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Summary of key changes to restrictions

การเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าค ัญของมาตรการโดยสรุป

In line with Stage 3, Step 3.1 of Canberra's Recovery Plan, minor
and cautious changes are being made to the current COVID-19
restrictions in the ACT for some sectors that have been closed
since March. Subject to a successful public health risk assessment
(check point) on Thursday 6 August, the following changes will
apply from 9am on Monday 10 August 2020.

เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามระยะที่ 3 ขน
ั้ 3.1 ของแผนฟื้ นฟูกรุงแคนเบอร์รา
มีการเปลีย
่ นแปลงเล็กน ้อยและข ้อพึงระวังของมาตรการป้ องกัน COVID-19
ฉบับปั จจุบันใน ACT สาหรับบางภาคสว่ นทีไ่ ด ้ปิ ดกิจการไปตัง้ แต่เดือนมีนาคม
ี่ งด ้านสาธารณสุขทีป
ภายใต ้การประเมินความเสย
่ ระสบความสาเร็จ (จุดตรวจ)
เมือ
่ วันพฤหัสบดีท ี่ 6 สงิ หาคม
การเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนีจ
้ ะมีผลบังคับใชตั้ ง้ แต่ 9 โมงเชา้ ของว ันจ ันทร์ท ี่
10 สงิ หาคม 2020

The following can open:

สถานทีต
่ อ
่ ไปนี้ สามารถเปิ ดบริการได้

•
•
•
•

Food courts (dine-in)
Casinos and gaming in clubs
Steam-based services including saunas, steam rooms,
steam cabinets and bathhouses
Strip clubs, brothels, escort agencies.

In addition, the following will apply:
•

•
•

Community sport activities can have a maximum of 100
spectators for each indoor and each outdoor space, where
the one person per 4 square metre rule can be observed.
This excludes staff and participants.
Bar, pubs and clubs are able to continue to serve alcohol to
seated patrons, with no limit on the size of group bookings.
When gyms, health clubs and fitness facilities are unstaffed,
a maximum of 25 patrons are permitted to be in the venue
at any one time.

•
•
•
•

ศูนย์อาหาร (รับประทานในร ้าน)
คาสโิ นและการเล่นพนั นในคลับต่าง ๆ
บริการทีเ่ กีย
่ วกับไอน้ า ได ้แก่ ห ้องซาวน่า ห ้องอบไอน้ า ตู ้อบไอน้ า
และโรงอาบน้ า
คลับระบาเปลือ
้ งผ ้า สถานค ้าประเวณี เอสคอร์ตเอเจนซ ี

นอกเหนือจากนี้ จะมีการบ ังค ับใชใ้ นเรือ
่ งต่อไปนี้
•

•

•

กิจกรรมกีฬาชุมชนสามารถมีผู ้ชมได ้มากทีส
่ ด
ุ 100 คน
สาหรับแต่ละพืน
้ ทีใ่ นอาคารและแต่ละพืน
้ ทีน
่ อกอาคาร
ซงึ่ จะสามารถปฏิบัตต
ิ ามกฎ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรได ้ ทัง้ นี้
ไม่นับรวมพนักงานและผู ้เข ้าร่วมการแข่งขัน
บาร์ ผับ และคลับ
ยังคงสามารถให ้บริการเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์กับลูกค ้าทีม
่ านั่งดืม
่ ได ้โด
ยไม่จากัดขนาดของการจองแบบกลุม
่
ในเวลาทีโ่ รงยิม ศูนย์สข
ุ ภาพ
และสถานฟิ ตเนสไม่มพ
ี นักงานควบคุมดูแล
อนุญาตให ้มีผู ้เข ้าสถานประกอบการได ้ไม่เกินครัง้ ละ 25 คน

•
•
•

All venues, facilities and businesses must clearly display
occupancy allowance at entrance to each venue or space.
Venues, facilities and businesses which can now reopen
must develop and follow a COVID Safety Plan.

•

สถานประกอบการ
สถานอานวยความสะดวกและธุรกิจทัง้ หมดจะต ้องจัดแสดงวิธท
ี อ
ี่ นุญาต
้
ั เจนทีท
ให ้เข ้าใชสถานที
อ
่ ย่างชด
่ างเข ้าของสถานประกอบการหรือพืน
้ ที่
แต่ละแห่ง
สถานประกอบการ
สถานอานวยความสะดวกและธุรกิจซงึ่ สามารถกลับมาเปิ ดใหม่ได ้นี้
จะต ้องเตรียมและปฏิบต
ั ต
ิ ามแผนความปลอดภัยจากโรค COVID

What stays the same

มีอะไรบ้างทีย
่ ังคงไว้เหมือนเดิม

All requirements under Step 2.2 remain in place, in particular:

ข ้อกาหนดทัง้ หมดภายใต ้ ขนที
ั้ ่ 2.2 ให ้ยังคงไว ้เหมือนเดิม
โดยเฉพาะอย่างยิง่

•
•
•

No limit on household visits.
The limit on the number of people allowed at outdoor
gatherings remains at 100 people.
The current arrangements of one person per 4 square
metres of usable space rule applies, up to 100 people in
each indoor and each outdoor space. This excludes any
staff on premises.

•
•
•

ไม่จากัดจานวนผู ้มาเยือนได ้ทีบ
่ ้าน
การจากัดจานวนคนทีอ
่ นุญาตให ้ชุมนุมกันในกลางแจ ้งได ้ยังคงอยูท
่ ี่
100 คน
้
การจัดการในปั จจุบันเรือ
่ งกฎ 1 คนต่อพืน
้ ทีใ่ ชสอย
4
้ ่ ซงึ่ อนุญาตให ้มีผู ้คนไม่เกิน 100
ตารางเมตรยังคงบังคับใชอยู
่่
คนสาหรับแต่ละพืน
้ ทีในอาคารและแต่
ละพืน
้ ทีน
่ อกอาคาร
โดยไม่นับรวมพนักงานในสถานที่

We all need to continue to be responsible

เราทุกคนจาเป็นต้องมีความร ับผิดชอบอย่างต่อเนือ
่ ง

The requirements under the Public Health Directions are not just
the responsibility of businesses - they extend to all Canberrans.

ข ้อกาหนดภายใต ้แนวทางสาธารณสุขไม่เพียงแต่เป็ นความรับผิดชอบของผู ้ปร
ะกอบธุรกิจเท่านัน
้ แต่ยังขยายรวมไปถึงชาวแคนเบอร์ราทุกคนด ้วย

We must all be sensible when having people in our homes and put
in place our own control measures. This includes knowing who is
there and at what times, and downloading the COVIDSafe app.

เราทุกคนจะต ้องปฏิบัตต
ิ นอย่างสมเหตุสมผลในเวลาทีม
่ ผ
ี ู ้มาเยือนบ ้านของเรา
่
ึ
และเราควรวางมาตรการควบคุมของตนเองไว ้ด ้วย ซงรวมถึง การจาให ้ได ้ว่า
ใครอยูท
่ ไี่ หนและเวลาใด และการดาวน์โหลดแอป COVIDSafe

Importantly, we must maintain our best lines of defence against
the disease by physically distancing, practising good hand and
respiratory hygiene, staying home if unwell and getting tested if
you have symptoms.

สงิ่ สาคัญก็คอ
ื
เราต ้องรักษาแนวทางการป้ องกันโรคให ้ดีทส
ี่ ด
ุ โดยการรักษาระยะห่างทางกาย
ภาพ การปฏิบัตต
ิ ามสุขอนามัยของมือและทางเดินหายใจทีด
่ ี
ื้ หากคุณมีอาการ
เก็บตัวอยูก
่ ับบ ้านหากคุณไม่สบาย และเข ้ารับการตรวจหาเชอ

These principles have not changed and are the best way to keep
our community safe and to prevent the spread of COVID-19.

หลักการเหล่านีไ
้ ม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงและเป็ นวิธท
ี ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในการดูแลรักษาชุมช
นของเราให ้ปลอดภัย และเพือ
่ ป้ องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

