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GUIDELINES FOR YOUR COVID SAFETY PLAN உங்கள் COVID SAFETY PLAN-க்கான வழிகாட்டுதல்கள் 

Updated 9 October 2020 புதுப்பிக்கப்பட்டது 9 அக்டடோபர்  2020 

Thank you for working with us to reduce the impact of 
COVID-19 in the ACT. 

ACT-இல் COVID-19 இன் தாக்கத்தத குதைக்க எங்களுடன் 

பணியாற்றுகின்ைதைக்கு நன்றி. 

This document provides guidance for the following businesses 
and undertakings that are required to develop a COVID Safety 
Plan: 

COVID Safety Plan ஒன்றை உருவோக்கடவண்டிய கடப்போடுள்ள 

பின்வரும் வணிகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்குத் டேறவயோன 

வழிகோட்டல்கறள இந்ே ஆவணம் வழங்குகிைது: 

• Restaurants and cafes offering dine-in services (includes 
casino and hotel-based restaurants, bars and food courts 

• Gyms, health clubs and fitness or wellness centres 

• Yoga, barre, pilates and spin facilities 

• Swimming pools 

• Boot camps and personal trainers 

• Personal services (e.g. hairdressers, barbers, nail salons, 
tattoo or body modification studios, day spas, and non-
therapeutic massage services) 

• Steam-based services including saunas, steam rooms, 
steam cabinets and bathhouses 

• Organisers of weddings and funerals 

• Auction houses 

• Real estate agencies conducting open home inspections or 
auctions 

• Libraries 

• Dine-in டேறவகறள வழங்கும் உணவகங்கள் மற்றும் cafes 

(ட ோட்டல் ேோர்ந்ே உணவகங்கள், casino மற்றும் bars, food courts 

இதில் அடங்கும்) 

• Gyms, சுகோேோர கிளப்புகள், உடற்பயிற்சி அல்லது ஆடரோக்கிய 

றமயங்கள் 

• டயோகோ, barre, pilates, spin வேதிகள் 

• நீச்ேல் குளங்கள் 

• Boot camps மற்றும் ேனிப்பட்ட பயிற்சியோளர்கள் 

• ேனிப்பட்ட டேறவகள் (உேோரணமோக சிறகயலங்கோர நிபுணர்கள், 

முடிதிருத்துநர்கள், nail salons, tattoo அல்லது body modification studios, 

day spas மற்றும் non therapeutic massage டேறவகள்) 

• Saunas, steam rooms, steam cabinets மற்றும் bathhouses உள்ளிட்ட 

நீரோவி ேோர்ந்ே டேறவகள் 

• திருமணங்கள் மற்றும் இறுதி ேடங்குகளின் ஏற்போட்டோளர்கள் 

• ஏல வீடுகள் 

• Open home inspections அல்லது ஏலங்கறள நடத்தும் வீடு மறன 

விற்பறன முகவர்கள் 

• நூலகங்கள் 



• Galleries, museums, national institutions or historic sites. 

• Clubs and licensed venues 

• Cinemas, movie theatres and open-air or drive-in cinemas 

• Choirs, bands and orchestras 

• Dance classes 

• Concert venues, theatres, arenas, auditoriums or outdoor 
venues 

• Indoor amusement centres, arcades, and outdoor or indoor 
play centres 

• Hotels 

• Organised sport 

• Betting agencies and gaming venues 

• Adult venues 

• கோட்சியகங்கள், அருங்கோட்சியகங்கள், டேசிய நிறுவனங்கள் 

• கிளப்புகள் மற்றும் உரிமம்பபற்ை இடங்கள் 

• சினிமோக்கள், திறரப்பட திடயட்டர்கள் மற்றும் திைந்ேபவளி 

அல்லது drive-in சினிமோக்கள் 

• Choirs, இறேக்குழுக்கள் மற்றும் orchestras 

• நடன வகுப்புகள் 

• கச்டேரி அரங்குகள், திடயட்டர்கள், அரங்கங்கள், 

ஆடிட்டடோரியங்கள் அல்லது பவளிப்புை இடங்கள் 

• உட்புை டகளிக்றக றமயங்கள், ஆர்டகடுகள் மற்றும் பவளிப்புை 

அல்லது உட்புை விறளயோட்டு றமயங்கள் 

• ட ோட்டல்கள் 

• ஒழுங்கறமக்கப்பட்ட விறளயோட்டு 

• பந்ேய முகவர் மற்றும் விறளயோட்டு இடங்கள் 

• Adult venues 

For places of worship and religious ceremonies, a COVID Safety 
Plan is required for those who wish to increase gatherings to 
more than 20 people. 
Refer to COVID Safety Plan Checklist for religious organisations 
and institutions providing religious, funeral or wedding services 
in the ACT. 

வழிபோட்டுத் ேலங்கள் மற்றும் மே விழோக்களில் 20 க்கும் 

டமற்பட்டவர்கறள அனுமதிக்க  விரும்புடவோர்  COVID Safety Plan 

ஒன்றை பகோண்டிருக்க டவண்டும். 

ACT-இல் இறுதி ேடங்கு அல்லது திருமண டேறவகறள வழங்கும் 

நிறுவனங்கள் மற்றும் வழிபோட்டுத் ேலங்களுக்கோன COVID Safety Plan 

Checklist- ஐப் போர்க்கவும். 

What is a COVID Safety Plan? COVID Safety Plan என்ைால் என்ன? 

A COVID Safety Plan is a plan that sets out how you will keep 
your employees and customers safe during the COVID-19 
pandemic.  It will also help you ensure your business or 
undertaking is complying with relevant laws and regulations. 

COVID Safety Plan என்பது COVID -19 பரவலின்டபோது உங்கள் 

ஊழியர்கறளயும் வோடிக்றகயோளர்கறளயும் எவ்வோறு போதுகோப்போக 

றவத்திருப்பீர்கள் என்பறேக் கோண்பிக்கும் ஒரு திட்டமோகும். இது 

உங்கள் வணிகம் அல்லது பபோறுப்பு ேம்பந்ேப்பட்ட ேட்டங்கள் 

மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவறே உறுதிப்படுத்ேவும் உேவும். 



Templates Templates 

The ACT does not require the use of a standard template for 
ACT businesses when developing their COVID Safety Plan.  
This is to help maintain a level of flexibility for businesses.  

ACT வணிகங்கள் அவற்றின் COVID Safety Plan-ஐ உருவோக்கும்டபோது 

standard template-ஐப் பயன்படுத்ேடவண்டுபமன ACT டகோரவில்றல. 

வணிகங்களுக்கோன ஒரு பநகிழ்வுத்ேன்றமறய டபணுவேற்கு 

உேவுவடே இேற்கோன கோரணமோகும்.  

Your COVID Safety Plan should consist of a document in a 
written or electronic form that can be produced during a 
compliance check.  When developing your COVID Safety Plan 
you should take into consideration the requirements of the 
Public Health Directions and any other requirements for your 
sector/industry specific to the ACT, along with the information 
and advice provided in these guidelines. 

உங்கள் COVID Safety Plan எழுத்து அல்லது மின்னணு வடிவத்திலோன 

ஆவணமோக இருக்க டவண்டும் என்பதுடன் டேோேறன 

நடவடிக்றகயின்டபோது அறே கோண்பிக்கக்கூடியேோக இருக்க 

டவண்டும். உங்கள் COVID Safety திட்டத்றே உருவோக்கும் டபோது, இங்கு 

பகோடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்ேல்கள், Public Health Directions இல் 

பகோடுக்கப்பட்டுள்ள வழிகோட்டுேல்கள் மற்றும் ஆடலோேறனகளுடன், 

உங்கள் துறை /பேோழில்துறைக்கு பபோருத்ேமோன டவறு ஏடேனும் 

டேறவகள் ACT-இல் இருந்ேோல் அவற்றையும் கருத்தில் பகோள்ள 

டவண்டும். 

It should include your policies in relation to matters outlined in 
these guidelines, including: 

• Ensuring physical distancing 

• Cleaning, sanitising and hygiene activities 

• Managing staff or customers presenting with illness 

• Additional requirements for certain businesses and 
organisations, including those required to request contact 
information from patrons or visitors and record it if received 

• Compliance and enforcement 

இந்ே வழிகோட்டுேலில் டகோடிட்டுக் கோட்டப்பட்ட விடயங்கள் 

பேோடர்போன உங்கள் பகோள்றககறள உள்ளடக்கியிருக்க டவண்டும். 

பின்வருவனவற்றை இது உள்ளடக்குகிைது: 

• ேமூக இறடபவளி டபணப்படுவறே உறுதிபேய்ேல் 

• சுத்ேம் பேய்ேல், சுத்திகரிப்பு(Sanitising) மற்றும் சுகோேோர 

நடவடிக்றககள் 

• டநோய்வோய்ப்பட்ட நிறலயில் வந்திருக்கும் ஊழியர்கள் அல்லது 

வோடிக்றகயோளர்கறள நிர்வகித்ேல் 

• குறிப்பிட்ட சில வணிகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கோன 
கூடுேல் நிபந்ேறனகள். வோடிக்றகயோளர்களிடமிருந்தும் பேோடர்பு 

விவரங்கறளக் டகட்டு, அறவ வழங்கப்பட்டோல் அந்ே 

விவரங்கறள பதிவு பேய்வது டபோன்ைறவ இதில் அடங்கும்  

• கட்டுப்படுேல் மற்றும் நறடமுறைப்படுத்ேல்    



Some jurisdictions and industry peak bodies have developed 
templates.  
 
For businesses seeking a template the NSW and 
Commonwealth Governments websites may have some useful 
information. Alternatively get in touch with your industry peak 
body. 

சில அதிகோர வரம்புகள் மற்றும் பேோழில்துறை உச்ே அறமப்புகள் 

template-கறள உருவோக்கியுள்ளன.  

 

ஒரு template-ஐத் டேடும் வணிகங்களுக்கு, NSW மற்றும் கோமன்பவல்த் 

அரேோங்கங்களின் வறலத்ேளங்கள் சில பயனுள்ள ேகவல்கறளக் 

பகோண்டிருக்கலோம்.  

மோற்ைோக உங்கள் பேோழில்துறை உச்ே அறமப்பிறனத் பேோடர்பு 

பகோள்ளுங்கள். 

Can be found on the NSW Government Safe Business web 
page 

இந்ே விபரங்கறள NSW Government Safe Business web page-இல் 

போர்றவயிடலோம் 

Return to Play in a COVID Safe Environment Plan COVID Safe Environment Plan-உடன் விறளயோட்டுகறள மீள ஆரம்பித்ேல் 

The ACT Government has developed specific guidelines for 
sporting clubs and venues to follow.  If your sporting 
organisation or club has a ‘Return to Play in a COVID Safe 
Environment Plan’, this will meet the requirements of the COVID 
Safety Plan.  Therefore, there is no requirement to produce an 
additional COVID Safety Plan. 

ACT அரசு விறளயோட்டுக் கழகங்கள் மற்றும் இடங்களுக்கோன 

குறிப்பிட்ட வழிகோட்டுேல்கறள உருவோக்கியுள்ளது. உங்கள் 

விறளயோட்டு அறமப்பு அல்லது கிளப்பில் ‘Return to Play in a COVID 

Safe Environment Plan’ இருந்ேோல், இது COVID Safety திட்டத்திற்கோன 

டேறவறயப் பூர்த்தி பேய்யும். எனடவ, கூடுேல் COVID Safety 

திட்டத்றே உருவோக்க டவண்டிய அவசியமில்றல. 

Visit the Sports ACT website to download the guidelines for 
developing a Return to Play in a COVID Safe Environment plan. 

COVID Safe Environment Plan-உடன் விறளயோட்டுக்களுக்கு மீள 

திரும்புவேற்கோன வழிகோட்டுேல்கறளப் பதிவிைக்க Sports ACT website    

ஐப் போர்றவயிடவும். 

AIS Return to Sport Toolkit AIS Return to Sport Toolkit 

Can be found on the Sports Australia website. இந்ே விபரங்கறள Sports Australia website.-இல் போர்றவயிடலோம் 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe
https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe
https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe
https://www.sport.act.gov.au/about-us/covid19-news
https://www.sport.act.gov.au/about-us/covid19-news
https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport
https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport


COVID Safety Plan for Adult Venues வயது வந்ததாருக்கான இடங்களுக்கான COVID Safety Plan 

The ACT Government has developed a specific plan for strip 
clubs, brothels and escort agencies to follow that offers specific 
advice for the industry and employees. 
For more information about developing a COVID Safety Plan for 
an adult venue go to the business and work section of the 
COVID-19 website. 

Strip கிளப்புகள், விபச்ேோர விடுதிகள் மற்றும் escort agencies 

ஆகியவற்றிற்கோன ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்றே ACT அரசு 

உருவோக்கியுள்ளது, இது பேோழில் மற்றும் பணியோளர்களுக்கு 

குறிப்பிட்ட ஆடலோேறனகறள வழங்குகிைது. 

வயது வந்டேோருக்கோன இடத்திற்கு COVID Safety திட்டத்றே 

உருவோக்குவது பற்றிய கூடுேல் ேகவலுக்கு, business and work section of the 

COVID-19 website.க்குச் பேல்லவும். 

Your obligations உங்கள் கடதைகள் 

The ACT Public Health Directions requires all venues, facilities 
and businesses that are permitted to open to develop a COVID 
Safety Plan. 

மீண்டும் திைப்பேற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அறனத்து இடங்கள், 

வேதிகள் மற்றும் வணிகங்கள் 

COVID Safety திட்டத்றே உருவோக்க டவண்டுபமன ACT Public Health 

Directions அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

Your COVID Safety Plan does not need to be submitted for 
approval but must be available to be produced on request by 
compliance and enforcement officers. 

COVID Safety Plan ஐ அமலோக்க அதிகோரிகள் டகட்கும்பட்ேத்தில் 

கோண்பிப்பேற்கு நீங்கள் ேயோரோக இருக்க டவண்டும். ஆனோல் ஒப்புேல் 

பபறுவேற்கோக அறே ேமர்ப்பிக்கத் டேறவயில்றல. 

The development of a COVID Safety Plan is an important step 
in ensuring that you keep your staff and the broader community 
safe.  You should consult with your staff as you develop your 
COVID Safety Plan to ensure they are aware of their 
responsibilities and are able to carry them out. 

உங்கள் ஊழியர்கறளயும் பரந்ே ேமூகத்றேயும் போதுகோப்போக 

றவத்திருப்பறே உறுதி பேய்வதில் COVID Safety திட்டத்தின் வளர்ச்சி 

ஒரு முக்கியமோன படியோகும். உங்கள் COVID Safety திட்டத்றே நீங்கள் 

உருவோக்கும்டபோது, ஊழியர்கள் ேங்கள் பபோறுப்புகறளப் பற்றி 

அறிந்திருக்கிைோர்கள் என்பறேயும், அவற்றைச் பேயல்படுத்ே 

முடிகிைது என்பறேயும் உறுதிப்படுத்திக் பகோள்ளுங்கள். 

The COVID Safety Plan should identify the risks posed by 
COVID-19 to your staff (including contractors and volunteers), 
business and customers, and should be guided by these 
guidelines. 

உங்கள் ஊழியர்கள், (ஒப்பந்ேக்கோரர்கள் மற்றும் ேன்னோர்வலர்கள் 

உட்பட) வணிகம் மற்றும் வோடிக்றகயோளர்களுக்கு COVID-19 

ஏற்படுத்தும் ேோக்கங்கறள அறடயோளம் கோணும்வறகயில் COVID 

Safety Plan அறமய டவண்டும். டமலும் இந்ே வழிகோட்டுேலில் 

உள்ளவற்றின்படி பேயற்படுத்ேப்பட டவண்டும். 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restriction
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Your COVID Safety Plan should be revisited and updated 
following further updates to public health advice, and any 
changes to the Public Health Directions.  The most recent Public 
Health Directions can be found on the COVID-19 website. 

பபோது சுகோேோர ஆடலோேறனகள் மற்றும் அறிவுறுத்ேல்களில் 

மோற்ைங்கள் இருந்ேோல், உங்கள் COVID Safety Plan- ஐ அேற்டகற்ப 

மோற்றியறமக்க நீங்கள் ேயோரோக இருக்க டவண்டும் பபோது சுகோேோர 

ஆடலோேறனகளில் பகோண்டுவரப்பட்டுள்ள ேமீபத்திய மோற்ைங்கறள 

அறிந்துபகோள்ள: COVID-19 website. 

Not all the points in this checklist will apply to every business, 
and this checklist is not intended to be exhaustive. 

ஒவ்பவோரு வணிகத்திற்கும் இந்ே பட்டியலில் உள்ள எல்லோ 

அம்ேங்களும் பபோருந்ேோது. டமலும் இந்ேப்பட்டியலில் உள்ளறவ, 

முழுறமயோக இருக்க டவண்டுபமன எதிர்போர்க்கப்படவில்றல 

Completing a COVID Safety Plan does not replace your 
responsibilities under the Work Health Safety Act 2011 (ACT). 

COVID Safety Plan ஒன்றைப் பூர்த்திபேய்வது, Work Health Safety Act 2011 

(ACT)-இன் கீழ் உங்கள் பபோறுப்புகறள எவ்விேத்திலும் மோற்ைோது. 

Physical distancing சமூக இதடவவளி 

• All businesses and undertakings should implement physical 
distancing as outlined in the Public Health Directions. 

• அறனத்து வணிகங்களும் நிறுவனங்களும் பபோது சுகோேோர 
அறிவுறுத்ேல்களில்  கோட்டப்பட்டுள்ளபடி ேமூக 

இறடபவளிறயப் டபண டவண்டும் 

• All venues can have 25 people (excluding staff) across the 
entire venue.  If venues wish to have more than 25, venues 
can use the sum of: 

- One person per four square metres of usable space for 
each indoor space (up to a max of 200 people); and 

- One person per two square metres of usable space for each 
outdoor space (up to a max of 200 people). 

• அறனத்து இடங்களிலும் 25 டபர் (ஊழியர்கறளத் ேவிர) முழு 

இடத்திலும் இருக்க முடியும். ேமது இடத்தில் 25 டபருக்கு டமல் 

இருக்க விரும்பினோல், அவர்கள் இந்ே அளவீட்றட 

பயன்படுத்ேலோம்: 

- பயன்படுத்ேக்கூடிய ஒவ்பவோரு உட்புை இடத்திற்கும் நோன்கு ேதுர 
மீட்டருக்கு ஒரு நபர் (அதிகபட்ேம் 200 டபர் வறர) மற்றும் 

- பயன்படுத்ேக்கூடிய ஒவ்பவோரு பவளிப்புை இடத்திற்கும் 
இரண்டு ேதுர மீட்டருக்கு ஒரு நபர் (அதிகபட்ேம் 200 டபர் வறர). 

 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work
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• Hospitality venues may consider using an additional option 
when determining their venue capacity if this suits them.  
That is, venues with usable space between 101 and 200 
square metres can have 50 people across the whole venue 
(includes all indoor/outdoor venues). 

• Ensure appropriate physical distancing measures are in 
place, including maintaining a distance of 1.5 metres 
between people, wherever possible. 

• For more information about how to implement physical 
distancing measures in your premises go to the business 
and work section of the COVID-19 website. 

• விருந்டேோம்பல் இடங்கள் ேங்களுக்கு ஏற்ை இடத்தின் திைறன 
நிர்ணயிக்கும் டபோது கூடுேல் பேரிவுகறளப் 

பயன்படுத்துவறேக் கருத்தில் பகோள்ளலோம். அேோவது,  101 

முேல் 200 ேதுர மீட்டருக்கு இறடயிலோன பயன்படுத்ேக்கூடிய 

பரப்பு பகோண்ட இடங்கள் முழு இடத்திலும் 50 நபர்கறளக் 

பகோண்டிருக்கலோம் (அறனத்து உட்புை /பவளிப்புை 

இடங்களும் அடங்கும்). 

• ேோத்தியமோன இடங்களில் மக்களுக்கு இறடயில் 1.5 மீட்டர் 

தூரத்றே பரோமரிப்பது உட்பட, பபோருத்ேமோன ேமூக 

இறடபவளி நடவடிக்றககள் உள்ளன என்பறே 

உறுதிப்படுத்ேவும். 

• உங்கள் வளோகத்தில் ேமூக இறடபவளி நடவடிக்றககறள 
எவ்வோறு பேயல்படுத்துவது என்பது பற்றிய கூடுேல் 

ேகவலுக்கு, COVID-19 website. இன் business and work பிரிவுக்குச் 

பேல்லவும். 
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Cleaning, Sanitising and Hygiene Activities சுத்தம் வசய்தல், சுத்திகரிப்பு(Sanitising) ைற்றும் சுகாதார நடவடிக்தககள் 

• All businesses and undertakings are required to 
demonstrate appropriate hand and general hygiene.  

• Businesses should also ensure they maintain appropriate 
cleaning and sanitising practices and supplies. 

• It is strongly recommended that all people working within a 
business, whether they be owners, employees or 
contractors, undertake relevant training. 

• A range of training options are available, some of which are 
nationally recognised and free to complete. 

• For more information on COVID-19 infection control training 
go to Skills ACT website. 

• Checklists about keeping your workplace COVID safe can 
be found on the Safework Australia website. 

• For practical resources go to the signs and factsheets page 
on the COVID-19 website. 

• அறனத்து வணிகங்களும் நிறுவனங்களும் றக மற்றும் சுவோேம் 
பேோடர்பிலோன நல்ல சுகோேோர நறடமுறைகறளப் பின்பற்ை 

டவண்டும்.   

• சுத்திகரிப்புபணி டமற்பகோள்ளப்படுவறேயும் நன்ைோக sanitise 

பேய்யப்படுவறேயும் வணிகங்கள்  உறுதி பேய்ய டவண்டும். 

• வணிக உரிறமயோளர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ேக்கோரர்கள் 

உட்பட உங்களிடம் பணிபுரியும் அறனவரும், டேறவப்படும் 

பயிற்சிறய டமற்பகோள்ள டவண்டும் என 

பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. 

• டேசிய ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இலவே பயிற்சிகள் உட்பட 
பல வறகயோன பயிற்சிகள் உள்ளன.  

• COVID-19 பேோற்றுடநோய் ேடுப்பு பயிற்சி பற்றிய கூடுேல் 

ேகவல்கறளப் பபை Skills ACT website. 

• உங்கள் பணியிடத்றே COVID இலிருந்து போதுகோப்போக 

றவத்திருப்பது குறித்ே ேரிபோர்ப்பு பட்டியல்கறளக் கோண Safework 

Australia website. 

• நறடமுறை ஆேோரங்களுக்கோக COVID-19 website.  இல் 

அறிவித்ேல்கள் மற்றும் ேகவல்ேோள்கள் பக்கத்திற்குச் பேல்லவும். 

Managing staff or patrons/visitors presenting with illness 
தநாய்வாய்ப்பட்ட நிதையில் வந்திருக்கும் ஊழியர்கள் அல்ைது 

வாடிக்தகயாளர்கதள நிர்வகித்தல் 

• The Government is urging everyone to stay home if they are 
unwell. This applies to staff and the broader community. 

• Businesses and undertakings should be prepared to turn 
patrons or visitors away if they have clear symptoms of 
illness. 

• உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டோல் மக்கள் வீட்டிடலடய இருக்க 
டவண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதில் ஊழியர்கள் 

மற்றும் ேமூக அங்கத்ேவர்களும் அடங்குவர்.  

• பேளிவோன டநோய்அறிகுறிகளுடன் வருபவர்கறள, திருப்பி 

அனுப்புவேற்கு வணிகங்களும் நிறுவனங்களும் ேயோரோக இருக்க 

டவண்டும். 

https://www.skills.act.gov.au/Infection%20Control%20Training
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• A Hardship Isolation Payment is available for eligible 
workers who are unable to temporarily work under a 
COVID-19 direction or health guidance.  For more 
information go to the Families and households page. 

• Ensure your staff are aware of any workplace policies on 
paid pandemic leave, if available. 

• If a direction is issued requiring your workplace to close due 
to confirmed case of COVID19 contamination, you must 
notify WorkSafe ACT. 

• COVID -19 அறிவுறுத்ேல் அல்லது சுகோேோர வழிகோட்டுேலின் கீழ் 

ேற்கோலிகமோக டவறல பேய்ய முடியோே நிறலயிலுள்ள 

ேகுதியுள்ள பேோழிலோளர்களுக்கு Hardship Isolation Payment 

கிறடக்கிைது. டமலும் ேகவலுக்கு Families and households page.குச் 

பேல்லவும். 

• உங்களுக்கு பபோருந்துபமனில்  paid pandemic leave குறித்ே 

பணியிடக் பகோள்றககறள உங்கள் ஊழியர்கள் அறிந்திருப்பறே 

உறுதிபேய்க. 

• COVID 19 பேோற்று உறுதிப்படுத்ேப்பட்டேன் கோரணமோக உங்கள் 

பணியிடத்றே மூட டவண்டும் என்று ஒரு அறிவுறுத்ேல் 

வழங்கப்பட்டோல், நீங்கள் WorkSafe ACTக்கு அறிவிக்க டவண்டும். 

Additional Requirements தைைதிக நிபந்ததனகள் 

Some businesses and organisations will be required to provide 
additional information in their COVID Safety Plans and request 
contact information from patrons and visitors and record such 
details if they are provided. 

சில வணிகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் ேங்களது COVID Safety Plans-

இல் கூடுேல் ேகவல்கறள வழங்க டவண்டும் என்பதுடன், 

போர்றவயோளர்களிடமிருந்தும் வோடிக்றகயோளர்களிடமிருந்தும் 

பேோடர்பு விவரங்கறளக் டகட்டு, அறவ வழங்கப்பட்டோல் அந்ே 

விவரங்கறள பதிவு பேய்ய டவண்டும். 

Collecting contact details வதாடர்பு விவரங்கதள தசகரித்தல் 

The following businesses must request all patrons provide 
their first name and contact details: 

பின்வரும் வணிகங்கள் அறனத்து வோடிக்றகயோளர்களினதும் முேல் 

பபயர் மற்றும் பேோடர்பு விவரங்கறள வழங்குமோறு டகோர டவண்டும்: 

• Restaurants and cafes offering dine-in services (includes 
casino and hotel-based restaurants, bars and food courts) 

• Gyms, health clubs and fitness or wellness centres 

• Yoga, barre, pilates and spin facilities 

• Boot camps and personal trainers 

• Dine-in டேறவகறள வழங்கும் உணவகங்கள் மற்றும் cafes 

(ட ோட்டல் ேோர்ந்ே உணவகங்கள், casino மற்றும் bars, food courts 

இதில் அடங்கும்) 

• Gyms, சுகோேோர கிளப்புகள், உடற்பயிற்சி அல்லது ஆடரோக்கிய 

றமயங்கள் 

• டயோகோ, barre, pilates, spin வேதிகள் 

• Boot camps மற்றும் ேனிப்பட்ட பயிற்சியோளர்கள் 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/families-and-households
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• Personal services (includes hairdressers, barbers, nail 
salons, tattoo or body modification studios, day spas, and 
non-therapeutic massage services) 

• Organisers of weddings and funerals 

• Auction houses 

• Real estate agencies conducting open home inspections or 
auctions 

• Clubs, licensed venues and nightclubs that are operating as 
bars 

• Cinemas, movie theatres and open air or drive-in cinemas 

• Concert venues, theatres, arenas or auditoriums 

• Conference and convention venues 

• Indoor amusement centres, arcades and indoor play centres 

• Hotels 

• Betting agencies and gaming venues 

• Strip clubs, brothels and escort agencies 

• Places of worship where gatherings will exceed 20 people 

• ேனிப்பட்ட டேறவகள் (உேோரணமோக சிறகயலங்கோர நிபுணர்கள், 

முடிதிருத்துநர்கள், nail salons, tattoo அல்லது body modification studios, 

day spas மற்றும் non therapeutic massage டேறவகள்) 

• திருமணங்கள் மற்றும் இறுதி ேடங்குகளின் ஏற்போட்டோளர்கள் 

• ஏல வீடுகள் 

• Open home inspections அல்லது ஏலங்கறள நடத்தும் வீடு மறன 

விற்பறன முகவர்கள் 

• கிளப்புகள் மற்றும் உரிமம்பபற்ை இடங்கள் மற்றும் போர்களோக 

இயங்கும் nightclubs 

• சினிமோக்கள், திறரப்பட திடயட்டர்கள் மற்றும் திைந்ேபவளி 

அல்லது drive-in சினிமோக்கள் 

• கச்டேரி அரங்குகள், திடயட்டர்கள், அரங்கங்கள், 

ஆடிட்டடோரியங்கள் அல்லது பவளிப்புை இடங்கள் 

• மோநோடு மற்றும் மோநோட்டு இடங்கள் 

• உட்புை டகளிக்றக றமயங்கள், ஆர்டகடுகள் மற்றும் பவளிப்புை 

அல்லது உட்புை விறளயோட்டு றமயங்கள் 

• ட ோட்டல்கள் 

• பந்ேய முகவர் மற்றும் விறளயோட்டு இடங்கள் 

• Strip clubs, விபச்ேோர விடுதி மற்றும் escort agencies 

•  20 டபருக்கு டமற்பட்டவர்கறளக் பகோண்டிருக்கும் வழிபோட்டுத் 

ேலங்கள்  

Collection methods தசகரிப்பு முதைகள் 

We understand the process of collecting information from every 
patron is time consuming.  Most people would now be aware of 
the requirements for businesses to request their details for 
contact tracing, and are happy to oblige, however some may 
have privacy concerns. 

ஒவ்பவோரு வோடிக்றகயோளரிடமிருந்தும் ேகவல்கறளச் டேகரிக்கும் 

பேயல்முறை டநரத்றே எடுத்துக்பகோள்வறே நோங்கள் 

புரிந்துபகோள்கிடைோம். பேோடர்புத் ேடமறிேலுக்கோக வணிகங்கள் 

ேங்கள் விவரங்கறளக் டகோருவேற்கோன டேறவகள் குறித்து 

பபரும்போலோன மக்கள் இப்டபோது அறிந்திருப்போர்கள், டமலும் இேற்கு 

கட்டுப்படுவதில் மகிழ்ச்சியறடகிைோர்கள், இருப்பினும் சிலருக்கு 

ேனியுரிறம பேோடர்போன கவறலகள் இருக்கலோம். 



For example, an A4 notebook left out the front of a restaurant 
with all seated guests’ details on display for the next person to 
see, copy/take a photo of, or handing over an electronic device 
for patrons to enter their own information, is highly discouraged. 

எடுத்துக்கோட்டோக, ஒரு A4 டநோட்புக் ஒரு உணவகத்தின் முன்புைத்தில் 

அமர்ந்திருக்கும் அறனத்து விருந்தினர்களின் விவரங்களுடன் 

கோட்சிக்கு றவக்கப்பட்டு அடுத்ே நபருக்கு போர்க்க 

நகபலடுக்க/புறகப்படம் எடுக்கக்கூடியேோக இருப்பது, அல்லது ஒரு 

மின்னணு ேோேனத்றே வோடிக்றகயோளர்கள் ேங்கள் பேோந்ே 

ேகவல்கறள பதிவிடுவேற்கு ஒப்பறடத்ேல் டபோன்ைறவ 

விரும்பப்படுவதில்றல. 

Physical and electronic security must be considered to help 
guarantee that your patrons’ personal information is secure and 
the workspace can facilitate good privacy practices. 

உங்கள் வோடிக்றகயோளர்களின் ேனிப்பட்ட ேகவல்கள் 

போதுகோப்போனறவ என்பறே உறுதிப்படுத்தும் வறகயிலும், 

பணியிடங்கள் நல்ல ேனியுரிறம நறடமுறைகறள எளிேோக்குவேற்கு 

உத்ேரவோேம் அளிக்க உேவும் வறகயிலும் விபரங்கள் போதுகோக்கப்பட 

டவண்டும். 

Paper-based collection கடதாசி சார்ந்த தசகரிப்பு 

Consider having a staff member collect patrons’ details on 
arrival (or once they are seated) on a form that is kept private 
from other patrons. 
Once filled in, the forms should be kept in a place that is secure 
and out of sight of other patrons and unauthorised persons. 

வோடிக்றகயோளர் வரும்டபோது வோேலில் நிற்கும் ஒரு ஊழியர்(அல்லது 

வோடிக்றகயோளர் அமர்ந்ே பின்னர்)மற்ை வோடிக்றகயோளர்களின் 

போர்றவயில் படோேவறகயில் ேனிப்பட்ட முறையில் றவக்கப்படும் 

ஒரு படிவத்தில் விவரங்கறள டேகரிப்பது பேோடர்பில் கவனம் 

பேலுத்ேலோம்.  

பூர்த்தி பேய்யப்பட்டவுடன் படிவங்கள் போதுகோப்போன மற்றும் பிை 

வோடிக்றகயோளர்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படோே நபர்களின் 

போர்றவயில் போடோே இடத்தில் றவக்கப்பட டவண்டும். 

Electronic collection மின்னணு தசகரிப்பு 

The Check in CBR app is a contactless, secure and convenient 
way for customers to sign into a Canberra venue. 
The app enables individuals to check-in to venues and have 
their data stored securely with ACT Health in the event contact 
tracking is needed. 

Check in CBR app வோடிக்றகயோளர்களுக்கு கன்பரோவிலுள்ள 

இடபமோன்றிற்குள் உள்நுறழய போதுகோப்போன மற்றும் வேதியோன 

வழியோகும்.  ேனிநபர்கள் ேோம் பேல்லும் இடங்களில் அவர்களின் 

ேரறவ, ACT Health உடன் போதுகோப்போக டேமிக்க(contact tracking 

டநோக்கத்திற்கோக) இந்ே app உேவுகிைது. 



When you register your business you will be provided a unique 
QR code.  Customers with the Check In CBR app simply scan 
the QR code and show your staff that they have successfully 
checked in. 

உங்கள் வணிகத்றே நீங்கள் பதிவுபேய்யும்டபோது உங்களுக்கு ஒரு 

ேனிப்பட்ட QR குறியீடு வழங்கப்படும். Check In CBR app- ஐக் பகோண்ட 

வோடிக்றகயோளர்கள் QR குறியீட்றட ஸ்டகன் பேய்து, அவர்கள் 

பவற்றிகரமோக Check In பேய்ேறே உங்கள் ஊழியர்களுக்குக் 

கோட்டுங்கள். 

To find out more and register your business visit the Check In 
CBR page on the COVID-19 website. 

டமலும் அறியவும் உங்கள் வணிகத்றே பதிவு பேய்யவும்  COVID-19 

website.இல் Check In CBR பக்கத்றேப் போர்றவயிடவும். 

Businesses collecting personal data via other electronic means 
(such as an iPad) must ensure systems are privacy compliant. 
Devices should also not be handed to patrons to enter their 
personal details as this creates a hygiene risk.  Instead, have 
your staff operate the device. 
Ensure passwords are regularly changed, and your application 
protects data against unauthorised access. 

பிை மின்னணு வழிமுறைகள் (ஐபோட் டபோன்ைறவ) வழியோக 

ேனிப்பட்ட ேரறவ டேகரிக்கும் வணிகங்கள் அறமப்புகள் 

ேனியுரிறமக்கு இணங்குவறே உறுதி பேய்ய டவண்டும். 

இது சுகோேோர அபோயத்றே உருவோக்குவேோல் ேங்கள் ேனிப்பட்ட 

விவரங்கறள பதிவுபேய்வேற்கு குறித்ே ேோேனங்கறள 

வோடிக்றகயோளர்களிடம் ஒப்பறடக்கக்கூடோது. அேற்கு பதிலோக 

உங்கள் ஊழியர்கள் ேோேனத்றே இயக்க டவண்டும்.  

கடவுச்பேோற்கள் ேவைோமல் மோற்ைப்படுவறே உறுதிபேய்வதுடன் 

ேகவல்கள் அங்கீகரிக்கப்படோேவர்களின் போர்றவக்குச் பேல்லோேவோறு 

போதுகோக்கவும். 

Some businesses are using QR codes to collect customer 
details.  A QR code is just like a barcode, with information that 
can be read by a smart phone camera.  QR codes are 
convenient for businesses and customers.  They also provide a 
hygienic, contactless way of signing into a venue. 
Businesses can find QR code guest registration services by 
searching online or if you have an IT service provider, ask them 
for advice.  Make sure you read the full terms and conditions of 
the service carefully. 

சில வணிகங்கள் வோடிக்றகயோளர் விவரங்கறள டேகரிக்க QR 

குறியீடுகறளப் பயன்படுத்துகின்ைன. ஒரு QR குறியீடு ஒரு போர்டகோடு 

டபோன்ைது, ஸ்மோர்ட் டபோன் டகமரோ மூலம் படிக்கக்கூடியது.  QR 

குறியீடுகள் வணிகங்களுக்கும் வோடிக்றகயோளர்களுக்கும் 

வேதியோனறவ. இது ஒரு இடத்திற்கு உள்நுறழவேற்கோன contactless- 

பேோடர்பு இல்லோே வழிறயயும் வழங்குகிைது. 

வணிகங்கள்  QR குறியீடு மூலமோன விருந்தினர் பதிவு விபரங்கறள 

ஆன்றலனில் டேடுவேன் மூலம் கோணலோம். அல்லது உங்களிடம் 

ேகவல் பேோழில்நுட்ப டேறவ வழங்குநர் இருந்ேோல், அவர்களிடம் 

ஆடலோேறன டகட்கவும். டேறவயின் முழு விதிமுறைகறளயும் 

நிபந்ேறனகறளயும் கவனமோகப் படித்திருப்பறே உறுதிப்படுத்திக் 

பகோள்ளுங்கள். 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr


Compliance and enforcement கட்டுப்படுதல் ைற்றும் நதடமுதைப்படுத்தல் 

Developing and following a COVID Safety Plan is an important 
step in keeping your staff, customers, and the broader 
community safe as we continue to manage the impacts of the 
pandemic.  
Compliance efforts will be focused on education and support. 
However, penalties could apply and may be issued for those 
who put the community at risk through serious or repeated 
breaches of the legal requirements and obligations. 

டநோய்த்பேோற்றினோல் ஏற்படும் ேோக்கங்கறள நோம் பேோடர்ந்தும் 

நிர்வகித்துவரும் இவ்டவறளயில், உங்கள் ஊழியர்கள், 

வோடிக்றகயோளர்கள் மற்றும் ேமூகத்றே போதுகோப்போக 

றவத்திருப்பேற்கு ஒரு COVID Safety Plan-ஐ உருவோக்கி அறேப் 

பின்பற்றுவது  முக்கியம். அமலோக்க முயற்சிகள், கல்வி மற்றும் 

உேவிகளில் கவனம் பேலுத்தும். இருப்பினும், ேட்ட ஆடலோேறன 

மற்றும் கடப்போடுகறளப் பின்பற்ைோமல் விடுவேன்மூலம் ேமூகத்றே 

ஆபத்தில் ேள்ளுபவர்களுக்கு அபரோேம் விதிக்கப்படலோம். 

Signage அறிவித்தல்/விளம்பரம் 

All venues, facilities and businesses must clearly display 
occupancy allowance at entrance to each venue or space. 

அறனத்து இடங்கள், வேதிகள் மற்றும் வணிகங்கள் ேோம் 

எத்ேறனடபறர அனுமதிக்கலோம் என்பறே  ேமது ஒவ்பவோரு இடம் 

அல்லது இடத்தின் நுறழவோயிலில் பேளிவோகக் குறிப்பிட டவண்டும். 

Consider also displaying information to your customers and staff 
about your COVID Safety Plan. 

உங்கள் COVID-19 Safety Plan பற்றிய ேகவல்கறள, உங்கள் ஊழியர்கள் 

மற்றும் வோடிக்றகயோளர்களுக்கு கோண்பிப்பது பேோடர்பில் நீங்கள் 

கருத்தில் பகோள்ளலோம். 

• Templates for posters and signage are available on the 
signs and factsheets page of the COVID-19 website. 

• Consider placing your COVID Safety Plan on your website 
or Facebook page. 

• சுவபரோட்டிகள் மற்றும் அறிவித்ேல்களுக்கோன templates COVID-19 

website. signs and factsheets பக்கத்தில் கிறடக்கின்ைன  

• உங்கள் COVID-19 Safety Plan-ஐ உங்கள் Facebook பக்கம் அல்லது 

இறணயத்ேளத்தில் பிரசுரிப்பது பேோடர்பில் கவனம் 

பேலுத்ேலோம் 

Calculating usable space பயன்படுத்தக்கூடிய இடத்ததக் கணக்கிடுதல் 

For businesses operating under the one person per 4 square 
metre rule, you should refer to the fact sheet that assists you to 
calculate your business’ usable space which can be found on 
the signs and factsheets section of the COVID-19 website. 

4 ேதுர மீட்டர் விதிக்கு ஒரு நபர் விதியின் கீழ் பேயல்படும் வணிகங்கள் 

உங்கள் வணிகத்திற்கு பபோருந்ேக்கூடிய இடத்றேக் கணக்கிட உேவும் 

அறிவிப்புகள் மற்றும் ேகவல்ேோள்கறள COVID-19 website. இல் 

போர்றவயிடலோம். 

https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets


You should only factor in usable space when calculating how 
many people you can have in your premises.  Usable space 
means the space that people can freely move around in, but 
does not include: 

• Stages and similar areas, 

• Restrooms, changerooms and similar areas, 

• Areas occupied by fixtures, fittings and displays, and 

• Staff only areas and areas that are closed off or not being 
used. 

உங்கள் வளோகத்தில் எத்ேறன நபர்கறளக் பகோண்டிருக்கலோம் 

என்பறேக் கணக்கிடும்டபோது நீங்கள் பயன்படுத்ேக்கூடிய இடத்றே 

மட்டுடம கணக்கில்பகோள்ள டவண்டும். பயன்படுத்ேக்கூடிய இடம் 

என்பது மக்கள் சுேந்திரமோக நகரக்கூடிய இடமோகும். ஆனோல் இதில் 

பின்வருவன அடங்கோது: 

• Stages மற்றும் ஒத்ே பகுதிகள் 

• ஓய்வறைகள், மோற்று அறைகள் மற்றும் ஒத்ே பகுதிகள் 

• Fixtures, fittings மற்றும் displays ஆகியவற்ைோல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் மற்றும் 

• பணியோளர்களுக்கு மட்டுமோன பகுதிகள் அல்லது மூடப்பட்ட 
மற்றும் பயன்படுத்ேப்படோே பகுதிகள் 

Review and monitor ைதிப்பாய்வு ைற்றும் கண்காணித்தல் 

• This document provides an overview of the risks that are 
likely to apply to most or all businesses in this sector. You 
should consider and address risks that may be specific to 
your business. 

• Regularly review your policies and procedures to ensure 
they are consistent with current directions and advice 
provided by ACT Health. 

• Ensure there is an accessible copy of your COVID Safety 
Plan available on your premises as it must be produced if 
requested from a relevant compliance and enforcement 
officer. This may include producing an electronic copy. 

• பபரும்போலோன அல்லது அறனத்து வணிகளுக்குப் 
பபோருந்ேக்கூடிய சில ஆபத்துகள் பற்றிய ேகவல்கறள இந்ே 

ஆவணம் வழங்குகிைது. உங்கள் வணிகத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய சில 

பிரத்திடயக ஆபத்துகறளப் பற்றி நீங்கள் சிந்தித்து பேயலோற்ை 

டவண்டும். 

• உங்களது பகோள்றககள் மற்றும் நடவடிக்றககள் 
புதுப்பிக்கப்பட்ட நிறலயில் இருப்பறேயும், ACT Health-இன் 

ஆடலோேறனயுடன் ஒத்துப்டபோகிைேோ என்பறேயும் உறுதிப்படுத்ே 

நீங்கள் பேோடர்ந்து மதிப்போய்வு பேய்ய டவண்டும். 

• அமலோக்க அதிகோரிகள் டகோரிக்றகவிடுத்ேோல்  கோண்பிப்பேற்கு 
ஏதுவோக, உங்கள் COVID-19 Safety Plan நகறல உங்கள் 

பணியிடத்தில் எப்டபோதும் றவத்திருப்பறே உறுதிப்படுத்திக் 

பகோள்ளுங்கள். மின்னணு நகறலத் ேயோரிப்பதும் இதில் 

அடங்கும். 



Failure to comply with directions may result in significant 
penalties.  
 
Have a question? Looking for advice about operating in a 
COVID safe environment? Call the Access Canberra Business 
Liaison Line on (02) 6205 0900. 

அறிவுறுத்ேல்களுக்கு இணங்கத் ேவறினோல் குறிப்பிடத்ேக்க 

அபரோேங்கள் பேலுத்ேடவண்டி டநரிடலோம்.  

 

டகள்வி ஏடேனும் இருக்கிைேோ? COVID போதுகோப்போன சூழலில் 

இயங்குவது குறித்ே ஆடலோேறன டேடுகிறீர்களோ? Access Canberra 

Business Liaison Line ஐ (02) 6205 0900 என்ை எண்ணில் அறழக்கலோம். 

Current as at 9 October 2020 Current as at 9 October 2020 

Deliveries, contractors and visitors attending the premises 
வளாகங்களுக்குள் நுதையும் Deliveries, ஒப்பந்தக்காரர்கள் ைற்றும் 

பார்தவயாளர்கள் 

• Where practical, direct delivery drivers or other contractors 
visiting the premises to minimise physical interaction with 
workers. 

• Use electronic paperwork where practical. If a signature is 
required, discuss providing a confirmation email instead, or 
take a photo of the goods onsite as proof of delivery. 

• Ensure a number of suppliers so that you can maintain 
adequate stocks of hand soap, paper towel, sanitisers. 

• படலிவரி டிறரவர்கள் மற்றும் பிை ஒப்பந்ேக்கோரர்கள், உங்கள் 

வணிக வளோகத்தில் இருக்கும்டபோது முடிந்ேவறர 

பேோழிலோளர்களுடன் பநருக்கமோன பேோடர்பில் இருப்பறேக் 

குறைக்குமோறு அறிவுறுத்ேவும் . 

• முடியுபமனில் electronic ஆவணங்கறளப் பயன்படுத்துங்கள். 

றகபயோப்பம் டேறவப்பட்டோல், அேற்கு பதிலோக 

உறுதிப்படுத்ேல் மின்னஞ்ேறல வழங்குவது பற்றி உறரயோடவும். 

அல்லது விநிடயோகத்திற்கோன ஆேோரமோக பபோருட்கள் 

றகயளிக்கப்பட்ட இடத்தில்றவத்து புறகப்படத்றே எடுக்கவும். 

• உங்களிடம் கணிேமோனளவு விநிடயோகஸ்ேர்கள் இருப்பறே 
உறுதிப்படுத்திக் பகோள்ளுங்கள். இேனோல் நீங்கள் எப்டபோதும் 

டபோதுமோன hand soap, paper towel மற்றும் sanitisers- ஐ 

பபற்றுக்பகோள்ள முடியும். 

Additional Requirements – Galleries, Museums, National 
Institutions, and Historic Sites 

கூடுதல் நிபந்ததனகள் – காட்சியகங்கள், அருங்காட்சியகங்கள், ததசிய 

நிறுவனங்கள் ைற்றும் வரைாற்று தையங்கள் 

In addition to the general requirements of the COVID Safety 
Plan, galleries, museums, National Institutions and historic sites 
are required to: 

COVID Safety Plan-இன் பபோதுவோன கட்டுப்போடுகளுக்கு கூடுேலோக, 

கோட்சியகங்கள், அருங்கோட்சியகங்கள், டேசிய நிறுவனங்கள் மற்றும் 

வரலோற்று றமயங்கள் பின்வருவனவற்றைக் கறடப்பிடிக்க 

டவண்டும்: 



• Galleries, museums, national institutions and historic sites 
can open provided there is no more than one person per 4 
square metres throughout the venue, and can commence 
guided tours for groups of up to 20 people (excluding the 
tour guide). 

• Manage ingress and egress (with separate points). 

• Entry of groups are to be separated by time. 

• Increased frequency of cleaning for high touch areas or 
items, and rest room facilities. 

• கோட்சியகங்கள், அருங்கோட்சியகங்கள், டேசிய நிறுவனங்கள் 

மற்றும் வரலோற்று றமயங்கள்  4 ேதுர மீட்டர்களுக்கு ஒருவர் 

என்ை விதி டபணப்படுவேன் அடிப்பறடயில் மீண்டும் 

இயங்கலோம். 20 டபருக்கு டமற்படோேவறகயில் குழுக்களுக்கோன 

வழிகோட்டியுடனோன சுற்றுலோக்கறள (guided tours) ஆரம்பிக்கலோம் 

(சுற்றுலோ வழிகோட்டிறயத் ேவிர) 

• குறிப்பிட்ட இடத்திற்குள் நுறழயும் மற்றும் பவளிடயறும் 
நபர்களின் எண்ணிக்றகறய நிர்வகிக்கவும் (பவவ்டவறு 

புள்ளிகளில்) 

• குழுக்களோக வருபவர்களுக்கோன அனுமதி பவவ்டவறு  டநரத்தில் 
வழங்கப்பட டவண்டும். 

• அதிகம் பேோடுறகக்குள்ளோகும் பகுதிகள் அல்லது பபோருட்கள் 
மற்றும் ஓய்வு அறை வேதிகறளச் சுத்ேம் பேய்யும் ேடறவகள் 

அதிகரிக்கப்பட டவண்டும். 

Additional Requirements – Outdoor attractions and 
amusements 

கூடுதல் நிபந்ததனகள் - வவளிப்புை வபாழுதுதபாக்கு ைற்றும் 

தகளிக்தககள் 

• Careful management of flow of groups throughout venue or 
site. Groups are to be of up to 20, complying with complying 
with social distancing rules including 1.5m between people 
and one person per four square metres for the space they 
are in. 

• All groups must have supervisory oversight to ensure social 
distancing is enforced and that groups of greater than 20 
people do not form. 

• குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள நபர்கள் மற்றும் குழுக்களின் 
எண்ணிக்றகறய நீங்கள் கவனமோகக் கட்டுப்படுத்ே டவண்டும். 

குழு ஒன்றில் 20 டபர் வறர இருக்கலோம். ஆனோல் 

மற்ைவர்களுக்கிறடடய 1.5 மீட்டர் ேமூக இறடபவளிறயப் 

டபணுேல் மற்றும்  4 ேதுர மீட்டருக்கு ஒருவர் என்பது உள்ளிட்ட 

ேமூக விலகல் விதிகளுக்கு அவர்கள் இணங்க டவண்டும். 

• மக்கள் ேமக்கிறடயில் 1.5 மீட்டர் ேமூக இறடபவளிறயப் 

டபணுகிைோர்கள் என்பறேயும்,  20 க்கும் டமற்பட்டவர்கறளக் 

பகோண்ட குழு உருவோகவில்றல என்பறேயும் உறுதிப்படுத்ே 

அறனத்து குழுக்களும் டமற்போர்றவக்கு உட்படுத்ேப்பட 

டவண்டும். 

Keep up to date on restrictions through the ACT COVID19 
website: 
www.covid19.act.gov.au 

ACT COVID19 இதணயத்தளத்தின் மூைம் கட்டுப்பாடுகள் குறித்த 

புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்கதளப் வபறுங்கள்: 

www.covid19.act.gov.au 

The Safe Work Australia website: 
www.safeworkaustralia.gov.au/ 

The Safe Work Australia இதணயத்தளம்: 

www.safeworkaustralia.gov.au/ 

 

http://www.covid19.act.gov.au/
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