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FACTSHEET ة حقائق  ��ش

HOSPITALITY VENUES أما�ن الض�افة 

Key points نقاط رئ�س�ة 

From 9am on Friday 9 October 2020, hospitality venues will have three 
options for calculating usable space. 

ا من الساعة  ا يوم الجمعة  9اعتبار� �ن األول/  9صباح� ، س�كون ألما�ن 2020أ�ت��ر ��ش
 الض�افة ثالثة خ�ارات لحساب المساحة القابلة لالستخدام. 

 
 

Option 1: all venues with usable space of 100 square metres or less can have 
25 people across the whole premises (includes all indoor/outdoor spaces); 
OR  
 

ي تبلغ مساحتها  األما�ن�مكن أن �ستوعب جميع  : 1الخ�ار 
 25م�ت م��ــع أو أقل  100اليت

ي جميع أنحاء 
ا �ف ي ذلك جم(بم المكانشخص�

 ؛ أويع األما�ن الداخل�ة / الخارج�ة)ا �ف
 

Option 2: Venues with usable space between 101 and 200 square metres can 
have 50 people across the whole venue (includes all indoor/outdoor spaces): 
OR  

ي تبلغما�ن أل�مكن ل : 2الخ�ار 
ف الصالحة لالست تها مساح اليت م�ت م��ــع  200و  101خدام بني

ي ذلك جميع  50 است�عاب
ي جميع أنحاء المكان بال�امل (بما �ف

ا �ف الداخل�ة /  المناطقشخص�
 أو ؛الخارج�ة)

Option 3: Venues can have the sum of: ‒ One person per four square metres 
of usable space for each indoor space (up to a maximum of 200 people); and 
‒ One person per two square metres of usable space for each outdoor space 
(up to a maximum of 200 people). 

شخص واحد لكل أربعة أمتار مربعة من  -: ھمجموع مااألماكن  تستوعبیمكن أن  :3لخیار ا
 اشخصً  -و؛ شخص) 200 یبلغ داخلیة (بحد أقصى منطقةكل في المساحة الصالحة لالستخدام 

خارجیة (بحد أقصى  منطقةلكل مترین مربعین من المساحة الصالحة لالستخدام لكل  اواحدً
 ).شخص 200یبلغ 

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

التنظیمیة الشروط  المطبق بموجب االستیعابحد  المؤسسات التجاریة ھذهیجب أال تتجاوز 
 .الخمور أو الحریقتھالك القیاسیة للمكان المتعلقة باس



Maximum capacity excludes staff.  
No modifications can be made to venues.  
Venues cannot use a combination of the three options. However, if a venue 
with a larger outdoor area chooses to use option 3, and that outdoor area is 
unable to be used due to inclement weather, venues can choose to use 
either option 1 or 2 if this provides a higher volume of patrons. 

.  األق� ال �شمل االست�عاب ف  الموظفني
 تعد�الت ع� األما�ن.  ةال �مكن إجراء أ�

 منطقة  ذو إذا اختار مكان  إ�ّ أنهثالثة. ال �مكن أن �ستخدم األما�ن مجموعة من الخ�ارات ال
لخارج�ة ولم �كن من الممكن استخدام تلك المنطقة ا 3خارج�ة أ��ب استخدام الخ�ار 

إذا كان هذا  2أو  1استخدام الخ�ار  أن تختار ، ف�مكن لألما�ن �سبب سوء األحوال الج��ة
 . ال��ائنأ��ب من  عدد يؤدي إ�

 

Usable space means the space that people can freely move around in, but 
not including:  

ي 
ي  المنطقةالصالحة لالستخدام  المنطقةتعيف

 ها ، ول�ن�مكن لألشخاص التنقل فيها بح��ة اليت
 ال �شمل: 

 

-Stages and similar areas 
-Restrooms, changerooms and similar areas 
-Areas occupied by fixtures, fittings and displays 
-Staff only areas and areas that are closed off or not being used. 

  والمناطق المشابهة المسارح -
 المشابهةوالمناطق  المال�سغرف تغي�ي و  دورات الم�اە -
ي عليها المناطق  -

ات تركيبات و ت اليت ف  ن عرضوخزائجه�ي
ف فقط ل المخصصة المناطق - ي ل�ست ق�د االستخداموالمناطق المغلقة أو لموظفني

 . اليت

Venue owners, managers and operators must not temporarily divide any 
usable indoor space or usable outdoor space for the purposes of calculating 
usable space.   

ا أ�أال �قّس  األما�ن�جب ع� مال�ي ومديري ومشغ�ي  داخل�ة قابلة  منطقة ةموا مؤقت�
خارج�ة قابلة لالستخدام ألغراض حساب المساحة القابلة  ةمنطقلالستخدام أو 

 لالستخدام. 
 
 

If a hospitality venue has more than one indoor space, each space must be 
enclosed by a roof and walls of solid construction stretching from floor 
to ceiling. 

 منطقة، ف�جب أن تكون كل داخل�ة واحدة منطقةأ��� من  �ضمإذا كان مكان الض�افة 
 �سقف وجدران من البناء الصلب تمتد من األرض إ� السقف.  محددة

Venues must request the first name and phone number of all attendees.  
Consider using the Check In CBR App, which is free and easy to use. To find 
out more and register your venue visit the Check In CBR page on the COVID-
19 website. 

�ن. من سم األول ورقم الهاتف ألما�ن اال�جب أن تطلب ا  جميع الحا�ف
 
�
ي استخدام تطبيق فك

ي وسهل االستخف، Check In CBRر �ف
دام. لمعرفة الم��د هو مجايف

ي  COVID-19موقع ع�  Check In CBR، تفضل ب��ارة صفحة تسج�ل مكانكلو 
ويف  . اإلل��ت



Patrons must not stand while eating or drinking, and must remain seated 
other than when entering and exiting the premises, using bathroom facilities 
or ordering and paying for food or drinks. 

ب ال��ائنجب أال �قف � ف أثناء األ�ل أو ال�ش الدخول  إّ� عند، و�جب أن �ظلوا جالسني
و�ات. والخروج من المبيف أو استخدام مرافق الحمّ   ام أو طلب ودفع ثمن الطعام أو الم�ش

Hospitality venues must:   بما ��ي  أما�ن الض�افة تقوم�جب أن : 

-clearly display occupancy allowance at the entrance to venues and 
individual spaces  
-manage ingress, egress and queuing of all areas to ensure physical 
distancing  
-manage the flow of patrons throughout the venue/site to avoid people 
congregating  
-ensure patron groups do not mingle with other groups  
-if possible, ensure separate dining areas have their own bathrooms  
-if possible, ensure each dining area has its own entrance and exit (the 
entrance may also function as the exit) and waitstaff. 

 
 
 الفرد�ة والمناطقبوض�ح عند مدخل األما�ن  عدد ال��ائن المسم�ح بهعرض  -
ي جميع المناطق لضمان التباعد  -

 الجسديإدارة الدخول والخروج واالصطفاف �ف
ي جميع أنحاء المكان / الموقع لتجنّ  ال��ائنإدارة تدفق  -

 ع الناسب تجمّ �ف
 أخرىمع مجموعات  ال��ائنضمان عدم اختالط مجموعات  -
 إذا أمكن -

�
 طعاممناطق تناول ال ل�ل منطقة منخاصة  غرف حّمامد من وجود ، تأ�

 منفصلةال
 أمكنإذا  -

�
�جوز �ل منطقة لتناول الطعام مدخل ومخ�ج خاص بها (�كون ل د من أن ، تأ�

ا المدخل كمخ�ج استخدام  . خدمة مخصصون لها  و ) وموظفأ�ض�

Service and entertainment rules:  :ف�ه  قواعد الخدمة وال�ت

-Alcohol can be sold without a meal, but it can only be consumed by seated 
patrons to avoid crowds forming.  
-Patron groups should not mingle with other groups.  
-Live music is permitted. Performers should stay at least two metres apart 
from each other and audience members. 

 
ف  ، ل�ن ال �مكن تناوله إ�ّ طعام�مكن بيع ال�حول بدون وجبة  - من قبل ال��ائن الجالسني

 ن الحشود. ب تكوّ لتجنّ 
 أخرى. مع مجموعات  ال��ائن�جب أال تختلط مجموعات  -
�ن ع� األقل من الفّنانونالموس��ت الح�ة مسم�ح بها. �جب أن يب�ت - بعضهم  ع� بعد م�ت

 البعض وعن أعضاء الجمهور. 
 

To protect staff and patrons:  
ف   : وال��ائنلحما�ة الموظفني

 

-increase frequency of cleaning of high-touch areas and objects  
-manage bookings so patrons do not stay at the venue for more than two 
hours. 

ة اللمسعدد مرات تنظ�ف المناطق واألش�اء   زد -  كث�ي
.  ال��ائن�دارة الحجوزات بح�ث ال يب�ت قم ب - ف ي المكان أل��� من ساعتني

 �ف



Examples  أمثلة 

Option 1 – 25 people rule  
A café in Weston Creek has seated dining. The usable space for customers is 
65 square metres so the café can accommodate 25 customers across the 
whole venue.  

ا 25 قاعدة الـ - 1الخ�ار   شخص�
ي 

حة به مكان لتناول الطعام. تبلغ المساحة الصال Weston Creekيوجد مق� �ف
ا  65 لل��ائنلالستخدام  ا م��ع� � ا  25�مكن للمق� است�عاب  لذلك ،م�ت

�
ي جميع أنحاء  ز�ون

�ف
 المكان. 

 
Option 2 – 50 people rule  
A restaurant in Gungahlin has seated dining indoors and seated dining 
outdoors. The usable space for customers across the restaurant is 115 square 
metres, so the venue can accommodate 50 customers across the whole 
venue. 

 شخصا 50 قاعدة الـ - 2الخ�ار 
ي 

ا  لتناول الطعام مكانبه  Gungahlinيوجد مطعم �ف ي الداخل  جلوس�
لتناول الطعام  ومكان�ف

ا  ي جلوس�
ي كل أنحاء لل��ائنام . تبلغ المساحة الصالحة لالستخدالخارج�ف

ا  115المطعم  �ف � م�ت
ا  ا  50، لذا �مكن للمكان أن �ستوعب م��ع�

�
ي جميع أنحاء المكان.  ز�ون

 �ف
 

Option 3 – Indoor/outdoor square metre rule  
A pub in Canberra City has seated dining indoors and seated dining outdoors. 
The usable space for customers in the indoor area is 120 square metres, and 
the usable space for customers in the outdoor area is 110 square metres. 

 ةخارج�ال/  ةداخل�ال للمناطق م��ــعالم�ت القاعدة  - 3الخ�ار 
ي مدينة  

ي إحدى الحانات �ف
ا يوجد �ف ا  لتناول الطعام مكان كن�ب ي الداخ جلوس�

لتناول  ومكانل �ف
ا الطعام  ي جلوس�

ي المنطقة الداخل�ة �ي  لل��ائن. المساحة الصالحة لالستخدام الخارج�ف
�ف

120  � ي المنطقة الخارج�ة �ي ا م��ع�  ا م�ت
 أمتار  110، والمساحة الصالحة لالستخدام للعمالء �ف

 . ةم��ع

120/4 = 30  
110/2 = 55  

120/4  =30 
110/2  =55 

The cafe can accommodate a maximum of 85 patrons across the whole 
venue.  
 
Or if it is raining and the outdoor area is not suitable for patrons, the pub 
may choose to use the 50 people rule (Option 2). 

ا  85�مكن أن �ستوعب المق� 
�
ي جميع أنحاء  ز�ون

 المكان.  كحد أق� �ف
 

تار الحانة ، فقد تخلل��ائنوكانت المنطقة الخارج�ة غ�ي مناسبة  ممطرةأو إذا كانت السماء 
ا (الخ�ار  50ـ استخدام قاعدة ال  ). 2شخص�

 

For information about holding an event for more than 200 people, please see 
our new event protocol.  

الع ع� ر�ب االّط ، يُ شخص 200أل��� من  مناسبةللحصول ع� معلومات حول إقامة 
وتوكول الجد�دال  . الذي أصدرناە �شأن إقامة المناسبات �ب



For more information on working out capacity limits, see our factsheet on 
How to apply indoor and outdoor capacity rules in your business or venue. 

ة، راجع لحساب حدود االست�عابالمعلومات  لم��د من الحقائق الخاصة بنا حول  ��ش
ي  االست�عابك�ف�ة تطبيق قواعد  ي  الداخ�ي والخار�ب

 ك. أو مكان مؤسستك�ف
 

This information is correct as of 9 October 2020. For the latest advice on 
restrictions please check the COVID-19 website or call the COVID-19 helpline 
on (02) 6207 7244.  

ا من  �ن األول/  9هذە المعلومات صح�حة اعتبار� صول ع� أحدث . للح2020أ�ت��ر ��ش
ي  COVID-19موقع ر�ب مراجعة ، يُ النصائح حول القيود

ويف أو االتصال بخط  اإلل��ت
 . 7244 6207 (02)ع� الرقم  COVID-19المساعدة الخاص بـ 

 

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.  

؛ COVID من خطة أمان إلعدادات : إرشادرزمة موارد المؤسسات التجار�ةتتضمن 
ي مق

ات حقائق؛ ر عملكملصقات للعرض �ف لتوف�ي معلومات محدثة  حاالتودراسات  ��ش
ها من الموارد المف�دة. واضحة ونصائح  ؛ وغ�ي

 
 

Find the kit on the business resources page of the COVID-19 website.   ي صفحة موارد  الرزمةابحث عن
ي  المؤسسات التجار�ة�ف

ي  COVID-19موقع  �ف
ويف  . اإلل��ت

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.  

ا  ي كن�ب
 ت التجار�ةالمؤسسا: �مكن ألصحاب خدمة النصائح والدعم للمؤسسات التجار�ة �ف

ي 
ا والوصول إ� موارد  ما �صل إ� أر�ــع ساعات من النصائح المجان�ة والمصمّ تل�تّ مة خص�ص�

نت.  المؤسسات التجار�ة لتنم�ة  ع�ب اإلن�ت
 

 
Information in this factsheet is for illustrative purposes only and is not an 
accurate representation of any particular business. 
 

ي 
ةالمعلومات الواردة �ف ا الحقائق هذە �ي ألغراض توض�ح ��ش  دق�ق�

ً
�ة فقط ول�ست تمث��

 . ةنمعيّ ة مؤسسة تجار�ة أل�

 
 


