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مقصد
عالمگیر برادری ٹیسٹنگ پروگرام )یونیورسل کمیونٹی ٹیسٹنگ پروگرام ( )(UCTPکا مقصد ہانگ کانگ میں  COVID-19انفیکشن
کی صورتحال کا بہتر اندازہ کرنا اور جلد شناخت ،جلد علیحدگی اور جلد ابتدائی عالج کے حصول کے لیے ممکنہ حد تک جلد
بیماری کی عالمات کے بغیر مریضوں کی تالش کرنا ،اور وائرس کی برادری میں منتقلی کے سلسلہ کو منقطع کرنا ہے۔ UCTP
کا مقصد عوام کے ایسے ممبران کو بھی اجازت دینا ہے کہ وہ خدمت وصول کرسکیں جو مفت وائرس کا ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں۔

 UCTPمیں شرکت رضاکارانہ ہے۔ کچھ کے عالوہ جو ٹیسٹ کے لیے موزوں نہیں ہیں ،عالمات کے بغیر ہانگ کانگ کے تمام
رہائشی ایک با ر  COVID-19کا ٹیسٹ مفت حاصل کرسکتے ہیں۔ اس سے محکمہ صحت )ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ ( جلد از جلد متاثرہ
افراد کی شناخت کرسکتا ہے خاص طور پر وائرس کے ساتھ بیماری کی عالمات کے بغیر مریض.

وبائی مرض کی تیسری لہر کے دوران نئے آنے والے تصدیق شدہ کیسوں میں نا معلوم ذرائع سے انفکشن کے متعدد کیسوں کا
انکشاف ہوا ہے اور اس طرح کے کیس مختلف شعبوں اور ماحول کا احاطہ کرتے ہیں۔ ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوشیدہ یا بیماری
کی عالمات کے بغیروائرس کی منتقلی کا سلسلہ کمیونٹی میں باقی ہے  ،جو تشویشناک ہے۔ جلد از جلد وائرس کی منتقلی کے
سلسلے کو کاٹنے کے لیے کثیر الجہتی نقطہ نظر اپنانا ضروری ہے  ،اور ہم میں سے ہر ایک پروگرام میں حصہ لے کر اپنا
کردار ادا کرسکتا ہے۔ ایسا کرنے سے  ،ہم معموالت زندگی اور معاشی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرسکتے ہیں  ،اور ہانگ کانگ
کو درپیش شدید معاشی اور روزگار کے چیلنجوں کو کم کرسکتے ہیں۔

حکومت کو امید ہے کہ ہر اہل شہری  ،اپنی خاطر اور اپنے پیارے خاندان کے ممبران اور دوستوں ،ساتھیوں  ،تمام سرشار طبی
کارکنان اور معاشرے میں شامل ہر فرد  UCTP ،میں شرکت کرے گا۔
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اہداف



ہانگ کانگ کا درست شناختی کارڈ یا پیدائشی سرٹیفیکیٹ رکھنے والے ہانگ کانگ کے تمام رہائشی باشندے (مستقل
اورغیرمستقل رہائشیوں سمیت) رضاکارانہ بنیاد پر  UCTPمیں حصہ لے سکتے ہیں۔
 6سال سے کم عمر کے بچے اور جن لوگوں کا گلے یا ناک کا آپریشن ہوچکا ہو وہ  UCTPمیں حصہ لینے کے لیے موزوں
نہیں ہیں۔

مزاج
• صرف ایک بار مفت ٹیسٹ سروس
• رضاکارانہ طور پر شرکت
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تاریخیں
• یکم ستمبر سے سات دن تک۔ پیشرفت کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ سات دن کے لیے توسیع پذیر۔
مقامات
• کمیونٹی ٹیسٹنگ مراکز ) (CTCsہانگ کانگ میں تمام  81اضالع میں

قائم کیے جائیں گے۔

•  CTCsصبح  1بجے سے شام  1بجے تک کھلے رہیں گے
)صفائی اور جراثیم کشی کے لیے ایک گھنٹے کے وقفے کے ساتھ)۔
•

تمام  CTCsانفیکشن سے بچاؤ کے مناسب اقدامات پر عمل درآمد کریں گے اور شرکاء کو سماجی فاصلے کا مشاہدہ کرنے
کے لیے کافی انتظار کرنے کی جگہ کو محفوظ رکھیں گے۔
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شرکت کا طریقہ
• ہجوم کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے  ،عوام ممبران کو آن الئن آپائنٹمنٹ کرانی ہوگی۔
• آپائنٹمنٹ کرانے کے لیے نام  ،ہانگ کانگ کا شناختی کارڈ نمبر اور موبائل فون نمبر فراہم کرنا ہو گا۔ شرکاء  CTCsکا دورہ
کرنے کے لیے  ،تاریخ اور متعین وقت کا بھی انتخاب کرسکتے ہیں۔
نمونے لینے کا طریقہ
• طبی اور صحت کی دیکھ بھال کی تربیت رکھنے والے عملے کے ساتھ ناک کی نالی اور گلے کی سویب کے ذریعے نمونے
جمع کیے جائیں گے۔
• شرکاء کو  SMSکے ذریعے منفی نتیجہ کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ مثبت نتیجہ والے افراد کو محکمہ صحت سے کالیں
موصول ہوں گی تا کہ سرکاری اسپتال میں علیحدگی اور عالج کا بندوبست کیا جا سکے ۔
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رازداری كی حفاظت
•  UCTPصرف  COVID-19وائرس کی جانچ کرے گا۔ تمام جانچ ہانگ کانگ میں کی جائے گی ۔ نمونے صرف ہانگ کانگ
میں رکھے جائیں گے اور پروگرام کی تکمیل کے بعد ایک ماہ کے اندر ضائع كر دیے جائیں گے ۔

• شرکاء کے ذاتی ڈیٹا کو ڈیٹا سینٹر کے اندر موجود سرورز میں خفیہ کر کے محفوظ کیا جائے گا۔ ڈیٹا صرف محکمہ صحت
اور بیماریوں پر قابو پانے کے مقصد سے متعلقہ محکمموں کو دستیاب ہوگا اور ذاتی اعداد و شمار (رازداری) آرڈیننس (کیپ
 )284کی شقوں کے مطابق نمٹا جائے گا۔ تمام ذاتی ڈیٹا اور جانچ کے نتائج پروگرام کی تکمیل کے بعد ایک ماہ کے اندر ضائع
كر دیے جائیں گے ۔

) نمونے لینے والے اسٹیشن(
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