
 ہے ینظام وضع کرت کا معطلی پرواز ےیل کے جگہوں مخصوص حکومت

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

   20۔کیا اعالن کا درخواست یک کار طریقہ کے معطلیسے متعلق پرواز  مقام خصوصی ےیل کے فلپائن اور پاکستان ، ہندوستان( اپریل 18) آج نے حکومت

 خطرے انتہائی میں وقت ہی ایک کو جگہوں ان ۔اہوگ ممنوع ااترن میں کانگ ہانگ دن 14 کو پروازوں مسافر تمام سے جگہوں ان سے، بجے 00:00 کو اپریل

 تحت کے( 599H شق) ضوابط( حد االقوامی بین یک ضوابط کے مسافروں اور حمل و نقل) تھام روک اور ؤ سے بچا بیماریوں بھی کےطور پر A گروپ والے

 ۔ ہیں منع کی طرف سے بورڈنگ کے کانگ ہانگ یںرہے ہ پذیر قیام پر جگہوں ان جو جاسکے لگائی پابندی پر افراد ان تاکہ ،ےگ یںجائ ےکی مخصوصمقامات 

  ۔گی رہے موثر تک دن 14 معطلی

       

 کار طریقہ کا معطلی کی پرواز متعلق سے جگہ نئی پر طور متوازی ساتھ ساتھ کے انتظام سخت کے معطلی متعلق سے پرواز کو اپریل 14 نے حکومت     

 پر طور مجموعی میں پروازوں تمام سے جگہ ہی ایک نظر قطع سے الئن ایئر اگر ، تحت کے کار طریقہ کے معطلی کی پرواز متعلق سے جگہ ۔تھاکیا نافذ بھی

 حکومت ، گئی کی تصدیق ذریعہ کے ٹیسٹوں والے آنے کے COVID-19 ساتھ کے دباؤ محرک N501Y میں مدت کی دن سات ، کی مسافروں زیادہ یا پانچ

 599H شق کو جگہ اس ہی ساتھ اور ، منع کرے سے اترنے میں کانگ ہانگ دن 14 کو پروازوں مسافر تمام سے جگہ اس کہ گی دے زور پر 599H شق

دن  14 پر طیاروں مسافر لیے کے کانگ ہانگ جو جاسکے لگائی پابندی پر افراد ان تاکہ گا کرے متعین بھی پر طور کے جگہ والی ےخطر انتہائی تحت کے

 ۔جاسکے روکا سے پہنچنے کانگ ہانگ راستے کے ٹرانزٹ کو افراد سے جگہ متعلقہ تاکہ ،رہے مقیم زیادہ سے گھنٹے دو ہونے سے پہلے سے سوار

       

 سمجھداری سے، ، ساتھ کےکیسز شدہ تصدیق متعلق سے دباؤ محرک N501Y بار پہلی میں کمیونٹی میں کانگ ہانگ" ، کہا نے ترجمان کے حکومت     

 محرک N501Y جہاں ہے کیا نافذ پر جگہوں ان تک دن 14 اطالق قابل کو معیار کے کار طریقہ کے معطلی پرواز متعلق سے جگہ شدہ نافذ نو نے حکومت

 پورا پر معیارات متعلقہ میں دنوں 14 پچھلے ، میں فلپائن اور پاکستان ، ہندوستان  ۔ہے ہوتی تصدیق کی معامالت درآمدی ذریعہ کے ٹیسٹ والے آنے میں دباؤ

 طلب کار طریقہ کا معطلی کی پرواز متعلق سے جگہ ےیل کے جگہوں تین ان حکومت لہذا اور ہے، ہوچکی دن 7 تعداد مجموعی کی کیسز متعلقہ والے اترنے

 ۔گی کرے

       

ان جگہوں سے  یںم یوںدن تک موثر رہے گا۔ متعلقہ پابند 14رات سے  یآدھ یک یلاپر 20کار  یقہکا طر یجگہ سے متعلق معطل یےجگہوں کے ل ینوںان ت

تحت  ےک 599Hشق  یکے طور پر بھ Aجگہوں کو گروپ  ینوںان ت ی، اور ساتھ ہ یشامل ہوگ یممانعت بھ یک ینڈنگل یںہانگ کانگ م یمسافر پروازوں ک

 یےدن پہلے ہانگ کانگ کے ل 21اس دن سے  یا یادہشخص کو جو بورڈنگ کے دن دو گھنٹوں سے ز یبھ یکس یںہے ان مخصوص مقامات م یامخصوص ک

 لگانا۔ یاس پر پابند رہے یمدن پہلے تک ان جگہوں پر مق 21بورڈنگ کرنے سے 

      

شق  یے، حکومت ہانگ کانگ واپس آنے والے افراد کے ل یےکو بڑھانے کے ل یسٹنگٹ یملک سے ہانگ کانگ واپس آنے والے افراد ک یرونوقت ، ب اسی

599H یکرے گ ینوٹس جار یکا الزم یسٹنگخطرے والے مقامات سے ٹ یکے تحت مخصوص انتہائ (موجودہ گروپ  یہA ۔ یںہ یںمخصوص جگہ یک)21 

خود  یدسات دن مز یدکے بعد ، ہانگ کانگ واپس آنے والے ان افراد کو مز یسٹنگٹ یدن ک یںو 19اور  یںو 12مل کرنے کے بعد  اور مک ینہقرنط زمیدن کا ال

 کے تابع ہوں گے۔  یسٹنگٹ یسڈا یوکلکدن پر ن یںو 26کے  یواپس یں، اور ہانگ کانگ م یضرورت ہوگ یکرنے ک ینگران

       

روک  یپروازوں ک یطور پر آنے وال ی، اور ضرور ینظر رکھے گ یصورتحال پر کڑ یوبا ک یاور مقام یحکومت کے ترجمان نے کہا ، "حکومت عالم     

 ۔"یکرے گ یڈجسٹا یدتھام اور کنٹرول کے اقدامات کو مز

      

  

 2021،  یلاپر 18/ اتوار ،  اختتام

HKT 23:59 یاگ یاک یپر جار 


