حکومت مخصوص جگہوں کے لیے پرواز معطلی کا نظام وضع کرتی ہے
***************************************************
حکومت نے آج ( 18اپریل) ہندوستان  ،پاکستان اور فلپائن کے لیے خصوصی مقام سے متعلق پرواز معطلی کے طریقہ کار کی درخواست کا اعالن کیا۔20
اپریل کو  00:00بجے سے ،ان جگہوں سے تمام مسافر پروازوں کو  14دن ہانگ کانگ میں اترنا ممنوع ہوگا۔ ان جگہوں کو ایک ہی وقت میں انتہائی خطرے
والے گروپ  Aکےطور پر بھی بیماریوں سے بچاؤ اور روک تھام (نقل و حمل اور مسافروں کے ضوابط کی بین االقوامی حد) ضوابط (شق  )599Hکے تحت
مقامات مخصوص کیے جائیں گے ،تاکہ ان افراد پر پابندی لگائی جاسکے جو ان جگہوں پر قیام پذیر رہے ہیں ہانگ کانگ کے بورڈنگ کی طرف سے منع ہیں ۔
معطلی  14دن تک موثر رہے گی۔
حکومت نے  14اپریل کو پرواز سے متعلق معطلی کے سخت انتظام کے ساتھ ساتھ متوازی طور پر نئی جگہ سے متعلق پرواز کی معطلی کا طریقہ کار
بھی نافذ کیاتھا۔ جگہ سے متعلق پرواز کی معطلی کے طریقہ کار کے تحت  ،اگر ایئر الئن سے قطع نظر ایک ہی جگہ سے تمام پروازوں میں مجموعی طور پر
پانچ یا زیادہ مسافروں کی  ،سات دن کی مدت میں  N501Yمحرک دباؤ کے ساتھ  COVID-19کے آنے والے ٹیسٹوں کے ذریعہ تصدیق کی گئی  ،حکومت
شق  599Hپر زور دے گی کہ اس جگہ سے تمام مسافر پروازوں کو  14دن ہانگ کانگ میں اترنے سے منع کرے  ،اور ساتھ ہی اس جگہ کو شق 599H
کے تحت انتہائی خطرے والی جگہ کے طور پر بھی متعین کرے گا تاکہ ان افراد پر پابندی لگائی جاسکے جو ہانگ کانگ کے لیے مسافر طیاروں پر  14دن
سے سوار ہونے سے پہلے دو گھنٹے سے زیادہ مقیم رہے ،تاکہ متعلقہ جگہ سے افراد کو ٹرانزٹ کے راستے ہانگ کانگ پہنچنے سے روکا جاسکے۔
حکومت کے ترجمان نے کہا " ،ہانگ کانگ میں کمیونٹی میں پہلی بار  N501Yمحرک دباؤ سے متعلق تصدیق شدہ کیسزکے ساتھ  ،سمجھداری سے،
حکومت نے نو نافذ شدہ جگہ سے متعلق پرواز معطلی کے طریقہ کار کے معیار کو قابل اطالق  14دن تک ان جگہوں پر نافذ کیا ہے جہاں  N501Yمحرک
دباؤ میں آنے والے ٹیسٹ کے ذریعہ درآمدی معامالت کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہندوستان  ،پاکستان اور فلپائن میں  ،پچھلے  14دنوں میں متعلقہ معیارات پر پورا
اترنے والے متعلقہ کیسز کی مجموعی تعداد  7دن ہوچکی ہے ،اور لہذا حکومت ان تین جگہوں کے لیے جگہ سے متعلق پرواز کی معطلی کا طریقہ کار طلب
کرے گی۔
ان تینوں جگہوں کے لیے جگہ سے متعلق معطلی کا طریقہ کار  20اپریل کی آدھی رات سے  14دن تک موثر رہے گا۔ متعلقہ پابندیوں میں ان جگہوں سے
مسافر پروازوں کی ہانگ کانگ میں لینڈنگ کی ممانعت بھی شامل ہوگی  ،اور ساتھ ہی ان تینوں جگہوں کو گروپ  Aکے طور پر بھی شق  599Hکے تحت
مخصوص کیا ہے ان مخصوص مقامات میں کسی بھی شخص کو جو بورڈنگ کے دن دو گھنٹوں سے زیادہ یا اس دن سے  21دن پہلے ہانگ کانگ کے لیے
بورڈنگ کرنے سے  21دن پہلے تک ان جگہوں پر مقیم رہے اس پر پابندی لگانا۔
اسی وقت  ،بیرون ملک سے ہانگ کانگ واپس آنے والے افراد کی ٹیسٹنگ کو بڑھانے کے لیے  ،حکومت ہانگ کانگ واپس آنے والے افراد کے لیے شق
 599Hکے تحت مخصوص انتہائی خطرے والے مقامات سے ٹیسٹنگ کا الزمی نوٹس جاری کرے گی (یہ موجودہ گروپ  Aکی مخصوص جگہیں ہیں)۔ 21
دن کا الزمی قرنطینہ مکمل کرنے کے بعد اور  12ویں اور  19ویں دن کی ٹیسٹنگ کے بعد  ،ہانگ کانگ واپس آنے والے ان افراد کو مزید سات دن مزید خود
نگرانی کرنے کی ضرورت ہوگی  ،اور ہانگ کانگ میں واپسی کے  26ویں دن پر نیوکلک ایسڈ ٹیسٹنگ کے تابع ہوں گے۔
حکومت کے ترجمان نے کہا " ،حکومت عالمی اور مقامی وبا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے گی  ،اور ضروری طور پر آنے والی پروازوں کی روک
تھام اور کنٹرول کے اقدامات کو مزید ایڈجسٹ کرے گی۔"
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