Mga tinukoy na kundisyon na ipinataw sa mga papasok na manlalakbay na bumisita sa tinukoy na
mga lugar na may mataas na peligro (Cap.599H)
Sa ilalim ng Pag-iingat at Pagkontrol ng Sakit (Regulasyon ng Cross-border na Mga Paghahatid at
Mga Manlalakbay) na Regulasyon (Cap.599H), isang papasok na manlalakbay na, sa araw kung saan
sumakay ang manlalakbay sa isang sasakyang panghimpapawid na sasakyang panghimpapawid na
sasakyang panghimpapawid na dumating, o malapit nang dumating Hong Kong (tinukoy na sasakyang
panghimpapawid), o sa loob ng 21 na araw bago ang araw na iyon, ay nanatili sa anumang tinukoy na
lugar na may mataas na peligro (ang listahan ay magagamit sa:
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/high-risk-places.html), dapat ibigay ang mga sumusunod na
dokumento

1. Isang ulat ng pagsusuri sa Ingles o intsik na inisyu ng isang laboratory o
institusyong pangkalusugan na nagdadala ng pangalan na nauugnay na
manlalakbay na magkapareho sa kanyang wastong dokumento sa paglalakbay
upang maipakita na:
a. Ang may manlalakbay ay sumasailalim sa isang eksamin sa nucleic acid
para sa COVID-19, ang sample kung saan kinuha mula sa mga manlalakbay
sa loob ng 72 oras bago ang naka-iskedyul na oras ng pag-alis ng tinukoy na
sasakyang panghimpapaid;
b. Ang eksamin na isinagawa sa sample ay isang pag eksamin ng nucleic acid
para sa COVID-19; at
c. Ang resulta ng eksamin ay ang mga manlalakbay na naeksamin na negatibo
para sa COVID-19; at
2. Kung ang nauugnay na ulat ay wala sa Ingles o Tsino o hindi naglalaman ng lahat
ng impormasyon sa itaas, isang nakasulat na kumpirmasyon sa Ingles o Instik na
inisyu ng laboratory o Institusyong pangkalusugan na manlalakbay na
magkapareho sa kanyang wastong dokumento sa paglalakbay ay pagtatakda ng
lahat ng impormasyon sa itaas ang nasabing nakasulat na kumpirmasyon ay dapat
ipakita kasama ng ulat ng pageksamin; at
3. Patunay ng dokumentaryo sa Ingles o Tsino upang ipakita na ang laboratory o
Institusyong pangkalusugan ay kinikilala ng ISO 15189 kinikilala o naaprubahan
ng may katuturang awtoridad ng Gobyerno ng lugar kung saan matatagpuan ang
laboratory institusyong pangkalusugan; at
4. Ang mga makabuluhang manlalakbay ay mayroong kumpirmasyon sa English o
chinese tungkol sa pagpapareserba ng silid sa isang hotel
5. Ang makabuluhang manglalakbay ay mayroong kumpirmasyon sa English at
Chinese na may reserbasyon sa silid sa isang Hotel sa Hongkong nang hindi
kukulangin sa 21 gabi simula sa araw ng pagdating ng nauugnay na manlalakbay sa
Hongkong.

