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کے سلسلے میں کا اعالن"  یپابند یک یسٹنگٹحکومت " یںم یأوماتیاور مخصوص "محدود عالقے" 

 الزمی ٹیسٹنگ کا نوٹس جاری کرتی ہے

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

( کےے تتےت J 599شے ( ریگو یشے  )ٹیسےٹن ے الزمےی یکنٹرول )بعض افراد کےے  ےجنوری( بیماری کی روک تھام اور  26حکومت نے آج )     

بعےد )کےو، جس کےے رریعےے  وںےو   ہے کا استعمال کیا اختیارے یکا اعالن" )اعالمیہ( کو موثر بنانے کے   ٹیسٹن بجے سے "پابندی کی  7شام 

  )جیسےمیں مخصوص "متدود عالقے"   Yau Ma Tei) ) یأوماتی ئے ںا(  ے تابع افراد" کے طور پر جانا جاک ٹیسٹن "الزمی  ازا 

 ;Pitt Street 27-9 3اور Tung On Street  کے اندر رہنے اور حکومےت کےی طےرے سےے انتکےام کےیے ںے ے الزمےی  ( ، منسلک نقشہ دیکھیں

 یںہے یںتمام افراد جو عالقہ م یسےکے تابع افراد کو اپنے احاطے کے اندر رہنا ہوںا جب تک ا یسٹن ٹ یالزم۔  ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے

بجےے تکمیےت تےک  6صےح  جنوری( 27)حکومت کےا ارادہ ا  مشے  کےو  ۔ یںہو جائ یقینیکے نتائج  یسٹتر ٹ یادہکروانے اور ز یسٹٹ یالزم یںانہ

 کا ہدے حاصت کیا جاسکے۔ زضلع میں صفر کیس ے تاکہ متفقہ کوششو  سے جائ یاپہنچا

 

کا اعالن  ٹیسٹن کے تتت ، انفیکش  کنٹرول کی ضروریات کے مطاب  پابندی سے متعل   J 599ش  "حکومت حکومت کے ترجمان نے کہا ، 

 کر سکتی ہے۔"

       

تاہم ، عالقے کے نوٹسز جاری کردی ے ہیں۔  ٹیسٹن کے سلسلے میں الزمی  Tung On Street 3اور  Pitt Street   27-15نے"حکومت      

ںے ے ،  یےکے یکےار ر یسےزشےدہ ک ی تصد یادہسے ز 40 یںمذکورہ باال عالقو  متک ،  2021،  25سے  11جنوری   ہے۔ ی سنگ یوبا اب بھ یںم

'متےدود عالقےے' مےیں  ہےی مےیں رہےائپ پےذیر کچےھ رہائشےیو  کےو پہلےے Pitt Streetنےے  صتت تتفظبرائے  مرکز ۔یںشامت ہ یںعمارت ی ت یںج  م

 ۔ رہائشی صورتتال سے پریشان ہیں۔ںیا ہےقرنطی  مرکز منتقت کردیا 

  

 یںعمےارت یسےیا ی تےبہت سے "ان میں بھال کا فقدان ہے ، اور  یکھد یاور ان ک یںہ یپران نسحتا   یںعمارت یں" م'متدود عالقےکہ " یںہم جانتے ہ "

پےائے  یںمتعلقہ عمارتو  م زیادہ ہےکافی عام ہیں ، اور کمیونٹی میں انفیکش  کا خطرہ  سیونٹ ریلی تقسیم شدہ "۔ہے یںما ک نہ یکا یج  کا کِوئ

 یخطےر  کے ۔ہوسےکتا ہےے یکےا خطےرہ بھے یکشے ، جےس سےے معلےوم ہوتےا ہےے کےہ انف یےاں یےامثحےت تجربےہ ک یکے نمونو  کےا بھے یوریججانے وا ے س

 ے "یکو ختم کرنے کےے  ے یشانیو پر یک یو رہائش یںکو توڑنے اور عالقے م کے سلسلے یمنتقلکہ عالقے  یںکے بعد ، ہم سمجھتے ہ یصتشخ

 ہے۔ " یکرنا ضرور یجار کا اعالن یپابند یک یسٹن ٹعالقے" پر  متدود

  

رات سےے  یکرانے وا و  کےو آج آد ے یسٹن ٹ یاور الزم یقائم کر  ں زیشننمونہ جمع کرنے وا ے اسٹ یعارض یں" معالقے متدود حکومت "

مےیں نیوکلیےک ایسےی ٹیسےٹ  زکےے تےابع افےراد کےو نمونےہ جمےع کےرنے وا ےے اسٹیشےن ن یسےٹٹالزمےی درخواست کر  ںی۔  یک کروانے یسٹن ٹپہلے 

کےے سےاتھ  ٹیسےٹکے رریعےے نمےونے جمےع کےر  ںےا۔ الزمےی  سویب کےعملہ مشترکہ ناک اور ںلے  مختصکروانے کا اہتمام کیا جائے ںا جہا  

کےے  یسےٹٹ  ےیےانفیکش  کےے خطےر  سےے بچےنے کےے -ے جب تک کہ کرا یمشروط افراد کو الزمی طور پر ان کی رہائپ ںاہ پر ہی رہنا چاہ

ے ںھر ںھر جاکر نمونہ جمع کرنے کا بندوبست کر  یافراد اور بوڑ و  کے  حکومت متدود نقت و حرکت وا ے  تمام نتائج کا تعی  نہیں ہوجاتا

 ۔ینمونے جمع کرنے اور خود جمع کرانے کا انتکام کر  ںے ںلے سے تھوک کے یان کے   یا،  یں

  

افراد کے کام سے فارغ ہونے کے بعد حکومےت نےے جلےد از  یشترب"ہم سمجھتے ہیں کہ ا  مش  سے عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ  ںا۔      

کو الزمی  ن ٹیسٹ۔ ا  کا مقصد یہ ہے کہ تمام شناخت شدہ افراد کی یںہ یےکے انتکامات کر  ن ٹیسٹ یک افرادتمام  یں" م عالقے متدود جلد "

جےائے ، تاکےہ  یمکمت کے یببجے کے قر 6مش  کت صح   یہاور کے تتت مکمت کرنے اور نتائج کی تصدی  کرنے کی کوشپ کریں ،  ن ٹیسٹ

 یاںےر کےوئ ۔یکےر  ںے یجےار یےہاعالم یےکخےتم ہےونے کےے بعےد ، حکومےت ا یےہطور پےر اعالم یسرکار ۔یںبجے کام شروع کرسک 6صح   رہائشی

نہ کرنے کے  یکٹوت یںفوائد م یاہے کہ آجر مالزم سے تنخواہ  یدوجہ سے کام پر جانے سے قاصر ہے تو ، حکومت کو ام یمالزم ا  اعالن ک

 کا استعمال کرسکتا ہے۔ یدے صوابدی 
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حکومےت نےے ان  ہےے۔ یےاں یےاافراد کےا معائنےہ ک یادہسے ز 7،000 یں" م عالقے متدود ن کے نامزد کردہ "ر اج،  یںںذشتہ ہفتے کے آخر م "     

 یکش کہ انف یں، ہم سمجھتے ہیےکے   روکنےسلسلہ مکمت طور پر  کا یمنتقل یںکے عالقے م یما ت یاؤتاہم ،  ۔یاادا ک یہکے تعاون پر ان کا شکر

آنےے سےے پہلےے ، جے   وںےو  نےے  یںکےے عمےت مے یےاعالمے ہےے۔ یضےرور ینےاد اعےالن یےان یےکا یبھے یںخطرہ وا ے دوسر  عالقو  م یادہکے ز

ضےرورت ہےے۔  یکرنے ک یسٹدوبارہ ٹ یپھر بھ یں، انھ یںہ کروائے( یںشامت ہ ٹیسٹن کے تتت  کے نوٹس یسٹٹ یالزم یںج  م یسٹپچھلے ٹ

" 

  

 یگےراسےٹاے اور د یےییکتم یسےےے ، حکومت اور متعلقہ کارکنو  )جیخدمات کو برقرار رکھنے کے   یاور ہنگام یعوام یں" م عالقے متدود "

 ی( کےو داخلےے اور داخےت ہےونے کےیےرہور فراہم کرنے وا ےے و  یشہپ یسرو  فراہم کرنے وا ے ، صفائ یسٹن مالزمت وا ے ٹ یعملہ ، سرکار

)بشےمول  یںپےر عمےت کےرتے ہے یاتپر قابو پےانے کےے کچےھ مخصےوص ہےدا یکش اںر آپ انف یفراہم یاور رابطے ک علوماتم یاجازت ہے جحکہ رات

 ۔یںبراہ کرم "متدود عالقہ" چھوڑ( ، تو یںکرتے ہ ٹیسٹن " چھوڑنے سے پہلے عالقے متدود " یربغ یےکے نتائج کا انتکار ک یسٹٹ

  

امور  ءہشعح۔ یںہ یےک یارآالت ت یادیاور صاے کرنے کے بن ینےے کھانے پیکے   یو پابند یعہکے رر یےے اعالمیکے   یو حکومت نے رہائش

۔ ہےاٹ الئے  سےرو  آج یںہے ی( قےائم کے3755 6816فےون:  یلےی)ٹ ہاٹ الئ ( اور 2572 8427فون:  یلی)ٹ ے ہاٹ الئ یکے   یتو اقل یداخلہ نے نسل

۔ متکمےہ سوشےت یے کام کرنا شروع کےر  ںےیاور مدد حاصت کرنے کے   یانکوائر یک افرادعائد  یپابند یعہکے رر یےبجے اپنے اعالم 7 امش

 متاثرہ افراد کو امداد فراہم کر  ںا۔ یبھ یلفی رو

  

 

 کے وبا ا ۔ ہیں پریشان اور مند فكر رہائشی کے ضلع سے وجہ کی اضافے میں کیسز شدہ تصدی  میں دنو  حا یہ کہ ہے سمجھتی حکومت 

 ہے ہوا متاثر طرح بری بھی معاش کا ہےمکینو  شکار کا تعطت اور ہے ہوا متاثر شدید کاروبار کا ادارو  کاروباری میں عالقے ، تتت

 کو خوے اور پریشانیو  کی رہائشیو  اور  ںا ہوجائے کم طرح پوری سلسلہ  كا منتقلی مقامی سے تکلیف عارضی ا  کہ ہے امید کو حکومت۔

  میں زندںی عام اور سکیں کر حاصت اعتماد کا کرنے شروع دوبارہ سرںرمیا  کاروباری اور معاشرتی میں عالقے ا  وہ تاکہ ، جائے کیا کم

 .۔آئیں  وٹ

  

 ، کریں تعاون مکمت میں رجسٹریش  اور ٹیسٹن  الزمی کہ ہو  مشروط  یے کے ٹیسٹن  الزمی جو ہے کرتی اپیت سے افراد ان حکومت        

 کرتا جرم وہ ہے کرتا ورزی خالے کی اعالمیے کے پابندی کی ٹیسٹن  جو فرد بھی کوئی۔ کریں انتکار کا نتائج ساتھ کے صحر پر ںھر اور

 ۔ہے ہوسکتی سزا کی قید ماہ چھ اور جرمانے زیادہ سے زیادہ پر$( 000،25) 4 سط  اسے اور ہے
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