ෙරෝග වැළැ��ෙ� හා පාලනය ��ෙ� පනතට යට�වන ෙර�ලා� වලට එෙර�ව ��වන
වැර� සඳහා ආ��ව දඩ �යම කර�.

2020 ෙදසැම්බරේ 4 වැනිදින ආණ්ඩුව නිෙවේදනය කෙළ් ෙරෝග වැළක්වීෙම් හා පාලනය කිරීෙම්
පනත(Cap. 599), යටෙත් වන අතිෙරේක ව්යවස්ථා සංෙශෝධන ගැසට් කරන බවයි. අවශ්ය
වැළක්විෙම් බලපෑම නිරේමාණය කිරිම සඳහා අදාළ ෙරගුලාසි උලේලංඝණය කිරීම් වලට අය
ෙකෙරන දඩමුදලේ වැඩි කරනු ලැෙබේ. ෙම් අදාළ ව්යවස්ථා සංෙශෝධන 2020 ෙදසැම්බරේ 11 වැනි
දින සිට බලපැවැත්ෙවේ.
අදාළ ෙරගුලාසි යටෙත් වන සංෙශෝධිත දඩමුදලේ පහත සඳහනේ පරිදි ෙවේ:
ෙරෝග වැළැක්වීම සහ පාලනය (කණ්ඩායම් ඒකරාශී වීම තහනම්
(Cap. 599G)
1.

කිරීම)

කිරීෙම්

ෙරගුලාසිය

තහන� කරන ලද ක�ඩාය� ඒකරා� �මකට සහභා� වන ඕනෑම ��ගලය� වරද� ��
කර�. තහන� කරන ලද ක�ඩාය� ���මකට සහභා� වන ��ගල��ට ���ත
දඩ�දල� ෙග�ෙම� එම වරද ����ෙ� වග�ෙම� �දහ� �ය හැ�ය. එම දඩ�දල $2,000
�ට $5,000 ද�වා � ම�ටම�� ඉහළ යා හැ�ය.

ෙරෝග වැළක්වීම සහ පාලනය (මුහුණු ආවරණ පැළඳීම) කිරීෙම් ෙරගුලාසිය (Cap. 599I)
2.

ෙපා� ප්රවාහන යානයකට ෙගාඩවන �ට ෙහෝ ෙග�� කරන ලද MTR ප්රෙ�ශයකට ඇ��වන
ෙහෝ �ෙ��ත ෙපා� �ථානයකට ඇ�� වන ෙහෝ �� ��න �ට ��පැ�ය �� අවශ්යතාවය�
වන ��� ආවරණ පැළඳ ��මට අසම� වන ඕනෑම අය� (ආහාර සහ ෙසෟඛ්ය ��බඳ
ෙ�ක�ෙ� �යමාව�යට අ�ව ���ත ෙපා� �ථානය යටෙ� �ය�ම ෙපා� �ථාන දැනට
ආවරණය ෙ�. ෙ��ය උද්යාන පනත යටෙ� (Cap. 208) 2 වන ෙකාටෙ� �ෙ�ෂ ප්රෙ�ශ ෙලස න�
කර ඇ� ෙ��ය උද්යාන සහ ෙපා� �ථාන එ�මහ� ෙපා� �ථාන ෙලස ෙව� කර ගැ�ම වරද�
����ම� ෙව�. වරදක� වන අය�ට ද�ව� ෙලස ෙග�මට ��වන දඩය 2වන අ�යෙ��
($5,000) ක වන අතර 3 වන අ�යෙ�� එය ($10,000) ද�වා ඉහළ ය�. වරද� �� ��ම ��බඳ
වග�ෙම� ඉව� �ම සඳහා ෙග�ය �� ���ත දඩ �දල $2,000 �ට $5,000 අතර ප්රමාණය��
ඉහළ ය�.

3.

ය� ��ගලය� අවශ්යතා අ�ව පැළ�ය �� ��� ආවරණ පැළඳ ෙනා�� න� බලය ල�
��ගලයාට, අදාළ ��ගලයාට ෙපා� ප්රවාහන ෙ�වා යානයකට ෙහෝ ඊට අදාළ ���ත
ප්රෙ�ශයකට ඇ�� �ම සඳහා අවසර ෙනා� ��ය හැක. එෙ�ම එම ��ගලයාට ���
ආවරණය� පැළඳ එම යානෙය� ෙහෝ ප්රෙ�ශෙය� �ටවන ෙලස ඉ��ය හැ�ය. එෙ� �ටතට
යන ෙලස ෙකෙරන අවශ්යතාවය උ�ලංඝණය කරන ��ගලයා වරද� ��කර� ලබ�. එවැ�
���යකට වරදක� කර� ලැ� �ට ෙග�මට ��වන උප�ම දඩ �දල 1 වන අ�යෙ�� ($5,000)
� වන අතර 3 වන අ�යෙ�� එය ($10,000) ද�වා ඉහළ ය�.

ෙරෝග වැළැක්වීම සහ
ෙරගුලාසිය (Cap. 599J)
4.

පාලනය

කිරීෙම්

(නිශ්චිත

පුදේගලයිනේ

සඳහා

වූ අනිවාරේය

පරීක්ෂණ)

අ�වා�ය ප��ෂණ �යමය ෙහෝ අ�වා�ය ප��ෂණ දැ��ම අ�ව �යා��මට
අෙපාෙහාස� වන ඕනෑම ��ගලය� වරද� ��කර�. එ�� වරදක� වන ��ගලය�ට
ෙග�මට ��වන දඩය 1 වන අ�යෙ�� ($2,000) � වන අතර 3 වන අ�යෙ�� එය ($10,000) ද�වා
ඉහළ ය�. වරද ��බඳ වග�ෙම� �දහ� �ම සඳහා ෙග�ය �� ��ර දඩ �දල $2,000 �ට
$5,000 ද�වා ඉහළ ය�.

