
Chính phủ bắt đầu theo trình tự và từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách 
xã hội 
 
Nhờ nỗ lực của cả cộng đồng ở Hong Kong, tình hình dịch bệnh đang dần được cải 
thiện trong tháng qua. Với tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát, Chính Phủ sẽ 
theo trình tự và từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, có hiệu lực từ 
Ngày 18 Tháng 2 đến Ngày 3 Tháng 3 Năm 2021 phù hợp với diễn biến mới nhất và 
đánh giá nguy cơ của tình hình dịch bệnh. 
 
Một số cơ sở dự kiến có thể mở cửa, bao gồm cơ sở thể thao, tiệm làm đẹp và cơ sở 
mát-xa, địa điểm giải trí công cộng, địa điểm vui chơi, trung tâm trò chơi giải trí và 
trung tâm thể dục. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có thể bán hoặc cung cấp đồ ăn, 
thức uống để tiêu dùng trong khuôn viên của cơ sở kinh doanh đến 10 giờ đêm và số 
lượng người của mỗi bàn chỉ giới hạn bốn người. 
 
Ngoài loạt biện pháp kiểm soát lây nhiễm hiện tại, các cơ sở dự kiến và cơ sở cung 
cấp dịch vụ ăn uống sẽ áp dụng hai biện pháp mới được bổ sung sau: 
  
Biện pháp (a): Để đảm bảo rằng người dùng quét mã QR "LeaveHomeSafe" hoặc 
đăng ký tên, số liên lạc và ngày và giờ các chuyến thăm của họ trước khi những người 
được phép vào cơ sở, với hồ sơ được lưu giữ trong 31 ngày; và 
  
Biện pháp (b): Sắp xếp cho tất cả nhân viên liên quan đến hoạt động của cơ sở trải 
qua một cuộc xét nghiệm axit nucleic dựa trên phản ứng chuỗi polymerase cho 
COVID-19 14 ngày một lần (lần xét nghiệm đầu tiên phải được tiến hành trong vòng 
14 ngày bắt đầu từ Ngày 11 Tháng 2 Năm 2021, tức là trước Ngày 24 Tháng 2 Năm 
2021) và đảm bảo rằng nhân viên lưu hồ sơ mọi thông báo SMS có chứa kết quả xét 
nghiệm trong 31 ngày. 


