වසංගත වැළැ��ෙ� �යාමා�ග යටෙ� අස�ප
�මනා සහ ��යා ආර�ාව
ෙ�වා ���� ආඥාපනත (සංෙශෝධන) 2022, 2022 �� මස 17
වන �න �ට �යා�මක ෙ�.
ප්රධාන සංෙශෝධනය�:
•

ෙරෝග වැලැ��ෙ� සහ පාලනය ��ෙ� ආඥාපනත (Cap. 599)
යටෙ� ඔ�ෙ�/ඇයෙ� ගම� ��ම �මා කරන �ෙ��ත
අවශ්යතාවකට අ��ල �ම ෙ��ෙව� ෙ�වකෙය�
ෙ�වයට ෙනාපැ�ෙණන �නය� ෙ�වා ���� ආඥාපනත
(EO) යටෙ� අස�ප �නය� ෙලස ඇ�ළ� ෙ�. (උදා. �දකලා
�ෙයෝගය�, �ෙරෝධායන �ෙයෝගය� ෙහෝ "�මා-ප��ෂණ
ප්රකාශය�" ම�� පනවා ඇ� �මාව, ෙහාංෙකාං ෙවත
පැ�ෙණන ��ගල�� ෙවත පනවා ඇ� �මාව ඇ�ළ�
ෙනාෙ�).
 අවශ්ය තහ�� ��ෙ� �� ෙ�ඛන: ෙ�ඛනෙ� දෘඩ
�ටපත� ෙහෝ �ද�� �ටපත�, සහ ෙ�වකයාෙ� නම,
ෙහෝ ෙ�වකයාෙ� අනන්යතාවය හ�නාගත හැ�
ෙතාර��; ඉහත සඳහ� කල ආකාරෙ� �මා ���
ව�ගය; නැතෙහා� එම �මා ��ම ආර�භක සහ
අවසාන වන �නය ෙප�වන, රජය ��� ��� කර ඇ�
�ද�� ද�ත
 ���ක�ල� ෙ�වක��ට අස�ප �මනාව ලබා �මට
ෙ�වාෙයෝජකය� කට�� කල ��ය*.

(*අඛ�ඩ ෙකා�ත්රා��ව� යටෙ� ෙ�වය කරන �ට, අස�ප
�වා� අඛ�ඩ �න 4කට ෙනාඅ� �ට, ඉහත අවශ්ය තහ��
��ෙ� ෙ�ඛන මත පදන�ව �� කර ඇ� වැ�� ස�ත ප්රමාණව�
අස�ප �න සහ අස�ප �වා� �න ගණන.)

•

ඉහත සඳහ� කල �මා ��මකට අ��ල �ම ෙ��ෙව�
ෙ�වකෙය� ��යාවට ෙනාපැ�� �ටක �, ෙ�වෙය� පහ
��ම ෙ�වා ���� ආඥාපනත යටෙ� අසාධාරණ
ෙ�වෙය� පහ ��ම� ෙලස සළක� ලැෙ�.

•

ෙ�වා ෙයෝජකෙය� ��� COVID-19 එ�නත ලබා ගැ�මට
��ත ඉ��ම� �� කර ඇ� �ට, එම ඉ��ෙම� �දහ�
ෙනාවන අෙය� ෙ� න�, එම ඉ��ෙ� �ට �න 56 � �ල
ප්රමාණව� ෙ�� ෙනාමැ�ව ඔ�/ඇය COVID-19 එ�නත
ලබා ග� බවට සා�� ඉ��ප� ��මට අෙපාෙහාස� �ම
මත ෙ�වකෙය� ��යාෙව� පහ ��මට හැ�යාව ඇත.
එම ෙ�වෙය� පහ ��ම ෙ�වා ���� ආඥාපනත යටෙ�
අසාධාරණ ෙලස ෙ�වෙය� පහ ��ම� ෙලස ෙනාසැලෙ�.
වසංගතය පාලන ත��ව යටෙ� පව�න �ට සහ
එ�න�කරණය තව�රට�
මහජන ෙසෟඛ්ය ෙකෙර�
බලපාන බරපතල ක�ණ� ෙනාවන �ට අදාළ ���ධාන
අවලං� ෙකෙ�.

��තර සඳහා, ක�ණාකර ක�ක� ෙදපා�තෙ���ෙ� ෙව�
අඩ�ය වන www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm ෙවත
��ෙස�න.
එ � න � � �ෙ� අ වශ ්ය ත ා සහ � දහ � � �ෙ� ���ධාන ප හ ත
ප �� ෙ� :
"එ�න� අවසර පත්රය"
ස�බ�ධෙය� පව�න
ත��වය�
"එ�න� අවසර පත්රය"
�� ප�ධ�යට
අ��ලව �යා�මක
කරන ප�ශ්ර*
ෙ�වා �ථානය ය�
"එ�න� අවසර පත්රය"
යටෙ� �ෙ��ත කර ඇ�
ප�ශ්ර
උදා. ආහාරපාන සැප�ම
�� කරන ව්යාපා�ක
�ථාන, ශා��ක
ෙයෝග්යතා මධ්ය�ථාන,
�පලාවන්යාගාර
ආ�ෙය� ෙ�වය කරන
කා�ය ම�ඩලය, යනා�ය.

එ�න�කරණෙ�
අවශ්යතා

ෙ�වක�� "එ�න�
අවසර පත්රෙ�"
සඳහ�
එ�න�කරණ
අවශ්යතා අ�ගමනය
කළ �� අතර
එ�න� ��ෙ�
සා�� ඉ��ප� කළ
��ය.

එ�න� ��ෙ� සා��
ඉ��ප� ��ෙම�
ෙ�වක�� �දහ� කර
ඇත


ප්රධාන වශෙය�
වලං� COVID-19
එ�න� ��ෙ�
ෛවද්ය �දහ�
සහ�කය� ඇ�
ෙ�වක�� සඳහා
(�දහ� ��ෙ�
සහ�කය)

"එ�න� අවසර පත්රය"
අදාළ වන අෙන��
ප�ශ්රය�
එ�න� ලබා ගැ�ම සඳහා
රජය ��� අවශ්යතාවය�
පනවන ෙහෝ ��ෙ�ශ
��ම �� කරන �ථාන වල
�ෙ��ත කා�යය� ��
කරන ෙ�වක��
උදා. වැ��� �කවරණ
�වාසවල සහ රජෙ�
ෙරෝහ�වල ෙ�වය කරන
කා�ය ම�ඩලය යනා�.
"එ�න� අවසර පත්රය"
අදාළ ෙනාවන ප�ශ්ර
උදා. වා�ජ
ෙගාඩනැ��වල සාමාන්ය
කා�යාල කා�ය ම�ඩලය

ෙ�වක�� අදාළ
එ�න� අවශ්යතා
ෙහෝ රජය ��� ලබා
� ඇ� ��ෙ�ශ
අ�ගමනය කළ ��
අතර එ�න� ��ම
��බඳ සා��
ඉ��ප� කළ ��ය.

ෙ�වක��
අවම
වශෙය� එ� එ�න�
මාත්රාව�ව�
ලබා
ෙගන
ඇ�
බවට
සා�� ඉ��ප� කල
��ය.

වලං� �දහ� ��ෙ�
සහ�කය� ඇ�
ෙ�වක��
 ග�භ� ෙහෝ ම���
ෙදන ෙ��කාව�
 COVID-19 ආසාදනය �
ඇ� බවට හ�නාග�
�න �ට මාස 6�
ඇ�ළත ��න
ෙ�වක��


* ෙරෝග වැළැ��ම සහ පාලනය (එ�න� අවසර පත්රය) ෙර�ලා�ය (Cap. 599L)
අ�ව ��� කරන ලද එ�න� අවසර පත්ර ��ෙ�ශය.

[සටහන: ෙ�වා ���� ආඥාපනෙත� ප්රධාන සංෙශෝධනය�
සරලව ෙමම ෙතාර�� ප�කාව ම�� ද�වා ඇත. පැහැ��

කරන ලද ��මය ���ධාන සඳහා එකම අ�කා��වය ෙ�වා
���� ආඥාපනත ෙ�.]

ක�ක� ෙදපා�තෙ���ව

�ෂ�ක ඇම�� �ම�ම: 2717 1771
(�ෂ�ක ඇම�� අංකය හ��ව�
ලබ�ෙ� "1823" ���)

ක�ක�
ෙදපා�තෙ���ෙ� ෙව�
අඩ�ය:

www.labour.gov.hk

