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*********************************************************************

************** 

     ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਅੁੱ ਜ (4 ਦਸੰਿਰ) ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਬਕ ਉਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਿਯੰਤਰਣ 

ਆਰਡੀਿੈਂ ਸ (ਕੈਪ.599) ਦੇ ਅਧੀਿ ਸਿਾਇਕ ਕਾਿ ੰ ਿਾਂ ਬਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਗਜਟ ਦੇਿੇਗੀ, ਬਜਸ ਿਾਲ ਜਰ ਰੀ 

ਬਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਿ ੰ  ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਿੰਬਧਤ ਬਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿ ਤਬਿਤ ਜ ਰਮਾਿੇ ਬਿਚ ਿਾਧਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੰਧਤ ਬਿਧਾਬਿਕ ਸੋਧਾਂ 11 ਦਸੰਿਰ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗ  ਿੋਣਗੀਆਂ।  

  

     ਫ ਡ ਐਡਂ ਿੈਲਥ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਕ ਿ ਲਾਰ ੇਿੇ ਬਕਿਾ, "ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੀੜ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ ਕਰਿਾ, 

ਸਮਾਬਜਕ ਦ ਰੀ ਿਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਿੱਜੀ ਸਿੁੱਛਤਾ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖਣਾ ਸਮੇਤ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਰੋਕ  ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ 

ਸਖਤੀ ਿਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਿਾਗਬਰਕਾਂ ਦੇ ਸਬਿਯੋਗ ਅਤ ੇਸਿ-ੈਅਿ ਸ਼ਾਸ਼ਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਬਪਛਲੇ ਕ ਝ ਮਿੀਬਿਆਂ ਬਿੁੱ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਿਯੰਤਰਣ ਆਰਡੀਿੈਂ ਸ ਦ ੇਤਬਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਿਿ ਤਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਬਜਕ ਸੰਪਰਕ ਿ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬਿਯਮ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਿਿ ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਇਰਸ ਿ ੰ  ਕਬਮਊਬਿਟੀ 

ਬਿੁੱ ਚ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਬਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਿਾਧੇ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਬਦਆ,ਂ ਲਾਗ ਦੇ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਉਪਾਿਾਂ ਿ ੰ  ਸਖਤ 

ਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਿ ਜਰ ਰੀ ਿੈ ਬਕ ਜਰ ਰੀ ਆਡਾਇਰੇਂਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਪੈਦਾ ਕਰਿ, ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਜਰ ਰੀ ਪਰਭਾਿ 

ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਿੰਧਤ ਜਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਿਾਲ ਪਾਲਣਾ ਿ ੰ  ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਿੰਬਧਤ ਜ ਰਮਾਿੇ ਿ ੰ  

ਿਧਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਿੈ। " 

  

     ਸੰਿੰਬਧਤ ਬਿਯਮਾਂ ਤਬਿਤ ਜ ਰਮਾਿੇ ਦੀਆ ਂ ਤਾਜਾ ਸੋਧਾਂ ਿੇਠਾਂ ਅਿ ਸਾਰ: 

 

(1) ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਿਯੰਤਰਣ (ਸਮ ਿ ਇਕੁੱਠ 'ਤੇ ਰੋਕ) ਬਿਯਮ (ਕੈਪ. 599G) ਤਬਿਤ,ਕੋਈ 



ਬਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੁੱ ਕ ਪਾਿੰਦੀਸ਼ ਦਾ ਸਮ ਬਿਕ ਇਕੁੱਠ ਬਿੁੱ ਚ ਬਿੁੱ ਸਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਜ ਰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜ ਰਮ ਲਈ 

ਬਜੰਮੇਿਾਰੀ ਬਿਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਬਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਿਰਧਾਰਤ ਜ ਰਮਾਿਾ $2,000 ਤੋਂ ਿਧਾ ਕੇ $5,000 ਕੀਤਾ ਬਗਆ 

ਿੈ; 

 

(2) ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਬਿਯੰਤਰਣ (ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ) ਬਿਯਮ( ਕੈਪ . 599I) ਤਬਿਤ ਕਈੋ ਿੀ ਬਿਅਕਤੀ 

ਬਕਸ ੇਜਿਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚੜਹਿ ਜਾਂ ਸਿਾਰ ਿੋਣ ਿੇਲੇ, ਜਰ ਰਤ ਦ ੇਅਿ ਸਾਰ ਮਾਸਕ ਪਬਿਿਣ ਬਿਚ 

ਅਸਫਲ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ, MTR ਦੇ ਭ ਗਤਾਿ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਬਿਚ ਦਾਖਲ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਮੌਜ ਦ ਿੈ, ਜਾਂ ਬਕਸ ੇਖਾਸ ਜਿਤਕ ਜਗਹਾ 

ਬਿਚ ਦਾਖਲ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਮੌਜ ਦ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਬਸਿਤ, ਬਿਰਧਾਰਤ ਜਿਤਕ ਸਥਾਿ (ਇਸ ਿੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਤਕ 

ਥਾਿਾਂ ਿ ੰ  ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕੰਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਬਿੁੱ ਚ ਿਾਿਰੀ ਜਿਤਕ ਥਾਿਾਂ ਬਿੁੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਇੁੱ ਕ 

ਜ ਰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਕੰਟਰੀ ਪਾਰਕਸ ਆਰਡੀਿੈਂ ਸ (ਕੈਪ. 208) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਬਿੁੱ ਚ ਪਰਭਾਬਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਿੈ। 

ਜ ਰਮ ਲਈ ਬਜੰਮਿੇਾਰੀ ਬਿਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਬਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਿਰਧਾਰਤ ਜ ਰਮਾਿਾ $2,000  ਤੋਂ ਿਧਾ ਕੇ $5,000ਡਾਲਰ 

ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਿੈ; ਅਤੇ 

 

(3) ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਬਿਯੰਤਰਣ (ਕ ਝ ਬਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਲਾਜਮੀ ਟੈਸਬਟੰਗ) ਬਿਯਮ (ਕੈਪ. 599J) 

ਤਬਿਤ,ਕੋਈ ਬਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲਾਜਮੀ ਟੈਸਬਟੰਗ ਬਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲਾਜਮੀ ਟੈਸਬਟੰਗ ਿੋਬਟਸ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿ 

ਬਿਚ ਅਸਫਲ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਉਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜ ਰਮ ਲਈ ਬਜੰਮੇਿਾਰੀ ਬਿਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਬਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਿਰਧਾਰਤ 

ਜ ਰਮਾਿਾ $ 2,000 ਤੋਂ ਿਧਾ ਕੇ $ 5000 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਿੈ।  

 

     ਕੈਪ.599I ਅਤੇ ਕੈਪ. 599J ਅਧੀਿ ਸੰਿੰਬਧਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਬਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਿੁੱ ਧ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਜ ਰਮਾਿਾ, 

ਬਿਰਧਾਰਤ ਜ ਰਮਾਿੇ ਦ ੇਿਾਧੇ ਅਿ ਸਾਰ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਿੇਰਿੇ ਅੰਬਤਕਾ ਤ ੇਿਿ। 

  



     ਿ ਲਾਰੇ ਿੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬਕਿਾ ਬਕ ਸਰਕਾਰ ਮ ਜਰਮਾਂ ਬਖਲਾਫ ਸਖਤ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਬਦਆ,ਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 

ਕਾਿ ੰ ਿ ਲਾਗ  ਕਰਿ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ੁੱ ਕੇਗੀ। ਜੇ ਪਾਲਣਾ ਤਸੁੱਲੀਿਖਸ਼ ਿਿੀਂ ਿ ੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਜ ਰਮਾਿੇ ਿਧਾਉਣ 

ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

  

     ਿ ਲਾਰੇ ਿੇ ਬਕਿਾ, “ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਬਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਦ ੇਇਸ ਿਾਜ ਕ ਮੋੜ ਤ,ੇ ਸਾਿ ੰ  ਸਮਾਜ, ਦ ਰੀ ਿਣਾਈ ਰੁੱ ਖਣ 

ਅਤ ੇਬਿਿੱਜੀ ਸਿੁੱਛਤਾ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮ ਿਕ ਯਤਿਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ੰ , 

ਆਪਣ ੇਪਬਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉੱਚ- ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਿ ੰ  ਿੁੱ ਡੇ  ਪੁੱ ਧਰ‘ਤੇ ਸ ਰੁੱ ਬਖਅਤ ਰੁੱ ਬਖਆ ਜਾ 

ਸਕੇ। ਇਸ ਅਿ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਤਾ ਿ ੰ  ਜੋਰ ਬਦੰਦੀ ਿੈ ਬਕ ਬਜੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਿੋ ਸਕੇ ਘਰ ਬਿੁੱਚ ਰਿੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਿੇਲੋੜੀਆਂ ਸਮਾਬਜਕ ਗਤੀਬਿਧੀਆਂ ਿ ੰ  ਰੋਬਕਆ ਜਾਿੇ। ਸਾਿ ੰ   ਪ ਰਾ ਬਿਸ਼ਿਾਸ ਿੈ ਬਕ ਸਾਬਰਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤ ੇਸਾਂਝੇ 

ਯਤਿਾਂ ਿਾਲ ਸਾਿ ੰ , ਆਮ ਆਰਬਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਬਜਕ ਗਤੀਬਿਧੀਆਂ ਿ ੰ  ਦ ਿਾਰਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰਿ ਦੇ ਮੁੱ ਦਿੇਜਰ ਮਿਾਮਾਰੀ 

ਦੀ ਲਬਿਰ ਬਿੁੱਚ ਲੜਿ ਦ ੇਯੋਗ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।" 

  

ਸਮਾਪਤ / ਸ਼ ੁੱ ਕਰਿਾਰ, ਦਸੰਿਰ 4, 2020 

HKT 19:48 ਿਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 


