
ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆ ਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਰਮਵਾਰ ਅਤ ੇਜਵਵਸਥਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਜਢਿੱ ਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਦੀ ਹੈ 

 

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵ ਿੱ ਚ ਸਮ ਿੱ ਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵ ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਛਲੇ 
ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ ਧਾਰ ਹੋ ਰਵਹਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵ ਚ ਵਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ 
ਸਵਿਤੀ ਅਤ ੇਜੋਖਮ ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨ ੀਨਤਮ ਵ ਕਾਸ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ 18 ਫਰ ਰੀ ਤੋਂ 3 ਮਾਰਚ 2021 ਤਿੱਕ 
ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਿਾ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰਮ ਾਰ ਅਤ ੇਵ  ਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਢਿੱ ਲ ਦੇ ੇਗੀ। 
 
ਕ ਝ ਵਨਰਧਾਰਤ ਅਹਾਤੇ ਖ ਿੱ ਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵ ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਿਾਨ, ਵਿਉਟੀ ਿਾਰਲਰ ਅਤੇ ਮਸਾਜ 
ਅਦਾਰਾ, ਜਨਤਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਜਗਹਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਜਗਹਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਅਤ ੇਵਫਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਟਵਰੰਗ ਕਾਰੋਿਾਰ ਰਾਤ 10  ਜ ੇਤਿੱਕ ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇ ਸਿਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਿਤ ਲਈ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਿੀਣ 
ਨੰੂ  ੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਟੇਿਲ' ਤੇ ਿੈਠਣ  ਾਲੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
ਵਗਣਤੀ ਚਾਰ ਤਿੱਕ ਸੀਵਮਤ ਹੈ। 
 
ਲਾਗ ਵਨਯੰਤਰਣ ਉਿਾ ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਵਨਰਧਾਰਤ ਿਾਂ ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਟਵਰੰਗ ਅਹਾਤ ੇਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਦ ੋ
ਨ ੇਂ ਉਿਾ ਾਂ ਨੰੂ ਅਿਣਾਉਣਗੇ: 
  
ਉਿਾਅ (ੳ): ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਉਿਯੋਗਕਰਤਾ "ਲੀ ਹੋਮੇਸੇਫ" QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰਦ ੇਹਨ 
ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਵਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਾਮ, ਸੰਿਰਕ ਨੰਿਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀਆ ਂਤਰੀਕਾਂ ਅਤ ੇਸਮਾਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ 31 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ; 
ਅਤ ੇ
  
ਉਿਾਅ (ਅ): ਕੋਵ ਡ -19 ਲਈ ਿੌਲੀਮੇਰੇਜ਼ ਚੇਨ ਿਰਤੀਵਕਰਆ-ਅਧਾਰਤ ਵਨਉਕਲੀਕ ਐਵਸਡ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ 
ਲਈ ਅਹਾਤ ੇਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਹਰ 14 ਵਦਨਾਂ ਵ ਚ ਇਕ  ਾਰ ਿਰਿੰਧ ਕਰਨਾ (ਿਵਹਲਾ 
ਟੈਸਟ 11 ਫਰ ਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ  ਾਲੇ 14 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾ  24 ਫਰ ਰੀ 
2021 ਤਿੱਕ) ਅਤ ੇਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਸਟਾਫ 31 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਾਲੇ ਹਰ SMS 
ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। 


