इनबाउन्ड विदेशी घरे लु कामदारका लावि क्वारे न्टाइनको व्यिस्था
(23 अिस्त 2022 मा अद्यािविक िररएको)
क्वारे न्टाइनको व्यिस्था
अिस्ट १२ देवि हङकङमा काम िनन आउने विदेशी घरे लु सहयोिीहरू (FDHs) "3+4" मोडेल (अन्य विदेशी
इनबाउन्ड यात्रीहरू जस्तै) अन्तिनत क्वारे न्टाइनको अिीनमा हुनेछन्; उनीहरूलाई तीन ददनसम्म तोदकएको
क्वारे न्टाइन होटल (DQHs) मा अवनिायन क्वारे न्टाइनमा राविनेछ, त्यसपवछ चार ददनसम्म घरमै मेवडकल
वनिरानी हुनेछ। वतनीहरूले वचदकत्सा वनिरानी र त्यसपवछको तीन-ददनको अनुिमन अिविमा िेरै परीक्षणहरू
वलन आिश्यक हुन्छ। वतनीहरू वचदकत्सा वनिरानी अिविमा भ्यावससन पास अन्तिनत एम्बर कोड प्रवतबन्िहरूको
अिीनमा हुनेछन्, र मास्क-अफ िा समूह िवतविविहरू समािेश हुने उच्च-जोविम पररसरहरूमा र मुख्य सुरक्षा
आिश्यक पने अन्य पररसरहरूमा प्रिेश िनन अनुमवत हुनेछैन, (कृ पया तल "वनयोक्ता र रोजिार एजेन्सीहरूका
लावि ररमाइन्डरहरू" अन्तिनत (h) हेननुहोस्)।

"3 +4" मोडेल अन्तिनत क्वारे न्टाइन र परीक्षण व्यिस्थाको वििरण:
आिमनको पवहलो ददन

 पवहलो न्यूवसलक एवसड परीक्षण िनुनहोस्;

(ददन ०)
3-ददने अवनिायन
क्वारे न्टाइन
(ददन 1 देवि ददन 3)

 DQHs मा तीन रातको लावि अवनिायन क्वारे न्टाइनमा जानुहोस् (DQH हरूमा
जानकारी (कोठा दरहरू सवहत) यो सूचीमा प्रदान िररएको छ);
 दैवनक द्रुत एवन्टजेन परीक्षणहरू (RATs) सञ्चालन िनुनहोस्;
 ददन 2 मा DQHs मा न्यूवसलक एवसड परीक्षण सञ्चालन िनुनहोस्; र
 लिातार परीक्षणको नवतजा प्राप्त िरे पवछ ददन 3 को वबहान अवनिायन क्वारे न्टाइन
पूरा िनुनहोस्;

4 - ददने मेवडकल
वनिरानी
(ददन 4 देवि 7 ददन)

 आफ्नो रोजिारदाताको वनिास िा DQH नभएका इजाजतपत्र प्राप्त होटल िा
िेस्टहाउसहरूमा चार रातसम्म वचदकत्सा वनिरानी िनुनहोस्;
 दैवनक RATs सञ्चालन िनुनहोस्;
 FDH ले आफ्नो रोजिारदाताको वनिासमा काम िनन ससछन् र त्यस ददन RATs
को नकारात्मक नवतजाहरू प्राप्त िरे पवछ बावहर जान ससछन्, तर वतनीहरू
भ्यावससन पास अन्तिनत एम्बर कोड प्रवतबन्िको अिीनमा हुनेछन्; र
ददन 4 र ददन 6 मा RATs को नकारात्मक नवतजा प्राप्त िरे पवछ, वतनीहरूले एकै ददन
सामुदावयक के न्द्रमा (वन:शुल्क), मोबाइल नमूना सङ्कलन स्टेशन (वनिःशुल्क) मा
न्यूवसलक एवसड परीक्षणहरू पार िनन आिश्यक छ, िा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
स्थानीय वचदकत्सा संस्थामा स्ि-भुक्तानी परीक्षणको व्यिस्था िनुनहोस;
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वनरन्तर वनिरानी र
परीक्षण

 आफ्नो रोजिारदाताको वनिास िा DQH नभएका इजाजतपत्र प्राप्त होटल िा
िेस्टहाउसहरूमा तीन रातसम्म स्ि-वनिरानी िनुनहोस्;

(3-ददन

 RATs दैवनक सञ्चालन िनुनहोस्;

आत्म-वनिरानी)

 FDH ले आफ्नो रोजिारदाताको वनिासमा काम िनन ससछन् र त्यस ददन RATs

(ददन 8 देवि 10 सम्म)

को नकारात्मक नवतजा प्राप्त िरे पवछ बावहर जान ससछन्, तर वतनीहरूभ्यावससन
पास अन्तिनत एम्बर कोड प्रवतबन्िको अिीनमा हुनेछैनन्; र
ददन 9 मा RATs को नकारात्मक नवतजा प्राप्त िरे पवछ, वतनीहरूले एकै ददन
सामुदावयक के न्द्रमा (वन:शुल्क), मोबाइल नमूना सङ्कलन स्टेशन (वनिःशुल्क) मा
न्यूवसलक एवसड परीक्षणहरू पार िनन आिश्यक छ, िा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
स्थानीय वचदकत्सा संस्थामा स्ि-भुक्तानी परीक्षणको व्यिस्था िनुनहोस;

उदाहरणका लावि: यदद एक इनबाउन्ड FDH अिस्ट 12 मा हङकङमा आइपुग्छ भने, यो आिमनको ददन 0 ददन
हो। उनीहरूले ददन 3 (15 अिस्ट) को वबहान DQH मा क्वारे न्टाइन पूरा िनेछन्, र ददन 7 (19 अिस्त)को
वबहान वचदकत्सा वनिरानी पूरा िनेछन्।

वचदकत्सा वनिरानी र त्यसपवछको आत्म-वनिरानी अिविको समयमा,

FDH ले ददन 4 (16 अिस्ट) देवि ददन 10 (22 अिस्ट) (दुबै ददनहरू समािेशी) र ददन 4 (16 अिस्ट), ददन 6
(18 अिस्त) र ददन 9 अिस्त (21) मा न्यूवसलक एवसड परीक्षणहरू िनुनपछन ।
संक्रमणकालीन व्यिस्थाअिस्ट 12 भन्दा पवहले DQH मा कवम्तमा तीन रात क्वारे न्टाइन पूरा िरे का FDHहरूको
लावि, सरकारले उनीहरूलाई नकारात्मक न्यूवसलक एवसड परीक्षण पररणामहरू पुवि िरे पवछ अिस्ट 9 देवि 12
सम्म व्यिवस्थत रूपमा होटलहरू छोड्ने व्यिस्था िनेछ।

DQHs छोडेपवछ, FDH हरू घरमा मेवडकल

वनिरानी, भ्यावससन पास अन्तिनत एम्बर कोड प्रवतबन्िहरू, र ददन 4, ददन 6, र ददन 9 मा न्यूवसलक एवसड
परीक्षणहरूको अिीनमा हुन्छन् यदद वतनीहरूले यी ददनहरूमा DQH छोवडसके का हुन्छन् भने। वतनीहरूले
दैवनक RATs पररक्षण पवन जारी राख्नुपछन।
बोर्डनङ आिश्यकताहरू
िैि यात्रा कािजात र िैि रोजिार वभसा भएका FDHs हरूले सामान्य अध्यािमन वनयमहरू पूरा िने अिीनमा
हङकङमा प्रिेश / पुन: प्रिेश िनन ससदछन्। सम्बवन्ित अिविमा चीन बावहर कु नै पवन स्थानमा बसेका (हङकङमा
बोर्डिंि / आिमनको ददन िा त्यस ददन भन्दा पवहले 14 ददनको अिविमा) पूणन िोप लिाएका FDHs हरूको
लावि बोर्डनङ आिश्यकताहरू वनम्नानुसार छन्:
a. (i) 48 घण्टा वभत्र COVID-19 को लावि PCR-आिाररत न्यूवसलक एवसड परीक्षणको नकारात्मक
पररणाम प्रमाण ; प्रस्थानको वनिानररत समयको 24 घण्टावभत्र िररएको RAT को नकारात्मक नवतजा
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प्रमाण सवहत हङकङको लावि बोर्डनङ िनुनभन्दा 14 देवि 90 ददन अवघ उनीहरू भाइरसबाट संक्रवमत
भएको देिाउनको लावि दस्तािेजी प्रमाण।
b. स्िास््य घोषणा QR कोड (िोप रे कडनको घोषणा सवहत ) (कृ पया तल "हङकङका लावि बोर्डनङ र
आिमन क्वारे न्टाइन र परीक्षणको प्रदक्रया" हेनुनस्); र
c. (यदद स्िास््य घोषणा QR कोड हररयो छैन भने) हङकङ आइपुिेको ददनदेवि 3 रातको लावि DQH
मा

कोठा आरक्षण भएको पुवि मा

हङकङका लावि बोर्डनङ र आिमन क्वारे न्टाइन र परीक्षणको प्रदक्रया
12 अिस्ट 2022 (हङकङ समय) को वबहान 0.00 बजे सुरु हुुँद,ै हङकङ जाने सबै FDH बोर्डनङ उडानहरूले
अविम रूपमा स्िास््य विभािको अनलाइन स्िास््य र क्वारे न्टाइन सूचना घोषणा (www.chp.gov.hk/hdf/)
पूरा िरे र, िोप पूरा भएको रे कडन घोषणा िरे र र DQHs मा बुदकङ जानकारी प्रदान िरे र

बोर्डनङ

आिश्यकताहरू पूरा िनन आिश्यक हुन्छ। प्रणालीद्वारा DQH बुदकङ जानकारीको सफल पुवि भएपवछ,
FDHहरूले हररयो स्िास््य घोषणा QR कोड प्राप्त िनेछन्। हररयो स्िास््य घोषणा QR कोड भएका
व्यवक्तहरूले उनीहरूको उडानहरूको लावि चेक-इन िदान िोप रे कडनहरू र DQH बुदकङको पुवि िनन आिश्यक
पदैन। हङकङमा आइपुिेपवछ, वतनीहरूले हररयो स्िास््य घोषणा QR कोडको साथ "एससप्रेस च्यानलहरू"
प्रयोि िनन ससछन् र DQHs सम्म पोइन्ट-टु -पोइन्ट यातायातमा बोडन िनन ससछन्।
इनबाउन्ड FDH हरू जसको िोप घोषणाले बोर्डनङ आिश्यकताहरू पूरा िदनछ तर प्रणालीले उनीहरूको DQH
बुदकङ जानकारी पुवि िनन असमथन छ भने उनीहरूलाई िुलाबी स्िास््य घोषणा QR कोड जारी िररनेछ।
वतनीहरूले आफ्नो उडानहरूको लावि चेक-इन िदान DQH बुदकङ कािजातहरू प्रस्तुत िनन आिश्यक हुनेछ।
उडानमा बोर्डनङ िने व्यवक्तहरूले स्िास््य घोषणा QR कोड (जुन QR कोडको डाउनलोड िनन सदकने संस्करण,
वस्क्रन शट िा वप्रन्टआउट हुन ससछ) बोर्डनङका लावि एयरलाइन्सद्वारा प्रमाणीकरणको लावि चेक-इनमा प्रस्तुत
िनुनपछन।
उपयुनक्त व्यिस्थाहरूको विस्तृत जानकारीको लावि, कृ पया 8 अििमा सरकारले जारी िरे को प्रेस विज्ञवप्त
हेननुहोस्। (www.info.gov.hk/gia/general/202208/08/P2022080800803.htm).
रोजिारदाता र रोजिार एजेन्सीहरूको लावि ररमाइन्डरहरू
(a)
रोजिारदाता र रोजिार एजेन्सीहरू (EAs) ले उडान जानकारी जाुँच िनुनपछन र आिश्यक कािजातहरू
तयार िननका लावि पयानप्त समय ददनुपछन र उनीहरूको FDH हरू हङकङ आउनको लावि व्यिस्था िदान
प्रदक्रयाहरू पूरा िनुनपदनछ।

रोजिारदाता र EAs ले वतनीहरूको FDH हरूको लावि 3 रातको लावि

क्वारे न्टाइन कोठाको लावि आरक्षण िनुनपछन।

ररजभेसनमा कु नै पररितनन भएमा, FDH लाई सचेत

िराइनु पछन र सबैभन्दा अद्यािविक िररएको कोठा आरक्षण कािजातहरू ददनुपछन।
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पररिारका सदस्य

िा साथीहरूसुँि कोठा बाुँड्न चाहने FDH हरूका लावि, प्रासंविक वििरणहरूको लावि COVID-19
विषयित िेबसाइटमा बारम्बार सोविने प्रश्नहरूको Q13 पढ्न कृ पया यहाुँ वसलक िनुनहोस्। कृ पया ध्यान
ददनुहोस् दक FDH को लावि मानक रोजिार सम्झौता अनुसार, एक वनयोक्ताले FDH लाई उपयुक्त आिास
वनिःशुल्क उपलब्ि िराउनु पछन।

अनुपयुक्त आिासका उदाहरणमा विपरीत वलङ्िका ियस्क/दकशोरसुँि

कोठा बाुँड्नु समािेश छ।
व्यवक्तित पररिारको अिस्थालाई ध्यानमा राख्दै, श्रम आयुक्तले रोजिारदाताहरूलाई अवनिायन क्वारे न्टाइन
उद्देश्यका लावि होटेल बाहेक इजाजतपत्र प्राप्त होटल/िेस्टहाउसहरूमा FDH हरू बस्ने व्यिस्था िनन, चार
ददनको वचदकत्सा वनिरानी पूरा िनन र त्यसपवछको तीन ददने आत्म-वनिरानीका लावि सैद्धावन्तक स्िीकृ वत
ददएको छ। श्रम विभाि (LD) मा आिेदन ददन आिश्यक छैन। यदद रोजिारदाता िा EAs DQH नभएका
इजाजतपत्र प्राप्त होटेल िा िेस्टहाउसहरूमा मेवडकल वनिरानी र स्ि-वनिरानी िराउन FDH लाई
व्यिस्था िनन चाहनुहुन्छ भने, कृ पया इजाजतपत्र प्राप्त होटलहरू र िेस्टहाउसहरूको सूचीको लावि यहाुँ
वथच्नुहोस्।
(b) बोर्डनङका लावि एयरलाइन्सद्वारा प्रमाणीकरणको लावि, रोजिारदाता र रोजिार एजेन्सीहरू (EAs) ले
FDH

लाई

स्िास््य

विभािको

अनलाइन

स्िास््य

र

क्वारे न्टाइन

सूचना

घोषणा

(www.chp.gov.hk/hdf) पूरा िनन , िोप पूरा भएको रे कडन घोषणा िनन र हररयो स्िास््य घोषणा QR
कोड (जुन QR कोडको डाउनलोड योग्य संस्करण, वस्क्रन शट िा वप्रन्टआउट हुन ससछ) प्राप्त िनन DQH मा
बुदकङ बारे जानकारी प्रदान िनन पवहले नै सम्झाउनु पछन। ।
(c) DQHs मा 3 रात अवनिायन क्वारे न्टाइन पूरा िरे का FDHs ले 4 ददनको मेवडकल वनिरानी र त्यसपवछ
3-ददन आत्म-वनिरानी जारी राख्दै, चाुँडै 4 ददनमा आफ्नो रोजिारदाताको वनिासमा काम सुरु िनन
ससछन्।

वतनीहरूले ददन 4 देवि ददन 10 (दुबै ददन समािेशी), र ददन 4, ददन 6 र 9 ददन एक

सामुदावयक के न्द्रमा (वन:शुल्क), मोबाइल नमूना सङ्कलन स्टेशनहरू (वनिःशुल्क रूपमा) मा न्यूवसलक
एवसड परीक्षणहरू दैवनक RAT परीक्षणहरूबाट िुज्रनुपछन , िा सोही ददन RATs को नकारात्मक नवतजा
प्राप्त िरे पवछ सरकारले मान्यता प्राप्त स्थानीय वचदकत्सा संस्थामा स्ि-भुक्तानी परीक्षणको व्यिस्था
िनुनहोस्। FDHs ले परीक्षाको नवतजा सवहतका सबै SMS (मोबाइल फोन टेसस्ट म्यासेज) सूचनाहरू साथै
वनिानररत अविकारीहरूद्वारा जाुँचको लावि RAT परीक्षण पररणामहरूको फोटोहरू राख्नुपछन।
यदद 12 अिस्ट भन्दा पवहले DQH मा कवम्तमा तीन रात क्वारे न्टाइन पूरा िरे का FDHहरूलाई DQH
छोड्न अनुमवत ददइयो भने, वतनीहरू पवन उनीहरूको DQH नभएका रोजिारदाताको वनिास िा
इजाजतपत्र प्राप्त होटलहरू िा अवतवथिृहहरूमा वचदकत्सकीय वनिरानी र आत्म-वनिरानी, भ्यावससन पास
(वचदकत्सा वनिरानीको क्रममा) अन्तिनत एम्बर कोड प्रवतबन्िहरू, साथै ददन 4, ददन 6 र ददन 9 मा दैवनक
RATs र न्यूवसलक एवसड परीक्षणहरूको अिीनमा हुन्छन् (यदद वतनीहरूले ती ददनहरूमा DQH
छोवडसके का छन् भने)। सरकार र DQHs बीचको सम्झौता अनुसार, यदद क्वारे न्टाइन नीवत पररितननको
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कारण अवनिायन क्वारे न्टाइन अिविमा कु नै कमी हुनु पने हो भने, DQHs ले बुकरलाई बाुँकी ददनको कोठा
शुल्क दफतान िनुनपनेछ।
(d) रोजिारदाता र EAs ले क्वारे न्टाइन होटलहरूको कोठा आरवक्षत िनन बसोबास िने FDH हरूको िैि
राहदानीमा देिाइए अनुसार िास्तविक नाम प्रयोि िरे र दतान िनुनपछन। ररजभेसन िनुन अवघ, रोजिारदाता
र EAs ले सान्दर्भनक होटलका सतनहरू ध्यानपूिनक पढ्नुपछन।
(e) वचदकत्सा वनिरानीको क्रममा एम्बर कोडको अिीनमा रहेका FDHहरूले कम जोविमका दैवनक आिश्यक
िवतविविहरू सञ्चालन िनन ससछन्, उदाहरणका लावि: यातायात प्रयोि िने, सुपरमाके ट र बजारहरूमा
प्रिेश िने, आदद।
(f) एम्बर कोडको श्रेणी अन्तिनतका व्यवक्तहरूले िाहक िा आिन्तुकको क्षमतामा भ्यावससन पास र अन्य
पररसरको "सदक्रय जाुँच" को अिीनमा वनम्न पररसरमा प्रिेश िनन ससदैनन्:
 पररसर अन्तिनत वनयमन रोिको रोकथाम र वनयन्त्रण (आिश्यकता र वनदेशनहरू) (व्यापार र
पररसर) वनयमन(Cap.599F) जो भ्यावससन पासको "सदक्रय जाुँच" को अिीनमा छन्:
-

पररसरहरू जहाुँ QR कोड प्रमाणीकरण स्सयानर प्रयोि िनन आिश्यक छ र सयाप 599F
अन्तिनत विवनयवमत छ।, अथानत्: िानपान व्यिसाय पररसर (बार िा पबहरू सवहत), मनोरञ्जन
िेल के न्द्रहरू, बाथहाउसहरू, दफटनेस के न्द्रहरू, मनोरञ्जन िने ठाउुँ हरू, सािनजवनक
मनोरञ्जनको वभत्री ठाउुँ हरू, पाटी कोठाहरू, ब्यूटी पालनरहरू र मसाज प्रवतष्ठानहरू, सलब
हाउसहरू, सलबहरू िा नाइटसलबहरू, कराओके प्रवतष्ठानहरू, महजोङ-रटन काउ पररसर,
इनडोर िेलकु द पररसर, पौंडी पोिरी, क्रूज जहाज, इनडोर कायनक्रम पररसर, नाई पसल िा
हेयर सैलुन र िार्मनक पररसर।

-

सम्भि भएसम्म भ्यावससन पासको वनरीक्षण िनन आिश्यक पररसरहरू, अथानत् सािनजवनक
मनोरञ्जनका आउटडोर स्थानहरू, आउटडोर िेल पररसर र आउटडोर इभेन्ट पररसर।

 अन्य पररसरहरू: िृद्धहरूको लावि आिासीय हेरचाह िृहहरू, अपाङ्िता भएका व्यवक्तहरूका लावि
आिासीय हेरचाह िृहहरू, विद्यालयहरू र तोदकएका स्िास््य सेिा पररसरहरू।
FDH हरूका लावि ररमाइन्डरहरू
सरकारले FDH लाई बोर्डनङ आिश्यकताहरूको कडाईका साथ पालना िनन पवन सम्झाउुँ छ।

यदद FDH ले

सान्दर्भनक आिश्यकताहरू पूरा िनन सके न भने, FDH लाई हङकङको लावि उडानमा चढ्न अनुमवत ददइने छैन
िा आिमनमा हङकङमा प्रिेश िनन अस्िीकार िनन सदकन्छ।

वप्रभेन्सन एण्ड कन्रोल अफ वडवजज (क्रस-बाउन्री

कन्भेन्सेस एन्ड राभलसन) वनयमन (सयाप. 599H) अन्तिनत, यदद हङकङ आउने यात्रीले जानकारी उपलब्ि
िराउने आिश्यकता पूरा िनन असफल भएमा, िा जानाजानी िा लापरिाहीपूिनक कु नै सामिी विशेषमा झूटो िा
भ्रामक कु नै पवन जानकारी प्रदान िरे मा, र दोषी ठहररएमा अविकतम जररिाना स्तर 3 ($ 10,000) र छ
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मवहनाको लावि जेल सजायको लावि वजम्मेिार हुनेछ। यदद कु नै संददग्ि उल्लङ्घन पत्ता लाग्यो भने, अनुसन्िान
सञ्चालन िने र अवभयोि लिाउने विचार बाहेक, सरकारले हङकङमा सम्बवन्ित महािावणज्य दूतािास र
अध्यािमन विभािलाई पवन सूवचत िनेछ। रोजिार वभसाका लावि FDH को भविष्यका आिेदनहरू प्रभावित
हुन ससछन्।
विदेशी स्थान वनयमन (सयाप. 599E) बाट हङकङ आइपुिेका व्यवक्तहरूको अवनिायन क्वारे न्टाइन अन्तिनत,
स्िास््य विभािले यी फके काहरूलाई अवनिायन क्वारे न्टाइन आदेश जारी िनेछ। क्वारे न्टाइन आदेश अनुसार
उनीहरूले क्वारे न्टाइन अिविभर होटलको कोठा छोड्न िा होटलमा यताउता हहुँडडु ल िनन हुुँदन
ै । तोदकएको कोठा
छाड्नुलाई क्वारे न्टाइन आदेशको उल्लङ्घन मावननेछ र फौजदारी अपराि हुनेछ। अपरािीहरूलाई अविकतम छ
मवहनाको जेल र $ 25,000 जररिाना हुनेछ।
अवनिायन परीक्षणको सन्दभनमा, सरकारले FDH लाई ददन 4 देवि ददन 10 सम्म दैवनक RAT परीक्षणहरू र ददन
4, ददन 6 र 9 ददनमा न्यूवसलक एवसड परीक्षण िनन सम्झाउुँ छ। उनीहरूले परीक्षाको नवतजा सवहतका सबै
एसएमएस (मोबाइल फोन टेसस्ट म्यासेज) सूचनाहरू साथै RAT परीक्षाको नवतजाका तवस्बरहरू तोदकएका
अविकारीहरूद्वारा जाुँच िननका लावि राख्नुपछन। अवनिायन परीक्षण सूचना िा अवनिायन परीक्षण वनदेशनको
पालना िनन असफल हुने कु नै पवन व्यवक्तले अपराि िरे को ठहछन र दोषी ठहररएमा अविकतम जररिाना स्तर 4
($25,000) र छ मवहनाको जेल सजाय हुन्छ। अपरािको लावि दावयत्ि वनिानहको लावि वनवित दण्ड $
10,000 हो। व्यवक्तलाई अवनिायन परीक्षण आदेश पवन जारी िनन सदकन्छ जसमा उसलाई वनवित समय सीमा
वभत्र परीक्षण िराउनुपछन। आदेशको पालना िनन असफल हुनु एक अपराि हो र अपरािीलाई स्तर 5 ($
50,000) को जररिाना र छ मवहनाको लावि जेल सजाय हुनेछ।
सान्दर्भनक जानकारी


8 अिस्त 2022 को सरकारको प्रेस विज्ञवप्त "सरकारले आन्तररक व्यवक्तहरूको लावि क्वारे न्टाइन व्यिस्थामा
समायोजनको घोषणा िदनछ"



LD को 10 अिस्त 2022 को प्रेस विज्ञवप्त "विदेशी घरे लु सहयोिीहरूको लावि पवछल्लो क्वारे न्टाइन
व्यिस्था" ।



हङकङ आइपुिेका व्यवक्तका लावि बोर्डनङ र क्वारे न्टाइनको व्यिस्था



अवनिायन क्वारे ण्टाइन अिविको अिविमा वभवत्रने यात्रुहरूको लावि स्िास््य सल्लाह



क्वारे न्टाइनका लावि होटेलमा बस्दा ध्यान ददनुपने बुुँदाहरू



वभवत्रने यात्रीहरूको लावि स्ि-वनिरानी अिविको बारे मा ध्यान ददनु पने बुुँदाहरू



8 अिस्त 2022 को सरकारको प्रेस विज्ञवप्त " "सरकारले भ्यावससन पास सुवििा बढाएको घोषणा िर्यो" "

वनम्न भाषाहरूको लावि, कृ पया स्िास््य विभािको स्िास््य संरक्षण के न्द्रको िेबसाइटमा "वभवत्रने यात्रीहरूको
लावि स्िास््य क्वारे न्टाइन व्यिस्था" को अंश हेनुनहोस्।
-

इन्डोनेवशयाई:

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

बङ्िाली:

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

-

वहन्दी:

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

-

नेपाली:

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

-

टािालि:

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

-

थाई:

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

-

वसन्हाली:

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

-

उदून:

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

-

वभयतनामी:

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

सोिपुछ

स्िास््य सेिा वबभाि


स्िास््य संरक्षण हटलाइन: 2125 1111 / 2125 1122 / 183 0111



अवनिायन परीक्षण हटलाइन: 6275 6901



HKSAR सरकार कोविड-19 व्हाट्सएप हेल्पलाइन: 9617 1823

LD
सोिपुछको लावि, कृ पया LD लाई समर्पनत FDH हटलाइन 2157 9537 मा सम्पकन िनुनहोस् ("1823" द्वारा
संचावलत) िा fdh-enquiry@labour.gov.hk इमेल माफन त सम्पकन िनुनहोस्।

7

