
Urdu (巴基斯坦文) 
 

 ( 2022  ٽآگس 10جوالِء  28)درخواست جي تاریخ کیٹرنگ کاروبار سے متعلق تازہ ترین ضروریات اور پابندیوں کا خالصہ 

 مخصوص ضروریات اور پابندیاں  ویکسین پاس اور جانچ کاری کی ضرورت  کاروبار چالنے کا طرز 

اشخاص کی  

زیادہ سے  

 زیادہ تعداد 

عمارت کی   کے اوقات کام 

گنجائش کی  

 حد

 مخالف وبائی تدابیر  گاہک  عملہ 

 
عمارت کی   

 اندرونی سرگرمیاں 

فی گھنٹہ ہوا کی تبدیلیوں یا ایئر  

 پیوریفائر سے متعلق ضروریات 

دیگر ضروریات اور  

 پابندیاں

زیادہ سے  

  8زیادہ 

اشخاص فی  
 میز 

 
کسی ایک  

ضیافت میں  

زیادہ سے  

  120زیادہ 

 کنندگان شرکت  

بجے   5صبح  

  11.59تا شب 

 بجے
)عمارت کے  

اندر کھانے  

 کے اوقات( 

 ویکسین لینے کی ضروریات:  19 فیصد 100

 ( عام اشخاص: 1) 

)الف( ویکسین کی تین خوراکیں موصول   
 ہوئی ہوں؛ یا 

)ب( ویکسین کی دوسری خوراک موصول  

 ہونے کے بعد چھ ماہ کے اندر؛

 
 ( شفایاب اشخاص: 2)

)الف( ویکسین کی تین یا دو خوراکیں   

 موصول کی ہوں؛ 

 )ب( شفایابی کے بعد چھ ماہ کے اندر؛ 

)ج( شفا یابی کے بعد ویکسین کی پہلی  

خوراک موصول ہونے کے چھ ماہ کے  

 اندر؛ یا 

(d عمر )سال اور کومرنیٹی    17تا  12
(Comirnaty  کی ایک خوراک موصول )

 ہوئی ہوں؛

 
آنے والے مسافرین: چھ ماہ  ( ملک کے اندر  3)

کے اندر ہانگ کانگ میں پہنچے ہوں اور  

 عارضی ویکسین پاس کے حامل ہوں؛ اور 

 
( وہ اشخاص جن کے ویکسین لینے کے نا  4)

اہل ہونے کے تعلق سے طبی پیشہ وران  

)ڈاکٹروں( نے توثیق کی ہو، اور جن کے  

  COVID-19کوڈ واال   QRپاس 
ٹیفکیٹ  ویکسینیشن میڈیکل ایگزمپشن سر

 موجود ہو۔ 

➢ LeaveHomeSafe   ایپ اسکین

 کریں 

جسمانی درجہ حرارت کی    ➢
 اسکریننگ انجام دیں 

ہینڈ سینیٹائزرز فراہم کرنا الزمی   ➢

 ہے

ماسک پہنے رہیں )سوائے، اس   ➢

وقت جب وہ شخص وہاں پر کھانا  

 کھا رہا ہو یا کچھ پی رہا ہو( 

میزوں کے درمیان کافی فاصلہ یا   ➢

 مؤثر پارٹیشن

شدہ برتنوں کو اٹھانے   استعمال ➢

اور انہیں مانجھنے اور جراثیم  

سے پاک کرنے کے لیے مختص  

 کردہ عملہ کا بندوبست الزمی ہے 

الئیو فنکارانہ   ➢

مظاہروں یا  

رقص کی  
اجازت نہیں  

 ہے

 

ہوا کی تبدیلیوں اور/یا ایئر   ➢

پیوریفائرز کی ضروریات کی  

  FEHDتعمیل الزمی ہے۔ متعلقہ 
ویب صفحے میں اندراج مکمل  

کریں اور اس اندراج کے درست  

 ہونے کی توثیق کی جائے 

وینٹیلیشن سسٹم کی مناسب طور    ➢

پر دیکھ بھال کو یقینی بنانا  

الزمی ہے، تا کہ خارجی ہوا کی  

سربراہی کی منظوری کی  

ضروریات کی مسلسل طور پر  

 تعمیل ہوں 

عمارت کے کاروبار کے لیے   ➢

کھلے رہنے کے دوران،  

وینٹیلیشن سسٹم کو مناسب طور  
 پر آن کرنا الزمی ہے 

کنندہ کے    ایئر پیوریفائرز کو تیار  ➢

مینول کے مطابق درست طور پر  

چالنا، اس کی دیکھ بھال اور  

مرّمت کرنا )بشمول ایئر فلٹرز  

 کی بر قت تبدیلی( 

عمارت میں داخلے   ➢

کی جگہ پر  

اطالعات/پوسٹرس  
نمایاں کرنا الزمی ہے  

 ( 1)ضمیمہ 

➢ "QR  کوڈ کا تصدیقی

اسکینر" موبائل ایپ  

کو تازہ ترین ورژن  

یا اوپری( پر   34.3.)

 اپ ڈیٹ کریں 

ڈیوائس پر اسکینر    ➢

ایپ کو پہلی بار فعال  

کرنے کے بعد اندراج  

 کریں 

کام کے لیے   ➢ فعال جانچ  ➢
عمارت میں داخل  

ہونے سے پہلے  

ہر تیسرے دن  

COVID-19   سے

متعلق ریپیڈ اینٹیجن  

(  RATٹیسٹ )

سے گزرنا اور  

ایک منفی نتیجہ  

حاصل کرنا اور  

تصویری ریکارڈز  

 رکھنا الزمی ہے 
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 1ضمیمہ 

 
 
 

 عمارت کے داخلہ پر نمایاں کرنے کے لیے اطالعات

 
 

 نمونہ اطالع 

 ‘LeaveHomeSafe’کیٹرنگ عمارت کے  .1

 مقام کے کیو آر کوڈ پر مشتمل پوسٹر 

- 

 کے تحت فعال جانچ کاری کے ساتھ مشروط، “ ویکسین پاس” .2

 عمارت کے لیے اطالع

 مالحظہ کریں 1اطالع 

 فی گھنٹہ ہوا کی تبدیلی )تازہ ہوا( .3

 اور/یا نصب کردہ ایئر پیوریفائر )ز( کی اطالع 

 مالحظہ کریں 2اطالع 

جن اوقات میں کیٹرنگ کی جگہ پر کوئی چیز کھانے یا پینے کی  .4

اجازت نہ ہو، ان اوقات کے دوران گاہکوں کو اس بات کی یاد دہانی 

 کرانے کے لیے اطالع کہ کیٹرنگ کی عمارت سے متصل 

 سائز( A4جگہوں پر کھانا پینا منع ہے )

 مالحظہ کریں 3اطالع 

کے بندوبست والی کیٹرنگ  صرف منظور شدہ بیرونی نشست گاہوں .5

 جگہوں کے لیے قابل اطالق:  منظور شدہ بیرونی نشست گاہ اور

 سائز( A3اندرونی نشست گاہوں کو نمایاں کرنے واال لے آؤٹ پالن )

- 

صرف منتقلی کے خطرے میں کمی کے لیے متعلقہ تدابیر اختیار کرنے  .6

 والی کیٹرنگ جگہ کے لیے قابل اطالق:

بار کے لیے کاروبار چالنے کے طرز کے لیے اطالع کیٹرنگ کے کارو

 )منتقلی کے خطرے کی تخفیف کے لیے متعلقہ تدابیر(

 مالحظہ کریں 4اطالع 

صرف بار کی منظوری والے کیٹرنگ مقامات اور ان مقامات کے لیے  .7

قابل اطالق جنہوں نے بار یا پب کے طور پر کاروبار چالنے کا فیصلہ 

 کیا ہو:

 سائز( A3بار یا پب کے کاروبار چالنے کے طرز کے لیے نوٹس ) 

 5مالحظہ کریں نوٹس

صرف کاروکے کاروباری مقام کے قیام کی اجازت والے یا کاروکے  .8

کاروباری مقام کی اجازت کے لیے درخواست دینے سے تحریری 

استثنٰی والے کیٹرنگ مقامات، اور کاروکے کاروباری مقام کے طور 

بار کو چالنے کا فیصلہ کرنے والے کاروبار کے لیے قابل پر کارو

 اطالق:

 A3کاروکے کاروباری مقام کو چالنے کے طرز کے لیے نوٹس )

 سائز(

 6مالحظہ کریں نوٹس

کسی کاروکے  اورصرف بار کی اجازت والے کیٹرنگ مقامات  .9

کاروباری مقام یا کاروکے کاروباری مقام کی اجازت کے لیے 

درخواست دینے سے تحریری استثنٰی ،  اور مقام کے ایک حّصے کو 

بار/ پب اور دوسرے حّصے کو کاروکے کاروباری مقام کے طور پر 

 چالنے کا فیصلہ کرنے والے کاروبار کے لیے قابل اطالق:

ب زون کے لیے پیچ )ہلکے گالبی( رنگ مخصوص رنگوں یعنی بار/پ 

مختص ”اور کاروکے کاروبار کے زون کے لیے سبز رنگ کے ساتھ 

 سائز( A3کی تمیز اور شناخت کرنے کے لیے فلور پالن ) “کردہ زون

- 

نوٹ: مقامات کا فلور 

 6اور  5پالن، نوٹس 

بیک وقت دکھانا 

 ضروری ہے

چالنے والے کیٹرنگ  صرف کلب یا نائٹ کلب کے طور پر کاروبار .10

 مقامات کے لیے قابل اطالق:

 A3کلب یا نائٹ کلب کے کاروبار چالنے کے طرز کے لیے نوٹس )

 سائز(

 7مالحظہ کریں نوٹس

 



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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