
English The Chief Executive announced yesterday more details of the 

Anti-epidemic Fund to be set up.  It will provide assistance or relief 

to members of the public hard hit by the epidemic, and enhance our 

capability in combating it.  Specific measures include strengthening 

the protective equipment of construction workers, providing a monthly 

subsidy of $1,000 to cleaning/security staff of residential properties as 

well as those engaged by government service contractors, and 

providing a one-off subsidy of $5,000 to low-income households 

under the Working Family Allowance Scheme.  Further details will 

be announced soon. 
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Bahasa 

Indonesia 

Kepala Eksekutif kemarin mengumumkan rincian lebih lanjut tentang 

Dana Anti-epidemi yang akan dibentuk. Ini akan menyediakan 

bantuan atau pertolongan bagi anggota masyarakat yang terkena 

dampak epidemi, dan meningkatkan kemampuan kita dalam 

memberantasnya. Langkah-langkah khusus termasuk memperkuat 

peralatan pelindung pekerja konstruksi, memberikan subsidi bulanan 

sebesar $ 1.000 untuk staf kebersihan / keamanan properti perumahan 

serta yang dipekerjakan oleh kontraktor layanan pemerintah, dan 

memberikan subsidi satu kali saja sebesar $ 5.000 kepada rumah 

tangga berpenghasilan rendah di bawah Skema Tunjangan Keluarga 

Pekerja. Rincian lebih lanjut akan segera diumumkan. 
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Hindi मुख्य काययकारी न ेकल महामारी -विरोधी फंड के और अधधक वििरणों की 

घोषणा की। यह महामारी की चपेट में आए लोगों को मदद या राहत प्रदान 

करेगा, और इससे मुकाबला करने की हमारी क्षमता को बढाएगा। विशिष्ट 

उपायों में ननमायण श्रशमकों के सुरक्षात्मक उपकरणों को मजबूत करना, 

आिासीय संपत्त्तयों की सफाई / सुरक्षा कमयचाररयों को और साथ ही सरकारी 

सेिा ठेकेदारों द्िारा लगे लोगों को $ 1,000 की माशसक सत्ससडी प्रदान करना 



और कम आय िाले पररिारों को काययकारी पररिार भत्ता योजना के अतंगयत 

$5,000 की एकमुश्त सत्ससडी (राहत) प्रदान करना िाशमल है। आगे के 

वििरण जल्द ही घोवषत ककए जाएंगे। 

 

15.02.2020 

Nepali प्रमुख काययकारीले हहजो महामारी-विरुद्ध कोषको स्थापनाबारे थप वििरणहरू 

घोषणा गररन।् यस कोषले महामारीबाट प्रभावित भएका सियसाधारणका 

सदस्यहरुलाई सहयोग िा राहत प्रदान गनेछ, र यसले हाम्रो यस त्स्थनतशसत 

लड्ने क्षमता बढाउनेछ। वििषे उपायहरुमा ननमायण श्रशमकहरुको सुरक्षात्मक 

साधनहरु बशलयो बनाउने, आिासीय सम्पत्त्तहरुको सफाई/ सुरक्षा 

कमयचारीहरु र साथमैा सरकारी सेिा ठेकेदारहरु द्िारा ननयुक्त 

कमयचारीहरुलाई माशसक $1000 को अनुदान प्रदान गनेछ, र कम आय 

भएका पररिारहरुलाई काययरत पररिार भत्ता योजना अन्तगयत $5000 को 

एक पटककोलाधग अनुदान प्रदान गनेछ। थप वििरण चााँड ैघोषणा गररनेछ। 
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Punjabi ਮ ੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਐਂਟੀ-ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਧਵਆਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ 

ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਪਰਭਾਧਵਤ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਾਂ ਰਾਹਤ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਧਵਚ ਸਾਡੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਨ ੰ ਵਿਾਏਗਾ। ਧਵਸੇਸ ਉਪਾਵਾਾਂ 
ਧਵੁੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਆੇਾਂ ਦੇ ਸ ਰੁੱਧਖਆ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨ ੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਾ, ਧਰਹਾਇਸੀ ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਦੀ 
ਸਫਾਈ / ਸ ਰੁੱਧਖਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਲੁੱਗੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ 

ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $ 1000 ਦੀ ਸਬਧਸਡੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਧਕਕੰਗ ਫੈਮਲੀ ਭੁੱਤਾ  

ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਘੁੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਾਂ ਨ ੰ $ 5,000 ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸਬਧਸਡੀ 



ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ । ਹੋਰ ਵੇਰਧਵਆਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਧਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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Tagalog Inihayag kahapon ng Punong Tagapamahala ang karagdagang mga 

detalye ng Pondo sa Pagpigil sa Epidemya na bubuuin. Magbibigay ito 

ng tulong at ginhawa sa mga miyembro ng publikong lubhang 

tinamaan nga epidemya, at mapahusay ang ating kakayahan sa 

pagsugpo nito. Kabilang sa mga natukoy na mga hakbang ang 

pagpapatibay ng mga kagamitan sa proteksyon ng mga manggagawa 

sa konstruksyon, pagbibigay ng buwanang ayuda na $1,000 para sa 

mga kawani sa paglilinis/pagbabantay ng mga residensyal na mga 

ari-arian pati na rin ang mga nakikibahagi sa mga kontratista ng mga 

serbisyo ng pamahalaan, at ang pagbibigay ng minsanang ayuda na 

$5,000 sa mga sambahayang mababa ang kita sa ilalim ng Iskemang 

Allowance para sa Nagtatrabahong Pamilya. Ang karagdagang mga 

detalye ay ipapahayag sa lalong madaling panahon. 
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Thai ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่วกบักองทนุ 

ต่อตา้นวกิฤตการณโ์รคระบาดทีก่ าลังจะจัดตั้งขึน้เมื่อวานนี้ ซึ่งจะให้ความ 

ช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 

โรคระบาด และเพิ่มศักยภาพความสามารถส าหรับมาตรการเฉพาะในการ 

ต่อสู้กบัโรคระบาดนี ้รวมถึงการเพิ่มความแข็งแรงให้กบัอุปกรณ์ป้องกัน 

ต่างๆใหก้ับคนงานก่อสรา้ง โดยจะให้เงินสนับสนุน 1,000 เหรียญต่อเดอืน 

แก่พนักงานท าความสะอาด   / พนักงานรักษาความปลอดภัยของที่อยูอ่าศัย 

เช่นเดียวกับผู้รับเหมาจัดจ้างของรัฐบาล และจัดโครงการเงินช่วยเหลือให้ 

กับครอบครัวท างานที่มีรายได้น้อย โดยจา่ยให้หนึ่งครั้ง 5,000 เหรียญฮ่องกง 

ภายใตแ้ผนเงินช่วยเหลือสนับสนุนครอบครวัคนท างาน ส าหรับรายละเอียดจะ 



ประกาศเพิ่มเติมในไม่ช้า 
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Urdu الت کا ید تفصیں مزیفنڈ قائم کرنے کے بارے م یہ روز انسداد وبائکٹو نے گذشتیگزیف ایچ

اس  یہ ہماریفراہم کرے گا ، اور  یا آسانیامراض سے متاثرہ افراد کو مدد  یہ، وبائیا۔ یاعالن ک

 یراتیں تعمیں اضافہ کرے گا۔ مخصوص اقدامات  جن میت میصالح  یسے ُمقابلہ َکرنے ک

عملہ  یورٹیکی/ س یامالک کے صفائ ینا ، رہائشیت دیسازوسامان کو تقو یکارکنوں کے حفاظت

$ 1,000داروں کے ساتھ منسلک افراد کو ماہانہ یکیمالزمت کے ٹھ یکے ساتھ ساتھ سرکار

م کے تحت  یاالؤنس اسک یملیوالے گھرانوں کو  ورکنگ ف یفراہم کرنا ، اور کم آمدن یسبسڈ

ا جائے گایالت کا اعالن جلد کید تفصیں۔ مزیرنا شامل ہفراہم ک یک بار سبسڈیا ی$ ک5,000  
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Vietnamese Ngày hôm qua Hành Chính Trưởng Quan công bố thêm chi tiết về 

Quỹ Chống Dịch sẽ được thành lập. Nó sẽ hỗ trợ hoặc cứu trợ tới các 

thành viên công bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, và tăng cường khả 

năng của chúng ta trong cuộc phòng chống dịch. Biện pháp cụ thể 

bao gồm tăng cường các thiết bị bảo vệ của công nhân xây dựng, 

cung cấp một khoản trợ cấp hàng tháng là $1.000 cho nhân viên lau 

dọn/ bảo an khu dân cư và những người làm cho các nhà thầu dịch vụ 

của chính phủ, và cung cấp một một lần trợ cấp $ 5,000 cho các hộ có 

thu nhập thấp dưới Đề Án Hỗ Trợ Gia Đình Lao Động (WFAO). Thông 

tin chi tiết sẽ được công bố sau. 
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