
 
 

 

 

 

 

 

 

ទីភ្នា កង់ារUSAIDប ោះពុម្ពប ៀវបៅណែនាំជាប ើកដាំបូង តីពី ហ- 
គម្នប៍េកូបទ ចរែ៍នៅតំបនខ់ាងន ើននទននេបម្គងគ 
គបរោង ព្រពឡង ់ ព្បតង រប ់ទីភ្នា កង់ារជាំនួយអាបម្រកិ USAID 
 នជួយ  (កម្មវធីិផ្លា  ់បតូរណដ ម្ិនយកព្រពប ើម្កបធវើជាផ ិតផ ប ើ) 
NTFP-EP កាុងការចងរកង និងប ោះពុម្ពផាយបោ ការែ៍ណែនាំ 
 តីពីការបបងកើត    និងការរគបរ់គង ហគម្នប៍េកូបទ ចរែ៍ព្នណផាកខាង 
ប ើព្នដងទបនាបម្គងគ។        បោ ការែ៍ណែនាំបនោះរតូវ នបបងកើតបឡើង 
បោយ ហការជាម្យួភ្នគីពាកព់័នធ     បោយណផែកប ើបទពិបោធន៍រប ់ 
 ហគម្ន ៍េងគការបរៅរោា ភ ិ       និងអាជាា ធរមូ្ ោា នបៅកាុងតាំបន ់
បម្គងគប ើ។ បៅព្ងៃទី២៧ ណែកកកោ ប ចកតីណែនាំរតូវ នេនុវតតបៅបែតត 
រកបចោះ បោយោនការចូ រមួ្ពីេភិ  រងបែតត            និងតាំណាងម្នទីរ 
បទ ចរែ៍បែតត ម្នទីរបរោិា ន និងម្នទីរក ិកម្ម រកុាា របោញ់ និងបនោទ 
រពម្ទាំងអាជាា ធរមូ្ ោា នព្ដគូ េងគការបរៅរោា ភិ     និង     ោជិក 
 ហគម្ន។៍ បោ ការែ៍ណែនាំទាំងបនោះរមួ្ោន៖    ការកាំែតទី់តាំង 
 ហគម្នប៍េកូបទ ចរែ៍ងមីណដ ោន កាត នុព           ការបរជើ បរ ើ  
 ោជិកគែៈកោម ធិការ ការកោង ម្តាភ្នព ហគម្ន ៍
ការេភវិឌ្ឍនផ៍ ិតផ បេកូបទ ចរែ៍ យុទធោស្ត តទីផារ េភ ិ កិចច 
និងការរតួតពិនិតយ។ បនោះជាបោ ការែ៍ណែនាំផាូវការដាំបូង តីពី
ការបបងកើត និងការរគបរ់គង ហគម្នប៍េកូបទ ចរែ៍បៅកម្ពុជា។ 
ជាម្យួនឹងបោ ការែ៍ណែនាំងមីបនោះ អាជាា ធរថ្នា ក់បរកាម្ជាតិ 
 ហគម្ន ៍   និងេងគការបរៅរោា ភិ  អាចបរបើរ  ់វាជាណផនទីបងាា ញ 
ផាូវ រោប់ការបបងកើត      និងផសពវផាយ ហគម្នប៍េកូបទ ចរែ៍របកប 
បោយបជាគជយ័។ 
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កាំណែទរម្ងវ់ ័ិយេបរ់ ាំរតវូបផ្លត តប ើបរោិា ន ិកាណដ ងាយរ  ួ
 រោបកុ់ោរ 
កាំណែទរម្ងក់ារេប់រ ាំតម្ោលាបផ្លត តប ើការេបរ់ ាំ បរយិាកា ណដ ងាយ 
រ ួ  រោបកុ់ោរ និងវធីិោស្ត តបបរងៀនងមី។ បនោះបបើតម្ការប ើកបឡើង
រប ់បលាកបែឌិ ត ណាត ប ុនបរឿន រដាប ខាធិការរប ់រក ួងេបរ់ ាំ 
យុវជន   និងកីឡា   កាុង ិកាា ោលាពិបរោោះបយាប ់។ បលាក នប ើក 
បឡើងេាំពីអាទិភ្នពទាំង ៨ រប ់រក ួងេបរ់ ាំ យុវជន និងកីឡា រមួ្ោន៖ 
កាំណែទរម្ងោ់លាបរៀន ការេភវិឌ្ឍរគូតម្រយៈរគូ ការេបរ់ ាំឌី្ជីង  
ការេបរ់ ាំវទិាោស្ត ត និងបបចចកវទិា ការប ើកកម្ព ់ការេប់រ ាំ ុែភ្នព 
ការេភវិឌ្ឍយុវជនបដើម្បពីរងឹងជាំនញ តវតសទី          ២១      ការបបងកើត 
ម្ជឈម្ែឌ  ឧតតម្ភ្នពកាុងរគឹោះោា នឧតតម្ ិកា   ការកោងរបពន័ធ  និង 
ការេភវិឌ្ឍន ៍ម្តាភ្នព។ បលាកបែឌិ ត ប ុនបរឿន  នប ាើឱ្យភ្នគីពាកព់ន័ធ 
និងេាកចូ រមួ្ទាំងេ ់បរៀបចាំការោា បនជារបព័នធទកទ់ងនឹងការបរៀបចាំ
បោ នបយា យ ការរគប់រគងោលាបរៀន និងវធីិោស្ត តបបរងៀន។ 
បលាកបែឌិ ត ប ុនបរឿន  នបធវើេនុោ នក៍ាំែតយ់ា៉ា ងចា ់ពីវឌ្ឍនភ្នព 
បញ្ហា រប ម្ និងវធិានការនន បដើម្បទីទួ យកគាំនិត 
និងបទពិបោធនប៍ៅតម្ោា នភ្នពជាកណ់ តង។ បលាក នរ ប់ម្ស្តនតីឲ្យ
កាំែតឲ់្យ នចា ់ពីវឌ្ឍនភ្នព បញ្ហា រប ម្ និងវធិានការជួយ ដ ់
េាកេបរ់ ាំស្ត តីបៅថ្នា ក់ជាតិ ថ្នា ក់បរកាម្ជាតិ និងថ្នា កោ់លា។ 
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 តវជាង ៥៦០ កា រតវូ នជួយ  បស្តងាគ ោះបោយេាកេភរិកសបៅកាុង 
រតីោ ទី ១ 
កាុង ឆ្ា ាំ ២០២២ បនោះ រយៈបព បីណែដាំបូង រកុម្ បស្តងាគ ោះ តវព្រពព្ន ម្ពន័ធ 
 តវព្រពកម្ពុជា នជួយ  បស្តងាគ ោះ តវ នជាង ៥៦០ កា ។ រកុម្េាក 
េភរិកស នេនុវតតរបតិបតតិការរាប់រយករែី បដើម្បទីប់ោក តក់ារជួញដូរ 

 
២២០៧២៦ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្ស៍្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី២៦  

២៥ កកកោ ២០២២ -៣១ កកកោ ២០២២ 

https://www.khmertimeskh.com/501121451/usaid-publishes-first-guidebook-on-upper-mekong-ecotourism-community/
https://www.khmertimeskh.com/501121290/education-reform-needs-to-focus-on-child-friendly-environment/


 តវព្រពែុ ចាប ់  រមួ្ទាំងការជួយ  បស្តងាគ ោះ    និងការរបឹេូ  តវព្រពផង 
ណដរ។  តវណដ របឹេូ  នចាំនួន   ១៥០     កា រតូវ នបោោះណ ងឱ្យ 
រត បប់ៅកាុងព្រពវញិ ែែៈណដ ម្និទនច់ា ់ថ្នបតើចាំនួនណដ បៅ 
  ់គួណតបោោះរោយយា៉ា ងដូចបម្តចបដើម្បពីរងឹង ុែភ្នពរប ់ តវទាំង
បនោះ ។របភព នបណនាម្ថ្ន     តវណដ ជួយ  បស្តងាគ ោះ នបរចើនជាង 
បគបាំផុតគឺេបែតើ ក ណដ កាុងបនោះ  ៩៨កា រតូវ នជួយ  បស្តងាគ ោះ 
និង២០កា រតូវ នបោោះណ ង។ េាកេភរិកស នេាំពាវនវឲ្យោនការ
ចូ រមួ្បណនាម្បទៀតកាុងការរបយុទធរបឆ្ាំងបដើម្ប ីបស្តងាគ ោះ តវព្រព និង
ព្រពប ើរប ់កម្ពុជា។ រោា ភ ិ  នេនុវតតវធិានការបបងកើន នតិ ុែកាុង
តាំបនក់ារពារជាបរចើនរបៅកាុងរបបទ ។ រក ួងបរោិា ន នោន 
របោ នថ៍្នការការពារ តវព្រពអាចបធវើបៅ នតម្រយៈការចូ រមួ្ពី 
ម្ស្តនតីឧទាន។ រក ួងក ៏នេនុវតតយុទធនការ អន្ទា កសូ់នយ     Zero-
Trap បៅកាុងបែតតនន ណដ ប ើញមានការបាំផ្លា ញ   
ន ើយបានហាម្ឃាតក់ារោកេ់នទ ក ់តវព្រព។ 
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រក ួងបរៀបចាំទិវាយុវជនេនតរជាតរិបណាាំងកង ់

រក ួងការងារ និងបែតុ ោះបណាត  វជិាា ជីវៈ  នឹងរ រពធទិវាយុវជនេនតរជាតិ 
ឆ្ា ាំ២០២២ បៅព្ងៃទី៦ ណែ ីហា    តម្រយៈរពឹតតិការែ៍ជិោះកងក់ាុងបោ  
បាំែងបងាា ញនូវោម្គគីភ្នព និងការោាំរទ រោបក់ាររមួ្បញ្ចូ   និងការ 
ប ើកកម្ព ់ឱ្កា ការងារ រោប់ជនពិការ។ បៅកាុងប ចកតីរបកា ព្ងៃទី 
២៦ ណែកកកោ ននិយាយថ្ន  រពឹតតិការែ៍ព្ងៃបនោះនឹងរតូវ នបរៀបចាំបឡើង 
ជាម្យួនឹងកម្មវធីិការងារ ម្រម្យ រោបយុ់វជន (DEY II) ណដ រគបរ់គង 
បោយរក ួង និងេងគការ ហរបជាជាតិបៅកម្ពុជា បោយកាំែតថ់្ន 
រពឹតតិការែ៍បនោះនឹងចាប់បផតើម្បៅមុ្ែ នាិ ត និងម្ជឈម្ែឌ  
ពិពរ័ែ៍បកាោះបពរជ បៅរាជធានីភាាំបពញបៅបោ៉ា ង ៥ រពឹក។ កម្មវធីិបនោះនឹង 
បរៀបចាំបៅព្ងៃបៅរ ៍  ទី៦  ណែ ីហា  បដើម្បរី រពធទិវាយុវជន
េនតរជាតិឆ្ា ាំ២០២២ និងជាំរញុចាំណាបអ់ារម្មែ៍  និងការយកចិតតទុកោក ់
ពីភ្នគីពាកព់ន័ធ ាំខាន់ៗ           ដូចជារោា ភ ិ            និងេាកបបងកើត 
បោ នបយា យ វ ័ិយឯកជន ព្ដគូេភវិឌ្ឍន ៍ និងោច  ់ជាំនួយជាតិ 
និងេនតរជាតិកាុងការោាំរទ។ ការ រម្ប រមួ្  នឹងបបងកើតការងារ ម្រម្យ 
និងរមួ្បញ្ចូ   រោបយុ់វជនពិការ។ 

របភព: The Phnom Penh Post 

េងគការ ហរបជាជាតិ រម្ប រម្ ួបោ នបយា យប្ាើយតបបៅ
នឹងវបិតតិប បៀងអាហារ ក  

របធានម្ហា នាិ តេងគការ ហរបជាជាតិ    (UNGA)  និងជារបធាន 
គែៈកោម ធិការ នតិ ុែប បៀងពិភពបលាក    (CFS)  ព្នេងគការប បៀង 
អាហារ និងក ិកម្មព្នេងគការ ហរបជាជាតិ   (FAO)      ន ហការ 
បរៀបចាំរពឹតតិការែ៍ពិប  ករម្តិែព ់ម្យួ   បដើម្បជីាំរញុការប ា្ើយតបបោ  
នបយា យ ក ណដ  ន រម្ប រម្ួ ។  ចាំបពាោះវបិតតិប បៀងអាហារ 
បចចុបបនា  ោាំរទបោយ រកុម្ប ា្ើយតបវបិតតិ ក រប ់េគគប ខាធិការ តីពី 
អាហារ ថ្នម្ព  និងហិរញ្ញ វតាុ”។ េាកចូ រមួ្ោនដូចជា
េាកតាំណាងឱ្យរដា របពន័ធេងគការ ហរបជាជាតិ  ងគម្ ីុវ ិ 
វ ័ិយឯកជន បែឌិ ត ភ្ន 
និងេាកពាកព់ន័ធបផសងបទៀត នណចករ ាំណ កគាំនិតផតួចបផតើម្   និងពិភ្នកាេាំពី 
យុទធោស្ត ត  និងជបរម្ើ បោ នបយា យបដើម្បកីាំែតត់ាំបនណ់ដ កាំពុង 
រកីចបរម្ើនព្នការរបួរមួ្ោា               កាុងការបោោះរោយវបិតតិប បៀងអាហារ 
ពិភពបលាក។ គូ បញ្ហា ក់ការរកប ើញព្នរ យការែ៍ឆ្ា ាំ ២០២២ 
 តីពីោា នភ្នព នតិ ុែប បៀង និងអាហារបូតាម្ភកាុងពិភពបលាក (SOFI 
២០២២)  និងការ ៉ា នរ់បោែនបព ងមីៗបនោះរប ់ធនោរពិភពបលាក 
ថ្ន ជបោា ោះបៅេ ុយណរកននឹងបធវើឱ្យម្នុ សចាំនួន ៩៥  លាននក់បណនាម្បទៀត 
ធាា កចូ់ បៅកាុងភ្នពរកីរកខាា ាំង បហើយ   ៥០   លាននកចូ់ បៅកាុងភ្នព 
ធៃនធ់ៃរ។ បលាក Abdulla Shahid របធាន UNGA 
 នបៅោា នភ្នពបនោះថ្ន "ធៃន់ធៃរ"។ ោត ់ននិយាយថ្ន ពួកបយើង 
រតូវណតរបមូ្ ផតុ ាំរមួ្ោា បដើម្បកីាតប់នាយភ្នពេតឃ់ាា ន និងកងវោះអាហារបូតាម្ភ 
ជា ក  បហើយបោោះរោយកតត ណដ ប៉ាោះពា ់ដ ់ពួកបគ" និងជាំរញុឱ្យ 
"ការបបតជាា ចិតតកានណ់ត ីុជបរៅចាំបពាោះពហុភ្នគីនិយម្" បរពាោះថ្ន 
"ោនណតរមួ្ោា បទបទើបបយើងអាចកាតប់នាយភ្នពេតឃ់ាា ន កងវោះ 
អាហារបូតាម្ភ    វបិតតិណដ កាំពុងបកើតោន និងវ ិម្ភ្នពណដ រមួ្ 
ចាំណែកដ ់ជាំងឺទាំងបនោះ" ។ 

របភព: IISD 
 

ទីរកងុ Wuhan ព្នរបបទ ចិន បិទ ងាក តណ់ដ ោនម្នុ សចាំនួន ១ 
លាននក ់ជុាំវញិករែី Covid-19 ណដ ម្និោនបរាគ ញ្ហញ  

ទីរកុង Wuhan កាុងរបបទ ចិន  នបិទ ងាក តម់្យួ ណដ ោនរបជាជន 
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https://phnompenhpost.com/national/ministry-holds-international-youth-day-cycling-challenge
https://sdg.iisd.org/news/un-coordinates-policy-responses-to-global-food-crisis/


ជិតម្យួលាននក ់ បនទ បពី់ នរកប ើញករែី Covid-១៩ បនួករែី 
ណដ ម្និោនបរាគ ញ្ហញ  បោយោរណត ការរាតតាតព្នជាំងឺបនោះ 
ម្និោនឱ្កា កាុងការទបោ់ក ត់ការផទុោះបឡើងវញិ               បរកាម្ 
បោ នបយា យ Covid  ូនយ  ដតឹ៏ងរុងឹរប ់របបទ ចិន។ 
អាជាា ធរបៅកាុងរ ុក Jiangxia ព្នទីរកុង Wuhan 
ណដ ោនរបជាជនជាង ៩៧០,០០០ នក ់នរបកា កា ពីព្ងៃពុធថ្ន 
តាំបនទី់រកុង ាំខាន់ៗ រប ់ែាួននឹងេនុវតត               "វធិានការរតួតពិនិតយ 
បបណាត ោះអា នា" រយៈបព បីព្ងៃ។ កណនាងកម្ានត - រមួ្ទាំង រ បរាងកុន 
និងហាងកាបហវេីុនធឺែិត     គាីនិកតូចៗ   និងទីផារផ ិតផ ក ិកម្ម 
រតូវ នបិទ។ ការទទួ ទនអាហារកាុងបភ្នជនីយោា ន និងការជួបជុាំធាំ ៗ 
ចាបពី់ការ ណម្តងរហូតដ ់ នាិ ីទរតូវ នផ្លែ ក។      កណនាងបោរពបូជា 
ទាំងេ ់រតូវ នបិទ បហើយ កម្មភ្នពោ នរតូវ នហាម្ឃាត់
ែែៈណដ រគឹោះោា នបបរងៀន និងកណនាងបទ ចរែ៍នន នបញ្ឈប ់
របតិបតតិការ បនោះបបើបយាងតម្ប ចកតីណងាងការែ៍រប ់រោា ភ ិ ។ 
ការដឹកជញ្ាូ នោធារែៈទាំងេ ់   ចាបពី់ឡានរកុង     រហូតដ ់ប វា 
រងបភាើងបរកាម្ដី រតូវ នផ្លែ ក បហើយេាករ ុករតូវ នជាំរញុកុាំឱ្យចាកបចញ 
ពីរ ុក រប ិនបបើម្និចាាំ ច។់    អាជាា ធរក ៏នកាំែត ់ងាក តច់ាំនួនបនួ 
ណដ ោនហានិភយ័ែព ់          ណដ េាករ ុករតូវ នហាម្ឃាតម់្ិនឱ្យ 
ចាកបចញពីផទោះរប ់ពួកបគ។  ងាក តច់ាំនួន ៤ បណនាម្បទៀតរតូវ នកាំែត ់
ថ្នជាហានិភយ័ម្ធយម្     ណដ ោននយ័ថ្នេាករ ុកម្និអាចចាកបចញពី 
បរបិវែរប ់ពួកបគ នបទ។ 

របភព: CNN 
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USAID publishes first guidebook on Upper 

Mekong ecotourism community 

USAID Prey Lang Baitong Project assisted (Non-Timber 

Forest Products-Exchange Programme) NTFP-EP in 

compiling and publishing the first guidelines on the 

establishment and management of ecotourism 

communities along the Upper Mekong River. This 

guideline was developed in collaboration with 

stakeholders based on the experiences of communities, 

NGOs and local authorities in the Upper Mekong region. 

On 27 July, the guideline was implemented in Kratie with 

the participation of the Deputy Provincial Governor and 

representatives of the Provincial Department of Tourism, 

the Department of Environment and the Department of 

Agriculture, Forestry and Fisheries, as well as partner 

local authorities, NGOs and community members. These 

guidelines include: locating potential new ecotourism 

communities, selecting committee members, building 

community capacity, developing ecotourism products, 

marketing strategies, governance and oversight. This is 

the first official guideline on the establishment and 

management of ecotourism communities in Cambodia. 

With this new guideline, sub-national authorities, 

communities and NGOs can use it as a roadmap for the 

successful establishment and promotion of ecotourism 

communities. 

Source: Khmer Times 

Education reform needs to focus on child-friendly 

environment  

School-oriented education reform focus on education, a 

child-friendly environment and new teaching methods. 

This statement was made by Dr Nath Bunroeun, Secretary  

 

 

 

 

 

 

of State of the Ministry of Education, Youth and Sports, 

during a consultative workshop. The Secretary of State 

highlighted the eight priorities of the Ministry of 

Education, Youth and Sports, including: School reform; 

teacher development through teacher; digital education 

Science and technology education; promoting health 

education; youth development to improve 21st century 

skills; establishment of a Centre of Excellence in Higher 

Education Institutions System building and capacity 

development. Dr Bunroeun asked all stakeholders and 

participants to organize a systematic construction related 

to policy planning, school management and teaching 

methods. Dr Bunroeun made recommendations clearly 

defining the progress, challenges and measures to get 

ideas and experiences according to the actual situation. He 

told officials to clearly identify progress, challenges, and 

measures to support female educators at the national, sub-

national, and school levels. 

Source: Khmer Times  

More than 560 animals rescued by the 

conservationists in Q1 

In the first three months of 2022, the Wildlife Rescue 

Team of the Cambodian Wildlife Alliance rescued more 

than 560 animals. Conservationists have carried out 

hundreds of operations to curb the illegal wildlife trade, 

including rescuing and confiscating wildlife. 150 seized 

animals have been released back into the wild, while it is 

unclear if the rest are being rehabilitated. The source 

added that the largest number of animals rescued were 

turtles, of which 98 were rescued and 20 were released. 

Conservationists have called for more participation in the 

fight to save Cambodia’s wildlife and forests. The 

Government has implemented measures to increase the 

security in the country’s numerous protected areas. The 

Ministry of Environment has said that the protection of 

 

220726 – AVI Sustainable Development Goals Weekly 

News Digest, Issue 26 

 

By: SOK Chansophea (Junior Researcher, CSDS) 

 

 25th July – 31st July 2022 

https://www.khmertimeskh.com/501121451/usaid-publishes-first-guidebook-on-upper-mekong-ecotourism-community/
https://www.khmertimeskh.com/501121290/education-reform-needs-to-focus-on-child-friendly-environment/


wildlife is possible through the participation of the park 

rangers. The Ministry also implemented the Zero-Trap 

Campaign in various provinces that saw the destruction 

and banning of wildlife traps. 

Source: Khmer Times 

Ministry holds International Youth Day cycling 

challenge 

The Ministry of Labour and Vocational Training will 

celebrate International Youth Day 2022 on August 6 

through a cycling event intended to show solidarity and 

support for inclusivity and improved work opportunities 

for people with disabilities. In a July 26 announcement, it 

said the day’s event will be co-organised with the Decent 

Employment for Youth (DEY II) programme run by the 

ministry and the UN in Cambodia, noting that the event 

will start out in front of Koh Pich Convention and 

Exhibition Centre in Phnom Penh at 5am. “We will hold 

this event on Saturday, August 6, to mark International 

Youth Day 2022 and stimulate the interest and the 

attention of the main stakeholders such as government and 

policy-makers, the private sector, development partners 

and national and international donors in supporting, 

coordinating and creating decent and inclusive jobs for 

disabled youth,” said the ministry.   

Source: The Phnom Penh Post 

UN Coordinates Policy Responses to Global Food 

Crisis 

The President of the UN General Assembly (UNGA) and 

the Chairperson of the Committee on World Food 

Security (CFS) of the Food and Agriculture Organization 

of the UN (FAO) co-convened a high-level special event 

to foster coordinated global policy responses to the 

current food crisis, “supported by – and in support of – the 

Secretary-General’s Global Crisis Response Group on 

Food, Energy, and Finance.” Participants representing 

Member States, the UN system, civil society, the private 

sector, academia, and other stakeholders shared initiatives  

 

 

and discussed strategies and policy options to identify 

emerging areas of convergence in addressing the global 

food crisis. Highlighting the findings of the 2022 report 

on the State of Food Security and Nutrition in the World 

(SOFI 2022) and the World Bank’s recent estimates “that 

the conflict in Ukraine will plunge an additional 95 

million people into extreme poverty, and 50 million into 

severe hunger,” UNGA President Abdulla Shahid called 

the situation “critical.” He said “[w]e must collectively 

mobilize to alleviate global hunger and malnutrition, and 

address the factors that cause them,” and urged “a deeper 

commitment to multilateralism” as “only together can we 

alleviate hunger and malnutrition, and the ongoing crises 

and inequalities that contribute to these ills.” 

Source: IISD 

China's Wuhan shuts down district of 1 million 

people over 4 asymptomatic Covid cases 

The Chinese metropolis of Wuhan has shut down a 

district of almost a million people after detecting four 

asymptomatic Covid cases, as the original epicenter of the 

pandemic takes no chances in preventing another outbreak 

under China's stringent zero-Covid policy. Authorities in 

Wuhan's Jiangxia district, home to more than 970,000 

people, announced Wednesday its main urban areas would 

enforce three days of "temporary control measures." 

Entertainment venues -- including bars, cinemas and 

internet cafes -- small clinics and agricultural product 

marketplaces were closed; restaurant dining and large 

gatherings, from performances to conferences, were 

suspended; all places of worship were shut and religious 

activities banned; while tutoring institutions and tourist 

attractions halted operations, according to a government 

statement. All public transport, from buses to subway 

services, were suspended, and residents were urged not to 

leave the district unless absolutely necessary. Authorities 

also identified four high-risk neighborhoods where 

residents are banned from leaving their homes. A further 

four neighborhoods were designated as medium-risk, 

meaning residents cannot leave their compounds. 

Source: CNN 
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