
             COVID-19: िबरामी भ�ा र रोजगार सुर�ा 

रोजगार (संशोधन ) अ�ादेश  2022 ििमत 17 जून 2022 मा लागू �न्छ। 

पर्मुख संशोधनह�: 

• रोजगार अ�ादेश (EO) अ�ग�त एक िबरामी िदनमा �ो िदन समावेश �न्छ जसमा
कम�चारीले रोग रोकथाम र िनय�ण अ�ादेश (�ाप. 599) अ�ग�त आवतजावतमा
िपर्तब� लगाएको ि वशेष  आव�कताको अनुपालनको  कारणले  काममा
अनुप�स्थत छ। (ज�ै, अलगाव आदेश ) ।

⮚ प्रमाण आव�क छ: कागजातको हाड� प्रितिलिप वा इले�� ोिनक फारम, वा
सरकारले जारी गरेको इले�� ोिनक डाटा, कम�चारीको नाम देखाउने, 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 
छैन, 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 छैन्।
महामारी िनय�णमा �ँदा र खोप अब ग�ीर जन�ा� िच�ाको िवषय नभएको
बेला स���त प्रावधानह� खारेज ग�रनेछ।

िववरणह�को लािग, कृपया श्रम िवभागको वेबसाइट 
www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm हेनु�होस्। 

http://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm


खोप आव�कताह� र छुट �वस्था िन�ानुसार प्रदान  ग�रएको छ: 

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

✔ मा� छूट प्रमाणपत्र धारण गन�
कम�चारीह� 

✔ गभ�वती वा �नपान गराउने
कम�चारीह� 

✔ COVID-19 सङ्क्रिमत भएको प�ा
लागेको िमितले 6 मिहनािभत्रका 
कम�चारीह� 

[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 

खोप 
आव�कताह� 

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

http://www.labour.gov.hk/
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