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CANBERRA’S RECOVERY PLAN แผนฟ้ืนฟกูรงุแคนเบอรร์า 

COVID-19 Easing of Restrictions Roadmap as at 9 October 2020 
แผนการผอ่นคลายมาตรการการแพรร่ะบาด COVID-19 ณ วนัที ่9 
ตลุาคม 2020 

STAGE 1 ระยะที ่1 

Please refer to the Easing of Restrictions Roadmap as at 26 May 
2020 for details of the already implemented Stage 1. 

กรณุาอา้งถงึแผนการผอ่นคลายมาตรการ ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2020 
ส าหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ ทีน่ าออกใชแ้ลว้ในระยะที ่1 

STAGE 2 ระยะที ่2 

Step 2.1 ข ัน้ที ่2.1 

1 person per 4 square metres 1 คนตอ่พืน้ที ่4 ตารางเมตร 

Maximum 20 people จ ากัดที ่20 คน 

COVID Safety Plan แผนความปลอดภัยจากโรค COVID 

• Beauty therapy, tanning or waxing services 

• Nail salons 

• Spa and massage 

• Tattoo and body modification parlours 

• Gyms, health clubs, fitness or wellness centres  

• Yoga, barre, pilates and spin facilities 

• Galleries, museums, national institutions and historic places 

• Outdoor amusement/attractions (e.g. zoo) 

• Choirs, bands and orchestras 

• Caravan parks and campgrounds 

• บรกิารประเภทรา้นเสรมิสวย รา้นท าผวิสแีทน รา้นท าแว็กซ ์ 
• รา้นท าเล็บ 
• รา้นสปาและนวด 
• รา้นสกัลายและเจาะแปลงรา่งกาย 

• โรงยมิ คลับสขุภาพ ศนูยฟิ์ตเนส หรอืศนูยส์ขุภาพ  
• สถานทีส่ าหรับการท าโยคะ บารเ์ร พลิาทสี และป่ันจักรยานสปิน 
• หอศลิป์ พพิธิภัณฑ ์สถานบันประจ าชาต ิและสถานทีส่ าคัญทาง

ประวตัศิาสตร ์
• สวนสนุกกลางแจง้และสถานทีท่อ่งเทีย่ว (เชน่ สวนสตัว)์ 
• วงประสานเสยีงและวงออรเ์คสตรา 
• ทีจ่อดรถคาราแวน ลานกางเต็นทพั์กแรม 



• Indoor sporting centres 

• Low contact indoor and outdoor sport (including dance) 

• ศนูยก์ฬีาในรม่ 
• กฬีาในรม่และกลางแจง้ทีม่กีารสมัผัสกันในระดับต า่ (รวมถงึ การ

เตน้ร า) 

• Further easing of restrictions: 
- Restaurants, cafés, clubs and other licensed venues 
- Weddings – 20 people 
- Funerals – 50 people indoors and outdoors 
- Places of worship and religious ceremonies 
- Boot camps and personal training 
- Pools 
- Community centres, facilities or youth centres 

• Universities/CIT and other vocational training providers to 
increase face-to-face learning where possible 

• Working from home if it works for you and your employer. 

• มาตรการผอ่นคลายเพิม่เตมิ 
- รา้นอาหาร คาเฟ่ สโมสร และสถานประกอบการทีม่ใีบอนุญาตอืน่ ๆ 

- งานแตง่งาน - 20 คน 

- งานศพ - 50 คน ทัง้ในรม่และกลางแจง้ 

- ศาสนสถานและสถานประกอบศาสนพธิ ี

- การเขา้คา่ยฝึกอบรมและการฝึกสว่นตัว 
- สระวา่ยน ้า 

- ศนูยช์มุชน สถานอ านวยความสะดวก หรอืศนูยเ์ยาวชน 

• มหาวทิยาลัย/CIT และผูใ้หบ้รกิารดา้นการฝึกอบรมทางวชิาชพีอืน่ ๆ 
เพือ่เพิม่การเรยีนรูแ้บบตัวตอ่ตัวทีอ่าจเป็นไปได ้

• ท างานจากทีบ่า้น หากเป็นผลดทัีง้กับคณุและนายจา้ง 

Step 2.2 ข ัน้ที ่2.2 

1 person per 4 square metres 1 คนตอ่พืน้ที ่4 ตารางเมตร 

Maximum 100 people จ ากัดที ่100 คน 

COVID Safety Plan แผนความปลอดภัยจากโรค COVID 

• All indoor and outdoor gatherings to maximum 100 people 
within the 1 per 4sqm rule 

• For hospitality venues – maximum number of patrons excludes 
staff and alcohol can be served without food 

• Reopening of: 
- Cinemas and movie theatres 
- Indoor amusement centres, arcades and outdoor/indoor play 

centres 
- Betting agencies (Tab and Keno) 

• การชมุนุมทกุประเภททัง้ในรม่และกลางแจง้จ ากัดที ่100 คนดว้ยหลกั 
1 คนตอ่พืน้ที ่4 ตารางเมตร 

• ส าหรับสถานประกอบการดา้นการตอ้นรับ จ านวนสงูสดุของลกูคา้ไม่
นับรวมพนักงานและสามารถใหบ้รกิารแอลกอฮอลไ์ดโ้ดยไมต่อ้งเสริฟ์
พรอ้มกับอาหาร 

• การกลับมาเปิดใหมข่อง 
- โรงหนังหรอืโรงภาพยนตร ์
- สวนสนุกในรม่ อาเขต และศนูยเ์ครือ่งเลน่ตา่ง ๆ ทัง้ในอาคารหรอื

นอกอาคาร 
- รา้นคา้ตัวแทนการเลน่พนัน (Tab และ Keno) 



• All performances in all locations (including concert venues, 
theatres, arenas, auditoriums or outdoor venues) 

• Return to full-contact training for all sports 

• Circuit training in gyms 

• Universities/CIT and other vocational training providers to 
increase face-to-face learning where possible 

• Working from home if it works for you and your employer. 

• การแสดงทกุประเภทในทกุสถานที ่(ซึง่รวมถงึ สถานทีจั่ดคอนเสริต์ 
โรงละครเวท ีเวทกีารแสดง หอประชมุ หรอืสถานทีจั่ดแสดง
กลางแจง้) 

• การกลับมาของการแขง่ขนักฬีาทกุประเภททีม่กีารสมัผัสตัว 
• การฝึกแบบเซอรก์ติในโรงยมิ 
• มหาวทิยาลัย/CIT และผูใ้หบ้รกิารดา้นการฝึกอบรมทางวชิาชพีอืน่ ๆ 

เพือ่เพิม่การเรยีนรูแ้บบตัวตอ่ตัวทีอ่าจเป็นไปได ้
• ท างานจากทีบ่า้น หากเป็นผลดทัีง้กับคณุและนายจา้ง 

From 12 Noon Friday 17 July 2020: ต ัง้แตเ่วลา 12.00 น. เทีย่งวนัของวนัศกุรท์ ี ่17 กรกฎาคม 2020 

• Return to full-contact competition for sport, dance and martial 
arts 

• การกลับมาของการแขง่ขนักฬีาทีม่กีารสมัผัสตัว การแขง่ขนัเตน้ร า 
และการแขง่ขนัศลิปะการตอ่สู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAGE 3 
Currently in effect 

ระยะที ่3 
บงัคบัใชอ้ยูใ่นขณะนี ้

Step 3.1 ขัน้ที ่3.1 

25 Maximum in venue or 1 person per 4 square metres จ ากัดที ่25 คนในสถานประกอบการ หรอื 1 คนตอ่พืน้ที ่4 ตารางเมตร 

Maximum 100 people จ ากัดที ่100 คน 

COVID Safety Plan แผนความปลอดภัยจากโรค COVID 

• 1 person per 4 square metres of usable space applies, to 
maximum of 100 people in each indoor space and each 
outdoor space (excluding staff on premises) 

• Reopening of: 
- Casinos and gaming in clubs 
- Food courts (dine-in) 
- Steam-based services, including saunas, steam rooms, steam 

cabinets and bathhouses 
- Strip clubs, brothels, escort agencies 
- 24-hour gyms – maximum of 25 people when unstaffed 
 

• บังคับใชก้ฎ 1 คนตอ่พืน้ทีใ่ชส้อย 4 ตารางเมตรไดส้งูสดุ 100 คน
ส าหรับแตล่ะพืน้ทีทั่ง้ในอาคารและนอกอาคาร (ไมนั่บรวมพนักงานที่
อยูใ่นสถานที)่ 

• การกลับมาเปิดใหมข่อง 
- คาสโินและการเลน่พนันในคลับตา่ง ๆ 
- ศนูยอ์าหาร (รับประทานในรา้น) 
- บรกิารทีเ่กีย่วกับไอน ้า ไดแ้ก ่หอ้งซาวน่า หอ้งอบไอน ้า ตูอ้บไอน ้า 

และโรงอาบน ้า 
- คลับระบ าเปลือ้งผา้ สถานคา้ประเวณี เอสคอรต์เอเจนซ ี
- โรงยมิทีเ่ปิดท าการ 24 ชัว่โมง - รับไดส้งูสดุ 25 คน หากไมม่ี

พนักงานควบคมุดแูล 

Working from home if it works for you and your employer. ท างานจากทีบ่า้น หากเป็นผลดทัีง้กับคณุและนายจา้ง 

From 9am Friday 18 September 2020: ต ัง้แตเ่วลา 9.00 น. ของวนัศกุรท์ ี ่18 พฤศจกิายน 2020 

• Smaller sized venues, facilities and businesses can return to 
their pre-COVID capacity, with a maximum of 25 people 
(excluding staff) across the whole venue. 

• สถานประกอบการ สถานอ านวยความสะดวก และธรุกจิขนาดเล็ก
สามารถกลับไปประกอบการตามขดีความสามารถของตนกอ่นเกดิ
สถานการณ์ COVID โดยรับลกูคา้ไดไ้มเ่กนิ 25 คน (ไมนั่บรวม
พนักงาน) ตลอดท่ัวทัง้สถานประกอบการ 



Step 3.2 ขัน้ที ่3.2 

• 1 person per 4 square metres • 1 คนตอ่พืน้ที ่4 ตารางเมตร 

• Maximum 200 people • จ ากัดที ่200 คน 

• COVID Safety Plan • แผนความปลอดภัยจากโรค COVID 

• Electronic contact tracing • การตดิตามผูส้มัผัสโรคทางอเิล็กทรอนกิส ์

• All gatherings can increase to 200 people 

• Medium-sized hospitality venues with total usable space 
between 101 and 200 square metres can have a maximum of 
50 people throughout the venue (excluding staff) 

• For cinemas and movie theatres – up to 50% capacity of each 
theatre, up to 200 people 

• For large indoor seated venues – ticketed events up to 50% 
capacity, up to 1,000 people 

• For enclosed outdoor venues with permanent tiered 
seating/grandstands – ticketed events up to 50% capacity, up 
to 1,000 people 

• For GIO Stadium and Manuka Oval – up to 50% seated 
capacity 

• Workplaces may commence a return to the workplace if it suits 
employers and employees.  If workplaces choose to return, a 
COVID- Safe Plan should be in place. 

• การชมุนุมทกุประเภทสามารถเพิม่เป็น 200 คน 

• สถานทีใ่หก้ารตอ้นรับขนาดกลางทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยระหวา่ง 101 ถงึ 
200 ตารางเมตรสามารถรองรับลกูคา้ไดส้งูสดุ 50 คนท่ัวทัง้สถานที ่
(ไมนั่บรวมพนักงาน) 

• โรงภาพยนตรแ์ละโรงละคร - รับไดส้งูสดุรอ้ยละ 50 ของจ านวนทีแ่ต่
ละแหง่จะสามารถรองรับได ้โดยใหไ้ดไ้มเ่กนิ 200 คน 

• สถานประกอบการขนาดใหญท่ีม่ทีีน่ั่งนอกอาคาร -  ขายตั๋วเขา้งานได ้
สงูสดุรอ้ยละ 50 ของจ านวนทีส่ามารถรองรับได ้โดยใหไ้ดไ้มเ่กนิ 
1,000 คน 

• สถานทีจั่ดงานกลางแจง้แบบปิดบรเิวณไดซ้ ึง่มทีีน่ั่งลดหลั่นเป็นชัน้ ๆ 
และเป็นอัฒจันทร ์- ขายตั๋วเขา้งานไดส้งูสดุรอ้ยละ 50 ของจ านวนที่
สามารถรองรับได ้โดยใหไ้ดไ้มเ่กนิ 1,000 คน 

• GIO Stadium และ Manuka Oval - รับไดส้งูสดุรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนทีส่ามารถรองรับได ้ 

• สถานทีท่ างานอาจเริม่กลบัมาเปิดท าการไดอ้กีครัง้ หากสถานทีนั่น้มี
ความเหมาะสมส าหรับนายจา้งและลกูจา้ง หากสถานทีท่ างานเลอืกที่
จะกลับมาเปิดท าการอกีครัง้จะตอ้งมแีผนความปลอดภัยจากโรค 
COVID (COVID Safe Plan) ดว้ย 



FUTURE CONSIDERATIONS มาตรการในอนาคต 

Timing to be confirmed จะยนืยันวนัเวลาอกีครัง้หนึง่ 

Highest-risk activities and settings, including: 

• Mass gatherings (e.g. festivals) 

• Larger conferences and conventions 

• Nightclubs. 

กจิกรรมและสถานทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงู รวมถงึ  
• การชมุนุมเป็นกลุม่ใหญ ่(เชน่ เทศกาลตา่ง ๆ) 
• สถานทีจั่ดงานประชมุและสถานประกอบการเพือ่การอบรมสมัมนาขนา

ดใหญข่ึน้ 
• ไนตค์ลับ 

COVID Safe check points วนัประเมนิผล COVID Safe  

Public health risk assessment informed by monitoring the impacts of 
eased restrictions. 

การประเมนิความเสีย่งสาธารณสขุจะชีว้ดัโดยการเฝ้าระวงัผลกระทบของมาต
รการผอ่นคลาย 

Next check point 6 November 2020 วนัประเมนิผลคร ัง้ถดัไป วนัที ่6 พฤศจกิายน 2020 

Avoid public transport in peak hour. หลกีเลีย่งระบบขนสง่สาธารณะในชว่งเวลาเร่งดว่น 

RESTRICTIONS MAY HAVE EASED BUT YOUR RESPONSIBILITY 
HASN’T 

แมม้าตรการจ ากัดอาจมกีารผอ่นคลาย 
แตค่วามรับผดิชอบของคณุไมไ่ดผ้อ่นคลายตามไปดว้ย 

Maintain good hand hygiene รักษาหลักสขุอนามัยของมอืใหด้ ี

Stay 1.5 metres apart เวน้ระยะหา่ง 1.5 เมตร 

Stay home if you are unwell เก็บตัวอยูบ่า้น หากคณุไมส่บาย 

Get tested if you have symptoms of COVID-19 เขา้รับการตรวจหาเชือ้ หากคณุมอีาการของ COVID-19 

Further information at covid19.act.gov.au ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิไปที ่covid19.act.gov.au 

   
 


