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 مقصد

 یکشنانف COVID-19 یںکانگ م ہانگ کا مقصد ) (UCTP)پروگرام یسٹنگٹ یونٹیکم یونیورسل(پروگرام  یسٹنگٹ یبرادر یرعالمگ

ممکنہ حد تک  جلد  یےکے حصول کے لعالج  یاور جلد ابتدائ یحدگیجلد شناخت ،جلد عل صورتحال کا بہتر اندازہ کرنا اور یک

 UCTPکے  سلسلہ کو منقطع کرنا ہے۔  یمنتقل یںم یبرادر یتالش کرنا، اور وائرس ک یک یضوںمر یرعالمات کے بغ یک یماریب

 ۔یںکرانا چاہتے ہ یسٹجو مفت وائرس کا ٹ یںہے کہ وہ خدمت وصول کرسک ینااجازت د یممبران کو بھ یسےعوام کے ا دکا مقص

 

 

 

 

UCTP ہانگ کانگ کے تمام  یرعالمات کے بغ یں،ہ یںموزوں نہ یےکے ل یسٹشرکت رضاکارانہ ہے۔ کچھ کے عالوہ جو ٹ یںم

جلد از جلد متاثرہ  ) یلتھآف ہ یپارٹمنٹڈ(۔ اس سے محکمہ صحت یںمفت حاصل کرسکتے ہ یسٹکا ٹ COVID-19با ر  یکا یرہائش

 .یضمر یرعالمات کے بغ یک یماریشناخت کرسکتا ہے خاص طور پر وائرس کے ساتھ ب یافراد ک

 

 

کا  یسوںنا معلوم ذرائع سے انفکشن کے متعدد ک یںم یسوںشدہ ک یقلہر کے دوران نئے آنے والے تصد یسریت یمرض ک یوبائ

 یماریب یا یدہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوش۔ یںمختلف شعبوں اور ماحول کا احاطہ کرتے ہ یسہوا ہے اور اس طرح کے کانکشاف 

کے  یمنتقل یک از جلد وائرس لدجہے۔  یشناکہے ، جو تشو یباق یںم یونٹیکا سلسلہ کم یمنتقل یک یروائرسعالمات کے بغ یک

حصہ لے کر اپنا  یںپروگرام م یکسے ہر ا یں، اور ہم م ہے ینقطہ نظر اپنانا ضرور یالجہت یرکث یےسلسلے کو کاٹنے کے ل

، اور ہانگ کانگ  یںدوبارہ شروع کرسکتے ہ یاںسرگرم یاور معاش یکرنے سے ، ہم معموالت زندگ یساکردار ادا کرسکتا ہے۔ ا

 ۔یںکو کم کرسکتے ہ یلنجوںاور روزگار کے چ یمعاش یدشد یشکو درپ

 

 

 

 ی، تمام سرشار طب یوںخاندان کے ممبران اور دوستوں، ساتھ یارےخاطر اور اپنے پ ی، اپن یہے کہ ہر اہل شہر یدکو امحکومت 

 شرکت کرے گا۔ یںم UCTPشامل ہر فرد ،  یںکارکنان اور معاشرے م
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 اہداف

 مستقل  باشندے یرہائشہانگ کانگ کے تمام رکھنے والے  یفیکیٹسرٹ یدائشیپ یاکارڈ  یشناخت درستکانگ کا  ہانگ(

 ۔یںحصہ لے سکتے ہ یںم UCTP پر یاد( رضاکارانہ بنیتسم یوںرہائش یرمستقلاورغ

  6  ہوچکا ہو وہ یشنناک کا آپر یاسال سے کم عمر کے بچے اور جن لوگوں کا گلے UCTP موزوں ے یکے ل ینےحصہ ل یںم

 ۔یںہ یںنہ

 مزاج

 سروس یسٹبار مفت ٹ یکصرف ا•  

 پر شرکت رضاکارانہ طور• 
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 ںیخیتار

 ۔ریپذ عیتوس ےیسات دن کے ل ادہیسے ز ادہیپر ز ادیبن یک شرفتیپ ستمبر سے سات دن تک۔ کمی •

 مقامات

 ۔ےگ ںیجائ ےیقائم ک    ںیم اضالع 81 تمام ںیکانگ م ہانگ (CTCs) مراکز سٹنگیٹ یونٹیکم •

•  CTCs   گے ںیبجے تک کھلے رہ 1بجے سے شام  1صبح 
 

 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ(۔ کیا ےیکے ل یکش یماور جراث یصفائ(

فاصلے کا مشاہدہ کرنے  یگے اور شرکاء کو سماج ںیپر عمل درآمد کر مناسب اقدامات سے بچاؤ کے کشنیانف CTCsتمام  •

 گے۔ ںیرکھ محفوظ کو جگہ  یانتظار کرنے ک یکاف ےیکے ل
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 یقہشرکت کا طر

 ۔یہوگ یئنٹمنٹ کراناپآآن الئن ممبران کو  ، عوام یےہجوم کو جمع ہونے سے روکنے کے ل •

کا دورہ  CTCsفراہم کرنا ہو گا۔ شرکاء  کارڈ نمبر اور موبائل فون نمبر ینام ، ہانگ کانگ کا شناخت یےل ےئنٹمنٹ کرانے کاپآ •

 ۔یںانتخاب کرسکتے ہ یکا بھوقت متعین اور  یخ، تار یےکرنے کے ل

 یقہکا طر ینےنمونے ل

نمونے  یعےکے ذر یبسو یاور گلے ک ینال یرکھنے والے عملے کے ساتھ ناک ک یتترب یبھال ک یکھد یاور صحت ک یطب •

 گے۔ یںجائ یےجمع ک

 یںوالے افراد کو محکمہ صحت سے کال یجہمثبت نتجائے گا۔  یامطلع ک یںکے بارے م یجہنت یے منفیعکے ذر SMSشرکاء کو  •

 جا سکے ۔ یااور عالج کا بندوبست ک علیحدگی یںاسپتال م یتا کہ سرکار یموصول ہوں گ
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  رازداری كی حفاظت

• UCTP صرف COVID-19 نمونے صرف ہانگ کانگ   تمام جانچ ہانگ کانگ میں کی جائے گی ۔  وائرس کی جانچ کرے گا۔

 اندر ضائع كر دیے جائیں گے ۔ کےتکمیل کے بعد ایک ماہ   اور پروگرام کی  میں رکھے جائیں گے

 

ڈیٹا صرف محکمہ صحت   سرورز میں خفیہ کر کے محفوظ کیا جائے گا۔ موجودذاتی ڈیٹا کو ڈیٹا سینٹر کے اندر  کےشرکاء  •

اور  بیماریوں پر قابو پانے کے مقصد  سے متعلقہ محکمموں کو دستیاب ہوگا اور ذاتی اعداد و شمار )رازداری( آرڈیننس )کیپ 

اتی ڈیٹا اور جانچ کے نتائج پروگرام کی تکمیل کے بعد ایک ماہ کے اندر ضائع تمام ذ ( کی شقوں کے مطابق  نمٹا جائے گا۔284

 كر دیے جائیں گے ۔

 

 )نمونے لینے والے اسٹیشن( 


