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     ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਿੱ ਜ (26 ਜਨਿਰੀ) ਟਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਟਨਯੰਤਰਣ (ਕੁਝ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰੀਟਖਆ) ਟਨਯਮ (ਕੈਪ. 
599J) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ, " ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ- ਟੈਸਟਟੰਗ ਐਲਾਨ"(ਐਲਾਨ)ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਟਜਸ ਦੁਆਰਾ ਯਾਓ ਮਾ ਤਈ(ਭਾਿ 9-27 Pitt Street ਅਤੇ  3 Tung On Street, ਨਾਲ ਟਦਿੱਤਾ ਨਕਸਾ ਿੇਖੋ) ਦੇ ਟਨਰਧਾਰਤ" 
ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਟਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ "ਜ ੋਟਿਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਕਰਨ " ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟਿਚ ਰਟਹਣ ਦੀ ਅਤੇ 
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਘਰ ਟਿਿੱ ਚ ਰਟਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਟਕ ਖੇਤਰ ਟਿਿੱ ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਟਜਹੇ ਸਾਰੇ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦੇ । ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਟਜ਼ਲੇ ਟਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਨਸ਼ਾਨੇ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ 
ਕੰਮ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ (27 ਜਨਿਰੀ ) ਕਿੱਲ ਨ ੰ  ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਹੈ। 

  

     ਇਿੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਕਹਾ, "ਕੈਪ 599J ਦੇ ਤਟਹਤ, ਸਰਕਾਰ, ਲਾਗ ਨ ੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਿੱਕ 
ਲਾਜ਼ਮੀ-ਪਰੀਟਖਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" 

       

“ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 - 27 Pitt Street ਅਤੇ  3 Tung On Street ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਟਿਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰੀਟਖਆ ਨੋਟਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  
ਹਾਲਾਂਟਕ ,  ਟਜਲਹੇ  ਟਿਿੱ ਚ ਪਰਕੋਪ ਗੰਭੀਰ  ਬਣਾ ਟਰਹਾ । 11 ਤੋਂ 25 ਜਨਿਰੀ, 2021 ਤਿੱਕ, ਉਪਰੋਕਤ 40 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ 
ਕੀਤੇ ਗਏ- ਇਲਾਟਕਆਂ ਦਾ ਟਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਿਚ ਟਤੰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ । ਟਸਹਤ ਸੁਰਿੱ ਟਖਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ Pitt Street  

ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਟਿਿੱ ਚ ਰਟਹਣ ਿਾਲੇ ਕੁਿੱ ਝ ਟਨਿਾਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਪਟਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰ ਟਿਿੱ ਚ ਲੈ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹਨ ।  ਿਸਨੀਕ 
ਸਟਥਤੀ ਤੋਂ ਟਚੰਤਤ ਹਨ ।   
  

    “ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਟਕ ‘ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ’ ਟਿਿੱ ਚ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਖ ਰਖਾਿ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ 

'ਟਤੰਨ-ਨੀਲ ਇਮਾਰਤਾਂ' ਹਨ। ਸਿੱ ਬ ਟਿਿਾਿੇਿ ਫਲੈਟ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਟਿਿੱ ਚ ਲਾਗ  ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਫ਼ੀ ਟਜਆਦਾ ਹੈ ।ਸੀਿਰੇਜ ਸਬੰਧਤ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਟਿਿੱ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨਮ ਟਨਆਂ ਦਾ ਿੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਟਗਆ, ਟਜਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 
ਹੋਇਆ। ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਟਜ਼ਲੇ ਟਿਿੱ ਚ ਪਰਸਾਰਣ ਲੜੀ ਨ ੰ  ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਟਜਲਹੇ  ਟਿਿੱ ਚ ਟਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀਆ ਂ
ਟਚੰਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਣ ਲਈ ‘ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ’ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ-ਜਾਂਚ ਘੋਸਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।“   

  

     ਸਰਕਾਰ "ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ" ਟਿਿੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਨਮ ਨਾ ਸੰਟਗਰਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਪਰੀਟਖਆ ਕਰਣ 

ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ । ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਮ ਨਾ ਸੰਟਗਰਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਨਊਕਟਲਕ 
ਏਟਸਿ ਪਰੀਟਖਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਟਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਟਜਿੱ ਥੇ ਸਮਰਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱ ਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਾਬ ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨਗੇ 

। ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਟਨਿਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਟਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਟਕ ਸਾਰੇ ਪਰੀਟਖਆ ਨਤੀਜੀਆ ਂਨ ੰ  ਕਰਾਸ - 
ਸੰਕਰਮਣ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਟਜਲਹੇ  ਦੇ ਤੁਰਨ ਟਫਰਨ ਟਿਿੱ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਜੁਰਗਾਂ 
ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਟਿਿਸਥਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਟਫਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ  ਲਈ  ਿ ੰ ਘਾ ਗਲੇ ਦੀ ਥੁਕ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਟਿਿਸਥਾ ਕਰੇਗੀ । 
  

"ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਇਹ ਅਟਭਆਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਟਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ' ਟਿਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਸਾਰ ੇਟਿਅਕਤੀਆਂ 
ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ 



ਉਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰੀਟਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪਟਹਚਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੀਟਖਆ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ,  ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੱ ਲ ਸਿੇਰੇ ਲਗਭਗ 6 ਿਜੇ ਅਟਭਆਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਟਨਿਾਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਟਗਆ ਟਮਲ 

ਸਕੇ । ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਅਟਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਿੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਘੋਸਣਾ ਕਰੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਘੋਸਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ 
'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟਿਿੇਕਸੀਲਤਾ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ 

ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਟਣਗ ੇ। 
  

“ਟਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਟਿਿੱ ਚ, 7,000 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਟਹਲਾਂ ਹੀ ਜੌਰਿਨ ਟਿਿੱ ਚ ਟਨਰਧਾਰਤ‘ ਸੀਟਮਤ ਖੇਤਰ ’ਟਿਿੱ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਸਨ । 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਟਹਯੋਗ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ । ਹਾਲਾਂਟਕ, ਯੌ ਮਾ ਤੇਈ ਟਜ਼ਲੇ ਟਿਿੱ ਚ ਸੰਚਾਰ ਚੇਨ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ, 

ਸਾਨ ੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਜਲਹੇ  ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਿੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਟਜਸ ਟਿਿੱ ਚ ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਮ ਟਜਆਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਲੋਕ ਪਟਹਲਾਂ 
ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਸਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟਟੰਗ ਨੋਟਟਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਸਟਟੰਗ ਸਟਹਤ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਰਭਾਿੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਟਫਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਿੇਗ । 
  

     "ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ" ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਟਾਫ 
(ਟਜਿੇਂ ਟਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਟਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਟਧਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਟੈਸਟਟੰਗ ਸਰਟਿਸ ਪਰੋਿਾਈਿਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ, 
ਆਟਦ) ਨ ੰ  ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਟਗਆ ਹੈ ਅਤੇ "ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ" ਪਰਿੇਸ਼  ਕਰਣ ਅਤੇ  ਛਿੱ ਿਣ ਦੀ ਆਟਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਕ ਟਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲਾਗ ਟਨਯੰਤਰਣ ਟਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਟਜਸ ਟਿਿੱ ਚ ਟੈਸਟ ਦੇ 

ਨਤੀਟਜਆ ਂਦੀ ਉਿੀਕ ਕੀਤੇ ਟਬਨਾਂ "ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ" ਛਿੱਿਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਟੈਸਟਟੰਗ ਕਰਿਾਉਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ) । 
  

     ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਬੁਟਨਆਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਟਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ 

। ਗਰਟਹ ਮਾਮਲੇ ਟਿਭਾਗ ਨੇ ਘਿੱ ਟ ਟਗਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਹਾਟਲਾਈਨ (ਟੈਲੀ: 2572 8427) ਅਤੇ ਸਮਰਟਪਤ ਹਾਟਲਾਈਨ (ਟੈਲੀ: 3755 

6816) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਟਨਿਾਸੀਆ ਂਲਈ ਪੁਿੱ ਛਟਗਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਿੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਇਹ 

ਹਾਟਲਾਇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ । ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਟਿਭਾਗ ਪਰਭਾਟਿਤ ਟਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

  

ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਟਕ ਟਜ਼ਲੇ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਹਾਲ ਦੇ ਟਦਨਾਂ ਟਿਿੱ ਚ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਟਲਆ ਂਟਿਿੱ ਚ ਿਾਧੇ ਕਾਰਨ ਟਚੰਤਤ ਅਤੇ ਟਿਆਕੁਲ ਹਨ। 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਟਹਤ, ਖੇਤਰ ਟਿਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਠਹਰਾਿ ਆ ਟਗਆ ਹੈ । ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਿੀ ਪਰਭਾਿਤ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਟਕ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਟਿਧਾ ਸਥਾਨਕ ਪਰਸਾਰਣ ਚੇਨ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਿੱ ਟ ਦੇਿੇਗੀ ਅਤੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਟਚੰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਰ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਦੇਿੇਗੀ, ਤਾਂ ਜ ੋਉਹ ਖੇਤਰ ਟਿਿੱ ਚ ਸਮਾਟਜਕ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਗਤੀਟਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਟਿਿੱ ਚ ਟਿਸਿਾਸ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਟਜੰ਼ਦਗੀ ਟਿਚ ਿਾਪਸ ਆਉਣ । 
  

ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰੀਟਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰੀਟਖਆ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਰੀਟਖਆ ਕਰਿਾਉਣ ,  ਅਤੇ ਘਰ ਟਿਿੱ ਚ ਰਟਹਕੇ ਸਬਰ 

ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰ ਪ ਰਾ ਸਟਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਿੀ ਟਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ-ਜਾਂਚ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਪਿੱ ਧਰ 4 ($25,000) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਹੀਟਨਆਂ 

ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । 
 

ਸਮਾਪਤ / ਮੰਗਲਿਾਰ, 26 ਜਨਿਰੀ, 2021 

HKT 21:44 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 


