सा र स्वास््र् सेवा प्रबिक्षण गरे का कमयचारीद्वारा नाक र घााँटीबाट एकै चोटी वनकावलएको स्िाबको
नमूनाहरू संकलन गररनेछ ।



सहभागीहरुलाई नेगरटव पररणामको सूचना SMS द्वारा सुबचि गररनेछ ।पोबसरटव पररणाम हुनेहरुलाई
अलगाव(आइसोलेसन) को व्यवस्था गनय र सावयजबनक अस्पिालमा उपचार गनय स्वास््र् बवभागले सम्पकय
िनेछ ।
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गोपबनर्िाको सुरक्षा


UCTP ले कोबभड-19 भाइरसको लाबग मात्र परीक्षण गनेछ । सबै परीक्षण हङकङमा आिोवजत िररनेछ ।
नमूनाहरू हङकङमा नै राविनेछ र काियक्रम समाप्त िएको एक मवहना वित्र नष्ट िररनेछ ।



सहभागीहरूको व्यबिगि डाटा िुवप्तकरण (ईबरिप्टेड) िररनेछ र सरकारी डाटा के रर(िियमेन्ट डाटा सेन्टर)
बभत्रको सभयरमा संग्रह गररनेछ । स्वास््र् बवभाग(वडपाटयमेन्ट अफ हेल्थ) र सम्िबरिि बवभागहरूलाई मात्र
रोग बनर्रत्रणको उद्देश्र्का लाबग डाटा उपलब्ि हुनेछ र व्यबिगि डाटा (गोपनीर्िा) अध्र्ादेि (क्र्ाप 486)
को प्राविान अनुसार व्यवस्था गररनेछ । सबै व्यविित डाटा र परीक्षणको पररणामहरू काियक्रम समाप्त
िएको एक मवहना वित्र वनराकरण िररनेछ ।

(नमूना संकलन स्थानहरु)
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