(Updated on 1 Apr 2021)

Guide for Special Pass Holders to
visit the Recreation Centres
Step 1:
Approach your dormitory
operator to arrange an
exit timing.
Hi, I will
like to visit
the RC.

Sure! Please
fill up the
application
form.

Step 4:
At the RC, you must bring along
the signed application form and
your Special Pass before you are
allowed into the RC.

+

Step 2:
Fill up the application form and
submit it through the dormitory
operator to seek FAST Team
Lead’s approval at least two
days before the visit date. You
are only allowed to visit the RC
that was allocated to your dorm.

Step 3:
Upon getting the necessary
approval, you may visit the RC. If
transportation has not been
arranged for you, you may take
public transport to get to the RC.

RC
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Guide for Special Pass Holders to
visit the Recreation Centres
Important information to note
Mon

Wed

Tues

RC
Visit

3

Thurs

Fri

Sat

RC
Visit

Sun

•

You may visit the RCs up to 3
times a week or choose to stack
your RC visits (maximum of 3)
on the same day.

•

For example, if you stack your 3
visits, you get 9 hours and 1
hour of travelling time.

•

Only residents of COVIDcleared dormitories may visit the
RCs.

•

If you are a COVID-naïve worker,
you may only visit the RCs if you
have obtained a negative swab
test within the last 14 days

RC
Visit

Each visit to the RC:
hours

+1hour travelling time

COVID19 Swab
Test
Result:
Negative

1m

.
•

Observe the necessary Safe
Management Measures at the
RCs.

•

You are NOT allowed to visit the
community unless it is for
essential errands (please click
here to view the list of essential
errands).

If you do have essential errands to run, please ask your employers or dormitory
operators to submit the essential errand request form to the Ministry of Manpower.

(2021年4月1日更新)

特别准证（Special Pass）持有
人前往休闲中心指南
第一步：
要求您的宿舍业者给您安
排一个外出时间。

您好，我
想到休闲
中心去。

好！请填写
申请表格。

第四步：
到了休闲中心，您必须随身携
带已签署的申请表格和您的特
别准证（Special Pass），才能
获准进入休闲中心。

+

第二步：
填妥申请表格后，在前往休
闲中心至少两天前通过宿舍
业者交由FAST 团队队长批准。
您只准前往分配给您宿舍的
休闲中心。

第三步：
获得所需批准后，您即可前往
休闲中心。若是没有交通安排，
您可搭乘公交到休闲中心。

RC
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特别准证（Special Pass）持有
人前往休闲中心指南
必须注意的重要事项
Mon

Tues

Wed

前往客
工休闲
中心

Thurs

Fri

Sat

Sun

•

每星期您可前往休闲中心至多三
次。您也可选择把您前往休闲中
心的次数（至多三次）集中在同
一天。

•

例子: 若是您把三次集中在一起，
您即有九小时+一小时的往返时间。

•

只有住在不再有冠病病例出现的
宿舍的住户才可前往休闲中心。

•

若是您不曾受冠病感染，那您在
最近14天内的拭子检测结果必须
呈阴性。

前往
客工
休闲
中心

前往客
工休闲
中心

每次前往休闲中心的时间是：
三小时 + 一小时往返时间

冠病19拭
子检测结
果：

阴性

.

1m
•

在休闲中心时必须遵守必要的安
全管理措施。

•

除非是办理要事，您不准前往社
区 (请在此 点击以参阅“要事”
清单)。

若是您有要事要办，请要求您的雇主或宿舍业者代您向人力部提呈办理要事申请表格。

(மாற்றம் பசய்யப்பட்ட நாள் 1 ஏப்ரல் 2021)

சிறப்பு பாஸ் வைத்திருப்பைர்கள் பபாழுதுபபாக்கு
நிவையங்களுக்குச் பசல்ைதற்கான ைழிகாட்டி
படி 1:

பைளிபயறுைதற்கான பநரத்வத
ஏற்பாடு பசய்ைதற்காக உங்கள்
தங்கும் ைிடுதி நடத்துநவர
அணுகவும்.
ைணக்கம், நான்
ஆர்.சி.க்குச்
பசல்ை
ைிரும்புகிபறன்.

நிச்சயமாக!
ைிண்ணப்ப
படிைத்வத
நிரப்பவும்.

படி 4:
ஆர்.சி.யில் நீங்கள்
அனுமதிக்கப்படுைதற்கு முன்,
றகய ாப்பமிடப்பட்ட விண்ணப்ப
படிவத்றதயும் உங்கள் சிைப்பு
பாறையும் யகாண்டுச் பசல்ை
பைண்டும்.

+

படி 2:

ைிண்ணப்ப படிைத்வத நிவறவு
பசய்து, ஆர்.சி. ைருவக பததிக்குக்
குறைந்தது இரண்டு நாள்களுக்கு
முன்னதாகபை, ஃபாஸ்ட் குழுத்
தவைைரின் ஒப்புதவைப் பபற,
தங்கும் ைிடுதி நடத்துநர் மூைம்
சமர்ப்பிக்கவும். உங்கள் தங்கும்
ைிடுதிக்பகன ஒதுக்கப்பட்ட
ஆர்.சி.க்கு மட்டுபம பசல்ைதற்கு
உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு.

படி 3:
பதவைப்படும் ஒப்புதல்
கிவடத்ததும், நீங்கள் ஆர்.சி.க்குப்
பபாகைாம். உங்களுக்குப்
பபாக்குைரத்து ஏற்பாடு
பசய்யப்படைில்வை எனில்,
நீங்கள் ஆர்.சி.க்குச் பசல்ை பபாது
பபாக்குைரத்வத எடுத்துச்
பசல்ைைாம்.
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(மாற்றம் பசய்யப்பட்ட நாள் 1 ஏப்ரல் 2021)

சிறப்பு பாஸ் வைத்திருப்பைர்கள் பபாழுதுபபாக்கு
நிவையங்களுக்குச் பசல்ைதற்கான ைழிகாட்டி
கவனிக்க வவண்டி
Mon

Tues

Wed

ஆர்.
சிக்கு
வரு
றக
அளி
த்தல்

Thurs

Fri

ஆர்.சி
க்கு
வரு
றக
அளித்
தல்

Sat

Sun

ஆர்.சி
க்கு
வரு
றக
அளித்
தல்

ஆர்.சி.க்கு ஒவ்பைாரு ைருவகயும்:

3 மணிவநரம் +1
பயண பநரம்

முக்கி
•

நீ ங்கள் வாரத்திற்கு 3 முறை
வறர ஆர்.சி.களுக்குச்
யசல்லலாம். அல்லது ஒவர
நாளில் அடுத்தடுத்து
யசல்லலாம். (அதிகபட்சம் 3
முறை)

•

எடுத்துக்காட்டாக, ஆர்.சி.க்கான
உங்களது 3 ைருவககளும்
அடுத்தடுத்து இருந்தால்,
உங்களுக்கு 9 மணிபநரமும் 1
மணிபநர பயண பநரமும்
கிவடக்கும்.

•

பகாைிட் இல்வை என்று
அறிைிக்கப்பட்ட தங்கும்
ைிடுதிகளில் ைசிப்பைர்கள்
மட்டுபம ஆர்.சி.களுக்குச்
பசல்ைைாம்.

•

நீங்கள் பகாைிட் பாதிப்பு இல்ைாத
ஊழியராக இருந்தால், கடந்த 14
நாள்களில் பசய்யப்பட்ட ஸ்ைாப்
பரிபசாதவனயில் உங்களுக்குக்
பகாைிட் பாதிப்பு இல்வை எனும்
பட்சத்தில் மட்டுபம நீங்கள்
ஆர்.சி.களுக்குச் பசல்ைைாம்.

மணிபநர

பகாைிட்19
ஸ்ைாப்
பரிபசாத
வன
முடிவு:

வநாய்
பாதிப்பு
இல்றல

1m

மான தகவல்கள்

.
•

ஆர்.சி.களில் அைசியப்படும்
பாதுகாப்பான நிர்ைாக
நடைடிக்வககவளக் கவடப்பிடிக்க
பைண்டும்.

•

அத்தியாைசிய காரியங்களுக்கு
அல்ைாது சமூகத்தினரிவடபயச்
பசல்ை உங்களுக்கு அனுமதி
இல்வை (அத்தியாைசிய
காரியங்களின் பட்டியவைக் காண
இங்பக தட்டவும்).

கைனிப்பதற்கு உங்களுக்கு அத்தியாைசிய காரியங்கள் இருப்பின், தயவுபசய்து உங்கள்
முதைாளிகளிடபமா தங்கும் ைிடுதி நடத்துநர்களிடபமா அத்தியாைசியக் காரிய
பகாரிக்வக படிைத்வத மனிதைள அவமச்சிடம் சமர்ப்பிக்குமாறு பகட்டுக்பகாள்ளவும்.

(১লা এনপ্রল ২০২১-এ আপণডট করা হণয়ণে)

নবণশ্ষ পাস কহাল্ডারণদর নবণিাদি
ককন্দ্রগুনল-কত (RC) যাওয়ার জিয োইড
ধাপ ১:
যাওয়ার সময় নির্ধারণের জিয
আপিার ডরণমটনর অপাণরটণরর
সাণে কো বলুি।
হাই, আনম
RC-কত
কযণত চাই।

অবশ্যই!
আণবদি পত্রটি
পূরে করুি।

ধাপ ৪:
RC-কত প্রণবণশ্র অিুমনত কপণত
আপিাণক অবশ্যই স্বাক্ষনরত
আণবদিপত্র এবং আপিার
নবণশ্ষ পাসটি সাণে নিণয় RCকত আসণত হণব।

+

ধাপ ২:
আণবদি পত্রটি পূরে করুি এবং
FAST টিম নলডাণরর অিুণমাদণির
জিয যাওয়ার তানরণের কমপক্ষে
দুদদন আণে ডরণমটনর অপাণরটণরর
মার্যণম জমা নদি। আপিাণক
ককবলমাত্র আপিার ডণমধর জিয
বরাদ্দকৃ ত RC-কত যাওয়ার অিুমনত
কদওয়া হণব।

ধাপ ৩:
প্রণয়াজিীয় অিুণমাদি পাওয়ার পণর,
আপনি RC-কত কযণত পারণবি। যনদ
আপিার জিয ট্রান্সণপাণটধর বযবস্থা িা
করা হয়, তণব আপনি RC-কত
যাওয়ার জিয পাবনলক ট্রান্সণপাটধ নিণত
পাণরি।

RC

(১লা এনপ্রল ২০২১-এ আপণডট করা হণয়ণে)

নবণশ্ষ পাস কহাল্ডারণদর নবণিাদি
ককন্দ্রগুনল-কত (RC) যাওয়ার জিয োইড
খেয়াল রাোর জনয গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
Mon

Tues

আরদি
(RC)খত
যাওয়া

Wed

Thurs

Fri

Sat

Sun

•

আপনি সপ্তাণহ ৩ বার পযধন্ত RC-কত
কযণত পারণবি বা আপিার RC-কত
যাওয়া একত্র কণর একই নদণি (সণবধাচ্চ
৩ বার) কযণত পারণবি।

•

উদাহরেস্বরূপ, আপনি যনদ আপিার ৩
বার RC-কত যাওয়া একনত্রত কণরি
তণব আপনি ৯ ঘন্টা RC-কত কঘারার
সময় এবং ১ ঘন্টা ভ্রমণের সময়
পাণবি।

•

ককবলমাত্র ককানিড মুক্ত ডরণমটনরর
বানসন্দারা RC-কত কযণত পারণবি।

•

আপনি যনদ ককানি্ণড সংক্রানমত িা
হণয় োণকি এবং আপনি যনদ েত ১৪
নদণির মণর্য আপিার কসায়াব কটণের
ফলাফল
কিণেটিি
কপণয়
োণকি
ককবলমাত্র তাহণলই আপনি RC-কত
কযণত পারণবি।

আরদি
(RC)খত
যাওয়া

আরদি
(RC)-খত
যাওয়া

প্রণতযকবার RC-কত যাওয়া:

৩ ঘন্টা + ১ ঘন্টা ভ্রমণের

সময়

ককানিড-১৯
কসায়াব
কটণের
ফলাফল:

খনক্ষেটিভ

1m

.
•

RC-কত প্রণয়াজিীয় নিরাপদ
পনরচালিার বযবস্থাগুনল কমণি চলুি।

•

আপিার
প্রণয়াজিীয়
কাজ
োড়া
সম্প্রদাণয়র কলাকজণির সাণে কদো
করার অিুমনত কিই (দয়া কণর
প্রণয়াজিীয় কাণজর তানলকা কদেণত
এোণি নিক করুি)।

আপিার যনদ প্রণয়াজিীয় কাণজর জিয বাইণর যাওয়ার দরকার হয় তাহণল
দয়া কণর আপিার নিণয়ােকতধ া বা ডরণমটনর অপাণরটরণক জিশ্নক্ত
মন্ত্রোলণয়র কাণে প্রণয়াজিীয় কাণজর অিুণরাণর্র ফমধ জমা নদণত বলুি।

(ได้อปั เดตแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2021)

คำแนะนำสำหรับผู้ถือบัตรพิเศษที่จะไปเยี่ยมศูนย์สนั ทนำกำร
ขั้นตอนที่ 1
ไปติดต่อผู้ประกอบกำรหอพัก
เพื่อจัดเวลำให้ คณ
ุ ออก
สวัสดี ข้าฯ
ประสงค์ไปเยีย่ ม
ศูนย์สนั ทนำกำร

ได้เลย ขอกรอกใบ
สมัครก่อน

ขั้นตอนที่ 4
ขณะไปที่ศูนย์สันทนาการคุณต้องนาใบสมัครทีล่ ง
ชื่ อแล้วและบัตรพิเศษของคุณด้วยเพื่อคุณจะได้รับ
อนุญาตให้เข้าไปศูนย์สันทนาการได้

+

ขั้นตอนที่ 2
ขอกรอกใบสมัครและยืน่ ฝากกับผูป้ ระกอบการ
หอพักเพื่อขออนุญาตจากหัวหน้าทีม FAST
ล่วงหน้ ำอย่างน้อยสองวันก่อนวันที่จะไปเยีย่ ม
คุณจะไปได้ที่ศูนย์สันทนาการตามที่หอพักของ
คุณจัดสรรให้เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3
เมื่อคุณได้รับอนุญาตแล้วคุณก็เข้าไป
เยีย่ มศูนย์สันทนาการได้ หากไม่มีการ
จัดเตรี ยมรถไปส่ ง คุณใช้บริ การรถ
สาธารณะได้ไปยังที่ศูนย์สันทนาการ

RC

(ได้อปั เดตแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2021)

คำแนะนำสำหรับผู้ถือบัตรพิเศษที่จะไปเยี่ยมศูนย์สนั ทนำกำร
ข้ อมูลสำคัญทีค่ วรทรำบ
Mon

Tues

ไป
เยี่ยม
RC

Wed

Thurs

Fri

Sat

•

ให้คุณไปเยีย่ มศูนย์สันทนาการได้ถึง 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์หรื อเลือกที่จะสะสมรวมกันการเยีย่ มของ
คุณในวันเดียวกัน (สู งสุ ด 3 ครั้ง)

•

ตัวอย่างเช่น หากคุณสะสมรวมกันการเยีย่ ม 3
ครัง้ คุณจะได้มเี วลา 9 ชัวโมงกั
่
บการเดินทาง
อีก 1 ชัวโมง
่

•

ให้เฉพาะผูท้ ี่พกั อาศัยในหอพักที่ได้รับการปลอด
โควิด เท่านั้นจึงจะไปยีย่ มศูนย์สันทนาการได้

•

หากคุณเป็ นคนงานที่ไม่ได้รับตรวจเชื้อไวรัส โค
วิด คุณจะไปที่ศูนย์สันทนาการได้ก็ต่อเมื่อคุณ
ได้รับการตรวจสอบเชื้อไวรัสและผลปรากฏว่า
ในช่วง 14 วันที่ผา่ นมาคุณไม่ได้ติดเชื้อ

ไป
เยี่ยม
RC

ไปเยี่ยม
RC

การเยีย่ มศูนย์สันทนาการแต่ละครั้งมีเวลา
3 ชัว่ โมง บวกกับการเดินทางอีก 1 ชัว่ โมง

ผลการ
ตรวจสอบ
เชื้อโควิด
19 ปรากฏ
ว่า ไม่ติด

1m

Sun

.
•

ปฏิบตั ิตามมาตรการจัดการความปลอดภัยที่
จาเป็ นที่ศูนย์สันทนาการต่างๆ

•

ห้ามไปเยีย่ มชุมชนเว้นแต่มีไว้เพื่อธุ ระที่จาเป็ น
(โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายการชื่อธุ ระที่จาเป็ น)

หากคุณมีธุระสาคัญที่ตอ้ งทา โปรดสอบถามนายจ้างหรื อผูป้ ระกอบการ
หอพักของคุณเพื่อส่ งแบบฟอร์มขอทาธุระที่จาเป็ นกับกระทรวงแรงงาน

(ဧျပီလ ၁ ရ္္၂၀၂၁ တြင္တကို်ားျမႇင့္ျပင္ဆင္ထာ်ားသည္)

Special Pass စပယ္ရယ
ွ ္ပတ္စ္
္ င
ကို ေ
္ ဆာင္သမ
ူ ာ်ားအတြ္အ
္ ပန္်ား
ေျဖစခန္်ားမ ာ်ား Recreation Centres သကို႔သြာ်ားရန္လမ္်ားၫႊန။္
အဆင္(့ ၁)။
သင္၏အေဆာင္တာဝန္ခံအာ်ား
ထြ္္ခြာခ ကန္္ကိုစီစဥ္ေပ်ားရန္ေ
တာင္်ားဆကိုပါ။
ဟကိုင္်ား၊
္ြၽန္ေတာ္
RC
သကို႔သာြ ်ားခ င္ပါ
တယ္။

ရတာေပါ့၊
ေလွ ာ္္လႊာ္ကိုေ
္ ်ားဇူ်ားျပဳ၍ျဖည့္ပါ။

အဆင့္(၄)။
RC
တြင္သင္လ္္မွတထ
္ ်ားကို ထာ်ားေသာေလ ွာ
္္လႊာ ေဖာင္ြားႏွင့္
သင္၏ Special Pass
္ကိုျပၿပီ်ားမွသာသင့္အာ်ားRCအတြင္်ားဝင္ခင
ြ ့္
ျပဳမည္။

+

အဆင့္(၂)။
ေလ ွာ္္လႊာျဖည့္ၿပီ်ားအေဆာင္တာဝ
န္ခံမွတဆင့္၊Fast Team Lead ၏
ခြင့္ျပဳခ ္္္ကို္မသြာ်ားမီအနည္်ားဆံို်ား ၂
ရ္္ႀ္ကဳတင္ေလ ွာ္္ပါ။
သင္၏ေဒၚမ္္ထရီအတြ္ခ
္ ြဲြေဝသ
တ္မွတ္ထာ်ားသည့္ RC
သကို႔သါသင္သြာ်ားြားႏကိုင္သည္။

အဆင့္(၃)။
သင္သြာ်ားရန္ထ္
ြ ခ
္ ာြ ခြင့္ရၿပီ်ားပါ္ RC
သကို႔သြာ်ားြားႏကိုင္သည္။သင့္အ
တြ္္ RC
သြာ်ားရန္ေမာ္ေတာ္္ာ်ားမစီစဥ္ေပ်ားပါ္၊
အမ ာ်ားသံို်ားယာဥ္
ရထာ်ားမ ာ်ားစီ်ား၍သြာ်ားြားႏကိုင္သည္။

RC

(ဧျပီလ ၁ ရ္္၂၀၂၁ တြင္တကို်ားျမႇင့္ျပင္ဆင္ထာ်ားသည္)

Special Pass စပယ္ရယ
ွ ္ပတ္စ္
္ င
ကို ေ
္ ဆာင္သမ
ူ ာ်ားအတြ္အ
္ ပန္်ား
ေျဖစခန္်ားမ ာ်ား Recreation Centres သကို႔သြာ်ားရန္လမ္်ားၫႊန။္
မွတ္သာ်ားရန္အေရ်ားႀ္ီ်ားေသာသတင္်ားအခ ္္အလ္္။
Mon

Tues

Wed

RC
သြာ်ားလ
ည္ျခင္်ား။

Thurs

Fri

Sat

RC
သြာ်ားလ
ည္ျခင္်ား။

Sun

RC
သြာ်ားလ
ည္ျခင္်ား။

RC သြာ်ားရန္တေခါ္္စာ

၃နာရီ+ ၁နာရီ ခရီ်ားသြာ်ားခ ကန္

• သင္သည္ RC
မ ာ်ားသကို႔တပတ္လ ွင္၃ႀ္ကမ္အထကသာြ ်ားခြင့္႐ွိွကသည္။
သကို႔မဟိုတ္ RC သြာ်ားခြင့္ ၃
ႀ္ကမ္စာစိုထာ်ားြားႏကိုင္သည္။(အမ ာ်ားဆံို်ား
တေန႔တည္်ား ၃ႀ္ကမ္စာ)
• ဥပမာ၊ သင္ ၃ေခါ္္စာစိုထာ်ားပါ္ ၉ နာရီေနရျပီ်ား ၁
နာရီ ခရီ်ားသြာ်ားခ ကန္ရမည္။

• COVIDေရာဂါ္င္်ား႐ွိွင်ား္ ေၾ္ာင္်ားသတ္မွတ္ထာ်ားေသာ
ေဒၚမ္္ထရီ
တြင္ေနသူမ ာ်ား္ကိုသာ RC မ ာ်ားသကို႔သြာ်ားခင
ြ ့္ျပဳိုသည္။

COVID-19
Swab
ဆြပ္စမ္်ားသ
ပ္မႈအေျဖ-

ေရာဂါမ႐ွိွက

1m

• သင္ COVID ေရာဂါ႐ွိွကမ႐ွိွက
မေသခ ာေသာအလိုပ္သမာ်ားျဖစ္လ ွင၊္ ဆြပ္ swab
စမ္်ားသပ္မႈလိုပ္ၿပီ်ားေရာဂါမ႐ွိွက ဟိုလန
ြ ္ခြဲ့ေသာ
၁၄ရ္္အတြင္်ား
အေျဖထြ္္ျပီ်ားမွသာRC သကို႔သြာ်ားခင
ြ ့္႐ွိွကသည္။

• RC
မ ာ်ားတင
ြ ္လကို္္နာရမည္အြားႏၱရာယ္္င္်ားေရ်ားစည္်ားမ ဥ္်ား
မ ာ်ား္ကို
မကမကဖာသာၾ္ည့္႐ွိႈလကို္္နာရမည္။

• ္ြန္ျမဴနတီအတြင္်ားသကို႔မသြာ်ားမျဖစ္ေသာ္ကစၥမ ာ်ားမ႐ွိွက
ဘြဲ မသြာ်ားရ။
(မသြာ်ားမျဖစ္ေသာ္ကစၥမ ာ်ားစာရင္်ား္ကိုသကရန္
ဤေနရာတြင္္လစ္
လိုပ္ပါ)
မသြာ်ားမျဖစ္သည့္ ္ကစၥ မ ာ်ားအတြ္္သြာ်ားေရာ္္ေဆာင္ရြ္္ရန္
႐ွိွကပါ္၊သင္၏အလိုပ္႐ွိွင္သကို႔မဟိုတ္ ေဒၚမ္္ထရီ တာဝန္ခံအာ်ား
လိုပ္ရမည့္လိုပ္ငန္်ားစာရင္်ား္ကိုေရ်ားၿပီ်ား Ministry of Manpower လူသာ်ားစြမ္်ားအင္ဝန္ၾ္ီ်ားဌါနမွခင
ြ ့ျ္ ပဳခ ္္ရယူရန္ေျပာပါ။

