รัฐบาลออก “แถลงการณ์บังคับให้ทดสอบ” และออกประกาศการทดสอบภาคบังคับในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ “เขตหวงห้าม” ที่ระบุในเขตเหย่าหม่าเต๋ย (Yau Ma Tei)

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

รัฐบาลแถลงวันนี้ (26 มกราคม) ใช้อำนาจภายใต้กฎข้อบังคับการป้องกันและควบคุมโรค
(การทดสอบภาคบังคับสำหรับบางบุคคล) (ข้อ 599J) เพื่อออก "แถลงการณ์บังคับให้ทดสอบ"
(แถลงการณ์) มีผลตั้งแต่เวลา 19:00 น. โดยทีป
่ ระชาชน ( ต่อไปนีเ้ รียกว่า "บุคคลทีต
่ อ
้ งเข้ารับ
การทดสอบภาคบังคับ") ภายใน "พืน
้ ที่หวงห้าม" ที่ระบุไว้ในเขตเหย่ามาเต๋ย (ได้แก่ 9-27 Pitt
Street และ 3 Tung On Street ดูภาคผนวก) จะต้องอยูใ
่ นที่อยู่อาศัยของตนและต้องรับการ
ทดสอบภาคบังคับตามการจัดเตรียมของรัฐบาล บุคคลทีต
่ ้องรับการทดสอบภาคบังคับจะต้องอยู่
แต่ในสถานทีข
่ องตนจนกว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดทีร่ ะบุในพื้นที่จะได้รับการทดสอบและส่วน
ใหญ่ได้รับผลการทดสอบ รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะเสร็จสิ้นการทดสอบนีภ
้ ายในเวลาประมาณ
06:00 น. ของวันพรุ่งนี้ (27 มกราคม) เพือ
่ ให้บรรลุเป้าหมายในการลดจำนวนผูต
้ ิดเชื้อในเขต
ด้วยความพยายามร่วมกัน
โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า “ภายใต้ข้อ 599J รัฐบาลสามารถออกประกาศให้ทำการทดสอบภาค
บังคับได้ตามความจำเป็นเพือ
่ การควบคุมการแพร่ระบาด"
"รัฐบาลได้ออกประกาศบังคับใช้การทดสอบในพื้นที่ 15-27 Pitt Street และ 3 Tung On
Street อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดในพืน
้ ที่ยังคงรุนแรงตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 25 มกราคม 2021 มี
รายงานบันทึกผู้ปว
่ ยที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 40 ราย จากภายในพืน
้ ที่ดังกล่าวข้างต้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับอาคารสามหลัง ศูนย์คุ้มครองสุขภาพได้อพยพประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ที่ถนน
Pitt Street ภายใน'พื้นที่หวงห้าม' เพื่อไปยังศูนย์กก
ั กันก่อนหน้านี้ ผู้อยู่อาศัยมีความวิตกกังวล
กับสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้น
"ในขณะเดียวกันเราทราบว่าอาคารเหล่านั้นใน'เขตหวงห้าม' นั้นค่อนข้างเก่าและขาดการ
บำรุงรักษาและหลายแห่งเป็น'อาคารที่ไม่มีบุคคลที่สามคอยดูแล' โดยทั่วไปหน่วยห้องพักเป็น
แบบแบ่งย่อยและเสี่ยงในการติดเชื้อในชุมชนค่อนข้างสูง การประเมินความเสี่ยงเราคิดว่ามี
ความจำเป็นต้องออกแถลงการณ์บังคับการทดสอบสำหรับ'เขตหวงห้าม' เพื่อหยุดห่วงโซ่การแพร่
เชื้อในเขตและขจัดความกังวลของผู้อยู่อาศัยในเขตดังกล่าว”
รัฐบาลจะจัดตั้งสถานีเก็บตัวอย่างชั่วคราวที่ "พื้นที่หวงห้าม" และขอให้บุคคลที่ได้รับการ
ทดสอบภาคบังคับเข้ารับการทดสอบก่อนเที่ยงคืนของวันนี้บุคคลที่ได้รบ
ั การทดสอบภาคบังคับจะ
ได้รับการจัดให้เข้ารับการทดสอบกรดนิวคลีอิกทีส
่ ถานีเก็บตัวอย่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่าง
ผ่านการป้ายในจมูกและลำคอบุคคลที่ได้รบ
ั การทดสอบภาคบังคับจะต้องอยู่ในสถานที่อยู่อาศัย
ของตนจนกว่าผลการทดสอบทั้งหมดจะได้รับการรับรอง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อ
ข้ามสายพันธุ์รัฐบาลจะจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำลายถึงหน้าประตูให้กบ
ั ผู้ทเี่ คลื่อนไหวร่างกาย
ลำบากและผู้สูงอายุหรือจัดดำเนินการให้พวกเขาเก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างของน้ำลายที่คอ
ลึกด้วยตนเอง
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"เราเข้าใจดีวา่ การดำเนินการนี้จะก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนรัฐบาลได้เตรียมการ
เพื่อดำเนินการทดสอบบุคคลทั้งหมดที่อยู่ใน'พื้นที่หวงห้าม' โดยเร็วที่สด
ุ ในเวลากลางคืน
หลังจากที่คนส่วนใหญ่เลิกจากงานโดยมีจุดมุ่งหมายคือมุ่งมั่นที่จะทำการทดสอบบุคคลที่ถูกระบุ
ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใต้การทดสอบภาคบังคับและยืนยันผลการทดสอบให้เสร็จสิน
้ การทดสอบ
ในเวลาประมาณ 06:00 น. ของวันพรุ่งนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มทำงานได้
ในตอนเช้าเวลา 06:00 น. รัฐบาลจะแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการเมื่อคำสั่งประกาศ
เสร็จสิ้นลงในกรณีที่พนักงานไม่สามารถไปทำงานได้เนือ
่ งจากแถลงการณ์ดังกล่าวรัฐบาลหวัง
ว่านายจ้างจะใช้ดุลยพินิจและไม่หักเงินเดือนหรือผลประโยชน์จากพนักงาน
"ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผา่ นมามีผู้เข้าทดสอบภายใต้คำสั่งการทดสอบมากกว่า 7,000 ราย
ภายใน "พื้นที่หวงห้าม " ของเขตจอร์แดน Jordan รัฐบาลขอขอบคุณสำหรับทุกความร่วมมือ
อย่างไรก็ตามเพื่อทำลายห่วงโซ่การแพร่เชื้อภายในชุมชนในเขตเหย่ามาเต๋ย (Yau Ma Tei) ให้
หมดอย่างสิ้นเชิง เราคิดว่าจำเป็นต้องทำการประกาศคำสั่งใหม่สำหรับพืน
้ ที่อื่นๆในเขตที่มีความ
เสี่ยงในการติดเชื้อค่อนข้างสูง ผู้ทเี่ คยผ่านการทดสอบก่อนหน้านีร้ วมถึงการทดสอบภายใต้
ประกาศการทดสอบภาคบังคับก่อนที่การประกาศจะมีผลบังคับใช้ยังคงต้องเข้ารับการทดสอบอีก
ครั้ง "
เพื่อรักษาความเป็นระเบียบในการให้บริการสาธารณะและบริการฉุกเฉินภายใน "เขตหวง
ห้าม" รัฐบาลและเจ้าหน้าทีท
่ ี่ทำงานทีเ่ กี่ยวข้อง (เช่น เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่
อื่นๆขององค์กรโรงพยาบาล, ผู้ให้บริการทดสอบที่มีส่วนร่วมโดยรัฐบาล, ผู้ให้บริการทำความ
สะอาด และพนักงานของสถานดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น) ได้รับอนุญาตให้เข้าและออกจาก "เขตหวง
ห้าม" โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเพื่อติดต่อรวมทั้งต้องปฏิบัติตาม
คำแนะนำในการควบคุมการติดเชื้อ (รวมถึงอยู่ในการทดสอบก่อนออกจาก "เขตหวงห้าม" โดย
ไม่จำเป็นต้องรอผลการทดสอบ)
รัฐบาลได้จัดเตรียมอาหารทานง่าย และเครื่องมือทำความสะอาดพื้นฐานสำหรับผูอ
้ ยู่อาศัยที่
ถูกจำกัดโดยแถลงการณ์ดังกล่าว กรมการปกครองได้จด
ั สายด่วน (โทร: 2572 8427) และสาย
ด่วนเฉพาะกิจ (โทร: 3755 6816) สำหรับชนกลุ่มน้อย บริการสายด่วนจะเริ่มเปิดให้บริการได้
ตั้งแต่เวลา19:00 น. ของวันนี้ สำหรับผู้อยู่อาศัยทีถ
่ ูกจำกัดโดยแถลงการณ์ดังกล่าว เพื่อให้
สอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือ กรมสวัสดิการสังคมจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบด้วย
รัฐบาลเข้าใจดีว่าผู้อยู่อาศัยในย่านนี้มีความวิตกและกังวลใจเนื่องจากจำนวนผูป
้ ว
่ ยที่ได้รับ
การยืนยันเพิ่มมากขึน
้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผา่ นมา ภายใต้การแพร่ระบาดการดำรงชีวิตของพวกเขา
ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากธุรกิจในพืน
้ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักและหยุดนิ่ง รัฐบาล
หวังว่าความไม่สะดวกชั่วคราวนี้จะตัดห่วงโซ่การแพร่เชือ
้ ในท้องที่ได้อย่างสิ้นเชิงและคลาย
ความกังวลและความกลัวของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้พวกเขากลับมามีความมั่นใจในการกลับมา
ดำเนินกิจกรรมทางสังคมและธุรกิจในพื้นทีแ
่ ละกลับสูช
่ ีวต
ิ ที่ปกติอก
ี ครั้ง
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รัฐบาลขอให้บุคคลที่ต้องเข้ารับการทดสอบภาคบังคับให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีโ่ ดย
ลงทะเบียนและทำการทดสอบ และรอผลทดสอบอย่างอดทนที่บา้ น บุคคลใดที่ฝ่าฝืนคำ
แถลงการณ์บังคับให้ทดสอบดังกล่าวถือเป็นความผิดและผู้กระทำความผิดจะต้องระวางโทษปรับ
ที่ระดับ 4 (25,000 เหรียญฮ่องกง) และจำคุกเป็นเวลาหกเดือน

จบ/วันอังคาร 26 มกราคม 2021
เผยแพร่ที่ HKT 21:44
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