
Phụ lục  

Quy định về Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (Cấm Tụ tập theo Nhóm) 

(Chú thích. 599G) 

Quy định Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (Đeo khẩu trang) (Chú thích. 599I) 

Quy định về Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (Xét nghiệm Bắt buộc đối với Một số 

Người) (Chú thích. 599J) 

Điều khoản Hình phạt được sửa đổi 

 

Quy định về Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (Cấm Tụ tập theo Nhóm) 

(Chú thích. 599G) 

 

1. Bất kỳ người nào tham gia tụ tập trái phép đều phạm tội. Người nào tham gia tụ tập trái 

phép có thể đối mặt với mức phạt cố định được nâng từ nâng từ $2.000 lên $5.000. 

 

Quy định Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (Đeo khẩu trang) (Chú thích. 599I) 

 

2. Bất kỳ người nào không đeo khẩu trang theo yêu cầu khi bước lên hoặc đang ở trên 

phương tiện giao thông công cộng, đi vào hoặc hiện diện trong khu vực trả phí MTR, hoặc đi 

vào hoặc hiện diện ở một khu vực công cộng cụ thể (được chỉ rõ bởi Bộ trưởng Thực phẩm 

và Sức khỏe, khu vực công cộng cụ thể hiện bao gồm tất cả các địa điểm công cộng, nơi dành 

cho các địa điểm công cộng ngoài trời trong công viên quốc gia và các khu vực đặc biệt như 

được định nghĩa trong phần 2 của Sắc lệnh Công viên Quốc gia (Chú thích. 208) là phạm tội. 

Mức phạt tối đa khi bị kết án được nâng lên từ mức phạt ở mức 2 ($5.000) đến mức 3 

($10.000). Mức phạt cố định đối với hành vi vi phạm được nâng từ $2.000 lên $5.000. 

 

3. Nếu một người không đeo khẩu trang theo yêu cầu, người được ủy quyền có thể từ chối 

người đó  bước lên phương tiện giao thông công cộng hoặc  bước vào khu vực liên quan, 

cũng như yêu cầu người đó đeo khẩu trang và rời khỏi phương tiện giao thông hoặc rời đi khu 

vực đã nói. Người không thực hiện yêu cầu rời khỏi phương tiện giao thông hoặc rời đi khu 

vực đã nói là phạm tội. Mức phạt tối đa khi bị kết án được nâng lên từ mức phạt ở mức 2 

($5.000) đến mức 3 ($10.000). 

 

Quy định về Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (Xét nghiệm Bắt buộc đối với Một số 

Người) (Chú thích. 599J) 

4. Bất kỳ người nào không tuân thủ yêu cầu hướng dẫn xét nghiệm bắt buộc hoặc thông báo 

xét nghiệm bắt buộc sẽ phạm tội. Mức phạt tối đa khi bị kết án được nâng lên từ mức phạt ở 



mức 1 ($2.000) đến mức 3 ($10.000). Mức phạt cố định đối với hành vi vi phạm được nâng 

từ $2.000 lên $5.000. 


