
重要聯絡方法 

Important Contact Information 

ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

醫院管理局「新冠肺炎確診者等候入住隔離設施支援熱線」 

 Hospital Authority COVID-19 hotline to support confirmed cases pending admission 

to isolation facility 

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਹੂਲਤ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ 
COVID-19 ਹੌਟਲਾਈਨ  

 

1836 115 
 

醫院管理局2019冠狀病毒病確診個案指定診所（截至2022年2月16日） 

Hospital Authority Designated Clinics for COVID-19 Confirmed Cases 

 (as at February 16, 2022) 

COVID-19 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤ ੇਕੇਸਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕਲੀਵਨਕ 

  (ਫਰਵਰੀ 16, 2022 ਮੁਤਾਵਿਕ) 
 

地區 

District 

ਵ਼ਿਲਹਾ 

指定診所 

Designated Clinics 

ਮਨੋਨੀਤ ਕਲੀਵਨਕ 

地址 

Address 

ਪਤਾ 

預約電話 

Booking Tel 

ਿੁਵਕੰਗ ਲਈ ਟੈਲੀ 

香港 

Hong 

Kong 

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ  

筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓 

1/F, Shau Kei Wan Jockey Club General 

Out-patient Clinic 

1/F, ਸ਼ੌ ਕੇਈ ਵਾਨ ਜ਼ੌਕੀ ਕਲੱਬ ਜਨਰਲ ਆਊਟ-

ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਨਨਕ 

筲箕灣柴灣道 8 號一樓 

1/F, 8 Chai Wan Road, 

Shau Kei Wan 

1/F, 8 ਛਾਏ ਵਾਨ ਰੋਡ,  
ਸ਼ੌ ਕੇਈ ਵਾਨ 

2560 0211 

堅尼地城賽馬會普通科門診診所 

Kennedy Town Jockey Club General Out-

patient Clinic 

ਕੈਨੇਡੀ ਟਾਊਨ ਜ਼ੌਕੀ ਕਲੱਬ ਜਨਰਲ ਆਊਟ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ 

ਕਲੀਨਨਕ 

堅尼地城域多利道45 號 

45 Victoria Road, 

Kennedy Town 

45 ਨਵਕਟੋਰੀਆ ਰੋਡ, 

ਕੈਨੇਡੀ ਟਾਊਨ 

2817 3215 

九龍 

Kowloon  

ਕ਼ੌ ਲੂਨ 

柏立基普通科門診診所 

Robert Black General Out-patient Clinic 

ਰ਼ੌਬਰਟ ਬਲੈਕ ਜਨਰਲ ਆਊਟ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਨਨਕ 

新蒲崗太子道東600 號 

600 Prince Edward Road 

East, San Po Kong 

600 ਨਪਰਿੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਰੋਡ ਈਸਟ, 

ਸੈਨ ਪੋ ਕਾਂਗ 

2383 3311 

九龍灣健康中心普通科門診診所 

Kowloon Bay Health Centre General Out-

patient Clinic 

ਕ਼ੌ ਲੂਨ ਬੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਨਰਲ ਆਊਟ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ 

ਕਲੀਨਨਕ 

九龍灣啟仁街 9 號一樓 

1/F, 9 Kai Yan Street, 

Kowloon Bay 

1/F, 9 ਕਾਈ ਯਨ ਸਟਰੀਟ, ਕ਼ੌ ਲੂਨ 

ਬੇ 

2116 2812 



新界 

New 

Territories 

ਨਨਊ 

ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼  

南葵涌賽馬會普通科門診診所 

South Kwai Chung Jockey Club  General 

Out-patient Clinic 

ਸਾਊਥ ਕਵਾਈ ਚ ਿੰ ਗ ਜ਼ੌਕੀ ਕਲੱਬ ਜਨਰਲ ਆਊਟ- 
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਨਨਕ 

葵涌葵盛圍 310 號 

310 Kwai Shing Circuit, 

Kwai Chung 

ਕਵਾਈ ਨਸਿੰ ਗ ਸਰਕਟ, ਕਵਾਈ ਚ ਿੰ ਗ 
2615 7333 

圓洲角普通科門診診所 

Yuen Chau Kok General Out-patient 

Clinic 

ਯੂਏਨ ਚਾਓ ਕੋਕ ਜਨਰਲ ਆਊਟ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਨਨਕ 

沙田插桅杆街 29 號地下 

G/F, 29 Chap Wai Kon 

Street, Shatin 

G/F, 29 ਚੈਪ ਵਾਈ ਕੋਨ ਸਟਰੀਟ, 

ਸਾਨਟਨ 

2647 3383 

天水圍（天業路）社區健康中心一樓 

1/F, Tin Shui Wai (Tin Yip Road) 

Community Health Centre 

1/F, ਨਿਨ ਸੂਈ ਵਾਈ (ਨਿਨ ਨਯਪ ਰੋਡ) ਕਨਿਊਨਨਟੀ 
ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 

天水圍天業路 3 號一樓 

(香港濕地公園及天葵路慧

景軒對面) 

1/F, 3 Tin Yip Road, 

Tin Shui Wai (Opposite HK 

Wetland Park and Vianni 

Cove of Tin Kwai Road) 

1/F, 3 ਨਿਨ ਨਯਪ ਰੋਡ, 

ਨਿਨ ਸੂਈ ਵਾਈ (ਨਟਨ ਕਵਾਈ ਰੋਡ 

ਦੀ ਨਵਆਨੀ ਕੋਵ ਅਿੇ HK 

ਵੈਟਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਿਣੇ) 

3124 2200 

 
 

已預約指定診所服務的求診人士可透過專設的預約平台（www.designatedtaxihk.com）或熱線 
3693 4770 預約專屬的士車隊服務。 
 

Patients with appointments made at designated clinics can book the designated taxi fleet services 

through the dedicated booking platform (www.designatedtaxihk.com) or through the hotline at 3693 

4770.  

ਿਨੋਨੀਿ ਕਲੀਨਨਕਾਂ ਨਵੱਚ ਿੈਅ-ਿ ਲਾਕਾਿਾਂ  ਵਾਲੇ ਿਰੀਜ਼ ਸਿਰਨਪਿ ਬ ਨਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਿ (www.designatedtaxihk.com) ਰਾਹੀਂ 
ਜਾਂ ਹ਼ੌਟਲਾਈਨ 3693 4770 ਦ ਆਰਾ ਿਨੋਨੀਿ ਟੈਕਸੀ-ਸਿਹੂ ਿੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬ ੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
請留意政府及醫院管理局的新聞公報以獲得最新資訊。 
 

Please refer to the Government and Hospital Authority press releases for most updated information. 

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ੈੈੱਸ ਰੀਲੀ਼ਿ ਵੇਖੋ। 
 

民政事務總署24小時電話熱線 :1833 019 

The Home Affairs Department  24-hour telephone hotline :  

1833 019 

ਗ੍ਵਹ ਮਾਮਲੇ ਵਵਭਾਗ ਦੀ 24-ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੌਟਲਾਈਨ:1833 019 
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