
English- Punjabi  

Eight service points available in Sham Shui Po from today (19th January 2022 ) to facilitate voluntary COVID-

19 testing 

In view of suspected silent transmission chains in several areas of Sham Shui Po district (including Tai Hang 

Tung Estate, Mei Foo Sun Chuen, Nam Cheong Street and Hing Wah Street) where risks of community 

transmission are higher, the Government urges residents and those working in relevant areas who are 

exposed to infection risks to undergo testing as soon as possible. The Government has set up additional 

service points from 19th January  to facilitate testing for residents and workers. 

           A total of eight service points is  available in Sham Shui Po district to provide free testing service for 

all local residents and those who work there to undergo compulsory and voluntary testing. Details of the 

service points for testing are as follows: 

A total of eight service points is  available in Sham Shui Po district to provide free testing service for all local 

residents and those who work there to undergo compulsory and voluntary testing. Details of the service 

points for testing are as follows: 

 Community testing centre (CTC) 

1. Pak Tin Community Hall (G/F, Pak Tin Community Complex on Pak Wan Street) (8am to 8pm) 

Mobile specimen collection stations 

2. Tai Hang Tung Community Centre (10am to 8pm) 

3. Maple Street Playground, Sham Shui Po (Junction of Cheung Sha Wan Road and Maple Street) (8am   

to 8pm) 

4. Lai Kok Community Hall (10am to 8pm) 

5. Cheung Sha Wan Playground (near Exit B of Cheung Sha Wan MTR Station) (10am to 8pm) 

6. Cheung Sha Wan Sports Centre (near Hing Wah Street) (9am to 9pm) 

7. Lai Chi Kok Park entrance (near Exit D of Mei Foo MTR Station) (9am to 9pm) 

8. Po On Road Playground (near Lei Cheng Uk Estate) (January 19: 10am to 9pm; January 20-21: 9am 

              to 9pm) 

       Apart from service points in the district, Sham Shui Po residents and those working in the district can 

also go to CTCs/mobile specimen collection stations (if the service scope is applicable) across the city to 

receive free testing service. Members of the public may make good use of the 24-hour booking system 

(www.communitytest.gov.hk/en) and select suitable testing centre and time slot for testing with a view to 

minimising their waiting time at CTCs. 

"The  Omicron variant has a high transmissibility”. The Government is very concerned about the 

transmission risks in several areas of Sham Shui Po district.  

    All the  individuals who are in doubt about their own health conditions, or individuals with infection risks 

(such as individuals who visited places with epidemic outbreaks or had contact with cases tested positive), 

are urged to undergo testing promptly for early identification of infected persons to reduce the 

transmission risks of COVID-19.  

Furthermore, the Government strongly appeals to the community again to continue to refrain from 

participating in gatherings (including cross-family gatherings) in the near future. 



ਅੱਜ ਤੋਂ (19 ਜਨਵਰੀ 2022) ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੈਸਵਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਸੂਈ ਪੋ ਵਵੱਚ ਅੱਠ ਸਰਵਵਸ 

ਪੁਆਇਿੰਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 

ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੂਈ ਪ ੋਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ਼ਾਾਂ (ਤ਼ਾਈ ਹ਼ਾਾਂਗ ਤ ੁੰਗ ਅਸਟੇਟ, ਮੇਈ ਫ਼ੂ ਸ ਨ ਚ ਏਨ, ਨ਼ਾਮ ਚੀਓ ਾਂਗ ਸਟਰੀਟ ਅਤ ੇਜਹੁੰਗ ਵ਼ਾਹ ਸਟਰੀਟ 

ਸਮੇਤ) ਜਵਿੱਚ ਸਿੱਕੀ ਸ਼ਾਈਲੈਂਟ ਟਰ਼ਾਾਂਸਜਮਸਨ ਚੇਨ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨ਼ਿਰ, ਜ ਿੱਥੇ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਟਰ਼ਾਾਂਸਜਮਸਨ ਦੇ  ੋਖਮ ਵਿੱਧ ਹਨ, ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ 

ਸੁੰਕਰਜਮਤ ਵਸਨੀਕ ਅਤ ੇਕਰਮਚ਼ਾਰੀ। ਮੈਂ ਤ ਹ਼ਾਨ਼ੂੁੰ   ੋਜਖਮ ਵ਼ਾਲੇ ਖਤੇਰ਼ਾਾਂ ਜਵਿੱਚ  ਲਦੀ ਤੋਂ  ਲਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਦ਼ਾ 

ਹ਼ਾਾਂ, ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ ਜਨਵ਼ਾਸੀਆਾਂ ਅਤ ੇਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਟੈਸਜਟੁੰਗ ਦੀ ਸਹ਼ੂਲਤ ਲਈ 19  ਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵ਼ਾਧ਼ੂ ਸੇਵ਼ਾ ਪ ਆਇੁੰਟ ਸਥ਼ਾਪਤ 

ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੂਈ ਪੋ ਜ਼ਿਲਹੇ  ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰ ੇਸਥ਼ਾਨਕ ਜਨਵ਼ਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਿੱਥੇ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਵ਼ਾਜਲਆਾਂ ਨ਼ੂੁੰ  ਲ਼ਾ਼ਿਮੀ ਅਤ ੇਸਵੈ-ਇਿੱਛਤ 

ਟੈਸਜਟੁੰਗ ਤੋਂ ਗ ਼ਿਰਨ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ  ਼ਾਾਂਚ ਸੇਵ਼ਾ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਿੱਲ ਅਿੱਠ ਸਰਜਵਸ ਪ ਆਇੁੰਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਟੈਸਜਟੁੰਗ ਲਈ ਸੇਵ਼ਾ 

ਜਬੁੰਦ਼ੂਆਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਹੇਠ ਜਲਖ ੇਅਨ ਸ਼ਾਰ ਹਨ:  

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਟਸੈਵਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਟੀਸੀ)  

1. ਪ਼ਾਕ ਜਟਨ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਹ਼ਾਲ ( ੀ/ਐਿੱਫ, ਪ਼ਾਕ ਵ਼ਾਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਪ਼ਾਕ ਟੀਨ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਕੁੰਪਲੈਕਸ) (ਸਵੇਰ ੇ8 ਵ ੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 

ਵ ੇ) 

 ਮੋਬ਼ਾਈਲ ਨਮੂਨ਼ਾ ਕਲੈਕਸਨ ਸਟੇਸਨ 

 2. ਤ਼ਾਈ ਹੈਂਗ ਤ ੁੰਗ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (ਸਵੇਰ ੇ10 ਵ ੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵ ੇ)  

3.  ਮੈਪਲ ਸਟਰੀਟ ਖੇਡ ਦ਼ਾ ਮੈਦ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੂਈ ਪ ੋ(ਜਚਊ ਾਂਗ ਸ਼ਾ ਵ਼ਾਨ ਰੋਡ ਅਤ ੇਮੈਪਲ ਸਟਰੀਟ ਦ਼ਾ  ੁੰਕਸਨ) (ਸਵੇਰ ੇ8 ਵ ੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8  ਵ ੇ)  

4. ਲ਼ਾਈ ਕੋਕ ਕਜਮਊਜਨਟੀ ਹ਼ਾਲ (ਸਵੇਰ ੇ10 ਵ ੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵ ੇ)  

5. ਚੇਂਗ ਸ਼ਾ ਵ਼ਾਨ ਖੇਡ ਦ਼ਾ ਮੈਦ਼ਾਨ (ਜਚਊ ਾਂਗ ਸ਼ਾ ਵ਼ਾਨ ਐਮਟੀਆਰ ਸਟੇਸਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ) (10 ਵ ੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵ ੇ)  

6. ਚੇਂਗ ਸ਼ਾ ਵ਼ਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ (ਜਹੁੰਗ ਵ਼ਾਹ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ) (9 ਵ ੇ ਤੋਂ ਰ਼ਾਤ 9 ਵ ੇ ਤਿੱਕ)  

7. ਲ਼ਾਈ ਚੀ ਕੋਕ ਪ਼ਾਰਕ ਦ਼ਾ ਪਰਵਸੇ ਦ ਆਰ (ਮੇਈ ਫ਼ੂ ਐਮਟੀਆਰ ਸਟੇਸਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ) (ਸਵੇਰ ੇ9 ਤੋਂ ਰ਼ਾਤ 9 ਵ ੇ)  

8. ਪੋ ਆਨ ਰੋਡ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦ਼ਾਨ (ਲੇਈ ਚੇਂਗ ਯ਼ੂਕ ੇਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ) ( ਨਵਰੀ 19: 10 ਵ ੇ ਤੋਂ ਰ਼ਾਤ 9 ਵ ੇ;  ਨਵਰੀ 20-21: 9 ਵ ੇ ਤੋਂ   

ਰ਼ਾਤ 9 ਵ ੇ) 

 ਜ਼ਿਲਹੇ  ਜਵਿੱਚ ਸੇਵ਼ਾ ਕੇਂਦਰ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵ਼ਾ, ਜ਼ਿਲਹੇ  ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੂਈ ਪੋ ਜਨਵ਼ਾਸੀ ਅਤ ੇਕਰਮਚ਼ਾਰੀ ਮ ਫ਼ਤ ਟੈਸਜਟੁੰਗ ਸੇਵ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪ਼ੂਰ ੇਸਜਹਰ ਜਵਿੱਚ ਸੀਟੀਸੀ/ਮੋਬ਼ਾਈਲ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸਨ ਸਟੇਸਨ਼ਾਾਂ ( ੇ ਸੇਵ਼ਾ ਦ਼ਾ ਦ਼ਾਇਰ਼ਾ ਲ਼ਾਗ਼ੂ ਹੋਵੇ) ਵੀ  ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਨਤ਼ਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 24-ਘੁੰਟੇ ਦੀ ਬ ਜਕੁੰਗ ਪਰਣ਼ਾਲੀ (www.communitytest.gov.hk/en)  ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇCTC 

Huh ਜਵਖੇ ਆਪਣ ੇਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨ਼ੂੁੰ  ਘਟ਼ਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਈ ਉਜਚਤ ਪਰੀਜਖਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਸਮ਼ਾਾਂ ਸਲ਼ਾਟ ਚ ਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

"ਓਜਮਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐ ਾਂਟ ਬਹ ਤ ਹੀ ਸੁੰਚ਼ਾਜਰਤ ਹੈ"। ਸਰਕ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੂਈ ਪੋ ਜ਼ਿਲਹੇ  ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ਼ਾਾਂ ਜਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ਾਰਣ  ੋਖਮ਼ਾਾਂ ਬ਼ਾਰ ੇ

ਬਹ ਤ ਜਚੁੰਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਰ ੇਜਵਅਕਤੀ  ੋ ਆਪਣੀ ਜਸਹਤ ਦੀਆਾਂ ਸਜਥਤੀਆਾਂ ਬ਼ਾਰ ੇਸਿੱਕ ਜਵਿੱਚ ਹਨ,  ਼ਾਾਂ ਲ਼ਾਗ ਦੇ  ੋਖਮ ਵ਼ਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ 

(ਜ ਵੇਂ ਜਕ ਉਹ ਜਵਅਕਤੀ  ੋ ਮਹ਼ਾਾਂਮ਼ਾਰੀ ਫੈਲਣ ਵ਼ਾਲੀਆਾਂ ਥ਼ਾਵ਼ਾਾਂ 'ਤ ੇਗਏ ਹਨ  ਼ਾਾਂ ਸਕ਼ਾਰ਼ਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਸੁੰਪਰਕ ਜਵਿੱਚ 

ਸਨ) ਨ਼ੂੁੰ   ਲਦੀ ਪਤ਼ਾ ਲਗ਼ਾਉਣ ਲਈ ਤ ਰੁੰਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵ਼ਾਉਣ ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ  ਼ਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਕਰਜਮਤ ਜਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ਼ੂੁੰ  ਕੋਜਵਡ-19 

ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਰਣ ਦੇ  ੋਖਮ ਨ਼ੂੁੰ  ਘਟ਼ਾਉਣ ਲਈ।  

http://www.communitytest.gov.hk/en


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵ਼ਾ, ਸਰਕ਼ਾਰ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰ ੇਨ਼ੂੁੰ  ਮ ੜ ਼ਿੋਰਦ਼ਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਆਉਣ ਵ਼ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠ਼ਾਾਂ (ਜ ਸ ਜਵਿੱਚ 

ਅੁੰਤਰ-ਪਜਰਵ਼ਾਰਕ ਇਕਿੱਠ਼ਾਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਜਵਿੱਚ ਜਹਿੱਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਜਚਆ  ਼ਾਵੇ। 

 

 

 

  


