鼓勵曾經出入萬華或周邊地區之失聯移工或逾期外籍人士出面採檢
或治療方案
(!)即日起至6月8日止(視況由疫情指揮中心決定是否延長)，外籍人士於4月21日至5月14日期間
，曾經出入萬華或周邊地區，不論是合法或失聯移工、逾期者，若有疑似染疫症狀，我們鼓勵
您趕快至西園醫院、和平醫院、中興醫院及剝皮寮等4處快篩站採檢，免收採檢費用，相關就醫
資料不會通報警政及移民等治安機關，這段期間也不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處
。

Khuyến khích những lao động di trú bất hợp pháp hoặc người nước ngoài
cư trú quá hạn đã từng ra vào khu Vạn Hoa hoặc các khu vực lân cận trình
diện đi thực hiện kiểm tra hoặc phương án điều trị như sau
1.Tên chuyên án: Chuyên án người nước ngoài khu Vạn Hoa và các khu vực lân cận an tâm thực
hiện kiểm tra phòng dịch.
2.Đối tượng thực hiện: người nước ngoài đã từng đến khu Vạn Hoa và các khu vực lân cận từ
ngày 21/4 đến 14/5.
3.Phương thức thực hiện: không thu phí, không báo cáo, không xét xử.
4.Thời gian thực hiện: kể từ hôm nay đến ngày 8/6 (tùy theo diễn biến dịch bệnh do trung tâm chỉ
huy phòng chống dịch thông báo sẽ quyết định gia hạn hay không)
5.Nội dung tuyên truyền: kể từ hôm nay đến ngày 8/6 (tùy theo diễn biến dịch bệnh do trung tâm
chỉ huy phòng chống dịch thông báo sẽ quyết định gia hạn hay không), người nước ngoài đã
từng đến khu Vạn Hoa và các khu vực lân cận từ ngày 21/4 đến 14/5 bất kể là người lao động
hợp pháp hay bất bất hợp pháp, người quá hạn cư trú nếu có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh
thì chúng tôi khuyến khích các bạn mau chóng đến 4 trạm xét nghiệm sàng lọc nhanh ở bệnh
viện West Garden, bệnh viện Hòa Bình, bệnh viện Trung Hưng để kiểm tra, miễn thu phí kiểm
tra, thông tin y tế liên quan sẽ không báo cáo cho các cơ quan trị an như cảnh sát di dân v.v..,
trong thời gian xét nghiệm sàng lọc, điều trị sẽ không bị cơ quan trị an xét xử.

