حکومت نے بتدریج اور منظم انداز میں معاشرتی فاصلے کے اقدامات میں نرمی النا شروع کردی ہے
ہانگ کانگ میں پورے معاشرے کی کاوشوں کی مرہون منت  ،پچھلے مہینے سے وباء کی صورتحال
بتدریج بہتر ہورہی ہے۔ وبائی صورتحال قابو میں ہونے کی وجہ سے ،حکومت وبائی صورتحال کی تازہ
ترین پیشرفت اور خطرے کے جائزوں کے مطابق  18 ،فروری سے  3مارچ  2021تک معاشرتی فاصلے
کے اقدامات میں بتدریج اور منظم انداز میں نرمی الئے گی۔
کچھ مقررہ اوقات كے مقامات کھلے ہو سکتے ہیں  ،جن میں کھیلوں کے مقامات  ،بیوٹی پارلر اور مساج
والی جگہیں  ،عوام كے لیے تفریحی مقام  ،کھیل کے مقام  ،تفریحی گیم سینٹر اور فٹنس سینٹر شامل ہیں۔
کیٹرنگ کا کاروبار رات  10بجے تک کاروبار کے احاطے میں کھانا پینا کرنے کے لیے کھانے یا پینے
کی چیزیں بیچ سکتا یا سپالئی کرسکتا ہے اور ہر ٹیبل پر افراد کی تعداد چار تک محدود ہے۔
انفیکشن کنٹرول اقدامات کی موجودہ سیریز کے عالوہ  ،مقامات كے مقررہ اوقات اور کیٹرنگ كے مقامات
مندرجہ ذیل دو نئے شامل کیے گئے اقدامات کو اپنائیں گے:
اقدام ( :)aاس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ صارفین "لیو ہوم سیف" کیو آر کوڈ کو اسکین کریں یا افراد
کو احاطے میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے پہلے ان کے ناموں  ،رابطہ کے نمبرز اور دوروں کی
تاریخوں اور اوقات کو درج کریں ،اس ریکارڈز کو 31دنوں تک رکھا جائے؛ اور
اقدام ( :)bمقامات پر كام كرنے میں ملوث تمام مالزمین کو ہر  14دن میں ایک بار  COVID-19کے لیے
پولیمریز چین رد عمل پر مبنی نیوکلک ایسڈ ٹیسٹ کروانے کا بندوبست کرنا۔(پہال ٹیسٹ الزمی طور پر 11
فروری  2021سے شروع ہونے والے  14دن کے اندر ہونا چاہیے  ،یعنی  24فروری  2021 ،تک)۔ اور
اس بات کو یقینی بنائیں کہ مالزمین ہر  SMSنو ٹیفکیشن کا ریکارڈ ٹیسٹ کے نتائج کے ساتھ  31دن تک
رکھیں۔

