सरकारद्वारा "प्रतिबन्ध-परीक्षण घोषणा" साथै याउ मा िाई मा तिर्दिष्ट "प्रतिबतन्धि क्षेत्र" को
सन्दर्िमा अतिवायि परीक्षण सूचिा जारी
************************************************************************

रोग रोकथाम िथा तियन्त्रण (तितिि व्यतिहरुको लातग अतिवायि परीक्षण) तियमि (क्याप.
599J) अन्िगिि सरकारले आज (जिवरी 26) बेलुकीको 7 बजेबाट प्रर्ावकारी हुिे गरी
“प्रतिबन्ध-परीक्षण घोषणा” (घोषणा) लागू गिे अतधकार राखेको छ, जसअन्िगिि व्यतिहरु (यस
पतछ “अतिवायि परीक्षणको अधीिमा रहेका व्यतिहरु” र्िेर सम्बोधि गररिे) Yau Ma Tei
अन्िगिि तिर्दिष्ट ‘प्रतिबतन्धि क्षेत्र’ (िी: 9-27 Pitt Street र 3 Tung On Street, Annex मा
हेिुिहोस्) उिीहरुको पररसरमा रहिु आवश्यक छ र सरकारद्वारा व्यवस्था गररएको अतिवायि
परीक्षण गिुिपदिछ । जबसम्म सो क्षेत्रमा पतहचाि र्एका सबै व्यतिहरुले परीक्षण िगरे सम्म र
परीक्षणको ितिजा तितिि िर्एसम्म अतिवायि परीक्षणको अधीिमा पिे व्यतिहरु आफ्िै
पररसरमा बस्नु पदिछ । तजल्लामा शून्य के सहरु हातसल गिे कडा प्रयासको साथ सरकारले सो
कायिलाई र्ोतल तबहाि 6 बजे (जिवरी 27) तर्त्र सम्पन्न गिे लक्ष्य राखेको छ ।
एक सरकारी प्रविाले र्िे, "क्याप 599J अन्िगिि, सरकारले सङ्क्रमण तियन्त्रणको
आवश्यकिा अिुसार प्रतिबन्ध-परीक्षण घोषणा जारी गिि सक्दछ ।“
“सरकारले 15-27 Pitt Street र 3 Tung On Street को सन्दर्िमा अतिवायि परीक्षण सूचिा
जारी गररसके को छ । यद्यतप, यस क्षेत्रमा महामारीको प्रकोप गम्र्ीर बिेको छ । जिवरी 11देतख 25,
2021 बाट, मातथ उल्लेतखि क्षेत्रको िीि र्विहरुबाट 40 र्न्दा बढी के सहरु पुतष्ट र्एको रे कडि छ ।
पतछल्लो समयमा स्वास््य संरक्षण के न्र (द सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्सि) ले ‘प्रतिबतन्धि क्षेत्र’ को Pitt
Street मा बसोबास गिे के ही बातसन्दाहरुलाई क्वारे न्टाइि सेन्टरमा पठाएको छ । बातसन्दाहरु यस
अवस्था बारे तचतन्िि छि् ।“
“हामी अवगि छौं कक, ‘प्रतिबतन्धि क्षेत्र’ का र्विहरु िुलिात्मक रुपमा पुरािा र
ममििसम्र्ारको कमी र्एको र धेरै ‘थ्री-तिल तबलल्डंगहरु’ (ररयल स्टेट एजेन्सीको संलग्निा िर्एको)
छि् । उप-तवर्ातजि कोठाहरु हुिु सामान्य हुि् र त्यसैले समुदायमा संरमणको जोतखम धेरै उच्च छ
। सम्बतन्धि र्विहरुको ढलबाट तलएको फोहोरमैलाको िमूिा परीक्षण पति पोजेरटर् देतखयो,
जसकारण संरमणको जोतखमलाई संकेि गरे को छ । जोतखम मूल्यांकि गरे पतछ, तजल्लामा
संरमणको लहरलाई िोड्ि र त्यहााँका बातसन्दाहरुको तचन्िा हटाउिको तितम्ि ‘प्रतिबतन्धि क्षेत्र’मा
प्रतिबन्ध -परीक्षण घोषणा जारी गिि आवश्यक छ र्न्ने हामीलाई लागेको छ । “
सरकारले “प्रतिबतन्धि क्षेत्र” मा अस्थायी रुपमा िमूिा संकलि स्टेशिहरु स्थातपि गिेछ र
अतिवायि परीक्षणको अधीिमा पिे व्यतिहरुलाई आजको मध्यराि अतघ परीक्षण गिि अिुरोध गिेछ
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। अतिवायि परीक्षणको अधीिमा पिे व्यतिहरुलाई िमूिा संकलि स्टेशिहरुमा न्यूतक्लक एतसड
परीक्षण गराउिे व्यवस्था गिेछ, जहााँ समर्पिि कमिचारीले िाक र घााँटीको स्वाब एकै चोरट तिकाली
िमूिा संकलि गिेछ । अतिवायि परीक्षणको अधीिमा पिे व्यतिहरु रस-ईन्फे क्शिको जोतखमबाट
बच्ि सबै जााँचको पररणामहरु िआएसम्म आफ्िै तिवासमा बस्नु पदिछ । सरकारले वृद्धवृद्धाहरु र
हहाँडडु ल गिि असि मातििे व्यतिहरुका लातग घर-घरबाट िमूिा संकलि गिे व्यवस्था तमलाउिेछ,
वा उिीहरुलाई घााँटी तर्त्रको थुक वा खकारको िमूिा स्वयं संकलि गरी बुझाउिे व्यवस्था गिेछ ।
"यो अभ्यासले सविसाधारणहरु असहज हुिेछि् र्िी हामीले बुझेका छौं । सरकारले
'प्रतिबतन्धि क्षेत्र' मा बस्ने सम्पूणि व्यतिहरुलाई राति प्रायः जसो मातिसहरु कामबाट फकी सके पतछ
तछटो र्न्दा तछटो परीक्षण गराउिे बन्दोबस्ि गरे को छ । अतिवायि परीक्षणको अधीिमा पतहचाि
गरे का सबै व्यतिहरुलाई पूणि रुपमा जााँच गराउि, र बातसन्दाहरुलाई तबहािको 6 बजे तर्त्र आफ्िो
कायिमा जािु अतघ र्ोतल तबहािको लगर्ग 6 बजे तर्त्र सो अभ्यास सम्पन्न गिे लक्ष्य राखेको छ ।
यो सूचिा आतधकाररक रुपमा समाप्त र्एसंगै सरकारले साविजतिक घोषणा गिेछ । यकद
कमिचारीहरु सूचिाको कारण कायिस्थलमा जाि सक्दैिि् र्िे, सरकारले आशा गदिछ कक उिीहरुको
रोजगारदािाले आफ्िो तववेक प्रयोग गरी कामदारको िलब वा सुतवधाहरु कटौिी गिे छैिि् ।“
"पतछल्लो हप्तामा, जोडििको तिधािररि ‘प्रतिबतन्धि क्षेत्रमा 7000 र्न्दा धेरै मातिसहरुले
परीक्षण गराए । सरकार उिीहरुको सहकायिको लातग धन्यवाद कदि चाहन्छ । यद्यपी, हामीले याउ
मा िेई तजल्लामा फै तलिबाट रोक्न, संरमणको जोतखम उच्च र्एको तजल्लाका अन्य स्थािहरुको
लातग ियााँ घोषणा गिि आवश्यक छ र्िी बुझेका छौं । कु िै व्यतिले सूचिा लागू हुिु अतघ परीक्षण
गररसके को, अतिवायि परीक्षण सूचिा अन्िगिि परीक्षण गरे को, र्एिापति पुि:परीक्षण गिुि पिे हुन्छ
।“
“प्रतिबतन्धि क्षेत्र” तर्त्र साविजतिक र आपिकातलि सेवाहरु कायम राख्न, सरकार र प्रासंतगक
कायिरि कमिचारीहरुलाई (जस्िै: स्वास््यकमीहरु र अन्य अतधकारीहरु, सरकारद्वारा संलग्न परीक्षण
गिे सेवा प्रदायकहरु, सरसफाई गिे सेवा प्रदायकहरु आकद) व्यतिको तववरण र सम्पकि िं उपलब्ध
गरे को खण्डमा साथै तितिि संरमण तियन्त्रण तिदेशिहरु (परीक्षणको पररणाम कु िुि पिे
आवश्यकिा तबिा "प्रतिबतन्धि क्षेत्र" छोड्ि अतिम परीक्षण गिुि पिे)पालिा गरे मा ‘प्रतिबतन्धि
क्षेत्र’मा आउिु जाि अिुमति हुन्छ ।

सरकारले प्रतिबतन्धि घोषणा लागू गरे का बातसन्दाहरुका लातग साधारण खाद्य सामिी र
आधारर्ूि सफाई उपकरणहरु ियार पारे को छ । गृह मातमला तवर्ागले (Tel: 2572 8427)
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हटलाइि र अल्पसंख्यक जािीयहरुको लातग समर्पिि हटलाइि ( 3755 6816) संञ्चालि गरे को छ ।
प्रतिबतन्धि घोषणा लागू गररएका बातसन्दाहरुलाई सोधपुछ गिि र सहायिा माग्न आज राति 7 बजे
बाट हटलाइि सेवाहरु सञ्चालि हुिेछ । समाज कल्याण तवर्ागले पति प्रर्ातवि व्यतिहरुलाई
सहायिा प्रदाि गिेछ ।
सरकारले हालका कदिहरुमा वृतद्ध र्एका के सहरुका कारण तजल्लाका बातसन्दाहरु तचतन्िि र
आतिएका छि् र्िी बुझेको छ । महामारीको कारण, यस क्षेत्रका व्यवसायमा ठू लो क्षति र्एको र
व्यवसाय ठप्प र्एको छ । बातसन्दाहरुको जिजीविलाई पति ठू लो असर पारे को छ । सरकारलाई
आशा छ कक यो अस्थायी असुतवधाले स्थािीय प्रसारणको लहरलाई पूणि रुपले रोक्नेछ र
बातसन्दाहरुको तचन्िा र डरलाई कम गरी, उिीहरुले सामातजक िथा व्यवसातयक गतितवतधहरु पुि:
सुचार गिे तवश्वास पुि: प्राप्त गिेछि् र जि जीवि फे रर सामान्य हुिेछ ।
सरकारले अतिवायि परीक्षणको अधीिमा पिे व्यतिहरुलाई दिाि गरी परीक्षण गििमा पूणि
सहयोग पुयािउि, र धैयििापूविक घरमै बसी पररणाम पर्खिि आह्वाि गदिछ । कु िै व्यतिले
प्रतिबन्ध-प्रतशक्षण घोषणालाई उल्लंघि गरे मा यो अपराध ठहररिेछ र लेर्ल 4 ($25,000) को
अतधकिम जररवािा र छ मतहिा जेल सजाय हुि सक्नेछ ।

समाप्त/मंगलबार, जिवरी 26, 2021
हङकङ समय 21:44 मा जारी

3
Nepali

