නිශ්චිතව නියමෙකාට ඇති අධි-අවදානම් ස්ථානවල සංචාරය කර ඇති රට තුළට පැමිෙණන
සංචාරකයිනේ මත නිශ්චිතව නියමෙකාට ඇති ෙකානේෙදේසි (Cap.599H)
ෙරෝග වැළැක්වීෙම් හා පාලනය කිරීෙම් ෙරගුලාසිය (හරස් මායිම් ප්රවාහණය සහ සංචරණය පිළිබඳ
ෙරගුලාසිය) යටෙත් පිටතිනේ පැමිෙණන සංචාරකයකු ෙහාංෙකාං බලා පිටත්වන සිවිලේ ෙස්වා ගුවනේ
යානයකට ෙගාඩවුණු දිනෙයේ ෙහෝ ෙහාංෙකාං ෙවත ළඟාවීමට නියමිත(නම්කළ ගුවනේයානයක්) ෙහෝ ,
එම දිනයට දින 21 කට ෙපර ෙහෝ අධි-අවදානම් ස්ථාන ෙලස නම් කළ ස්ථානයක නම් කළ ලැයිස්තුව
ලබාගත හැකි ෙවඩේ අඩවිය: https://www.coronavirus.gov.hk/eng/high-risk-places.html) නැවතී
සිටිෙයේ නම් පහත දැක්ෙවන ලියකියැවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය :

1. අදාළ සංචාරකයාෙගේ නමිනේ ඉංග්රීසි ෙහෝ චීන බසිනේ ඔහුෙගේ ෙහෝ ඇයෙගේ වලංගු සංචාරක
ලියවිලි වලට අනන්ය වූ රසායනාගාර ෙහෝ ෙසෟඛ්යෙස්වා ආයතනයක් මගිනේ නිකුත් කළ
පරීක්ෂණ වාරේතා මගිනේ පහත කරුණු දැක්විය යුතුය:
a. අදාළ සංචාරකයා ෙකාවිඩේ-19 සඳහා වූ නියුක්ෙලයික අම්ල පරීක්ෂාව කරගත
යුතුය. නිශ්චිතව නම් කරන ලද ගුවනේයානය පිටත්වීමට නියමිත ෙවේලාවට පැය 72
කට ෙපර පරීක්ෂණය සඳහා සාම්පල ලබා දිය යුතුය;
b. එම සාම්පලය මත සිදුකරනු ලබන පරීක්ෂාව ෙකාවිඩේ-19 සඳහා වූ නියුක්ෙලයික්
පරීක්ෂාව විය යුතුය; සහ
c. අදාළ සංචාරකයා සඳහා සිදුකරන ලද පරීක්ෂාෙවේ ප්රතිඵලය ෙකාවිඩේ-19 සඳහා
සෘණාත්මක විය යුතුය; සහ
2. අදාළ පරීක්ෂණ වාරේතාව ඉංග්රීසි ෙහෝ චීන බසිනේ සටහනේව නැත්නම් ෙහෝ ඉහත දක්වන ලද
ෙතාරතුරු සියලේල අඩංගු ෙනාෙවේ නම් , අදාළ සංචාරකයාෙගේ නමිනේ, ඔහුෙගේ වලංගු
සංචාරක ලියවිලිවලට අනුකූලව, රසායනාගාරය ෙහෝ ෙසෟඛ්ය ෙස්වා ආයතනය මගිනේ
ඉංග්රීසි ෙහෝ චීන බසිනේ ඉහත සියලු ෙතාරතුරු ලිඛිතව සනාථ කළ යුතුය. ෙමකී ලිඛිත
අනුමත කිරීම පරීක්ෂණ වාරේතාව සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය; සහ
3. රසායනාගාරය ෙහෝ ෙසෟඛ්ය ෙස්වා ආයතනය ISO 15189 යටෙත් පිළිගත් ෙහෝ එම
රසායනාගාරය ෙහෝ ෙසෟඛ්ය ෙස්වා ආයතනය පිහිටි ප්රෙදේශයට අදාළ ආණ්ඩුෙවේ අධිකාරිය
මගිනේ පිළිගනු ලැබ ඇති බව සනාථ ෙකෙරන ඉංග්රීසි බසිනේ ෙහෝ චීන බසිනේ නිකුත් කළ
ෙලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය; සහ
4. තමා ෙහාංෙකාං වලට පැමිණි දිනෙයේ සිට රාත්රී 21 කට අඩු ෙනාවන කාලසීමාවක් සඳහා
ෙහාංෙකාං වල පිහිටි ෙහෝටලයක කාමර ෙවනේකරවාෙගන ඇති බව අදාළ සංචාරකයා
විසිනේ ඉංග්රීසි බසිනේ ෙහෝ චීන බසිනේ සනාථ කළ යුතුය.

