การจัดเตรียมการกักตัวสาหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติขาเข้า
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2022)
การจัดเตรียมการกักตัว
ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ (FDHs) ที่กาลังเดินทางเข้ามาทางานในฮ่องกงตั้งแต่วันที่ 12
สิงหาคมเป็นต้นไปจะต้องกักตัวภายใต้แบบจาลอง "3+4"
(เช่นเดียวกับผู้เดินทางขาเข้า จากประเทศอื่น ๆ ) เช่น
ผู้เดินทางขาเข้าจะต้องกักตัวภาคบังคับในโรงแรมกักตัวตามที่กาหนด (DQHs)
เป็นเวลาสามวันตามด้วยการเฝ้าระวังทางการแพทย์ที่บ้านเป็นเวลาสี่วัน
พวกเขาจะต้องทาการทดสอบหลายครั้งในระหว่างการเฝ้าระวังทางการแพทย์
และเฝ้าตรวจสอบหลังจากนั้นเป็น ระยะเวลาสามวัน
พวกเขาจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัดของรหัสสีเหลืองอาพันภายใต้ วัคซีนพาสปอร์ตในช่วงระยะเวลากา
รเฝ้าระวังทางการแพทย์
และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ ซ่ึงมีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการไม่สวมใส่หน้ากาก
หรือกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงสถานที่อ่ืน ๆ ที่ กาหนดการป้องกันที่สาคัญ (โปรดดู ที่ (h) ภายใต้
""การแจ้งเตือนสาหรับนายจ้าง และบริษัทจัดหางาน" ที่ด้านล่าง)

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมการกักตัว และทดสอบภายใต้ แบบจาลอง "3+4":
วันแรกที่เดินทางมาถึง

 ทาการทดสอบกรดนิวคลีอิก ครั้งแรก;

(วัน 0)
กักตัวภาคบังคับ 3 วัน
(วันที่ 1 ถึงวันที่ 3)

 ทาการกักตัวเป็นเวลาสามคืนใน DQHs (ข้อมูลเกี่ยวกับ DQHs (รวมราคาห้องพัก)
จะถูกระบุไว้ใน รายการนี้);
 ดาเนินการทดสอบด้วย rapid antigen test (RATs) ทุกวัน
 ทาการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่ 2 ใน DQHs และ
 การกักตัวภาคบังคับเสร็จสิ้น ในวันที่ 3 ช่วงเวลาเช้าเมื่อได้รับผลการทดสอบติดต่อกัน

การเฝ้าระวังทางการแพท
ย์ 4 วัน
(วันที่ 4 ถึงวันที่ 7)

 ทาการเฝ้าระวังทางการแพทย์เป็นเวลาสี่คืน ในบ้านพักของนายจ้าง

หรือโรงแรม

หรือเกสต์เฮาส์ที่ ได้รับอนุญาตซึ่งไม่ใช่ DQHs
 ทดสอบด้วย RATs ทุกวัน
 FDHs สามารถทางานในบ้านพักของนายจ้าง
และออกไปข้างนอกได้หลังจากที่ได้รับผลการทดสอบ RATs ออกมาเป็นลบในวันนั้น
แต่พวกเขาต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัด ของรหัสสีเหลืองอาพันภายใต้ วัคซีนพาสปอร์ต และ
 หลังจากที่ได้รับผลการทดสอบ RATs เป็นลบในวันที่ 4 และวันที่ 6
พวกเขาจะต้องได้รับการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันเดียวกันที่ ศูนย์ ของชุมชน (ฟรี)
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สถานีเก็บรวบรวมตัวอย่างเคลื่อนที่ (ฟรี) หรือจัด เตรียมการทดสอบแบบชาระเงิน เองที่
สถาบันการแพทย์ท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล
การเฝ้าตรวจสอบ

 ทาการเฝ้าตรวจสอบด้วยตนเองเป็นเวลาสามคืนที่บ้านพักของนายจ้าง

และทดสอบอย่างต่อเนื่อง

หรือโรงแรม

หรือเกสต์เฮาส์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่ใช่ DQHs

(3 วัน

 ทดสอบด้วย RATs ทุกวัน

การตรวจสอบด้วยตนเอง)

 FDHs สามารถทางานในบ้านพักของนายจ้าง

(วันที่ 8 ถึงวันที่ 10)

และออกไปข้างนอกได้หลังจากได้รับผลการทดสอบ RATs ออกมาเป็นลบในวันนั้น
แต่พวกเขาไม่จาเป็นต้องอยู่ภายใต้ข้อจากัดของรหัสสีเหลืองอาพันภายใต้วัคซีน พาสป
อร์ตอีกต่อไป และ
 หลังจากที่ได้รับผลการทดสอบ RAT เป็นลบในวันที่ 9
พวกเขาจะต้องทาการทดสอบกรดนิวคลีอิก ครั้งสุดท้ายในวันเดียวกันที่ ศูนย์ของชุมชม
(ฟรี) สถานีเก็บรวบรวมตัวอย่างเคลื่อนที่ (ฟรี)
หรือจัด เตรียมการทดสอบแบบชาระเงิน เองที่
สถาบันการแพทย์ท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล

ตัวอย่างเช่น: หาก FDH ขาเข้า เดินทางมาถึงฮ่องกงในวันที่ 12 สิงหาคม
วันที่เดินทางมาถึง ถือเป็นวันที่ 0 พวกเขาจะต้องทาการกัก ตัวใน DQH ช่วงเวลาเช้าของวันที่ 3 (15
สิงหาคม) ให้เสร็จสิ้น และทาการเฝ้าระวังทางการแพทย์ในช่วงเช้าของวันที่ 7 (19 สิงหาคม)
ให้เสร็จสิ้น ในระหว่างการเฝ้าระวังทางการแพทย์ และ เฝ้าตรวจสอบหลังจากนั้น ด้วยตนเอง FDH
ต้องทาการทดสอบด้วย RAT ทุกวันตั้งแต่วันที่ 4 (16 สิงหาคม) ถึงวันที่ 10 (22 สิงหาคม)
(รวมทั้งสองวัน) และทาการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่ 4 (16 สิงหาคม) วันที่ 6 (18 สิงหาคม)
และวันที่ 9 (21 สิงหาคม)
การจัดเตรียมระหว่างการรอเปลี่ยนเครื่อง: สาหรับ FDHs ที่เสร็จสิ้นการกักตัวอย่างน้อยสามคืนใน
DQHs ก่อนวันที่ 12
สิงหาคมรัฐบาลจะจัด เตรียมให้พวกเขาออกจากโรงแรมอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 12
สิงหาคมหลังจากที่ผลการทดสอบกรดนิวคลีอิก ของพวกเขาได้รับการยืนยันว่าเป็นลบ
หลังจากออกจาก DQHs แล้ว FDHs จะต้องเฝ้าระวังทางการแพทย์ที่บ้าน
ข้อจากัดของรหัสสีเหลืองอาพันภายใต้ วัคซีนพาสปอร์ต และการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่ 4 วันที่
6 และวันที่ 9 หากพวกเขาออกจาก DQHs ไปแล้วในวันเหล่านั้น
พวกเขาควรจต้องทาการทดสอบด้วย RATs ทุกวัน
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ข้อกาหนดในการขึ้นเครื่องบิน
FDHs ผู้ที่ถือเอกสารเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
และวีซ่าการจ้างงานที่ ยังไม่หมดอายุจะสามารถเดินทางเข้า /
กลับเข้าฮ่องกงอีกครั้งได้จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบข้อบังคับของการเข้าเมืองทั่วไป
ข้อกาหนดในการขึ้นเครื่องบินสาหรับ FDHs
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนซึ่งเคยอยู่ในสถานที่ ต่าง ๆ นอกประเทศจีนในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ขึ้นเครื่องสาหรับ / มาถึงฮ่องกง หรือในช่วง 14 วันก่อนวันนั้น) มีดังนี้:
a. (i) หลักฐานแสดงผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกแบบ PCR ที่ออกมาเป็นลบเพื่อตรวจหาเชื้อ
COVID-19 ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ (ii) หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าพวกเขาติดเชื้อไวรัส 14
ถึง 90 วันก่อนขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางมายัง ฮ่องกง พร้อมกับหลักฐานผลการทดสอบด้วย RAT
ซึ่งออกมาเป็นลบที่ดาเนินการภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกาหนดเวลาออกเดินทาง
b. รหัสคิวอาร์ของการรับรองสุขภาพ (รวมถึงการรับรองของ บันทึกการฉีดวัคซีน )
(โปรดดู"ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางมายัง ฮ่องกง การกักตัวขาเข้า และการทดสอบ"
ที่ด้านล่าง) และ
c. (หากรหัสคิวอาร์ของการรับรองสุขภาพไม่ใช่สีเขียว) การยืนยันการจองห้องพัก ใน DQH
สาหรับ 3 คืนนับจากวันที่เดินทางมาถึงฮ่องกง
ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางมายัง ฮ่องกง การกักตัวขาเข้า และการทดสอบ
เริ่มตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม 2022 (ตามเวลาฮ่องกง) เที่ยวบินที่ FDHs
ทุกคนขึ้นเครื่อง
บินเพื่อเดินทางไปยังฮ่องกงจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนดการขึ้นเครื่องด้วยการกรอกกา
รรับรองข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และการกักตัวทางออนไลน์ของกรมอนามัยล่วงหน้าที่
www.chp.gov.hk/hdf/) รับรองบันทึกการฉีดวัคซีนครบตามปริมาณยาที่กาหนด
และระบุข้อมูลเกี่ยวกับการจอง DQHs ล่วงหน้า เมื่อทาการยืนยันข้อมูลการจองDQH
จากระบบสาเร็จแล้ว FDHs จะได้รับรหัสคิวอาร์ของการรับรองสุขภาพสีเขียว
ผู้ที่ถือรหัสคิวอาร์ของการรับรองสุขภาพสีเขียวจะไม่จาเป็นต้องยืนยันบันทึกการฉีดวัคซีน
และการยืนยันการจอง DQH เพิ่มเติมในระหว่างการเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินของพวกเขา
เมื่อเดินทางมาถึงฮ่องกงแล้ว พวกเขายังสามารถใช้ "ช่องทางด่วน"
พร้อมรหัสคิวอาร์ของการรับรองสุขภาพสีเขียว และขึ้นรถขนส่งจากจุดหนึ่งไปยัง DQHs ได้
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สาหรับ FDHs
ขาเข้าที่มีการรับรองการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดการขึ้นเครื่องบินแต่ระบบไม่สามารถยืน
ยันข้อมูลการจอง DQH ได้ พวกเขาจะได้รับรหัส คิวอาร์ของการรับรองสุขภาพสีชมพู
พวกเขาจะต้องแสดงเอกสารการจอง DQH เมื่อเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินของพวกเขา
บุคคลที่กาลังขึ้นเครื่องบินต้องจะแสดงรหัสคิวอาร์ของการรับรองสุขภาพ
(ซึ่งอาจเป็นรหัสคิวอาร์ในรูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดได้ และภาพหน้าจอ
หรือแบบจัดพิมพ์ออกมาก็ได้ ) ณ
บริเวณที่เช็คอินเพื่อ ให้สายการบินทาการตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่องบิน
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการข้างต้นโปรดดูท่ีข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งเผยแพร่โ ดยรัฐบา
ลในวันที่ 8 สิงหาคม (www.info.gov.hk/gia/general/202208/08/P2022080800803.htm)
การแจ้งเตือนสาหรับนายจ้าง และบริษัทจัดหางาน
(a) นายจ้าง และบริษัทจัดหางาน (EAs) ควรตรวจสอบข้อมูลของเที่ยวบิน
และเผื่อเวลาให้เพียงพอสาหรับการเตรียมเอกสารที่ กาหนด
และดาเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อยในขณะที่กาลังจัดเตรียมให้ FDHs
เดินทางเข้ามายังฮ่องกง นายจ้าง และ EA ควรทาการจองห้องกักตัวเป็นเวลา 3 คืนให้กับ
FDHs ของพวกเขา หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการจอง ทาง FDHs
ควรได้รับการแจ้งเตือน และได้รับเอกสารการจองห้องพัก ที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด สาหรับ
FDHs ที่ต้องการเข้าพักในห้องร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ร่วมเดินทาง โปรด คลิกที่นี่
หากต้องการอ่านคาถามที่พบบ่อยข้อที่ Q13 (สาหรับผู้เดินทางกลับมา)
บนเว็บไซต์โดยเฉพาะเรื่อง COVID-19 เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
โปรดทราบว่าตามสัญญาจ้างงานมาตรฐานสาหรับ FDHs
นายจ้างจะต้องจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับ FDH โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตัวอย่างที่พักที่ไม่เหมาะสมได้แก่แต่ไม่จากัดเฉพาะการพักร่วมกับผู้ใหญ่หรือวัยรุ่น ที่เป็นเพศต
รงข้าม
(b) จากเงื่อนไขของแต่ละครอบครัว
และกรรมาธิการแรงงานได้ให้ความเห็นชอบต่อหลักปฏิบัติสาหรับนายจ้างในการจัด เตรียมให้
FDHs เข้าพักที่โรงแรม /
เกสต์เฮาส์ท่ไ
ี ด้รับอนุญาตที่อยู่นอกเหนือไปจากโรงแรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการกักตัวภาคบังคั
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บสาหรับทาการเฝ้าระวังทางการแพทย์ เป็นระยะเวลาสี่วัน
และการเฝ้าตรวจสอบด้วยตนเองสามวันหลังจากนั้น
(LD)

ไม่จาเป็นต้องยื่นคาร้องต่อกรมแรงงาน

หากนายจ้าง หรือ EAs ต้องการจัดเตรียมให้ FDHs ทาการเฝ้าระวังทางการแพทย์

และการเฝ้าตรวจสอบด้วยตนเองในโรงแรม หรือเกสต์เฮาส์ท่ีได้รับอนุญาตซึ่งไม่ใช่ DQHs
โปรดกด ที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อของโรงแรม และเกสต์เฮ้าส์ที่ได้รับใบอนุญาต
(c) นายจ้าง และบริษัทจัดหางาน (EAs) ควรเตือนให้ FDHs กรอกรับรองข้อมูลเกี่ยวกับ สุขภาพ
และการกักตัวทางออนไลน์ของกรมอนามัย (www.chp.gov.hk/hdf)
รับรองบันทึกการฉีดวัคซีน และระบุข้อมูลเกี่ยวกับการจอง DQHs
ล่วงหน้าเพื่อรับรหัสคิวอาร์ของการรับรองสุขภาพสีเขียว
(ซึ่งอาจเป็นรหัสคิวอาร์ในรูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดได้ และภาพหน้าจอ
หรือแบบจัดพิมพ์ออกมาก็ได้ ) เพื่อให้สายการบินทาการตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่องบิน
(d) FDHs ผู้ที่ได้กักตัวภาคบังคับครบ 3 คืนที่ DQHs แล้ว
สามารถเริ่มทางานที่บ้านพักของนายจ้างในวันที่ 4 ได้อย่างเร็วที่สุด
ในขณะที่ยังคงต้องทาการเฝ้าระวังทางการแพทย์ ต่อไปอีก 4 วัน
และทาการเฝ้าตรวจสอบด้วยตนเองหลังจากนั้นอีก 3 วัน พวกเขาจะต้องทาการทดสอบด้วย
RAT ทุกวันตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 10 (รวมทั้งสองวัน) และการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่ 4
วันที่ 6 และวันที่ 9 ณ ศูนย์ของชุมชน (ฟรี) สถานีเก็บ รวบรวมตัวอย่างเคลื่อนที่ (ฟรี)
หรือจัดเตรียมการทดสอบแบบชาระเงินเองที่สถาบันการแพทย์ในท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับจา
กรัฐบาลหลังจากได้รับผลการทบสอบด้วย RATs ออกมาเป็นลบในวันเดียวกัน FDHs
ต้องเก็บข้อความ SMS (ข้อความบนโทรศัพท์มือถือ) การแจ้งเตือนที่แสดงผลการทดสอบ
รวมถึงภาพถ่ายผลการทดสอบของ RAT
ทั้งหมดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดทาการตรวจสอบ
(e) หาก FDHs ที่กักตัวครบอย่างน้อยสามคืนแล้วก่อนวันที่ 12 สิงหาคมใน DQHs
จะได้รับอนุญาตให้ออกจาก DQHs พวกเขาจะต้องทาการเฝ้าระวังทางการแพทย์
และการเฝ้าตรวจสอบด้วยตนเองในที่พักของนายจ้าง
หรือโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่ใช่ DQHs
ข้อจากัดของรหัสสีเหลืองอาพันภายใต้ วัคซีนพาสปอร์ต
(ในระหว่างการเฝ้าระวังทางการแพทย์) รวมถึง การทดสอบด้วย RATs ทุกวัน
และการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่ 4 วันที่ 6 และวันที่ 9 หากพวกเขาออกจาก DQHs
ในวันเหล่านั้นไปแล้ว

ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาล และ DQHs
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หากมีการลดระยะเวลากักตัวภาคบังคับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกักตัว ทาง
DQHs จาเป็นต้องคืนเงินค่าห้องพักสาหรับวันที่เหลือให้กับผู้จอง
(f)

นายจ้าง และ EAs จะต้องลงทะเบียนด้วยการใช้ชื่อจริงของ FDHs
ที่กาลังจะเข้าพัก ตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเดินทางที่ ยังไม่หมดอายุ เพื่อจองห้องพักของโรงแรม
กักตัว ก่อนทาการจองนายจ้าง และ EA จะต้องอ่านข้อกาหนด
และเงื่อนไขของโรงแรมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด

(g) FDHs
ภายใต้รหัสสีเหลืองอาพันในระหว่างการเฝ้าระวังทางการแพทย์สามารถดาเนินกิจกรรมที่จาเ
ป็นในชีวิตประจาวัน ที่มีความเสี่ยงที่น้อยกว่าได้ เช่น การเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาด
เป็นต้น
(h) บุคคลภายใต้หมวดหมู่ของรหัสสีเหลืองอาพันไม่สามารถเข้าสู่สถานที่ ดังต่อไปนี้เพื่อ
"ตรวจสอบความเคลื่อนไหว" ของวัคซีนพาสปอร์ต และสถานที่อื่น ๆ ได้ในฐานะของลูกค้า
หรือผู้มาเยือน:
 สถานที่ควบคุมภายใต้ ระเบียบการป้องกัน และควบคุมโรค (ข้อกาหนด และทิศทาง)
(ธุรกิจ และสถานประกอบการ) (มาตราที่ 599F) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
"การตรวจสอบความเคลื่อนไหว" ของวัคซีนพาสปอร์ต
-

สถานที่ซึ่งจาเป็นต้องใช้เครื่องสแกนยืนยันรหัส คิวอาร์
และได้รับการควบคุมภายใต้ มาตราที่ 599F เช่น สถานประกอบธุรกิจจัดเลี้ยง
(รวมถึง บาร์ หรือผับ) ศูนย์เกมเพื่อความบันเทิง โรงอาบน้า ศูนย์ออกกาลังกาย
สถานบันเทิง สถานบันเทิงสาธารณะในร่ม ห้องจัดงานเลี้ยง สถานเสริมความงาม
และสถานประกอบการนวด สโมสรหมู่บ้าน คลับ หรือสถานบันเทิงยามค่าคืน
สถานประกอบการคาราโอเกะ สถานที่เล่นไพ่นกกระจอกดี สถานเล่นกีฬาในร่ม
สระว่ายน้า เรือสาราญ สถานที่จัดกิจกรรมในร่ม ร้านตัดผม หรือร้านทาผม
และสถานที่ทางศาสนา

-

สถานที่ซึ่งจาเป็นต้องทาการตรวจสอบวัคซีน พาสปอร์ตที่สามารถมองเห็นได้ ด้วยสา
ยตาจากระยะไกล เช่น สถานบันเทิงสาธารณะกลางแจ้ง สถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง
และสถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง

 สถานที่อ่ืน ๆ : บ้านพักสาหรับผู้สูงอายุบ้าน บ้านพัก สาหรับบุคคลทุพพลภาพ โรงเรียน
และสถานที่ดูแลสุขภาพตามที่กาหนด
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การแจ้งเตือนสาหรับ FDHs
รัฐบาลยังเตือนให้ FDHs ปฏิบัติตามข้อกาหนดการขึ้นเครื่องบินอย่างเคร่งครัด หาก FDH
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง FDH
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางมายัง ฮ่องกง
หรืออาจถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้าฮ่องกงเมื่อเดินทางมาถึง แล้ว
ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการป้องกัน และควบคุมโรค (ระเบียบว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
และผู้เดินทาง) (มาตราที่ 599H)
หากผู้เดินทางกาลังเดินทางมายังฮ่องกงไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในการระบุข้อมูล หรือจงใจ
หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่เป็นเท็จ หรือทาให้เข้าใจผิดในเนื้อหาใด ๆ
บุคคลนั้นจะต้องรับผิดในการลงโทษปรับสูงสุดที่ระดับ 3 (10,000 ดอลลาร์)
และจาคุกเป็นเวลาหกเดือน
หากตรวจพบการละเมิดที่น่าสงสัยนอกเหนือจากการดาเนินการสอบสวน
และพิจารณาดาเนินคดีแล้ว รัฐบาลจะแจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องในฮ่องกง
และกรมตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วยเช่นเดียวกัน การยื่นขอวีซ่า ทางานของ FDH
อาจจะได้รับผลกระทบในอนาคต
ภายใต้ข้อบังคับการกักตัวภาคบังคับของบุคคลที่เดินทางมาถึงฮ่องกงจากระเบียบข้อบังคับของสถา
นที่ในต่างประเทศ (มาตราที่ 599E)
กรมอนามัยจะออกคาสั่งกักตัวภาคบังคับให้แก่ผู้ท่เี ดินทางกลับ มาเหล่านี้ ตามคาสั่ง กักตัว
พวกเขาจะต้องไม่ออกจากห้องพักของโรงแรม หรือเคลื่อนย้ายไปรอบ ๆ
โรงแรมตลอดช่วงระยะเวลาของการกักตัว
การออกจากห้องที่กาหนดจะถือเป็นการละเมิดคาสั่ง กักตัว และถือว่าเป็นความผิดทางอาญา
ผู้กระทาผิดจะต้องระวางโทษจาคุกสูงสุดเป็นเวลาหกเดือน และถูกปรับจานวน 25,000 ดอลลาร์
ในส่วนของการทดสอบภาคบังคับรัฐบาลเตือนให้ FDH ทาการทดสอบด้วย RAT ทุกวันตั้งแต่วันที่
4 วันที่ 10 และการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่ 4 วันที่ 6 และวันที่ 9
นอกจากนี้ยังจะต้องเก็บข้อความ SMS (ข้อความบนโทรศัพท์มือถือ)
การแจ้งเตือนที่แสดงผลการทดสอบ รวมถึงภาพถ่ายผลการทดสอบของ RAT
ทั้งหมดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดทาการตรวจสอบ
บุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศของการทดสอบภาคบังคับ
หรือทิศทางการทดสอบภาคบังคับ จะถือว่ากระทาความผิด
และมีโทษสูงสุดตามการพิจารณาจะถูกปรับที่ระดับ 4 (25,000 ดอลลาร์)
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และจาคุกเป็นเวลาหกเดือน
โทษที่ถูกกาหนดไว้คงที่ สาหรับความรับผิด ชอบในการออกจากสถานที่มีโทษปรับจานวน 10,000
ดอลลาร์
บุคคลนั้นอาจได้รับคาสั่งให้ทาการทดสอบภาคบังคับซึ่งกาหนดให้ บุคคลนั้นทาการทดสอบภายในร
ะยะเวลาที่กาหนด การไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ถือเป็นความผิด
และผู้กระทาผิดจะต้องระวางโทษปรับในระดับ ที่ 5 (50,000 ดอลลาร์) และจาคุกเป็นเวลาหกเดือน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


การแถลงข่าวของรัฐบาลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2022 เรื่อง
"รัฐบาลประกาศการปรับเปลี่ยนการเตรียมการกักตัวสาหรับบุคคลขาเข้า"



การแถลงข่าวของ LD เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2022 เรื่อง
"การเตรียมการกักตัวล่าสุดสาหรับผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ "



การจัดเตรียมการขึ้นเครื่องบิน และกักตัวสาหรับบุคคลที่เดินทางมาถึงฮ่องกง



คาแนะนาด้านสุขภาพสาหรับนัก ท่องเที่ยวขาเข้าในช่วงระยะเวลากักตัวภาคบังคับ



ข้อควรทราบในขณะที่กาลังเข้าพักอยู่ในโรงแรมเพื่อ กักตัว



ข้อควรทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการเฝ้าตรวจสอบด้วยตนเองสาหรับนัก ท่องเที่ยวขาเข้า



แถลงข่าวของรัฐบาล 8 สิงหาคม 2022 เกี่ยวกับ
"รัฐบาลประกาศการทางานของวัคซีนพาสปอร์ตเพิ่มเติม"

สาหรับภาษาอังต่อไปนี้ โปรดดูหัวข้อ"การจัดเตรียมกักตัวสุขภาพสาหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า"
บนเว็บไซต์ของศูนย์คุ้มครองสุขภาพของกรมอนามัย
-

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

-

เบ็งกอล:

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

-

ภาษาฮินดี:

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

-

เนปาล:

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

-

ตากาล็อก:

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

-

ไทย:

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

-

สิงหล:

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

-

อูรดู:

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

-

เวียดนาม:

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

สอบถามข้อมูล
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กรมอนามัย


ศูนย์คุ้มครองสุขภาพสายด่วน: 2125 1111 / 2125 1122 / 183 0111



สายด่วนของการทดสอบภาคบังคับ: 62756901



สายด่วน WhatsApp สาหรับ COVID-19 ของรัฐบาล HKSAR: 9617 1823

LD
หากต้องการสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อ LD ที่สายด่วน FDH เฉพาะที่หมายเลข 2157 9537
(บริหารงานโดย "1823") หรือ ส่งอีเมลไปยัง fdh-enquiry@labour.gov.hk
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