অভ্যন্তরীণ বিদেশী গৃহকর্মীদের জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা
(23 আগস্ট 2022 এ আপডেট হযেছে)
কোযারেন্টাইন ব্যবস্থা
12 আগস্ট থেকে বিদেশী গৃহকর্মী (FDH) যারা হংকংযে কাজ করতে আসছেন তারা "3 + 4" মডেল
(অন্যান্য বিদেশী অভ্যন্তরীণ ভ্রমণকারীদের মতো) এর অধীনে কোয়ারেন্টাইনের আওতায় পরবে,
অর্থাৎ তারা তিন দিনের জন্য মনোনীত কোযারানটাইন হোটেলগুলিতে (DQHs) বাধ্যতামূলক
কোয়ারেন্টাইনে থাকবে, অতঃপর বাডিতে চার দিনের জন্য মেডিকেল নজরদারিতে থাকবে। মেডিকেল
নজরদারিতে থাকাকালীন এবং পরবর্তী তিন দিনের পর্যবেক্ষণ সমযের একাধিক টেস্ট করানোর
প্রযোজন পরবে। তাদের মেডিকেল নজরদারির সমযকালে ভ্যাকসিন পাসের অধীনে অ্যাম্বার কোড
বিধিনিষেধের সাপেক্ষে থাকবে এবং মাস্ক-ছাড়া বা গ্রুপ ক্রিযাকলাপ জনিত উচ্চ-ঝুুঁকিপূর্ণ প্রাঙ্গনের
পাশাপাশি মূল সুরক্ষা প্রযোজন এমন অন্যান্য প্রাঙ্গনে প্রবেশের অনুমতি দেওযা হবে না (অনুগ্রহ
করে (h) এর অধীনে "নিযোগকর্তা এবং কর্মসংস্থান সংস্থার জন্য অনুস্মারক" এর নিচে দেখুন)।

"3+4" মডেলের অধীনে পৃথকীকরণ এবং টেস্ট এর ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিশদ:
আগমনের প্রথম দিন

 প্রথম নিউক্লিক অ্যাসিড পরীক্ষা করান;

(দিন 0)
3 দিনের
বাধ্যতামূলক

 DQHs এর অধীনের তিন রাতের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইন (DQHs
সম্পর্কিত তথ্য (রুমের ভাড়া সহ) এই তালিকা-তে দেয়া আছে);

কোয়ারেন্টাইন

 প্রতিদিনের র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট (RATs)পরিচালনা করা;

(দিন 1 থেকে দিন 3)

 দিন 2 এ DQHs এর অধীনে নিউক্লিক অ্যাসিড টেস্ট পরিচালনা; এবং
 টানা পরীক্ষার ফলাফল পাওযার পরে, দিন 3 এর সকালে বাধ্যতামূলক
কোয়ারেন্টাইন সম্পন্ন হবে;

4 দিনের মেডিকেল
নজরদারি
(দিন 4 দিন 7)

 তাদের

নিযোগকর্তাদের

বাসভবন

বা

লাইসেন্সযুক্ত

হোটেল

বা

গেস্টহাউসগুলিতে চার রাতের জন্য চিকিত্সা নজরদারি করুন যা DQHs নয়;
 প্রতিদিন RATs চালিয়ে যান;
 FDHs তাদের নিযোগকর্তার বাসভবনে কাজ করতে পারে এবং RAT-এর
ফলাফল নেতিবাচক হলে সেই দিনের জন্য বাইরে যেতে পারে, কিন্তু তারা
ভ্যাকসিন পাসের অধীনে অ্যাম্বার কোড বিধিনিষেধের সাপেক্ষে থাকবে;
এবং
 দিন 4 এবং দিন 6 এ RATs-এর ফলাফল নেতিবাচক হলে, তাদের একই দিনে
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কমিউনিটি সেন্টার (বিনামূল্যে), কোন অস্থায়ী নমুনা সংগ্রহ স্টেশন
(বিনামূল্যে), বা স্ব-প্রদত্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে একটি সরকার কর্তৃক
স্বীকৃত স্থানীয মেডিকেল প্রতিষ্ঠান-এ নিউক্লিক অ্যাসিড টেস্ট করতে
হবে;
ক্রমাগত
পর্যবেক্ষণ এবং

 নিযোগকর্তাদের বাসভবন বা লাইসেন্সযুক্ত হোটেল বা গেস্টহাউসগুলিতে
তিন রাতের জন্য স্ব-পর্যবেক্ষণ করুন যা DQHs নয়;

পরীক্ষা

 প্রতিদিন RATs চালিয়ে যান;

(3 দিন স্ব-

 FDHs তাদের নিযোগকর্তার বাসভবনে কাজ করতে পারে এবং RAT-এর

পর্যবেক্ষণ)

ফলাফল নেতিবাচক হলে সেই দিনের জন্য বাইরে যেতে পারে, এবং তারা

(দিন 8 থেকে দিন 10)

ভ্যাকসিন পাসের অধীনে অ্যাম্বার কোড বিধিনিষেধের সাপেক্ষে থাকতে হবে
না; এবং
 দিন 9 এ RAT ফলাফল নেতিবাচক হওয়ার পরে, তাদের একই দিনে যে কোন
কমিউনিটি সেন্টার (বিনামূল্যে), কোন অস্থায়ী নমুনা সংগ্রহ স্টেশন
(বিনামূল্যে), বা স্ব-প্রদত্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে একটি সরকার কর্তৃক
স্বীকৃত স্থানীয মেডিকেল প্রতিষ্ঠান-এ শেষ নিউক্লিক অ্যাসিড টেস্টটি
করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ: যদি একটি ইনবাউন্ড FDH 12 আগস্ট হংকং এ আসে, আগমনের দিন দিন 0 ধরা হবে।
তারা দিন 3 (15 আগস্ট) সকালে DQH -এ কোরেন্টাইন সম্পন্ন করবে এবং দিন 7 সকালে (19 আগস্ট)
মেডিকেল নজরদারি সম্পন্ন করবে। মেডিকেল নজরদারি এবং পরবর্তী স্ব-পর্যবেক্ষণের সমযকালে,
FDH দিন 4 থেকে (16 আগস্ট) দিন 10 (22 আগস্ট) পর্যন্ত দৈনিক RAT পরীক্ষা (উভয দিন
অন্তর্ভুক্ত) এবং দিন 4 (16 আগস্ট), দিন 6 (18 আগস্ট) এবং দিন 9 (21 আগস্ট) নিউক্লিক অ্যাসিড
পরীক্ষা এর মধ্যে দিয়ে যাবে।
ট্রানজিশনাল ব্যবস্থা: FDH-দের জন্য যারা 12 আগস্টের আগে DQH-এ কমপক্ষে তিন রাত
কোযারেন্টাইন সম্পন্ন করেছে, সরকার তাদের নিউক্লিক অ্যাসিড পরীক্ষার ফলাফল নেতিবাচক
নিশ্চিত করার পরে 9 থেকে 12 আগস্ট পর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে হোটেল ছেডে যাওযার ব্যবস্থা করবে।
DQHs ছাডার পর, FDH-গণ বাডিতে মেডিকেল নজরদারির সাপেক্ষে, ভ্যাকসিন পাসের অধীনে অ্যাম্বার
কোডের বিধিনিষেধ মানতে হবে, এবং দিন 4, দিন 6 এবং দিন 9 এ নিউক্লিক অ্যাসিড পরীক্ষা করতে হবে
যদি তারা ইতিমধ্যেই সেই দিনগুলিতে DQH ত্যাগ করে থাকে। তাদের প্রতিদিন RAT চালিয়ে যেতে হবে।
বোর্ডিং প্রযোজনীযতা
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একটি বৈধ ভ্রমণ নথি এবং একটি বৈধ কর্মসংস্থান ভিসা ধারণকারী FDH সাধারণ অভিবাসন
প্রবিধানগুলি পূরণ সাপেক্ষে হংকংযে প্রবেশ/পুনরায প্রবেশ করতে পারে। সম্পূর্ণ ভ্যাকসিন প্রাপ্ত
FDH-দের জন্য বোর্ডিং প্রযোজনীযতা যারা এই সমযকালে (হংকং-এ বোর্ডিং/আগমনের দিন বা সেই
দিনের আগে 14 দিনের মধ্যে) চীনের বাইরে যে কোন জাযগায থেকেছেন:
a. (i) 48 ঘন্টার ভিতরে PCR-ভিত্তিক COVID -19 এর নিউক্লিক অ্যাসিড পরীক্ষার নেতিবাচক
ফলাফলের প্রমাণ ; অথবা (ii) হংকং বোর্ডিং এর 14 থেকে 90 দিন পূর্বে ভাইরাস দ্বারা
আক্রান্ত হওয়ার লিখিত প্রমাণ, প্রস্থানের নির্ধারিত সমযের 24 ঘন্টার মধ্যে পরিচালিত
একটি RAT এর নেতিবাচক ফলাফলের প্রমাণ সহ।
b. স্বাস্থ্য ঘোষণার QR কোড (টিকা রেকর্ড এর ঘোষণা সহ) (অনুগ্রহ করে নীচে "হংকংযের
জন্য বোর্ডিং এবং আগমনের কোযারেন্টাইন এবং পরীক্ষার পদ্ধতি" দেখুন); এবং
c. (যদি স্বাস্থ্য ঘোষণা QR কোডটি সবুজ না হয) হংকং প ুঁছানোর দিন থেকে 3 রাতের জন্য
DQH এ একটি রুম রিজার্ভেশন নিশ্চিতকরণ
হংকংযের জন্য বোর্ডিং এবং আগমনের কোযারেন্টাইন এবং পরীক্ষার পদ্ধতি
রাত 0.00 টা থেকে শুরু করে 12 আগস্ট 2022 (হংকং সময), হংকং-এ সমস্ত FDH-গন বোর্ডিং
ফ্লাইটগুলি স্বাস্থ্য বিভাগের অনলাইন স্বাস্থ্য ও কোযারানটাইন তথ্য ঘোষণা সম্পূর্ণ করে
বোর্ডিংযের প্রযোজনীযতাগুলি অগ্রিম পূরণ করতে হবে (www.chp.gov.hk/hdf/), ভ্যাকসিনেশন
সম্পন্ন হওয়ার কথা জানান এবং DQH-এ বুকিং সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করুন। সিস্টেম দ্বারা DQH
বুকিং তথ্যের সফল নিশ্চিতকরণের পরে, FDH-গুলি একটি সবুজ স্বাস্থ্য ঘোষণা QR কোড পাবে।
সবুজ স্বাস্থ্য ঘোষণা QR কোড ধারণ করা ব্যক্তিদের তাদের ফ্লাইটের জন্য চেক-ইন করার সময
টিকা রেকর্ড এবং DQH বুকিং নিশ্চিতকরণ আর যাচাই করার প্রযোজন হবে না। হংকং-এ প ুঁছানোর
পর, তারা সবুজ স্বাস্থ্য ঘোষণা QR কোড সহ "এক্সপ্রেস চ্যানেল" ব্যবহার করতে পারে এবং DQHএ পযেন্ট-টু-পযেন্ট পরিবহনে বোর্ড করতে পারে।
ইনবাউন্ড FDH-দের জন্য যাদের ভ্যাকসিন ঘোষণা বোর্ডিং এর শর্তসমূহ পূরণ করে কিন্তু সিস্টেম
তাদের DQH বুকিং তথ্য নিশ্চিত করতে অক্ষম, তাদের একটি গোলাপী স্বাস্থ্য ঘোষণা QR কোড
জারি করা হবে। তাদের ফ্লাইটের জন্য চেক-ইন করার সময তাদের DQH বুকিং ডকুমেন্টেশন উপস্থাপন
করতে হবে।
ফ্লাইটে বোর্ডিং করা ব্যক্তিদের বোর্ডিংযের জন্য এযারলাইনগুলির দ্বারা যাচাইকরণের জন্য চেকইন করার সময স্বাস্থ্য ঘোষণা QR কোড (যা QR কোডের ডাউনলোডযোগ্য সংস্করণ, একটি
স্ক্রিন শট বা একটি প্রিন্টআউট হতে পারে) উপস্থাপন করতে হবে।
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উপরের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে 8 আগস্ট সরকার কর্তৃক জারি করা
প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন (www.info.gov.hk/gia/general/202208/08/P2022080800803.htm) ।
নিযোগকর্তা এবং কর্মসংস্থান সংস্থার জন্য অনুস্মারক
(a) নিযোগকর্তা এবং কর্মসংস্থান সংস্থার (EA) ফ্লাইট তথ্য পরীক্ষা করা উচিত এবং তাদের
FDH-দের হংকং-এ আসার ব্যবস্থা করার সময প্রযোজনীয নথি প্রস্তুত করার জন্য এবং
প্রক্রিযাগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য পর্যাপ্ত সময দেওযা উচিত। FDH-দের জন্য নিযোগকর্তা
এবং EA-দের 3 রাতের জন্য একটি কোয়ারেন্টাইন রুম রিজার্ভেশন করা উচিত। যদি রিজার্ভেশনে
কোন পরিবর্তন হয তবে FDH-কে তা জানাতে হবে এবং সর্বশেষ আপডেট করা রুম রিজার্ভেশন
নথি দিতে হবে। FDH-দের যারা পরিবারের সদস্য বা সঙ্গীদের সাথে রুম শেয়ার করে নিতে চান,
প্রাযশই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীর Q13 পডতে অনুগ্রহ করে এখানে ক্লিক করুন (যারা ফেরত
এসেছে) COVID-19 থিম্যাটিক ওযেবসাইট প্রাসঙ্গিক বিবরণ।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে FDH-দের স্ট্যান্ডার্ড কর্মসংস্থান চুক্তি অনুসারে, একজন
নিযোগকর্তা FDH-এর জন্য উপযুক্ত আবাসন বিনা মূল্যে সরবরাহ করবেন। নিম্নলিখিত কারনে
রুম শেয়ার করে নেয়া অনুপযুক্ত হবে তবে এতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা হল বিপরীত লিঙ্গের একটি
প্রাপ্তবযস্ক/কিশোর সঙ্গে রুম ভাগ করে নেয়া।
(b) স্বতন্ত্র পরিবারের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রম কমিশনার চার দিনের চিকিৎসা নজরদারি এবং
পরবর্তীতে তিন দিনের স্ব-পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য বাধ্যতামূলক কোযারেন্টাইনের
উদ্দেশ্যে সাধারন হোটেল ব্যতীত লাইসেন্সপ্রাপ্ত হোটেল/গেস্টহাউসে থাকার জন্য FDH-দের
ব্যবস্থা করার জন্য নিযোগকর্তাদের নীতিগত অনুমোদন দিযেছেন। শ্রম বিভাগ (LD) বরাবর
আবেদন করার প্রযোজন নেই।

যদি নিযোগকর্তা বা EA লাইসেন্সপ্রাপ্ত হোটেল বা

গেস্টহাউসগুলিতে মেডিকেল নজরদারি এবং স্ব-নিরীক্ষণের জন্য FDH-এর থাকার ব্যবস্থা
করতে না চান যা DQH নয তবে অনুগ্রহ করে এখানে প্রেস করুন লাইসেন্সপ্রাপ্ত হোটেল এবং
গেস্টহাউসের তালিকা দেখে নিন।
(c) নিযোগকর্তা এবং কর্মসংস্থান সংস্থার (EA) এর উচিত FDH-কে অগ্রিম স্বাস্থ্য বিভাগের
(www.chp.gov.hk/hdf) অনলাইন স্বাস্থ্য ও কোযারেন্টাইন তথ্য ঘোষণা সম্পন্ন করার কথা
মনে করিযে দেওযা, বোর্ডিংযের জন্য এযারলাইন্স দ্বারা ভ্যাকসিন সম্পন্ন হওযার রেকর্ড
যাচাইকরণের জন্য ঘোষণা করা এবং সবুজ স্বাস্থ্য ঘোষণা QR কোড পাওযার জন্য DQH-এ
বুকিং সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা (যা QR কোড, একটি স্ক্রিন শট বা একটি প্রিন্টআউটের
ডাউনলোডযোগ্য সংস্করণ হতে পারে)।
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(d) FDHs যারা DQH-এ 3-রাতের বাধ্যতামূলক কোযারেন্টাইন সম্পন্ন করেছে তারা 4-দিনের
চিকিৎসা নজরদারি এবং তারপর 3-দিনের স্ব-নিরীক্ষণ চালিযে যাওযার সময 4 দিনের দিন তাদের
নিযোগকর্তার বাসভবনে কাজ শুরু করতে পারে। তারা কোন কমিউনিটি সেন্টারে (বিনামূল্যে),
কোন অস্থায়ী নমুনা সংগ্রহ স্টেশন (বিনামূল্যে), বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত একটি স্থানীয
চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্ব-প্রদত্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে RAT টেস্ট এর ফলাফল নেতিবাচক
পাওযার পরে একই দিনে দিন 4 থেকে দিন 10 (উভয দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত প্রতিদিন RAT
টেস্ট চালিয়ে যাবে, এবং দিন 4, দিন 6 এবং দিন 9 এ নিউক্লিক অ্যাসিড পরীক্ষা করতে হবে।
FDH-দের পরীক্ষার ফলাফল ধারণকারী বিজ্ঞপ্তি SMS (মোবাইল ফোন টেক্সট বার্তা)
সেইসাথে RAT টেস্টের ফটো নির্ধারিত অফিসারদের দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য সবগুলোই রেখে
দিতে হবে;
(e) যদি 12 আগস্টের আগে DQH-এ কমপক্ষে তিন রাতের কোযারেন্টাইন সম্পন্ন করে FDH-দের
DQH ছেডে যাওযার অনুমতি দেওযা হয, তাহলে তারাও এখানে চিকিৎসা নজরদারি এবং স্বনিরীক্ষণের অধীন থাকবে, তাদের নিযোগকর্তার বাসস্থান বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত হোটেল বা
গেস্টহাউস যেগুলি DQH নয, ভ্যাকসিন পাসের অধীনে অ্যাম্বার কোডের বিধিনিষেধ (চিকিৎসা
নজরদারি চলাকালীন) সাপেক্ষে, সেইসাথে দৈনিক RATs এবং নিউক্লিক অ্যাসিড পরীক্ষা দিন 4,
দিন 6 এবং দিন 9 এ যদি তারা ইতিমধ্যেই সেই দিনগুলিতে DQH ত্যাগ করে থাকে। সরকার এবং
DQH-এর মধ্যে চুক্তি অনুসারে, কোযারেন্টাইন নীতির পরিবর্তনের কারণে বাধ্যতামূলক
কোযারেন্টাইনের সমযসীমার কোনো হ্রাস ঘটলে, DQH-দের বুকারকে বাকি দিনের জন্য রুম ফি
ফেরত দিতে হবে।
(f) নিযোগকর্তা এবং EA-দের অবশ্যই কোযারেন্টাইন হোটেলের রুম সংরক্ষণের জন্য
বসবাসকারী FDH-এর বৈধ পাসপোর্টে দেখিয়ে প্রকৃত নাম ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
রিজার্ভেশন করার আগে, নিযোগকর্তা এবং EA-কে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হোটেলের শর্তাবলী
সাবধানে পডতে হবে।
(g) মেডিকেল নজরদারি চলাকালীন অ্যাম্বার কোড সাপেক্ষে FDH-গন কম ঝুুঁকির প্রতিদিনের
প্রযোজনীয ক্রিযাকলাপ পরিচালনা করতে পারে, যেমন পরিবহন গ্রহণ, সুপারমার্কেট এবং
বাজারে প্রবেশ করা ইত্যাদি।
(h) অ্যাম্বার কোড বিভাগের অধীনে থাকা ব্যক্তিরা গ্রাহক বা দর্শনার্থী হিসেবে ভ্যাকসিন পাস
এবং অন্যান্য প্রাঙ্গনে "সক্রিয চেকিং" সাপেক্ষে নিম্নলিখিত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে পারবেন
না:
 রোগ প্রতিরোধ ও নিযন্ত্রণ (শর্তাবলি এবং দিকনির্দেশ) (ব্যবসা এবং প্রাঙ্গণ)
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প্রবিধান (Cap. 599F) যা ভ্যাকসিন পাসের "অ্যাক্টিভ চেকিং" অধীনে:
-

প্রাঙ্গণে QR কোড যাচাইকরণ স্ক্যানার ব্যবহার করা হয় যা Cap 599F এর অধীনে
নিযন্ত্রিত হয। যেমন: ব্যবসাযিক প্রাঙ্গণ (বার বা পাব সহ), বিনোদন গেম সেন্টার,
বাথহাউস, ফিটনেস সেন্টার, বিনোদনের স্থান, জনসাধারণের ইনডোর বিনোদনের
স্থান, পার্টি রুম, বিউটি পার্লার এবং ম্যাসেজ স্থাপনা, ক্লাব হাউস, ক্লাব বা
নাইটক্লাব, কারাওকে স্থাপনা, মাহজং-টিন কাউ প্রাঙ্গণ, ইনডোর স্পোর্টস
প্রাঙ্গণ, সুইমিং পুল, ক্রুজ শিপ, ইনডোর ইভেন্ট প্রাঙ্গণ, নাপিতের দোকান বা হেযার
সেলুন এবং ধর্মীয প্রাঙ্গণ।

-

প্রযোজনীয প্রাঙ্গনে দৃশ্যত যতদূর সম্ভব ভ্যাকসিন পাস পরিদর্শন করা, অর্থাৎ
পাবলিক বিনোদন, বহিরাঙ্গন ক্রীডা প্রাঙ্গনে এবং বহিরাঙ্গন ইভেন্ট প্রাঙ্গন বা
বহিরাঙ্গন স্থান।

 অন্যান্য প্রাঙ্গন: বযস্কদের জন্য আবাসিক কেয়ার হোম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য
আবাসিক কেয়ার হোম, স্কুল এবং মনোনীত স্বাস্থ্যসেবা প্রাঙ্গণসমূহ।
FDH-দের জন্য অনুস্মারক
সরকার FDH-দের বোর্ডিং প্রযোজনীযতা কঠোরভাবে মেনে চলার কথা মনে করিযে দেয। যদি কোন
FDH প্রাসঙ্গিক প্রযোজনীযতাগুলি পূরণ করতে সক্ষম না হয তবে FDH কে হংকংযের জন্য ফ্লাইটে
উঠতে দেওযা হবে না বা আসার পরে হংকংযে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া হতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ও
নিযন্ত্রণের অধীনে (সীমানা পারাপার পরিবহন এবং ভ্রমণকারীদের নিযন্ত্রণ) নিযন্ত্রণ (Cap.
599F), যদি হংকংযে আসা কোন ভ্রমণকারী তথ্য সরবরাহের শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হন, বা
জেনেশুনে বা বেপরোযাভাবে এমন কোন তথ্য সরবরাহ করে যা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক কোন উপাদান
বিশেষ করে, তবে সে সর্বোচ্চ 3 স্তরের ($10,000) জরিমানার এবং ছয মাসের জন্য কারাদন্ডে প্রতি
দোষী সাব্যস্ত হওযার জন্য দাযবদ্ধ। কোনো সন্দেহভাজন লঙ্ঘন সনাক্ত করা হলে, পৃথক্ তদন্ত
আবহ এবং প্রসিকিউশন গ্রহণ বিবেচনা থেকে, সরকার হংকং ও অভিবাসন বিভাগের সংশ্লিষ্ট
কনস্যুলেট জেনারেল অবহিত করা হবে। FDH-দের ভবিষ্যত অ্যাপ্লিকেশন কর্মসংস্থান ভিসার জন্য
প্রভাবিত হতে পারে।
বিদেশী স্থান প্রবিধান (Cap. 599E) এ, হংকং এ আসার ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইন,
স্বাস্থ্য বিভাগের এই প্রত্যাবর্তনকারীদের বাধ্যতামূলক সঙ্গরোধ আদেশ জারি করবে।
কোয়ারেন্টাইন আদেশ অনুযাযী, তারা কোয়ারেন্টাইন সমযকালে তাদের হোটেল কক্ষ বা সমগ্র
হোটেলে বের হয়ে পারবে না। মনোনীত রুম ত্যাগ করা কোয়ারেন্টাইন আদেশ লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা
হবে এবং একটি ফ জদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। অপরাধীদের ছয মাসের জন্য সর্বোচ্চ
কারাদন্ড এবং জরিমানা সাপেক্ষে $25,000 হতে পারে।
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বাধ্যতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে, সরকার মনে করিযে দেয FDH-দের দিন থেকে পরীক্ষা 4 দিন থেকে
দিন 10 পর্যন্ত প্রতিদিন RAT টেস্ট চালিয়ে যেতে হবে এবং দিন 4, দিন 6 এবং দিন 9 এ নিউক্লিক
অ্যাসিড পরীক্ষা দিতে হবে। তাদের সব টেস্টের ফলাফল এর SMS (মোবাইল ফোন টেক্সট বার্তা),
পরীক্ষার ফলাফল ধারণকারী বিজ্ঞপ্তি সেইসাথে RAT টেস্ট এর ফটো নির্ধারিত কর্মকর্তা দ্বারা
চেক করার জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। বাধ্যতামূলক পরীক্ষার নোটিশ বা বাধ্যতামূলক পরীক্ষার
দিকনির্দেশ মেনে চলতে ব্যর্থ যে কোন ব্যক্তির জন্য অপরাধ এবং দোষী সাব্যস্ত হওযার পরে
সর্বাধিক জরিমানা স্তর 4 এ জরিমানা ($25,000) এবং ছয মাসের কারাদণ্ড। অপরাধের দায পালনের
জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হল $10,000। ব্যক্তিকে প্রযোজনে একটি বাধ্যতামূলক পরীক্ষার আদেশ জারি
করা যেতে পারে, তার একটি নির্দিষ্ট সমযসীমার মধ্যে পরীক্ষার সময় সীমা বেধে দেয়া হতে পারে।
আদেশ মেনে চলতে ব্যর্থতা একটি অপরাধ এবং অপরাধী 5 স্তরের জরিমানা ($50,000) ও ছয মাসের
কারাদণ্ড এর জন্য দাযবদ্ধ হবে।
প্রাসঙ্গিক তথ্য


সরকারের 8 আগস্ট 2022 এর প্রেস রিলিজ "সরকার ইনবাউন্ড ব্যক্তিদের জন্য কোয়ারেন্টাইন
ব্যবস্থা সামঞ্জস্য করার ঘোষণা দিযেছে"



LD এর 10 আগস্ট 2022 এর প্রেস রিলিজ "বিদেশী গৃহকর্মীদের জন্য সর্বশেষ কোযারেন্টাইন
ব্যবস্থা"



হংকংযে আগত ব্যক্তিদের জন্য বোর্ডিং এবং কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা



বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনের সমযকালে আগত ভ্রমণকারীদের জন্য স্বাস্থ্য পরামর্শ



কোযারেন্টাইনের জন্য হোটেলে থাকার সময যে পযেন্টগুলি নোট করতে হবে



ইনবাউন্ড ভ্রমণকারীদের জন্য স্ব-পর্যবেক্ষণের সমযকাল সম্পর্কিত যে পযেন্টগুলি নোট
করতে হবে



8 আগষ্ট 2022 "সরকার বর্ধিত ভ্যাকসিন পাস ফাংশন ঘোষণা করেছে"তে সরকারের প্রেস রিলিজ

নিম্নলিখিত ভাষাগুলির জন্য, অনুগ্রহ করে ওযেবসাইটে স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র
"ইনবাউন্ড ভ্রমণকারীদের জন্য স্বাস্থ্য কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা" অংশটি দেখুন।
-

বাহাসা ইন্দোনেশিযা:

www.chp.gov.hk/en/features/102790.html#HQA01

-

বাংলা:

www.chp.gov.hk/en/features/102796.html#HQA01

-

হিন্দি:

www.chp.gov.hk/en/features/102743.html#HQA01

-

নেপালি:

www.chp.gov.hk/en/features/102786.html#HQA01

-

তাগালগ:

www.chp.gov.hk/en/features/102791.html#HQA01

-

থাই:

www.chp.gov.hk/en/features/102788.html#HQA01
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-

সিংহল:

www.chp.gov.hk/en/features/102799.html#HQA01 .

-

উর্দু:

www.chp.gov.hk/en/features/102787.html#HQA01

-

ভিযেতনামী:

www.chp.gov.hk/en/features/102797.html#HQA01

অনুসন্ধান

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর


স্বাস্থ্য সুরক্ষা হটলাইন কেন্দ্র: 2125 1111 / 2125 1122 / 183 0111



বাধ্যতামূলক পরীক্ষার হটলাইন: 6275 6901



HKSAR সরকার COVID -19 হোযাটসঅ্যাপ হেল্পলাইন: 9617 1823

LD
অনুসন্ধানের জন্য, অনুগ্রহ করে ডেডিকেটেড FDH হটলাইনে 2157 9537 ("1823" দ্বারা পরিচালিত)
বা ইমেলের মাধ্যমে LD-এর সাথে যোগাযোগ করুন fdh-enquiry@labour.gov.hk.
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