
 ہے یالنا شروع کرد ینرم یںکے اقدامات م ےفاصل یمعاشرت یںاور منظم انداز م یجحکومت نے بتدر

 

صورتحال  یک وباءسے  ینےمنت ، پچھلے مہ مرہون   یکاوشوں ک یپورے معاشرے ک یںہانگ کانگ م

تازہ  یصورتحال ک ی، حکومت وبائوجہ سے یہونے ک یںصورتحال قابو م یہے۔ وبائ یبہتر ہورہ یجبتدر

 ےفاصل یتک معاشرت 2021مارچ  3سے  یفرور 18اور خطرے کے جائزوں کے مطابق ،  رفتیشپ ینتر

 ۔یالئے گ ینرم یںاور منظم انداز م یجبتدر یںاقدامات م ےک

 

پارلر اور مساج  یوٹی، ب مقاماتکے  یلوںکھ یں، جن م یںکھلے ہو سکتے ہ مقررہ اوقات كے مقاماتکچھ 

۔ یںشامل ہ ینٹراور فٹنس س ینٹرس یمگ یحیمقام ، تفر کھیل کے،  مقام یحیتفر یےكے لعوام ،  یںجگہ یوال

 پینے یاکھانے  یےکھانا پینا کرنے کے ل یںبجے تک کاروبار کے احاطے م 10کا کاروبار رات  یٹرنگک

 تعداد چار تک محدود ہے۔ یپر افراد ک یبلکرسکتا ہے اور ہر ٹ یسپالئ یاسکتا  یچب یزیںچ یک

 

 كے مقامات یٹرنگاور ک مقررہ اوقات كے مقاماتکے عالوہ ،  یریزموجودہ س یکنٹرول اقدامات ک یکشنانف

 :گے یںگئے اقدامات کو اپنائ یےدو نئے شامل ک یلمندرجہ ذ

  

افراد  یا یںکر یناسککو آر کوڈ  یو" کیفہوم س یو"ل ینکہ صارف یےبنانے کے ل یقینی(: اس بات کو aاقدام )

 یدوروں کاور  زنمبر کے ، رابطہ وںان کے نامسے پہلے  ینےاجازت د یداخل ہونے ک یںکو  احاطے م

 اور دنوں تک رکھا جائے؛ 31کو زیکارڈ، اس ریںاور اوقات کو درج کر یخوںتار

  

 یےکے ل COVID-19بار  یکا یںدن م 14کو ہر  ینملوث  تمام مالزم یںمقامات پر كام كرنے م(: bاقدام )

 11طور پر  یالزم یسٹکروانے کا بندوبست کرنا۔)پہال ٹ یسٹٹ یسڈا یوکلکن یرد عمل پر مبن ینچ یمریزپول

تک(۔  اور  2021،  یفرور 24 یعنی،  یےدن کے اندر ہونا چاہ 14سے شروع ہونے والے  2021 یفرور

دن تک  31نتائج کے ساتھ کے  یسٹٹ یکارڈکا ر ٹیفکیشن نو SMSہر  ینکہ مالزم یںبنائ یقینیاس بات کو 

  ۔یںرکھ


