
Chính Phủ đưa ra "lệnh phong toả xét nghiệm" và ban hành thông báo xét nghiệm bắt buộc 

đối với "khu vực phong toả" được chỉ định ở Yau Ma Tei 

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

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

     Hôm nay ngày (26 tháng 1) Chính Phủ đã thực thi quyền lực theo Quy Định Phòng Ngừa 

và Kiểm Soát Dịch Bệnh (Xét Nghiệm Bắt Buộc đối với Một Số Người) (Điều. 599J) để đưa ra 

"lệnh phong toả xét nghiệm" (lệnh) có hiệu lực từ 7 giờ tối, theo đó những người (sau đây 

được gọi là "những người phải xét nghiệm bắt buộc") trong "khu vực phong toả" được chỉ định 

ở Yau Ma Tei (tức là Số 9-27 Đường Pitt và Số 3 Đường Tung On. Xem Phụ Lục.) được yêu cầu 

ở trong căn hộ của họ và thực hiện xét nghiệm bắt buộc theo sự sắp xếp của Chính Phủ. 

Những người phải xét nghiệm bắt buộc phải ở tại căn hộ của họ cho đến khi tất cả những 

người đó được xác định trong khu vực đã trải qua xét nghiệm và hầu hết kết quả xét nghiệm 

đã được xác định. Chính Phủ đặt mục tiêu kết thúc lệnh này vào khoảng 6h sáng mai (27/1), 

để đạt mục tiêu không có ca bệnh trong khu vực với sự nỗ lực đồng bộ. 

  

     Phát ngôn viên của Chính Phủ cho biết, "Theo Điều. 599J, Chính Phủ có thể, theo nhu cầu 

của việc kiểm soát lây nhiễm, đưa ra lệnh phong toả xét nghiệm." 

       

     "Chính Phủ đã ban hành các thông báo xét nghiệm bắt buộc đối với Số 15-27 Đường Pitt 

và Số 3 Đường Tung On. Tuy nhiên, dịch bùng phát trong khu vực vẫn nghiêm trọng. Từ ngày 

11 đến ngày 25 tháng 1 năm 2021, hơn 40 ca bệnh được xác nhận đã được ghi nhận tại các 

khu vực nói trên, liên quan đến ba tòa nhà. Trung Tâm Bảo Vệ Sức Khỏe đã sơ tán một số cư 

dân sống tại Đường Pitt trong 'khu vực phong toả' đến trung tâm cách ly sớm hơn. Cư dân 

đang lo lắng về tình hình." 

  

     "Chúng tôi biết rằng những tòa nhà trong 'khu vực phong toả' tương đối cũ và thiếu bảo 

trì, và nhiều tòa nhà là 'tòa nhà ba không'. Các căn hộ chia nhỏ là phổ biến và nguy cơ lây 

nhiễm bệnh trong cộng đồng là khá cao. Các mẫu nước thải được tìm thấy trong các tòa nhà 

có liên quan cũng được xét nghiệm dương tính, điều này ngụ ý có thể có nguy cơ lây nhiễm. 

Sau khi đánh giá rủi ro, chúng tôi cho rằng cần phải ban hành lệnh phong toả xét nghiệm cho 

‘khu vực phong toả’ để phá vỡ chuỗi lây truyền trong khu vực và xóa bỏ lo lắng của cư dân 

trong khu vực." 

  

    Chính Phủ sẽ thành lập các trạm thu mẫu tạm thời tại "khu vực phong toả" và yêu cầu 

những người phải xét nghiệm bắt buộc phải đi xét nghiệm trước nửa đêm hôm nay. Người 

phải xét nghiệm bắt buộc sẽ được sắp xếp xét nghiệm axit nucleic tại các trạm lấy mẫu, nơi 

nhân viên chuyên trách sẽ lấy mẫu thông qua kết hợp ngoáy mũi và họng. Người phải xét 

nghiệm bắt buộc phải ở nơi ở của họ cho đến khi xác định chắc chắn tất cả các kết quả xét 



nghiệm để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Chính Phủ sẽ sắp xếp việc lấy mẫu xét nghiệm tận 

nơi cho người khuyết tật vận động và người già hoặc sắp xếp để họ tự lấy và nộp mẫu bệnh 

phẩm nước bọt trong sâu cổ họng. 

  

     "Chúng tôi hiểu rằng lệnh này sẽ gây bất tiện cho công chúng. Chính Phủ đã sắp xếp để 

thực hiện xét nghiệm cho tất cả những người có mặt trong 'khu vực phong toả' sớm nhất có 

thể vào ban đêm sau khi hầu hết mọi người đã tan sở. Mục đích là cố gắng hoàn thành xét 

nghiệm tất cả những người được xác định thuộc diện xét nghiệm bắt buộc và xác nhận kết 

quả, và kết thúc lệnh vào khoảng 6h sáng ngày mai nhằm cho phép người dân bắt đầu đi làm 

vào khoảng 6h sáng. Chính Phủ sẽ công bố công khai khi lệnh chính thức hết hạn. Trong 

trường hợp người lao động không thể đi làm vì lệnh này, Chính Phủ hy vọng người sử dụng lao 

động có thể thông cảm và không trừ lương hoặc quyền lợi của người lao động. 

  

     "Trong cuối tuần qua, hơn 7 000 người đã được xét nghiệm ở 'khu vực phong toả' được chỉ 

định ở Jordan. Chính Phủ cảm ơn họ vì sự hợp tác. Tuy nhiên, để phá vỡ chuỗi lây truyền ở khu 

vực Yau Ma Tei, chúng tôi cho rằng cần phải đưa ra lệnh mới đối với các khu vực khác trong 

khu vực có nguy cơ lây nhiễm khá cao. Những người đã trải qua xét nghiệm trước đó, bao gồm 

xét nghiệm theo thông báo xét nghiệm bắt buộc, trước khi lệnh có hiệu lực vẫn phải đi xét 

nghiệm lại." 

  

     Để duy trì các dịch vụ công cộng và khẩn cấp trong "khu vực phong toả", Chính Phủ và các 

nhân viên công tác liên quan (ví dụ nhân viên y tế và các nhân viên khác, nhà cung cấp dịch 

vụ xét nghiệm do Chính Phủ tham gia, nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh, v.v.) được phép vào và 

rời khỏi "khu vực phong toả" với điều kiện phải cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ liên lạc, 

cũng như tuân thủ một số hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm (bao gồm cả việc xét nghiệm trước 

khi rời khỏi "khu vực phong toả" mà không cần đợi kết quả xét nghiệm). 

  

     Chính Phủ đã chuẩn bị thức ăn đơn giản và dụng cụ vệ sinh cơ bản cho người dân bị phong 

toả theo lệnh. Sở Nội Vụ đã thiết lập đường dây nóng (ĐT: 2572 8427) và đường dây nóng 

chuyên dụng (ĐT: 3755 6816) cho dân tộc thiểu số. Các dịch vụ đường dây nóng sẽ bắt đầu 

hoạt động từ 7 giờ tối hôm nay cho những cư dân bị phong toả theo lệnh để thực hiện các tra 

vấn và tìm kiếm hỗ trợ. Sở Phúc Lợi Xã Hội cũng sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối với những 

người bị ảnh hưởng. 

  

     Chính Phủ hiểu rằng người dân trong khu vực đang lo lắng và băn khoăn vì số ca bệnh đã 

được xác nhận gia tăng trong những ngày gần đây, dưới tình hình dịch bệnh, các cơ sở kinh 

doanh trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề và bế tắc. Sinh kế của người dân cũng bị ảnh 

hưởng. Chính Phủ hy vọng sự bất tiện tạm thời này sẽ cắt đứt hoàn toàn các chuỗi truyền 



bệnh tại địa phương và giảm bớt lo lắng và sợ hãi của người dân, để họ lấy lại niềm tin tiếp tục 

các hoạt động xã hội và kinh doanh trong khu vực, và trở lại cuộc sống bình thường. 

  

     Chính Phủ kêu gọi những người phải xét nghiệm bắt buộc hợp tác đầy đủ của họ bằng cách 

đăng ký và trải qua quá trình xét nghiệm và kiên nhẫn chờ đợi kết quả tại nhà. Bất kỳ ai vi 

phạm lệnh phong toả xét nghiệm đều phạm tội và có thể phải chịu mức phạt tối đa ở mức 4 

($25.000) và phạt tù sáu tháng. 

 

 

 

Kết Thúc/Thứ Ba, Ngày 26 Tháng 1 Năm 2021 

Phát hành lúc 21:44 Giờ HKT 
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