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ر
نشة معلومات

HOSPITALITY VENUES

أماكن الضيافة

From 12 noon on Friday 19 June, hospitality venues can have
up to 100 customers seated in any indoor space and 100
customers seated in any outdoor space, or one person per 4
square metres, whichever is lesser.
Staff are excluded from both the patron limit and the one person
per 4 square metre rule.
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The back of house, kitchen preparation and service counter areas
are not included in the calculation of the one person per 4 square
metre to determine your maximum allowable number of seated
customers.
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The Risk Mitigation Guidance attached to the Public Health
Directions provides that in a given occupied space, there be a
density of no more than one person per 4 square metres of floor
space (taking into account objects and items that may impact the
total free space). This means that businesses need to consider
items and objects that may impact space for seating patrons, such
as permanent fixtures (for example pylons, countertops, benches
and gaming machines).
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How to calculate the number of people allowed in your
premises

1. Measure the length of available space for seated
customers.
2. Measure the width of available space for seated customers.
3. Multiply the length by the width to calculate the area of your
space in square metres.
4. Divide the space (calculated in square metres) by four to
calculate the maximum number of seated customers
allowed (excluding staff).
5. Consider items and objects that may impact the total free
space of the premise such as pylons and countertops.

For example:
10m wide x 18m long = 180 square metres. Divide 180 by 4 = 45
Maximum people allowed: 45
Always round down to the nearest whole number.
Remember to maintain physical distancing of 1.5 metres between
tables and maintain good hand hygiene.
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How to determine how many people can get takeaway

1. The number of people getting takeaway is unlimited as long as
they can practise physical distancing safely.
2. Make sure anyone picking up takeaway is physically distanced
from other people, including patrons who are dining in.
3. You may be able to have people wait outside on the footpath
for a takeaway coffee or meal.
4. Ask people to wait outside if there is not enough space inside
your premises for them. That is, if you have reached your limit
for customers.
5. Consider floor markings to support queuing.

How to manage indoor and outdoor space
•
•
•
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•
•

Have a COVID Safety Plan.
Ask all patrons for their first name and phone number. If
provided, record it along with the date and time they attended
the venue. Details can be securely destroyed after 28 days.
Each indoor or outdoor space should have its own waitstaff if
possible.
If possible, have separate restroom facilities for each dining
area.
Manage bookings so patrons do not stay longer than two
hours.
Increase cleaning of high touch areas and restroom facilities.
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كيفية إدارة المساحات الداخلية والخارجية
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This information is correct as of 19 June 2020. For the latest
advice on restrictions please check covid19.act.gov.au or call the
COVID-19 helpline on (02) 6207 7244.
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 للحصول عل أحدث النصائح.2020 يونيو/ حزيران19 اعتبارا من
هذه المعلومات صحيحة
 علCOVID-19  أو االتصال بخط المساعدةcovid19.act.gov.au  يرج مراجعة،بشأن القيود
.(02) 6207 7244 الرقم

The Business Resource Kit includes: guidelines for creating a
COVID Safety Plan; posters for displaying in your business
premises; fact sheets and case studies to provide up to date
information and clear advice; and other useful resources. Find the
kit at www.covid19.act.gov.au/resources

؛ وملصقاتCOVID  إرشادات إلعداد خطة سالمة بشأن:تتضمن رزمة موارد المؤسسات التجارية
لعرضها ف أماكن عملك؛ ر
ونشات معلومات ودراسات حاالت لتقديم أحدث المعلومات والنصائح
ي
 يمكنك العثور عل الرزمة يف.الواضحة؛ وموارد مفيدة أخرى
www.covid19.act.gov.au/resources

Canberra Business Advice and Support Service: Business owners
can receive up to four hours of free, tailored advice and access
online business development resources. Call (02) 6297 3121.

 يمكن ألصحاب المؤسسات التجارية:خدمة المشورة والمساعدة للمؤسسات التجارية يف كنبا
الحصول عل ما يصل إىل أرب ع ساعات من النصائح المجانية والمخصصة والوصول إىل موارد
لتطوير التجارة عب ر
.(02) 6297 3121  اتصل عل الرقم.اإلنبنت

Information in this factsheet is for illustrative purposes only and is
not an accurate representation of any particular business.
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ه ألغراض توضيحية فقط وال تمثل أية مؤسسة
المعلومات الواردة ايف نش ًة المعلومات هذه ي
.تجارية محددة تمثيًل دقيقا

For updates, visit covid19.act.gov.au

covid19.act.gov.au  قم بزيارة،للحصول عل التحديثات

