یاوماتی میں حکومت "ٹیسٹنگ کی پابندی کا اعالن" کے سلسلے میں
اور مخصوص "محدود عالقے" ٔ
الزمی ٹیسٹنگ کا نوٹس جاری کرتی ہے
**************************************************************************************
حکومت نے آج ( 26جنوری) بیماری کی روک تھام اور کنٹرول (بعض افراد کےے ےیے الزمےی ٹیسےٹن ) ریگو یشے (شے  )599Jکےے تتےت
شام  7بجے سے "پابندی کی ٹیسٹن
ازا "الزمی ٹیسٹن

کا اعالن" (اعالمیہ) کو موثر بنانے کے یے اختیار کا استعمال کیا ہے  ،جس کےے رریعےے وںےو کےو(بعےد

یاوماتی (  (Yau Ma Teiمیں مخصوص "متدود عالقے" (جیسے
کے تابع افراد" کے طور پر جانا جا ئے ںا) ٔ

; 9-27 Pitt Streetاور ، 3 Tung On Streetمنسلک نقشہ دیکھیں) کے اندر رہنے اور حکومےت کےی طےرے سےے انتکےام کےیے ںے ے الزمےی
ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے ۔ الزمی ٹیسٹن

کے تابع افراد کو اپنے احاطے کے اندر رہنا ہوںا جب تک ایسے تمام افراد جو عالقہ میں ہےیں

انہیں الزمی ٹیسٹ کروانے اور زیادہ تر ٹیسٹ کے نتائج یقینی ہو جائیں ۔ حکومت کےا ارادہ ا

مشے کےو ( 27جنوری)صےح  6بجےے تکمیےت تےک

پہنچایا جائے تاکہ متفقہ کوششو سے ضلع میں صفر کیسز کا ہدے حاصت کیا جاسکے۔

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

کا اعالن

کر سکتی ہے۔"

"حکومت نے  15-27 Pitt Streetاور  3 Tung On Streetکے سلسلے میں الزمی ٹیسٹن

کے نوٹسز جاری کردی ے ہیں۔ تاہم  ،عالقے

میں وبا اب بھی سنگی ہے۔ جنوری  11سے  2021 ، 25تک  ،مذکورہ باال عالقو میں  40سے زیادہ تصدی شےدہ کیسےز ریکےار کےیے ںے ے ،
ج میں تی عمارتیں شامت ہیں۔ مرکز برائے تتفظ صتت نےے  Pitt Streetمےیں رہےائپ پےذیر کچےھ رہائشےیو کےو پہلےے ہےی 'متےدود عالقےے' مےیں
قرنطی مرکز منتقت کردیا ںیا ہے۔ رہائشی صورتتال سے پریشان ہیں۔

" ہم جانتے ہیں کہ "'متدود عالقے" میں عمارتیں نسحتا پرانی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کا فقدان ہے  ،اور ان میں بہت سے "تےی ایسےی عمےارتیں
ج کا ک ِوئی ایک ما ک نہیں ہے"۔ ریلی تقسیم شدہ یونٹس عام ہیں  ،اور کمیونٹی میں انفیکش کا خطرہ کافی زیادہ ہے متعلقہ عمارتو میں پےائے
جانے وا ے سیوریج کے نمونو کےا بھےی مثحےت تجربےہ کیےا ںیےا  ،جےس سےے معلےوم ہوتےا ہےے کےہ انفیکشے کےا خطےرہ بھےی ہوسےکتا ہےے۔ خطےر

کےی

تشخیص کے بعد  ،ہم سمجھتے ہیں کہ عالقے منتقلی کے سلسلے کو توڑنے اور عالقے میں رہائشیو کی پریشانیو کو ختم کرنے کےے ےیے "
متدود عالقے" پر ٹیسٹن

کی پابندی کا اعالن جاری کرنا ضروری ہے۔ "

حکومت " متدود عالقے" میں عارضی نمونہ جمع کرنے وا ے اسٹیشنز قائم کر
پہلے ٹیسٹن

کروانے کی درخواست کر

ںی۔ الزمےی ٹیسےٹن

ںی اور الزمی ٹیسٹن

کرانے وا و کےو آج آد ےی رات سےے

کےے تےابع افےراد کےو نمونےہ جمےع کےرنے وا ےے اسٹیشےنز مےیں نیوکلیےک ایسےی ٹیسےٹ

کروانے کا اہتمام کیا جائے ںا جہا مختص عملہ مشترکہ ناک اور ںلے کے سویب کے رریعےے نمےونے جمےع کےر
مشروط افراد کو الزمی طور پر ان کی رہائپ ںاہ پر ہی رہنا چاہیے جب تک کہ کرا -انفیکش کےے خطےر

ںےا۔ الزمےی ٹیسےٹ کےے سےاتھ

سےے بچےنے کےے ےیے ٹیسےٹ کےے

تمام نتائج کا تعی نہیں ہوجاتا حکومت متدود نقت و حرکت وا ے افراد اور بوڑ و کے ی ے ںھر ںھر جاکر نمونہ جمع کرنے کا بندوبست کر
ںی  ،یا ان کے یے ںلے سے تھوک کے نمونے جمع کرنے اور خود جمع کرانے کا انتکام کر

"ہم سمجھتے ہیں کہ ا

مش سے عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ

جلد " متدود عالقے " میں تمام افراد کی ٹیسٹن
ٹیسٹن

ںی۔

ںا۔ بیشتر افراد کے کام سے فارغ ہونے کے بعد حکومےت نےے جلےد از

کے انتکامات کر یے ہیں ۔ ا

کا مقصد یہ ہے کہ تمام شناخت شدہ افراد کی ٹیسٹن

کے تتت مکمت کرنے اور نتائج کی تصدی کرنے کی کوشپ کریں  ،اور یہ مش کت صح  6بجے کے قریب مکمت کےی جےائے  ،تاکےہ

رہائشی صح  6بجے کام شروع کرسکیں۔ سرکاری طور پےر اعالمیےہ خےتم ہےونے کےے بعےد  ،حکومےت ایےک اعالمیےہ جےاری کےر
مالزم ا

کو الزمی

ںےی۔ اںےر کےوئی

اعالن کی وجہ سے کام پر جانے سے قاصر ہے تو  ،حکومت کو امید ہے کہ آجر مالزم سے تنخواہ یا فوائد میں کٹوتی نہ کرنے کے

یے صوابدید کا استعمال کرسکتا ہے۔

Urdu version

" ںذشتہ ہفتے کے آخر میں  ،جار ن کے نامزد کردہ " متدود عالقے " میں  7،000سے زیادہ افراد کےا معائنےہ کیےا ںیےا ہےے۔ حکومےت نےے ان
کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تاہم  ،یاؤ ما تی کے عالقے میں منتقلی کا سلسلہ مکمت طور پر روکنے کے یے ،ہم سمجھتے ہیں کہ انفیکش
کے زیادہ خطرہ وا ے دوسر

عالقو میں بھےی ایےک نیےا اعےالن دینےا ضےروری ہےے۔ اعالمےیے کےے عمےت مےیں آنےے سےے پہلےے  ،جے وںےو نےے

پچھلے ٹیسٹ ج میں الزمی ٹیسٹ کے نوٹس کے تتت ٹیسٹن

شامت ہیں) کروائے ہیں  ،انھیں پھر بھی دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی ضےرورت ہےے۔

"

" متدود عالقے " میں عوامی اور ہنگامی خدمات کو برقرار رکھنے کے یے  ،حکومت اور متعلقہ کارکنو (جیسےے میےییکت اسےٹاے اور دیگےر
عملہ  ،سرکاری مالزمت وا ے ٹیسٹن

سرو

فراہم کرنے وا ے  ،صفائی پیشہ ور فراہم کرنے وا ےے و یےرہ) کےو داخلےے اور داخےت ہےونے کےی

اجازت ہے جحکہ راتی معلومات اور رابطے کی فراہمی اںر آپ انفیکش پر قابو پےانے کےے کچےھ مخصےوص ہےدایات پےر عمےت کےرتے ہےیں (بشےمول
ٹیسٹ کے نتائج کا انتکار کیے بغیر " متدود عالقے" چھوڑنے سے پہلے ٹیسٹن

کرتے ہیں)  ،تو براہ کرم "متدود عالقہ" چھوڑیں۔

حکومت نے رہائشیو کے یے اعالمیے کے رریعہ پابندیو کے یے کھانے پینے اور صاے کرنے کے بنیادی آالت تیار کیے ہیں۔ شعحہء امور
داخلہ نے نسلی اقلیتو کے یے ہاٹ الئ (ٹیلی فون )2572 8427 :اور ہاٹ الئ (ٹیلےی فےون )3755 6816 :قےائم کےی ہےیں۔ ہےاٹ الئے سےرو
شام  7بجے اپنے اعالمیے کے رریعہ پابندی عائد افراد کی انکوائری اور مدد حاصت کرنے کے یے کام کرنا شروع کےر
ویلفی ر بھی متاثرہ افراد کو امداد فراہم کر

آج

ںےی۔ متکمےہ سوشےت

ںا۔

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

وبا کے

تتت  ،عالقے میں کاروباری ادارو کا کاروبار شدید متاثر ہوا ہے اور تعطت کا شکار ہےمکینو کا معاش بھی بری طرح متاثر ہوا ہے
۔حکومت کو امید ہے کہ ا
کم کیا جائے  ،تاکہ وہ ا

عارضی تکلیف سے مقامی منتقلی كا سلسلہ پوری طرح کم ہوجائے ںا اور رہائشیو کی پریشانیو اور خوے کو
عالقے میں معاشرتی اور کاروباری سرںرمیا دوبارہ شروع کرنے کا اعتماد حاصت کر سکیں اور عام زندںی میں

وٹ آئیں۔.

حکومت ان افراد سے اپیت کرتی ہے جو الزمی ٹیسٹن

کے یے مشروط ہو کہ الزمی ٹیسٹن

اور ںھر پر صحر کے ساتھ نتائج کا انتکار کریں۔ کوئی بھی فرد جو ٹیسٹن

اور رجسٹریش میں مکمت تعاون کریں ،

کی پابندی کے اعالمیے کی خالے ورزی کرتا ہے وہ جرم کرتا

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

اختتام  /منگت 26 ،جنوری 2021 ،
 HKT 21:44پر جاری کیا ںیا

Urdu version

