English

Reminder on Citywide RAT to Curb COVID Spread
The Government appeals to all Hong Kong citizens to take
rapid antigen test (RAT) for three consecutive days from April
8 to 10 (Friday to Sunday) and report positive results within
24 hours to the Centre for Health Protection’s online
Declaration System for individuals tested positive for COVID19 using RAT (https://www.chp.gov.hk/ratp/).

Hindi

COVID प्रसार पर रोक लगाने के ललए शहर भर में RAT पर
अनुस्मारक
सरकार ने हाांगकाांग के सभी नागररकों से अपील की है कक वे 8 से 10
अप्रैल (शुक्रवार से रलववार) तक लगातार तीन किनों के ललए रै लपड
एांटीजन टेस्ट (RAT) करें और
RAT(https://www.chp.gov.hk/ratp/) का उपयोग करके COVID19 के ललए पालिरटव परीक्षण ककए गए व्यलियों के ललए स्वास््य

Nepali

सांरक्षण कें द्र की ऑनलाइन घोषणा प्रणाली पर 24 घांटे के भीतर
पालिरटव पररणामों की ररपोटट करें ।
COVID को फै लावट रोक्नका लालग शहरव्यापी RAT जााँच
सरकारले सबै हङकङका नागररकहरूलाई अलप्रल 8 िेलि 10 सम्म
(शुक्रबार िेलि आइतबार सम्म) लगातार तीन किन सम्म याटलपड
एलटटजेटट टेस्ट (RAT) गनट, र RAT को प्रयोग गरे र COVID-19
परीक्षण गरे का व्यलिहरूका लालग पोजेरटभ नलतजाहरू 24 घण्टा लभत्र
स्वास््य
सुरक्षा
के टद्रको
अनलाइन
घोषणा
प्रणाली(https://www.chp.gov.hk/ratp/) मा ररपोटट गनट अपील गरे ।

Punjabi

COVID ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਹ ਿੱ ਚ RAT ਬਾਰੇ ਚੇਤਾ ਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਹਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ 8 ਤੋਂ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ) ਤ਼ੁੱ ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਤੂੰ ਨ ਹਦਨਾਂ ਲਈ

ਂ ੀਜਨ ਟੈਸਟ (RAT) ਲੈ ਣ ਅਤੇ 24 ਘੂੰ ਹਟਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ
ਰੈਹਪ੍ਡ ਐਟ
RAT (https://www.chp.gov.hk/ratp/) ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ COVID-19
ਲਈ ਪ੍ੌਜ਼ਹਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਸਿਤ ਸੁਰਿੱਹਿਆ ਕੇਂਦਰ
ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ੌਜ਼ਹਟ ਨਤੀਹਜਆਂ ਦੀ ਹਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨ।
Urdu

 کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے پورے شہر میں ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹCOVID
) کے بارے میں یاد دہانیRAT(
حکومت ہانگ کانگ کے تمام شہریوں سے گزارش کرتی ہے کہ وہ مسلسل تین
 اپریل تک (جمعہ سے اتوار) کے لیے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ10  سے8 دن
 گھنٹوں کے دوران مثبت نتائج مرکز برائے حفاظت24 ) کریں اورRAT(
 کا استعمال کرتے ہوئےRAT صحت کے آن الئن ڈیکلریشن سسٹم کو
 کے انفرادی مثبت ٹیسٹ کی اطالع کریں ۔COVID-19
(https://www.chp.gov.hk/ratp/)

Bahasa
Indonesia

Himbauan tentang RAT Seluruh Kota untuk Mencegah
Penyebaran COVID
Pemerintah mengimbau semua warga Hong Kong untuk
melakukan tes antigen cepat (RAT) selama tiga hari berturutturut dari tanggal 8 hingga 10 April (Jumat hingga Minggu)
dan melaporkan hasil positif dalam waktu 24 jam ke Sistem
Deklarasi online Pusat Perlindungan Kesehatan bagi individu
yang dites positif untuk COVID-19 menggunakan RAT
(https://www.chp.gov.hk/ratp/).

Thai

แจ้งเตือนเกีย
่ วกับการตรวจ RAT ทัว
่ เมืองเพือ
่ ควบคุมการแพร่กระจายของ
COVID
รัฐบาลขอร้องพลเมืองฮ่องกงทุกคน เพื่อให้ทาการทดสอบแอนติเจนแบบเร่งด่วน
(RAT) เป็นเวลาสามวันติดต่อกันตัง้ แต่วน
ั ที่ 8 ถึง 10 เมษายน (วันศุกร์ ถึง
วันอาทิตย์)
และรายงานผลทดสอบที่เป็นบวกเข้าสู่ระบบการแจ้งยืนยันออนไลน์สาหรับบุคคล
ที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 โดยการใช้ RAT (https://www.chp.gov.hk/ratp/)
ของศูนย์คุ้มครองสุขภาพภายใน 24 ชั่วโมง

Tagalog

Paalala sa RAT sa Buong Lungsod Upang Pigilan ang
Pagkalat ng COVID
Umaapela ang Pamahalaan sa lahat ng mamamayan ng Hong
Kong na kumuha ng rapid antigen test (RAT) sa loob ng tatlong
magkakasunod na araw mula ika-8 ng Abril hanggang ika-10
ng Abril (Biyernes hanggang Linggo) at iulat ang mga
positibong resulta sa loob ng 24 oras sa online na Systema ng
Deklarasyon ng Sentro sa Proteksyon at ng Kalusugan para sa
mga indibidwal na nagpositibo sa COVID-19 gamit ang RAT
(https://www.chp.gov.hk/ratp/).

Vietnamese Nhắc nhở về xét nghiệm nhanh kháng nguyên (RAT) toàn
thành phố nhằm giảm sự lây lan của COVID 19
Chính phủ kêu gọi tất cả các cư dân Hồng Kông thực hiện xét
nghiệm nhanh kháng nguyên (RAT) trong 3 ngày từ 8 đến 10
tháng Tư (thứ Sáu đến Chủ Nhật) và báo cáo kết quả dương
tính trong vòng 24 giờ Hệ thống kê khai trực tuyến của Trung
tâm Bảo vệ sức khỏe đối với những người có kết quả xét
nghiệm dương tính.
(https://www.chp.gov.hk/ratp/).

