
Itataas ng pamahalaan ang mga parusa para sa mga pagkakasala laban sa mga 

kaugnay na regulasyon sa ilalim ng Ordinansa sa Pag-iwas at Pagkontrol ng Sakit 

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

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

     Inihayag ng pamahalaan ngayong araw (ika-4 ng Disyembre) na ilalathala nito 

ang mga pagbabago sa mga pambatasang sangay sa ilalim ng Ordinansa sa Pag-iwas 

at Pagkontrol ng Sakit (Cap. 599), na magdaragdag ng mga parusa para sa mga 

paglabag ng kahilingan sa ilalim ng mga kaugnay na regulasyon upang makalikha ng 

kinakailangang epekto sa pagpigil. Ang kaugnay na mga pagbabago sa batas ay 

magkakabisa mula ika-11 ng Disyembre 2020. 

  

     Isang tagapagsalita para sa Kawanihan ng Pagkain at Kalusugan ang nagsabing, 

"Ang gawaing kontra-epidemya ay nangangailangan ng kooperasyon at disiplina sa 

sarili ng lahat ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa 

iba`t ibang mga hakbang sa kontra-epidemya, kasama na ang pag-iwas sa mga 

matataong lugar, pagpapanatili ng social distance at pagpapanatili ng personal na 

kalinisan. Nagpakilala ang Pamahalaan ng ilang mga regulasyon sa ilalim ng 

Ordinansa sa Pag-iwas at Pagkontrol ng Sakit sa nakaraang ilang buwan para 

mabawasan ang pagdaloy ng mga tao at pakikipag-ugnay sa lipunan upang mapigilan 

ang pagkalat ng virus sa komunidad. Nahaharap sa silakbo ng epidemya, bukod sa 

paghihigpit ng iba`t ibang mga hakbang sa pagkontrol sa impeksyon, kinakailangang 

taasan ang mga nauugnay na parusa upang gumawa ng kinakailangang epekto sa 

pag-iwas at matiyak ang mahigpit na pagsunod sa mga nauugnay na 

pangangailangan." 

  

     Ang pinakabagong mga parusa na binago sa ilalim ng nauugnay na mga 

regulasyon ay ang mga sumusunod: 

 

(1) sa ilalim ng Regulasyon ng Pag-iwas at Pagkontrol ng Sakit (Pagbabawal sa 

Pagtitipon ng Grupo) (Cap. 599G), ang sinumang taong nakikilahok sa isang 

ipinagbabawal na pagtitipon ng grupo ay magkakasala. Ang nakapirming multa para 

sa pagtatapos ng pananagutan sa pagkakasala ay itinaas mula $2,000 hanggang 

$5,000; 

 

(2) sa ilalim ng Regulasyon ng Pag-iwas at Pagkontrol ng Sakit (Pagsusuot ng Mask) 

(Cap. 599I), ang sinumang lumabag sa pagsuot ng mask alinsunod sa hinihiling kapag 

sumakay o nakasakay sa isang pampublikong sasakyan, pumapasok o nasa loob ng 

bayad na lugar sa MTR, o pagpasok o nasa loob ng isang tinukoy na pampublikong 



lugar (kasalukuyang sumasaklaw sa lahat ng mga pampublikong lugar, nakalaan para 

sa mga panlabas na pampublikong lugar sa mga country park at mga espesyal na 

lugar na tinukoy sa seksyon 2 ng Ordinansa sa mga Country Park (Cap. 208) ay 

magkakasala. Ang nakapirming multa para sa pagtatapos ng pananagutan sa 

pagkakasala ay itinaas mula $2,000 hanggang $5,000; at 

 

(3) Sa ilalim ng Regulasyon ng Pag-iwas at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsusuri 

para sa Ilang Mga Tao) (Cap. 599J), ang sinumang hindi sumunod sa kahilingan ng 

alituntunin ng sapilitang pagsusuri o paunawa sa isang sapilitang pagsusuri ay 

magkakasala. Ang nakapirming multa para sa pagtatapos ng pananagutan sa 

pagkakasala ay itinaas mula $2,000 hanggang $5,000. 

 

     Kasabay ng pagtaas ng mga nakapirming multa, ang pinakamataas na multa 

mula sa pagkahatol sa mga kaugnay na pagkakasala sa ilalim ng Cap. 599I at Cap. 

599J ay maaring itaas nang naaayon. Ang mga detalye ay nasa Annex. 

  

     Binigyang diin ng tagapagsalita na palalakasin ng pamahalaan ang mga 

inspeksyon at pagpapatupad ng batas, na magsagawa ng mahigpit na aksyon sa 

pagpapatupad laban sa mga nagkasala. Kung ang pagsunod ay hindi sapat, hindi 

aalisin ng pamahalaan ang posibilidad na lalo pang itataas ang mga multa. 

  

     Sinabi ng tagapagsalita, "Sa kritikal na panahong ito ng gawaing 

kontra-epidemya, kailangan namin ng sama-samang pagsisikap ng pamayanan upang 

mapanatili ang social distance at mapanatili ang personal na kalinisan, upang 

maprotektahan ang ating sarili, ang ating mga pamilya at ang pangkalahatang publiko, 

lalo na sa mga grupong nasa peligro at mga dukha. Alinsunod dito, mahigpit na 

hinihimok ng Pamahalaan ang lahat ng mga miyembro ng publiko na manatili sa 

bahay hangga't maaari at itigil ang lahat ng hindi kinakailangang mga pagtitipon. 

Naniniwala kami na sa pagkakaisa at pinagsamang pagsisikap ng lahat, makakayanan 

nating labanan itong alon ng epidemya kasama ang hangad na maipagpatuloy ang 

normal na mga gawaing pang-ekonomiya at panlipunan." 
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