Program Tes Kesehatan
Masyarakat Umum

Untuk detailnya, silakan kunjungi communitytest.gov.hk

Hotline 24-jam
3142 2368
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Tujuan
Program Tes Kesehatan Masyarakat Umum (UCTP) bertujuan untuk mengukur dengan lebih
baik situasi infeksi COVID-19 di Hong Kong dan menemukan pasien asimtomatik (tak bergejala)
sedini mungkin untuk mencapai identifikasi awal, isolasi awal dan pengobatan dini, serta untuk
memutus rantai penularan virus di masyarakat. UCTP juga bertujuan untuk memperbolehkan
anggota masyarakat yang ingin menjalani tes virus gratis untuk menerima layanan tersebut.
Partisipasi dalam UCTP bersifat sukarela. Selain mereka yang tidak cocok untuk menjalani tes,
semua penduduk Hong Kong tanpa gejala dapat menerima tes COVID-19 satu kali secara gratis.
Hal ini memungkinkan Departemen Kesehatan untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi
sedini mungkin, khususnya pasien asimtomatik (tak bergejala) yang membawa virus.
Kasus dengan sumber infeksi yang tidak diketahui telah menyebabkan banyak kasus yang baru
dikonfirmasi selama gelombang ketiga dari epidemi, dan kasus tersebut mencakup berbagai
sektor dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa rantai penularan virus yang tersembunyi atau
asimtomatik tetap ada di komunitas, dan sangat mengkhawatirkan. Penting untuk mengadopsi
pendekatan multi-cabang untuk memutus rantai penularan virus sedini mungkin, dan kita
masing-masing dapat berperan dengan berpartisipasi dalam program ini. Dengan melakukan itu,
kita dapat melanjutkan kehidupan dan kegiatan ekonomi secara normal, serta mengurangi
tantangan ekonomi dan pekerjaan yang berat yang tengah dihadapi Hong Kong.
Pemerintah berharap agar setiap warga negara yang memenuhi syarat, demi diri mereka sendiri
dan anggota keluarga serta teman-teman tercinta, rekan kerja, semua pekerja medis yang
berdedikasi dan semua orang di masyarakat, berpartisipasi dalam UCTP ini.
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Target
 Semua penduduk Hong Kong yang memegang kartu identitas atau akta kelahiran Hong Kong
yang masih berlaku (termasuk penduduk tetap dan tidak tetap) dapat berpartisipasi dalam
CUTP secara sukarela.
 Anak-anak berusia di bawah 6 tahun dan orang yang telah menjalani operasi tenggorokan
atau hidung tidak cocok untuk berpartisipasi dalam UCTP.

Sifat
 Layanan tes satu kali gratis
 Partisipasi sukarela
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Tanggal
 Mulai tanggal 1 September selama tujuh hari. Dapat diperpanjang untuk maksimal tujuh hari
lagi berdasarkan perkembangannya.

Lokasi
• Pusat Tes Kesehatan Masyarakat (CTC) akan didirikan di semua 18 distrik di Hong Kong.
• CTC akan dibuka dari jam 8 pagi sampai 8 malam (dengan satu jam
pembersihan dan desinfeksi).

istirahat untuk

• Semua CTC akan menerapkan langkah pencegahan infeksi yang sesuai dan akan menyediakan
ruang tunggu yang cukup untuk memungkinkan peserta memperhatikan jarak sosial.
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Bagaimana cara berpartisipasi
 Untuk mencegah orang banyak berkumpul, anggota masyarakat harus membuat janji temu
online.
 Nama, nomor kartu identitas Hong Kong, dan nomor ponsel harus disediakan saat membuat
janji temu. Peserta juga dapat memilih CTC untuk berkunjung, tanggal dan slot waktunya.

Metode pengambilan sampel
 Sampel akan dikumpulkan oleh staf yang telah menjalani pelatihan medis dan perawatan
kesehatan dengan cara menggabungkan sekaan spesimen di hidung dan tenggorokan.
Peserta akan diberitahu tentang hasil negatif melalui SMS. Mereka yang dites positif akan
menerima telepon dari Departemen Kesehatan untuk mengatur isolasi dan perawatan di rumah
sakit umum.

5

Menjaga privasi
 UCTP hanya akan melakukan tes untuk virus COVID-19. Semua tes akan dilakukan di Hong
Kong. Spesimen hanya akan disimpan di Hong Kong dan akan dihancurkan dalam waktu satu
bulan setelah program selesai.
 Data pribadi peserta akan dienkripsi dan disimpan di server dalam pusat data pemerintah.
Datanya hanya akan tersedia untuk Departemen Kesehatan dan departemen-departemen
terkait untuk tujuan pengendalian penyakit dan akan ditangani sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Data Pribadi (Privasi) (Cap. 486). Semua data pribadi dan hasil tes akan
dibuang dalam waktu satu bulan setelah program selesai.

(Stasiun pengambilan sampel)

Bahasa Indonesia
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