
English Thai 

The ACT moved to Stage 4 of Canberra’s Recovery Plan at 9am on 
Wednesday 2 December 2020. 

ACT ไดก้า้วเขา้สู่ ระยะท่ี 4 ของ แผนฟ้ืนฟูกรุงแคนเบอร์รา เม่ือเวลา 9.00 น. 
ของวนัพุธที ่2 ธนัวาคม 2020 

Top level summary of changes สรุปการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญั 

• If businesses and venues want to have more than 25 people 
across their venue, they can apply the one person per two 
square metres of usable space rule in indoor and outdoor 
spaces provided they use the Check In CBR app to collect 
patron contact details. Venues will have until Wednesday 16 
December 2020 to register with Check In CBR to meet this 
requirement.  

• If businesses and venues are not using the Check In CBR 
app, they must continue to apply the venue capacity rule of 
one person per four square metres of usable space indoors 
and one person per two square metres of usable space 
outdoors.  

• Exemptions may be granted for events and gatherings for 
up to 8,000 people on application through the COVID Safe 
Event Protocol. Any gatherings over 500 require an 
exemption.  

• Large indoor performance venues (with forward-facing and 
tiered seating, such as theatres and arenas) can have 
events up to 65% capacity, up to 1,500 people, provided the 
events are ticketed and seated and a COVID Safe Plan is in 
place for each event. 

• Enclosed outdoor venues with permanent tiered seating and 
grandstands can have up to 65% capacity, up to 1,500 
people, provided events are ticketed and seated and a 
COVID Safe Plan is in place for each event. 

• หากธุรกิจและสถานประกอบการตอ้งการรับผูค้นมากกว่า 25 
คนท่ัวสถานประกอบการ พวกเขาสามารถใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยในและนอกอาคารได ้
แต่พวกเขาตอ้งใชแ้อป Check In CBR 
ในการเก็บรายละเอียดการตดิตอ่ของลกูคา้ 
สถานประกอบการมีเวลาจนถึงวันพธุท่ี 16 ธันวาคม 2020 
ในการลงทะเบียนกับ Check In CBR เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดนี้   

• หากธุรกิจและสถานประกอบการไม่ใชแ้อป Check In CBR 
พวกเขาจะตอ้งใชก้ฎ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรสําหรับพืน้ท่ีใชส้อยในอาคาร 
และใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยนอกอาคาร  

• อาจมีขอ้ยกเวน้ใหส้ําหรับงานและการชมุนุมของผูค้นจํานวนไม่เกิน 
8,000 คน หากมีการย่ืนขอรับการยกเวน้โดยผา่นมาตรการ COVID 
Safe Event Protocol การชุมนุมท่ีเกินกว่า 500 คน 
จําเป็นตอ้งไดรั้บการยกเวน้ก่อน   

• สถานประกอบการเพื่อการแสดงในอาคารขนาดใหญ่ 
(ท่ีมีท่ีนั่งหันไปดา้นหนา้และท่ีนั่งแบบลดหลัน่ เช่น 
โรงภาพยนตร์และสนามกีฬา) 
สามารถจัดงานเพื่อรองรับผูค้นไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 65 
ของจํานวนท่ีสามารถรองรับได ้โดยรับผูค้นไดไ้ม่เกิน 1,500 คน 
และงานนั้นตอ้งเป็นงานท่ีขายตั๋วเขา้ชมและมีการกําหนดท่ีนั่ง 
อีกท้ังมีการวางมาตรการตามแผนเพื่อความปลอดภัยจากโรค COVID 
ไวส้ําหรับแต่ละงาน 

• สถานท่ีจัดงานกลางแจง้แบบปิดบริเวณไดซ้ึง่มีท่ีนัง่ลดหลั่นและมีอัฒจันท
ร์สามารถรองรับผูค้นไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 65 ของจํานวนท่ีสามารถรองรับได ้
โดยรับผูค้นไดไ้ม่เกิน 1,500 คน 
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• GIO Stadium and Manuka Oval can have up to 65% 
capacity provided events are ticketed and seated and a 
COVID Safe Plan is in place for each event. 

• Cinemas and movie theatres can sell up to 65% capacity of 
each theatre, up to 500 people, provided they are using the 
Check In CBR app to collect patron contact details. 
Otherwise, cinemas and theatres must continue to restrict 
sales to up to 50% capacity. 

• Patrons must be seated when consuming alcohol in indoor 
spaces but can stand while eating.  

 
Venue capacity rules 
Three venue capacity rules apply: 

• Option 1: 25 people (excluding staff) across the 
whole venue. 

• Option 2: Where the Check In CBR app is 
used venues can have one person per two square metres 
of usable space in each indoor and outdoor 
space (excluding staff), with a maximum of 500 people for 
each space. 

• Option 3: Where the Check In CBR app is NOT 
used venues can have one person per four square metres 
of usable space in each indoor space and one person per 
two square metres of usable space in each outdoor space 
(excluding staff), with a maximum of 500 people for each 
space. 

• Businesses must not exceed the capacity limit that applies 
under standard liquor or fire occupancy loading and 
regulatory conditions of the venue. 

 

และงานนั้นตอ้งเป็นงานท่ีขายตั๋วเขา้ชมและมีการกําหนดท่ีนั่ง 
อีกท้ังมีการวางมาตรการตามแผนเพื่อความปลอดภัยจากโรค COVID 
ไวส้ําหรับแต่ละงาน 

• GIO Stadium และ Manuka Oval 
สามารถรองรับผูช้มไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 65 ของจํานวนท่ีสามารถรองรับได ้
และงานนั้นตอ้งเป็นงานท่ีขายตั๋วเขา้ชมและมีการกําหนดท่ีนั่ง 
อีกท้ังมีการวางมาตรการตามแผนเพื่อความปลอดภัยจากโรค COVID 
ไวส้ําหรับแต่ละงาน 

• โรงภาพยนตร์และโรงละคร - สามารถขายตั๋วไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 65 
ของจํานวนท่ีแต่ละแห่งจะสามารถรองรับได ้โดยใหไ้ดไ้ม่เกิน 500 คน 
และตอ้งใหพ้วกเขาใชแ้อป Check In CBR 
ในการเก็บรายละเอียดการตดิตอ่ของลกูคา้ มิฉะนั้นแลว้ 
โรงภาพยนตร์และโรงละครจะตอ้งจาํกัดการขายตั๋วไดแ้ค่ไม่เกินรอ้ยละ 50 
ของจํานวนท่ีสามารถรองรับได ้

• ลูกคา้จะตอ้งนั่งอยู่กับท่ีในขณะบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์หากอยู่ภายใ
นอาคาร แต่สามารถยืนไดใ้นขณะรับประทานอาหาร   
 

กฎความจุของสถานประกอบการ 
กฎความจุของสถานประกอบการมีดว้ยกัน 3 ทางเลือก คือ 

• ทางเลือกที ่1 25 คน (ไม่นับรวมพนักงาน) 
ตลอดท่ัวท้ังสถานประกอบการ 

• ทางเลือกที ่2 ในกรณีทีมี่การใช้แอป Check In CBR 
สถานประกอบการสามารถใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยในอาคารและนอกอาคารแต่ละแห่ง 
(ไม่นับรวมพนักงาน) โดยรับลูกคา้ไดสู้งสุด 500 
คนสําหรับพื้นท่ีแตล่ะแห่ง 

• ทางเลือกที ่3 ในกรณีทีไ่ม่ใช้แอป Check In CBR 
สถานประกอบการสามารถใชก้ฎ 1 คนต่อ 
4ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยในอาคารแต่ละแห่ง และใชก้ฎ 1 คนต่อ 
2 ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยนอกอาคารแต่ละแห่ง 
(ไม่นับรวมพนักงาน) โดยรับลูกคา้ไดสู้งสุด 500 
คนสําหรับพื้นท่ีแตล่ะแห่ง 



• ธุรกิจต่าง ๆ  
จะตอ้งมีจํานวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการไม่เกินขดีจํากัดท่ีกําหนดไวต้ามมาตรฐานก
ารอนุญาตใหด้ื่มสุราหรือมาตรฐานการดบัเพลิงเพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข
การเขา้ใชพ้ื้นท่ีและขอ้บังคบัของสถานประกอบการ 

•  

 
 
 

What stays the same มีอะไรบ้างทีย่งัคงไว้เหมือนเดมิ 

All previous requirements under Step 3.2 remain in place, in 
particular: ขอ้กําหนดเดิมท้ังหมดภายใตข้ ัน้ที ่3.2 ใหยั้งคงไวเ้หมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

• No limit on household gatherings. 
• All gatherings can have up to 500 people. To hold 

gatherings greater than 500, an exemption in accordance 
with the COVID Safe Event Protocol is required.  

• Patrons can stand while eating and drinking in outdoor 
spaces but must continue to be seated indoors if they are 
consuming alcohol. 

• No temporary modifications can be made to venues. 
• All venues, facilities and businesses must clearly display 

occupancy allowance at the entrance to the venue and each 
individual usable space, where separate spaces exist. 

• Where relevant, specific business categories are required to 
develop and follow a COVID Safety Plan.   

• For further industry-specific information on restrictions 
currently in effect, refer to the Business and Work sections.  

• ไม่จํากัดจํานวนการรวมตัวกันท่ีบา้น 
• การชุมนุมทุกประเภทสามารถมีไดไ้ม่เกิน 500 คน 

สําหรับการชุมนุมมากกว่า 500 คน 
จําเป็นตอ้งมีการย่ืนขอรับการยกเวน้ตามมาตรการ COVID Safe Event 
Protocol  

• ผูม้าร่วมงานสามารถยืนขณะรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดืม่ในพื้นท่ีนอ
กอาคารได ้
แต่จะตอ้งนั่งประจําท่ีในอาคารอย่างตอ่เนือ่งหากพวกเขากําลงัดืม่แอลกอ
ฮอล์อยู่ 

• ไม่สามารถปรับเปลี่ยนต่อเตมิสถานประกอบการเป็นการชัว่คราวได ้
• สถานประกอบการ สถานอํานวยความสะดวก 

และธุรกิจท้ังหมดจะตอ้งจัดแสดงวธิีท่ีอนุญาตใหเ้ขา้ใชส้ถานท่ีอย่างชัดเจ
นท่ีทางเขา้ของสถานประกอบการและพื้นท่ีใชส้อยส่วนบุคคลแต่ละแห่ง 
หากเป็นพื้นท่ีท่ีแยกออกจากกันอยู่แลว้ 

• ประเภทธุรกิจเฉพาะจะตอ้งมีการพฒันาและปฏบิัติแผนความปลอดภยัจาก
โรค COVID (COVID Safety Plan)   

• สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับมาตรการจํากัดท่ีนาํออกมาปฏิบตัิใชใ้นปัจจุ
บันของอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท กรุณาอา้งอิงท่ีเพจธรุกิจและงาน 
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We all need to continue to be responsible เราทุกคนจําเป็นตอ้งมีความรบัผดิชอบอย่างตอ่เนือ่ง 

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

ขอ้กําหนดภายใตแ้นวทางดา้นสาธารณสขุไม่เพยีงแต่เป็นความรับผิดชอบของผูป้
ระกอบธุรกิจเท่านั้น แต่ยังขยายรวมไปถึงชาวแคนเบอร์ราทุกคนดว้ย 

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. 

เราทุกคนจะตอ้งปฏบิัติตนอย่างสมเหตุสมผลในเวลาท่ีมีผูม้าเยือนบา้นของเราและ
เราควรวางมาตรการควบคุมของตนเองไวด้ว้ย ซึ่งรวมถึงการจําใหไ้ดว้่า 
ใครอยู่ท่ีไหนและเวลาใด และการดาวน์โหลดแอป COVIDSafe 

Where required, provide your contact details to venues you visit for 
contact tracing purposes. Download the Check In CBR app and 
use it at participating venues across Canberra.  

หากไดรั้บการรอ้งขอ 
กรุณาใหร้ายละเอียดการติดตอ่ของคณุกับสถานประกอบการท่ีคณุไปเยือนเพื่อวัต
ถุประสงค์ดา้นการตดิตามผูส้มัผัสโรคดว้ย  ดาวน์โหลดแอป Check In CBR 
และใชแ้อปนี้กับสถานประกอบการท่ีรว่มโครงการท่ัวกรุงแคนเบอร์า 

We will 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. 

เราจะตอ้งรักษาแนวทางการป้องกันโรคใหด้ีท่ีสดุโดยการรักษาระยะห่างทางกายภ
าพ การปฏิบัติตามสขุอนามัยของมือและทางเดนิหายใจท่ีดี 
เก็บตัวอยู่กับบา้นหากคุณไม่สบาย และเขา้รับการตรวจหาเชือ้ หากคุณมีอาการ 

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

หลักการเหล่านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นวธิีท่ีดท่ีีสดุในการดแูลรักษาชุมชนขอ
งเราใหป้ลอดภัย และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 
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