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ARAHAN 1/2020 

DI BAWAH BAB 62A AKTA PENYAKIT BERJANGKIT PENGGAL 204 

 

1. Menurut Perintah Akta Penyakit Berjangkit (Pindaan) 2020 yang 

berkuatkuasa bermula 30 Januari 2020 dan sebagaimana kenyataan media 

Kementerian Kesihatan yang disiarkan pada 5 Jamadilakhir 1441 

bersamaan dengan 30 Januari 2020, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha 

Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei 

Darussalam akan melaksanakan beberapa langkah-langkah 

pengawalan jangkitan 2019-nCoV seperti berikut: 

 

1.1. Mana-mana pelawat dari Wilayah Hubei atau sesiapa yang 

memegang paspot Republik Rakyat China yang dikeluarkan di 

Hubei tidak akan dibenarkan masuk ke Negara Brunei 

Darussalam; 

 

1.2. Sesiapa yang telah pergi ke Wilayah Hubei dalam masa 14 hari 

sebelum tiba ke Negara Brunei Darussalam, tidak akan 

dibenarkan memasuki negara ini, kecuali rakyat dan penduduk 

tetap Negara Brunei Darussalam;   

 

1.3. Sesiapa yang telah berada di negara China dalam masa 14 hari 

sebelum tiba di Negara Brunei Darussalam dan dibenarkan 

masuk ke Negara ini akan dikehendaki untuk menjalani self-

isolation selama 14 hari;  
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1.4. Rakyat atau penduduk tetap Negara Brunei Darussalam yang 

sedang berada di China (tanpa mengira wilayah) boleh 

dibenarkan untuk masuk  kembali ke Negara Brunei Darussalam. 

Mereka akan dikehendaki untuk menjalani self-isolation selama 

14 hari. Dalam pada itu, mana-mana rakyat atau penduduk tetap 

Negara Brunei Darussalam yang sakit dan sedang berada di China 

adalah dinasihatkan untuk menangguhkan kepulangan mereka 

ke negara ini dan adalah dinasihatkan untuk mendapatkan 

bantuan pihak Kedutaan Negara Brunei Darussalam di China 

untuk nasihat selanjutnya; dan 

 

1.5. Penduduk Negara Brunei Darussalam adalah ditegah dari 

melakukan sebarang perjalanan ke Wilayah Hubei dan 

dinasihatkan untuk menangguhkan perjalanan yang tidak 

penting ke China. 

 

2. Kesemua langkah-langkah tambahan di atas adalah bersifat 

sementara sahaja dan akan diteliti dari masa ke masa. 

 

3. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar arahan yang telah 

dikeluarkan ini maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah 

Akta Penyakit Berjangkit (Penggal 204) yang mana jika didapati 

bersalah boleh membawa denda sehingga $10,000 atau penjara 

sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali.  

 

 

 

Tarikh: 26 Syawal 1441 

 18 Jun 2020 


