ए��-इिपडे िमक उपायह� अ�ग�त िबरामी भ�ा र रोजगार सुर�ा
रोजगार (सं शोधन) अ�ादे श 2022 िमित 17 जून 2022 मा लागू �न्छ।
प्रमुख संशोधनह�:
• रोजगार अ�ादे श (EO) अ�ग�त एक िबरामी िदनमा �ो िदन समावेश �न्छ जसमा
कम�चारीले रोग रोकथाम र िनय�ण अ�ादे श (�ाप. 599) अ�ग�त आवतजावतमा
प्रितब� लगाएको िवशेष आव�कताको अनुपालनको कारणले काममा अनुप�स्थत
छ। (ज�ै, अलगाव आदे श, संगरोध आदे श वा “प्रितब�-परी�ण घोषणा” �ारा
लगाइएको प्रितब�, यसमा हङकङमा आउने मािनसह�मा लगाइएको प्रितब�
समावेश ग�रएको छै न्)।
⮚ प्रमाण आव�क छ: कागजातको हाड� प्रितिलिप वा इले��ोिनक फारम, वा
सरकारले जारी गरे को इले��ोिनक डाटा, कम�चारीको नाम दे खाउने, वा
कम�चारीको पिहचान पिहचान गन� स�े जानकारी; मािथ उ���खत प्रितब�को
प्रकार; र ��ा प्रितब�को सु�वात र समा�� िमितह� �न्।
⮚ रोजगारदाताह�ले यो� कम�चारीह�लाई िबरामी भ�ा प्रदान गन� आव�क
छ*।
(*िनर�र अनुबन्ध अ�ग�त काय�रत, िबरामी िबदा लगातार 4 िदन भ�ा कम
छै न, पया� � सं�ामा भु�ान ग�रएको िबरामी िदनह� ज�ा भएको छ र िबरामी
िबदा मािथको आव�क प्रमाण�ारा समिथ�त छ।)
• मािथ उ���खत प्रितब�को पालनाको कारणले कम�चारीको कामबाट अनुप�स्थत
भएको कारणले कम�चारीलाई बखा� � गनु�लाई EO अ�ग�त अनुिचत बखा� ��
मािनन्छ।
• अनुरोधबाट मु� नभएको रोजगारदाताले िल�खत �पमा COVID-19 खोपको लािग
अनुरोध गदा� , कम�चारीलाई COVID-19 खोप तयार भएको िमितले 56 िदन िभत्रमा
COVID-19 खोप पाएको प्रमाण पेश गन� असफल भएको कारणले बखा� � ग�रन
सिकनेछ। यो बखा� �गी EO अ�ग�त अनुिचत बखा� ��का �पमा मािनने छै न्।
महामारी िनय�णमा �ँ दा र खोप अब ग�ीर जन�ा� िच�ाको िवषय नभएको
बेला स���त प्रावधानह� खारे ज ग�रनेछ।
िववरणह�को
लािग,
कृपया
श्रम
िवभागको
www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm हे नु�होस्।

वेबसाइट

ख ोप आव�कताह� र छु ट �वस्था िन�ानुस ार प्रदान ग�रएको छ :
“�ा��न पास” स��ी
प�र�स्थितह�

खोप
आव�कताह�

खोपको प्रमाण पेश गन�बाट छु ट िदईएका
कम�चारीह�

प�रसर जहाँ “�ा��न पास”
कानून बमोिजम लागू ग�रएको छ*

कम�चारीह�ले
“�ा��न पास”
को खोप
आव�कताह�
पालना गनु�पछ� र
खोपको प्रमाण
पेश गनु�पछ� ।

✔ मु�तया वैध COVID-19 खोप
िचिक�ा छु ट प्रमाणपत्र (छूट
प्रमाणपत्र) धारण गन� कम�चारीह�का
लािग हो

काम गन� ठाउँ “�ा��न पास”
अ�ग�त तोिकएको प�रसर िभत्र छ
ज�ै खानपान �वसाय प�रसर,
िफटनेस से�र, �ूटी पाल�र,
आिदमा काम गन� कम�चारीह� �न्।
“�ा��न पास” लागू �ने अ�
प�रसरह�
सरकारले आव�कता थोपरे को वा
खोप िलन िसफा�रस गरे को
अवस्थामा िवशेष प्रकारको काम गन�
कम�चारीह�
ज�ै वृ� हे रचाह गृह र साव�जिनक
अ�ताल आिदमा काम गन�
कम�चारीह� �न्।
प�रसर जहाँ “�ा��न पास” लागू
�ँदैन्
ज�ै �ावसाियक भवनह�मा
सामा� काया� लय कम�चारीह�

कम�चारीह�ले
स���त खोप
आव�कताह�
वा सरकारले
गरे का
िसफा�रसह�
पालना गनु�पछ� र
खोपको प्रमाण
पेश गनु�पछ� ।

कम�चारीह�ले
खोपको क��मा
एक डोजको
साथ प्रमाण पे श
गछ� न्

✔ मा� छूट प्रमाणपत्र धारण गन�
कम�चारीह�
✔ गभ�वती वा �नपान गराउने
कम�चारीह�
✔ COVID-19 सङ् क्रिमत भएको प�ा
लागेको िमितले 6 मिहनािभत्रका
कम�चारीह�

*�ा��न पास िनद� शन रोगको रोकथाम र िनय�ण (�ा��न पास) िनयमन (�ाप. 599L)
अनुसार जारी ग�रयो

[नोट: यो जानकारी पाना साधारण सत�ह�मा EO मा प्रमुख संशोधनह� सेट
ग�रएको छ। EO कानूनको प्रावधानह�को लािग एकमात्र अिधकार रहन्छ।]

सोधपुछ हटलाइन: 2717 1771
(हटलाइन “1823” �ारा �ा�ल ग�रएको छ)
श्रम िवभागको वेबसाइट:

www.labour.gov.hk

