Chính phủ đưa ra cơ chế tạm cấm chuyến bay theo địa điểm cụ thể
***************************************************
Chính phủ đã công bố hôm nay (18 tháng 4) về việc áp dụng cơ chế tạm cấm chuyến bay theo địa
điểm cụ thể đối với Ấn Độ, Pakistan và Philippines. Kể từ 0h00 ngày 20/4, tất cả các chuyến bay chở
khách từ những nơi này sẽ bị cấm hạ cánh xuống Hồng Kông trong 14 ngày. Những địa điểm này đồng
thời cũng thuộc những nơi có nguy cơ cực cao thuộc Nhóm A được chỉ định theo Quy định về Phòng
ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (Quy định về Vận tải và Khách du lịch xuyên biên giới) (Chú thích.
599H), để hạn chế những người đã ở những nơi này đến Hồng Kông. Việc tạm cấm sẽ có hiệu lực
trong 14 ngày.
Ngày 14 tháng 4, Chính phủ đã thực hiện thắt chặt cơ chế tạm cấm chuyến bay cụ thể, song song
với cơ chế tạm cấm chuyến bay dành riêng cho địa điểm mới. Theo cơ chế tạm cấm chuyến bay theo
địa điểm cụ thể, trong khoảng thời gian bảy ngày, nếu tổng số năm hành khách trở lên trong số tất cả
các chuyến bay từ cùng một địa điểm, bất kể hãng hàng không nào, được xác nhận dương tính với
chủng đột biến N501Y thông qua xét nghiệm COVID-19 lúc đến Hồng Kông, Chính phủ sẽ thực thi Chú
thích. 599H cấm tất cả các chuyến bay chở khách từ địa điểm đó hạ cánh xuống Hồng Kông trong 14
ngày, đồng thời sẽ chỉ định địa điểm đó là nơi có nguy cơ cực kỳ cao theo Chú thích. 599H để hạn chế
những người đã ở lại nơi đó hơn hai giờ kể từ khi lên chuyến bay chở khách đến Hồng Kông trong 14
ngày, để ngăn những người từ nơi liên quan đến Hồng Kông qua đường quá cảnh.
Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, “Với các trường hợp được xác nhận liên quan đến chủng
đột biến N501Y được phát hiện lần đầu tiên trong cộng đồng ở Hồng Kông, thận trọng cân nhắc lợi ích,
Chính phủ đã áp dụng các tiêu chí của cơ chế tạm dừng chuyến bay theo địa điểm cụ thể mới được
thực hiện trong 14 ngày cho những nơi đã có các trường hợp nhập cảnh được xác nhận mang chủng
đột biến N501Y thông qua xét nghiệm lúc đến. Ấn Độ, Pakistan và Philippines đều có số trường hợp
liên quan cộng dồn trong bảy ngày chạm ngưỡng các tiêu chí liên quan trong 14 ngày qua, và Chính
phủ do đó sẽ áp dụng cơ chế tạm dừng chuyến bay theo địa điểm cụ thể cho ba địa điểm này”.
Cơ chế tạm dừng chuyến bay theo địa điểm cụ thể đối với ba địa điểm này sẽ có hiệu lực trong 14
ngày kể từ nửa đêm ngày 20 tháng 4. Các hạn chế liên quan sẽ bao gồm việc cấm các chuyến bay chở
khách từ những địa điểm này hạ cánh xuống Hồng Kông, cũng như chỉ định ba địa điểm này thuộc
Nhóm A theo Chú thích. 599H để hạn chế bất kỳ người nào đã ở lại những nơi này hơn hai giờ vào
ngày lên máy bay hoặc 21 ngày trước ngày đó kể từ ngày lên máy bay đến Hồng Kông.
Đồng thời, để tăng cường việc xét nghiệm những người trở về Hồng Kông từ nước ngoài, Chính phủ
sẽ ban hành một thông báo xét nghiệm bắt buộc đối với những người trở về Hồng Kông từ những nơi
có nguy cơ cực kỳ cao theo quy định của Chú thích. 599H (đó là các địa điểm được chỉ định của Nhóm
A hiện tại). Sau khi hoàn thành quá trình cách ly bắt buộc trong 21 ngày cũng như xét nghiệm vào
ngày 12 và 19 trong thời gian cách ly, những người trở về Hồng Kông này cũng sẽ cần phải tự theo dõi
thêm trong bảy ngày nữa và phải xét nghiệm axit nucleic vào Ngày thứ 26 kể từ ngày họ trở về Hồng
Kông.
Người phát ngôn của Chính phủ cho biết: “Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của
tình hình dịch bệnh toàn cầu và địa phương, đồng thời sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng
chống và kiểm soát dịch bệnh khi cần thiết”.
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