
You may Visit the Recreation 
Centres up to 3 Times a Week

From 10 March 2021, you
will have 3 Exit Passes a week
to visit the Recreation Centre
(RC).

You may apply for an Exit Pass
7 days in advance of your
rest day. If it is not your rest
day, you may only apply on
the day itself.

Check in via Safe Entry.

Do not gather in groups of more than
8.

At the RC, you must:

Carry your contact tracing device with you at
all times and places and ensure it is
visible.

Keep 1 metre apart from others and
wear a mask at all times.

1 m

(Updated on 8 Mar 2021)

Click here on your 
SGWorkPass App to 
apply for an Exit Pass

Choose a timeslot you wish
to visit the RC. You may
use up to 3 Exit Passes
on the same day to spend
a longer time at the RC.

Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun

RC Visit

Mon Tues

RC Visit

Wed Thurs Fri

RC Visit

Sat Sun

RC Visit

Before 10 March

10 March Onwards

10 March Onwards

Exit Pass: +1 hour 

travelling time per visit

For example, each time you visit
the RC, if you use 1 Exit Pass,
you get 3 hours and 1 hour of
travelling time. If you use 3
exit passes, you get 9 hours and
1 hour of travelling time.



您每周可前往客工休
闲中心多达三次

从2021年3月10日起，您
每星期将有3张外出许可
证让您前往客工休闲中心

(RC)。

您可在您休息日之前提前7天
前申请一张外出许可证。若不
是您的休息日，您只能在外出
当天提出申请

通过Safe Entry登记入场。

群聚时不要超过8人。

在客工休闲中心，您必须：

无论在任何时候及任何地方，请佩带您
的合力追踪器并确保把它带在明显的地
方。

时刻与他人保持1米的距离并戴上口
罩。

1 m

(2021年3月8日更新)

在您的SGWorkPass 手机
应用程序中点击此处即
可申请外出许可证

选择您想前往客工休闲中心
的时段。为在客工休闲中心
逗留较久，您可在同一天使
用多达三张外出许可证。

星期一 星期二 星期
三

星期
四

星期
五

星期
六

星期日

前往客工休
闲中心

星期一 星期二

前往客工
休闲中心

星期三 星期四 星期五

前往客工
休闲中心

星期六 星期日

前往客工
休闲中心

3月10日之前

从3月10日起

从3月10日起

外出许可证：+ 每次一小时
往返时间

例如，每次前往客工休闲中心时，
若是您用一张外出许可证，您即
有3小时加一小时的往返时间。若
是您用3张外出许可证，您即有9
小时加一小时的往返时间。



வாரத்தில் 3 முறை வறர நீங்கள் ப ாழுதுப ாக்கு 
நிறையத்திற்கு வருறக புரியைாம் 

மார்ச் 10, 2021 முதல்,
ப ாழுதுப ாக்கு 

நிறையத்திற்குச் பெல்ை 
(ஆர்.ெி) வாரத்திற்கு 3 
எக்ஸிட் பாஸ்கள்

உங்களுக்குக் கிறைக்கும்.

உங்கள் ஓய்வு நாளுக்கு 7 
நாள்களுக்கு முன்னதாக
நீங்கள் எக்ஸிட்  ாஸுக்கு 
விண்ணப் ிக்கைாம். உங்கள் 
ஓய்வு அல்ைாத நாளில், 
நீங்கள் அந்த நாளிலேலே 

விண்ணப்பிக்கோம்.

லேஃப் என்ட்ரி வருறக  திவின் மூைம் 
உள்நுறையவும்

8-க்கும் லமற்பட்ட குழுக்களாக
ஒன்றகூட லவண்டாம்.

ஆர்.ெி.யில், நீங்கள் கண்டிப் ாக:
எல்ோ லநரங்களிலும் மற்றும்
இடங்களிலும் உங்கள் பதாைர்பு

தைமைியும் ொதனத்றத உங்களுைன் 
எடுத்துச் பெல்ைவும். அது பவளியில் 

பதரியுமாறு இருப் றத 
உறுதிப் டுத்தவும்.

மற்ைவர்களிைமிருந்து 1 மீட்டர் தூர 
இடடவவளிடேக் கடடப்பிடிக்கவும்.

எல்ைா பநரங்களிலும் முகக் கவேத்டத
அணியவும்.

1 m

மாற்ைம் பெய்யப் ட்ை நாள் 8 மார்ச் 2021 

எக்ஸிட்  ாஸுக்கு
விண்ணப் ிக்க உங்கள் 
SGWorkPass பெயைியில் 

இங்பக கிளிக் 
பெய்யவும்

நீங்கள் ஆர்.ெி.க்குச் பெல்ை 
விரும்பும் பநரத்றதத்
பதர்வு பெய்யவும். 

ஆர்.ெி.யில் இன்னும் அதிக 
பநரம் பெைவிை ஒபர 

நாளில் 3 எக்ஸிட்  ாஸ்கள் 
வறர நீங்கள் 

 யன் டுத்தைாம்.

திங்க
ள்

வேவ்
வாய்

புதன் விோ
ழன்

வவள்
ளி

ேனி ஞாேி
று

ஆர்.ேிக்கு 
வருடக 
அளித்தல்

மார்ச் 10-ம் பததிக்கு முன்

மார்ச் 10-ம் பததி முதல்

மார்ச் 10-ம் பததி முதல்
எக்ஸிட்  ாஸ்: ஒவ்பவாரு 
வருறகக்கும் +1 மணிபநர 

 யண பநரம்
எடுத்துக்காட்ைாக, ஒவ்பவாரு 
முறையும் நீங்கள் ஆர்.ெி.க்குச் 

பெல்லும்ப ாது, நீங்கள் 1 எக்ஸிட் 
 ாறஸப்  யன் டுத்தினால், 

உங்களுக்கு 3 மணி லநரமும் 1 
மணிலநர பேண லநரமும்

கிறைக்கும். நீங்கள் 3 எக்ஸிட் 
 ாஸ்கறளப்  யன் டுத்தினால், 
உங்களுக்கு 9 மணி லநரமும் 1 

மணிலநர  யண பநரமும் 
கிறைக்கும்.

திங்
கள்

வேவ்வா
ய்

ஆர்.ேிக்கு
வருடக 
அளித்தல்

புதன் விோ
ழன்

வவள்ளி

ஆர்.ேிக்கு
வருடக 
அளித்தல்

ேனி ஞாேி
று

ஆர்.ேிக்கு
வருடக 
அளித்தல்



আপনি সপ্তাহে ৩ বার নবহিাদি কেহে কেহে পারহবি

২০২১ সালের ১০ই মার্চ থেলে,
বিননোদন কেনে (RC) যোওয়োর
জনয আপনোনদর সপ্তোনে ৩ টি এক্সিট
পাস থোেনি।

আপনোর বিশ্রোনের বদননর ৭ ক্সিন
আলে আপবন এেটি এবিট পোনসর
জনয আনিদন েরনে পোা্রনিন। যবদ
এটি আপনোর বিশ্রোনের বদন নো েয়,
েনি আপবন েয়নেো কেিলেোত্র থসই
ক্সিলনই আলেিন েরলে পারলেন।

ক্সনরাপি প্রলেলের (Safe Entry)
েোধ্যনে কেে ইন েরনে েনি।

৮ জন থোলের থেক্সে িলে এেক্সিে
হলেন না।

RC-কে আপনোনে অিশ্যই:

আপনোর েন্টোক্ট কেবসিং যন্ত্রটি সেচিা এেং
সেে স্থালন আপনোর সোনথ রোখনিন এিিং
এটি কয কদখো যোনে েো বনবিে েরনিন।

সিবদো অনযনদর কথনে ১ ক্সমটার িরূত্ব
রাখুন এিিং এেটি মাস্ক পরুন।

1 m

(২০২১ সোনলর ৮ই েোনেব  আপনেট েরো েনয়নে)

এেটি এবিট পোনসর জনয
আনিদন েরনে আপনোর
SGWorkPass অযোনপ এখোনন
বিে েরুন

আপবন RC-কে কযনে েোন এেন
এেটি সেয় পেন্দ েরুন। RC-
কে দীর্ব সেয় িযয় েরনে আপবন
এেই বদনন ৩ টি এক্সিট পাস
িযিেোর েরনে পোরনিন।

থসামো
র

মঙ্গে
োর

বুধবা

র

েৃহস্প
ক্সেোর

শুক্রো
র

েক্সনো
র

রক্সেোর

আরক্সস
(RC)-থে
যাওয়া

১০ই মাহচেরআহে

১০ই মাহচের পহর

১০ই েোনেব র পনর

এক্সিট পাস: + প্রলেেেোর
যাওয়ার জনে ১ ঘন্টা
ভ্রমলের সময়
উদোেরণস্বরূপ, প্রবেিোর আপবন যখন
RC-কে যোনিন, আপবন যবদ ১ টি
এবিট পোস িযিেোর েনরন েনি আপবন
৩ ঘন্টা RC-থে োেলে পারলেন এেং ১
ঘন্টা ভ্রমলের সময় পালেন। আপবন যবদ
৩ টি এবিট পোস িযিেোর েনরন েনি
আপবন ৯ ঘন্টা থোেনে পোরনিন এিিং ১
ঘন্টা ভ্রেনণর সেয় পোনিন।

থসাম
োর

মঙ্গেোর

আরক্সস
(RC)-থে
যাওয়া

বুধবা

র

েৃহস্প
ক্সেোর

শুক্রোর

আরক্সস
(RC)-থে
যাওয়া

েক্সন
োর

রক্সেোর

আরক্সস
(RC)-থে
যাওয়া



คุณไปเยีย่มท่ีศูนยน์นัทนาการไดอ้ยา่งมาก 3 คร้ังในหน่ึงสปัดาห์

ตั้งแต่วนัที่ 10 มนีาคม 2021 คุณจะ
มีบตัรใหอ้อกนอก 3 ใบต่อสัปดาห์
เพื่อเยีย่มศูนยน์นัทนาการ (RC)

คุณสามารถขอบตัรใหอ้อกนอกได้
ล่วงหน้าภายใน 7 วนัก่อนวนั
พกัผอ่น หากไม่ใช่เป็นวนัพกัผอ่น
ของคุณขอได้ในวนัน้ันเท่าน้ัน

เช็คอินผา่นเซฟเอน็ตรี

ห้ามรวมกลุ่มกนัมากกว่า 8 คน

ท่ี RC คุณตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี

ตอ้งพกอุปกรณ์ท่ีใชติ้ดต่อตามตวัตลอดเวลา
และในทุกที่และตรวจใหแ้น่ใจวา่เป็นท่ีเห็นได้

ใหห่้างจากผูอ่ื้นระยะ 1 เมตรและ
สวมหน้ากากตลอดเวลา

1 m

(ปรับปรุงล่าสุดเม่ือ 8 มีนาคม 2021)

คลิกท่ีน่ีบนแอป 
SGWorkPass เพื่อ
ขอบตัรใหอ้อกนอก

เลือกช่วงเวลาท่ีคุณตอ้งการจะไป
เยีย่ม RC ใชบ้ตัรใหอ้อกนอกได้
อยา่งมาก 3 ใบในวนัเดียวกนัเพื่อ
ใชเ้วลาท่ี RC ใหอ้ยูไ่ดน้านข้ึน

วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนั
พฤหสับดี

วนัศกุร์ วนัเสาร์ วนัอาทิตย์

ไปเย่ียม 
RC

ก่อนวนัท่ี 10 มีนาคม

จากวนัท่ี 10 มีนาคมเป็นตน้ไป

จากวนัท่ี 10 มีนาคมเป็นตน้ไป

บตัรใหอ้อกนอกมีเวลาเดินทาง 1
ชัว่โมงบวกเขา้ในการเยีย่มต่อคร้ัง

ตวัอยา่งเช่น ทุกคร้ังท่ีคุณไปท่ี RC หาก
คุณใชบ้ตัรใหอ้อกนอก 1 ใบคุณจะไดรั้บ
เวลา 3 ช่ัวโมงซ่ึงรวมกบัการเดินทางอกี 1
ช่ัวโมง หากคุณใชบ้ตัรใหอ้อกนอก 3 ใบ
คุณมีเวลา 9 ช่ัวโมงรวมกบัการเดินทางอีก
1 ช่ัวโมง

วนัจนัทร์ วนัองัคาร

ไปเย่ียม 
RC

วนัพธุ วนั
พฤหสับดี

วนัศกุร์

ไปเย่ียม 
RC

วนัเสาร์ วนัอาทิตย์

ไปเย่ียม 
RC



သင္သည္္နားေ္ရန Recreation Centre 
သိို႕တစပ္တ္္လ်ွင ္၃ ႀကိမ္သ္နား္ိိုင္သည္။

မတ္္  ၁၀ ရက၂္၀၂၁ 
မ်ွစတင္၍သင္သည္ Recreation 

Centre (RC)သန္ား္ည္ရ္္္ 
တပတ္္လ်ွငE္xit Pass ၃ခို ရမည္။

သင္၏္နားရက္မ်ွ ၇ ရကမ္တိိုငမ္ ီ
Exit Pass 

ထ္က္ခန္ခင့္္ကိိုေ္လ်ွနက္ထနားားႏိိုင္သ
ည္။သင္၏္နားရက္၌မသန္ား္လ်ွ

င္သန္ားမည့္ေ္႔တင္္မ်ွေ္လ်ွနက္ထနား
ရမည္။

Safe Entry ၌ Check in ္ိုပ္ၿပီားမ်ွဝင္ရမည္။

္ူ ၈ေယနကထ္ကပ္ိိုၿပာီးမစိုေဝားပ ားႏ်ွင့္။

RC တ္င္သင္သည္

မလက္္်ွနဖံိုားကိိုတခလိ္္္ံိုားတပ္ဆင္ၿပီား၊အျခနားသူ
မလနားားႏ်ွင့္ တစ္မီတနခန္ၿပီားေ္ပ ။

1 m

(မတ္္၈ ရက္၂၀၂၁ တင္္တိိုားျမႇင့္ျပင္ဆင္ထနားသည္။)

Exit Pass 
ထ္က္ခ္နခင့္္ေ္လ်ွနကရ္္္ 

SGWorkPass App 
တ္င္က္စ္္ိုပ္ပ ။

RC 
သ္နားရ္္ျပသထနားေသနအခလိ္္မလနားတင္္
၊သင္သ္နား္ိိုေသနအခလိ္္ကိိုေရ္ားပ ။သ
ငR္C တ္င္တေ္႔တည္ားၾကနၾကနေ္္ိို
္လ်ွင္၊Exit Pass ကိိုတေ္႕တည္ားတ္င္ 

၃ ခိုအထသိံိုား္ိိုင္သည္။

တ္ ၤ္န အဂၤ ဗိုဒၶဟာူး ၾကနသ
ပေတား

ေသနၾကန စေ္ တ္ဂၤော္းႏ

RC 
သ္နား္ည္ျခ
င္ား။

မတ္္ ၁၀ ရက္ေ္႔မတိိုင္မီ

မတ္္ ၁၀ ရက္ေကလန္ၿပီားမ်ွ

မတ္္ ၁၀ ရက္ေကလန္ၿပီားမ်ွ

Exit Pass + တခ သ္နား ၽ္်ွင ္
သ္နား္နခလိ္  ္မ်ွန ၁ ္နရီ၊

ဥပမန သင္RC တခ သ္နား္လ်ွင္ Exit Pass 
တစ္ခိုအတ္က္ ၃္နရီ 

ေ္္ိို႔ရၿပီား၊ခရီားအသ္နားအျပ္္တစ္္နရီအခလိ
္္ရသည္။ Exit Pass 

၃ 
ခိုအသံိုားျပဳ္လ်ွင္အခလိ္ ္၉္နရီေ္္ိို႔ရၿပီား

သ္နားအျပ္္အ
တ္က္တစ္္နရီအခလိ္္ရသည္။

တ္ ၤ္န အဂၤ 

RC 
သန္ား္ညျ္ခ
င္ား။

ဗိုဒၶဟာူး ၾကန
သပေ
တား

ေသနၾကန

RC 
သန္ား္ညျ္ခင္
ား။

စေ
္

တ္ဂၤော္းႏ

RC 
သန္ား္ညျ္ခ
င္ား။

Contact tracing ကိရိယနကိိုသင္သန္ားေ္ရနအခလိ္္တိိုင္ား
ေ္ရနတိိုင္ား ယူေဆနင္သန္ားၿပီားျမင္ားႏိိုင္ေအနင္ျပသထနားပ ။


