
Bengali (孟加拉文) 
ক্যাটার িং ব্যব্সা  সব্ বশেষ ের্বাব্লী এব্িং রব্রিরিশষশি  সা ািংে (28 জুলাই থেশক্ 10 আগস্ট 2022 পর্ বন্ত ক্ার্ বক্ ) 

ক্ার্ বপদ্ধরর্ 
ভ্যাক্রসি পাস এব্িং থটশস্ট  

প্রশয়াজিীয়র্া 
রিরদবষ্ট ের্বাব্লী এব্িং রব্রিরিশষি 

সর্ বোচ্চ 

সংখ্যক ্যক্তি 
কোরের 

সময় 
আঙ্গিনোর 

সক্ষমতো 

সীমো 

স্টোফ গ্রোহক মহোমোরী প্রঙ্গতররোধ 

্য্স্থো  
 

আঙ্গিনোর 

ভেতররর 

কোর্ বক্রম 

প্রঙ্গত ঘন্টোয় ্োয়়ু পঙ্গর্তবন ্ো 

এয়োর ঙ্গপউঙ্গরফোয়োর সম্পঙ্গকবত 

শতবো্লী 

অনযোনয শতবো্লী 

এ্ং ঙ্গ্ঙ্গধঙ্গনরেধ 

প্রঙ্গত ভেঙ্গ্রল 

সর্ বোচ্চ 8 েন 
 
ভর্রকোরনো 

একটে ভেোরে 

সর্ বোচ্চ 120 

েন 

অংশগ্রহণকোরী 

সকোল 5 

েো ভেরক 

রোত 11.59 

েো পর্ বন্ত 
(ডোইন-ইন 

ঘন্টো) 

100% COVID-19 এর েযোকঙ্গসন ভেওয়োর 

শতবো্লী:  
(1) সোধোরণ ্যক্তি:  

(ক) েযোকঙ্গসরনর ঙ্গতনটে ভডোে গ্রহণ 

করররেন; ্ো 
(খ্) েযোকঙ্গসরনর ঙ্গিতীয় ভডোে 

ভেওয়োর পর েয় মোরসর মরধয; 
 

(2) আররোগ্য হওয়ো ্যক্তি:  
(ক) েযোকঙ্গসরনর ঙ্গতন ্ো ে়ুই ভডোে 

গ্রহণ করররেন; 
(খ্) আররোগ্য হওয়োর পর েয় মোরসর 

মরধয; 
(গ্) আররোগ্য হওয়োর পর েযোকঙ্গসরনর 

প্রেম ভডোে গ্রহরণর েয় মোরসর মরধয; 

্ো 
(d) 12 ভেরক 17 ্ের ্য়সী এ্ং 

(কঙ্গমন বোটে) Comirnaty েযোকঙ্গসরনর 

একটে ভডোে ঙ্গনরয়রেন; 
 

(3) অেযন্তরীণ ভ্রমণকোরী: েয় মোরসর 

মরধয হংকংরয় ভপ ৌঁরেরেন এ্ং 

অস্থোয়ী েযোকঙ্গসন পোস ভপরয়রেন; 

এ্ং 
 
(4) ভর্্যক্তিরো ঙ্গিঙ্গকৎসকরের িোরো টেকো 

গ্রহরণর েনয অন়ুপর়্ুি ্রল র্োিোই করো 

হরয়রে এ্ং QR ভকোড সহ QR ভকোড সহ 

COVID-19 েযোকঙ্গসরনশন ভমঙ্গডকযোল 

এরেম্পশন সোটেবঙ্গফরকে ধোরণ করররেন। 

➢ LeaveHomeSafe 

স্ক্যোন করুন  
➢ শরীররর 

তোপমোত্রো স্ক্রীঙ্গনং 

করুন 
➢ হযোন্ড 

সযোঙ্গনেোইেোর 

অ্শযই ঙ্গেরত 

হর্ 
➢ মোস্ক্ পররত হর্ 

(ভলোকরের 

ভেঙ্গ্রল খ্ো্োর ্ো 

পোনীয় গ্রহরণর 

সময় ্যতীত) 
➢ ভেঙ্গ্রলর 

মোঝখ্োরন পর্ বোপ্ত 

েূরত্ব ্ো কোর্ বকর 

পোটেবশন েোকরত 

হর্ 
➢ ্য্হৃত পোত্র 

পঙ্গরষ্কোর কররত 

এ্ং ্য্হৃত 

ভেঙ্গ্ল এ্ং 

পোটেবশন পঙ্গরষ্কোর 

ও েী্োণ়ুম়ুি 

করোর েনয 

ঙ্গনর্ঙ্গেত 

কমীরের ্য্স্থো 

কররত হর্ 

➢ লোইে 

পোরফম বযোন্স 

্ো নোি 

অন়ুরমোঙ্গেত 

নয় 
 

➢ ্োয়়ু পঙ্গর্তবন 

এ্ং/অে্ো এয়োর 

ঙ্গপউঙ্গরফোয়োররর শতবো্লী 

ভমরন িলরত হর্। 

সংঙ্গিষ্ট FEHD 

ওরয়্রপইরে ঙ্গন্ন্ধন 

সম্পণূ ব করুন এ্ং এই 

ধররনর ঙ্গন্ন্ধন ব্ধ ্রল 

ঙ্গনক্তিত করো হরয়রে  
➢ ঙ্গনক্তিত কররত হর্ ভর্ 

্োয়়ুিলোিল ্য্স্থো 

সটিকেোর্ রক্ষণোর্ক্ষণ 

করো হরয়রে ভর্ন ্োইররর 

্োয়়ু সর্রোহ 

অন়ুরমোেরনর শতবো্লী 

র্েোর্েেোর্ পূরণ করর 
➢ ্য্সোর েনয আঙ্গিনো 

ভখ্োলোর সময় অ্শযই 

্োয়়ুিলোিল ্য্স্থো 

সটিকেোর্ িোল়ু কররত 

হর্ 
➢ প্রস্তুতকোররকর মযোন়ুয়োল 

অন়ুসোরর এয়োর 

ঙ্গপউঙ্গরফোয়োরগুঙ্গল 

সটিকেোর্ পঙ্গরিোলনো, 

রক্ষণোর্ক্ষণ এ্ং 

ভমরোমত করুন (এয়োর 

ঙ্গফল্টোরগুঙ্গল সময়মরতো 

্েলোরনো সহ) 

➢ আঙ্গিনোর 

প্রর্শিোরর 

ভনোটেশ/ভপো

স্টোর অ্শযই 

প্রেশ বন 

কররত হর্ 

(পঙ্গরঙ্গশষ্ট 1) 
➢ “QR ভকোড 

র্োিোইকরণ 

স্ক্যোনোর” 

ভমো্োইল 

অযোপরক 

স্ বরশে 

সংস্ক্ররণ 

আপরডে 

করুন (4.3.3 

ঙ্গকং্ো তে়ুর্ধ্ ব)  
➢ ঙ্গডেোইরস 

স্ক্যোনোর 

অযোপটে প্রেম 

সক্তক্রয় করোর 

পর ঙ্গন্ন্ধন 

করুন 



➢ প্রঙ্গত ঙ্গতন ঙ্গেরন 

এক্োর COVID-

19-এর েনয 

রয্োঙ্গপড 

অযোঙ্গন্টরেন 

ভেস্ট (RAT) 

কররত হর্ এ্ং 

কোরের েনয 

আঙ্গিনোয় প্রর্শ 

করোর আরগ্ 

ভনরগ্টেে 

ভরেোল্ট ভপরত 

হর্ এ্ং ফরেো 

ভরকডব রোখ্রত 

হর্ 

➢ সক্তক্রয় 

ভিঙ্গকং 

 



Bengali (孟加拉文) 

পরিরিষ্ট I 
 

কর্ মক্ষেক্ষেি প্রক্ষেিদ্বাক্ষি প্রদি মক্ষেি জেয নোটিি 
 
 ন োটিশ  মু ো 
1. ক্যোিোর িং আরি ো  ‘LeaveHomeSafe’ 

নে ুয QR নক্োড সম্বরিত ন োস্টো  
- 

2. সক্রিয় সোপ পে এক্টি আরি ো  জ য ন োটিশ 
“েযোক্রস   োস” অ যুোয়ী নেক্ ক্ ো 

ন োটিশ 1 নেখু  

3. প্ররত ঘন্টোয় (নেশ বোয়ু)বোয় ু র বতত   
এবিং/অথবো এয়ো  র উর ফোয়ো (গুরি) ই স্টি ক্ ো হপয়পে মপম ত 

ন োটিশ 

ন োটিশ 2 নেখু  

4. গ্রোহক্পে  এই মপম ত স্ম ণ ক্প  নেওয়ো  ন োটিশ নয ক্যোিোর িং 

আরি োয় খোবো  বো  ো ীয় গ্রহপণ  অ ুমরত ন ই এম  সমপয় 

নসই ক্যোিোর িং আরি ো  সিংিগ্ন এিোক্োয় 
খোবো  বো  ো ীয় গ্রহণ ক্ ো যোপব  ো (A4 সোইজ) 

ন োটিশ 3 নেখু  

5. অ ুপমোরেত বোইপ  বসো  বযবস্থো সহ ক্যোিোর িং আরি ো  জ য 

নক্বি প্রপযোজয: অ ুপমোরেত OSA এবিং নেতপ  বসো  স্থো  
নেখোপ ো নিআউি প্ল্যো  (A3 সোইজ)  

- 

6. সিংিমপণ  ঝুুঁ রক্ ক্মোপ ো  জ য সিংরিষ্ট বযবস্থো গ্রহণ ক্প  এম  

ক্যোিোর িং আরি ো  জ য নক্বি প্রপযোজয: 
ক্যোিোর িং বযবসো  ক্োয ত দ্ধরত  জ য ন োটিশ (সিংিমপণ  ঝুুঁ রক্ 

ক্মোপ ো  জ য সিংরিষ্ট বযবস্থো) 

ন োটিশ 4 নেখু  

7. বো  অ ুপমোে  সহ ক্যোিোর িং আরি ো  জ য নক্বি প্রপযোজয 

এবিং বো  বো  োব রহসোপব ক্োজ ক্ ো  জ য র র্ তোর ত:  
বো  বো  োপব  অ োপ শ নমোপড  রবজ্ঞরি (A3 সোইজ) 

রবজ্ঞরি 5 নেখ ু 

8. ক্ো োওপক্ প্ররতষ্ঠোপ   অ ুমরত বো ক্ো োওপক্ প্ররতষ্ঠোপ   

অ ুমরত  জ য আপবে  নথপক্ রিরখত অবযোহরত সহ ক্যোিোর িং 

আরি ো  জ য নক্বি প্রপযোজয, এবিং ক্ো োওপক্ প্ররতষ্ঠো  রহসোপব 

ক্োজ ক্ ো  জ য র র্ তোর ত: 
ক্ো োওপক্ প্ররতষ্ঠোপ   জ য অ োপ শ  নমোপড  রবজ্ঞরি (A3 

আক্ো ) 

রবজ্ঞরি 6 নেখ ু 

9. বো  অ ুপমোে  এেং এক্টি ক্ো োওপক্ প্ররতষ্ঠোপ   অ মুরত বো 

এক্টি ক্ো োওপক্ প্ররতষ্ঠোপ   অ ুমরত  জ য আপবে  নথপক্ 

এক্টি রিরখত অবযোহরত সহ ক্যোিোর িং আরি ো  জ য নক্বি 

প্রপযোজয, এবিং আরি ো  এক্টি অিংশ বো / োব রহসোপব এবিং অ য 

অিংশটি ক্ো োওপক্ প্ররতষ্ঠো  রহসোপব  র েোি ো ক্ ো  জ য 

র র্ তোর ত:  
র রেতষ্ট  পে “র র্ তোর ত নজো ” আিোেো ক্ ো  জ য এবিং রেরিত 

ক্ ো  জ য আরি ো  নলো  প্ল্যো , নযম  বো / োব নজোপ   জ য 

হোিক্ো  ীে এবিং ক্ো োওপক্ প্ররতষ্ঠো  নজোপ   জ য সবজু (A3 

সোইজ) 

- 
ন োি: আরি ো  

নলো  প্ল্যো , ন োটিশ 

5 & 6 এক্ই সমপয় 

প্রেশ ত  ক্ ো 

আবশযক্ 

10. ক্লোব বো  োইিক্লোব রহসোপব ক্োজ ক্ ো  নেপে নক্বি ক্যোিোর িং 

আরি ো  জ য প্রপযোজয: 
ক্লোব বো  োইিক্লোপব  অ োপ শ  নমোপড  জ য রবজ্ঞরি (A3 

সোইজ) 

রবজ্ঞরি 7 নেখ ু 

 



Vaccine Pass Applicable Premises

This is a premises subject to active checking of Vaccine Pass under the Vaccine Pass 
Direction issued by the Secretary for Food and Health pursuant to the Prevention and 
Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599, sub. leg. L).  Every person 
who enters or remains on this premises is required under the law to have been vaccinated 
in the manner specified in the Direction, unless he/she is an exempted person.  For 
details, please visit the COVID-19 Thematic Website. 

The person-in-charge of this premises is required under the law to – 
ensure that every person who enters or remains on this premises (“the person”) to 
have been vaccinated in the manner specified in the Direction, unless he/she is an 
exempted person; 

collect the name and telephone number, as well as the date and time of visit of 
children aged below 12 not accompanied by an adult; 

require the person whose vaccination record is not presented in the form or does 
not contain a QR code (“the relevant QR code”) to make a written declaration; 

scan the relevant QR code by using the “QR Code Verification Scanner” mobile 
application and keep the log record for 31 days; and 
Note: Information from the relevant QR Code including name and ID card number (which are partially masked 

and hashed); the vaccination dates (or expiry date of a medical exemption certificate); and the scanning date and 

time, will be encrypted and stored in the mobile application.  It is not possible to use the information to identify 

any of the individuals concerned.  The staff of the premises will not have access to the information. 

on request of an authorized officer (including a health officer or a police officer) 
and for identifying and tracing of any person who may have been exposed to the 
risk of contracting COVID-19, provide the said log record to the Department of 
Health. 

Notice 1：Notice for a Premises subject to Active Checking under “Vaccine Pass”



Notice 

(1) Licence number :           

Name of business :          

Address of business :  

 

(2) The catering business falls within the category of 

catering premises in respect of seating area of the 

premises under the specification and directions in 

relation to Catering Business under Prevention and 

Control of Disease (Requirements and 

Directions)(Business and Premises) Regulation;

(3) It has been registered with Food and Environmental 

Hygiene Department with the information confirmed 

to indicate that the seating area of the catering 

premises is : (FEHD Registration Number :       )  

(a) of air change per hour (fresh air) at      ; and/or

(b) installed with the type(s) of air purifier below :

#The size of notice must not be less than 297x420 mm (A3 size) 

and must be displayed round-the-clock at the entrance of the 

catering premises. 

Notice 2 :Notice of air change per hour (fresh air) and/or air purifier(s) installed  



在不容許堂食時段， 

不應於毗連本餐飲處所的地方飲食 

During the hours when dine-in is not allowed, 

food or drink must not be consumed 

in areas adjacent to this catering premises 

Notice 3：Notice to remind customers that food or drink must not be consumed in areas adjacent to that catering premises 
during the hours when consumption of food or drink on catering premises is not allowed (A4 size) 



Notice 

(1) Licence number :

Shop sign :

Address :

(2) The following corresponding measures for reducing

the risk of transmission to be adopted by the premises

or part under paragraph      of the specification

and directions in relation to Catering Business under

Prevention and Control of Disease (Requirements

and Directions)(Business and Premises) Regulation:

For a period of      days, selling or supplying food 

or drink for consumption on the premises of any 

catering business must be ceased from 6.00 p.m. to 

4.59 a.m. of the subsequent day, and no more than 2 

persons may be seated together at one table at any 

other times */  

Closure of the premises for      days*  

(input the appropriate number of days) 

(3) The commencement and end dates of the

corresponding measures to be adopted:

to . 

*Please delete where inappropriate.

Notice 4 :(Only applicable to Catering premises adopting corresponding measures for reducing the risk of transmission) 
Notice for mode of operation for catering business (corresponding measures for reducing the risk of transmission)   



Notice 
(1) Liquor licence number :

Shop sign : 

Address : 

(2) Type of premises :

* Bar/Pub  or

Bar/Pub zone of a catering premises

Specified Period : 

(3) The corresponding period(s) that selling or supplying
of food or drink for consumption on the premises of
any bar/pub or the bar/pub zone of a catering premises
must be ceased :

(4) The corresponding maximum number of persons
allowed to be seated together at one table in the
bar/pub or bar/pub zone of a catering premises:

*Please delete as appropriate

Notice 5: Only applicable to Catering premises with bar endorsement and decided to operate as a bar 
or pub: Notice for the mode of operation for bar or pub (A3 size)



Notice 

(1) Permit number :

Shop sign : 

Address : 

(2) Type of scheduled premises : Karaoke Establishment

Specified Period : 

(3) The period that the premises must be closed :

(4) The maximum number of persons allowed to be seated

together at one table or to be in the same room : 

Notice 6: Only applicable to Catering premises with a karaoke establishment permit or a written exemption from 
application for a karaoke establishment permit, and decided to operate as a karaoke establishment: Notice for the 
mode of operation for karaoke establishment (A3 size)



Notice 

(1) Licence number :

Shop sign : 

Address : 

(2) Type of scheduled premises : Club or nightclub

Specified Period : 

(3) The period that the premises must be closed :

(4) The maximum number of persons allowed to be seated

together at one table or to be in the same room : 

Notice 7: Only applicable to Catering premises to operate as club or nightclub:Notice for the mode of 
operation for club or nightclub (A3 size)
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