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แนวทางเพือ่การพฒันาแผนความปลอดภยัจากโรคโควดิ-19 ของ ACT 
มผีลบงัคบัใชว้นัที ่6 สงิหาคม 2020 

สสถถาานนบบรร ิกิกาารรททาางงเเพพศศ  เเออสสคคออรร ์ท์ทเเออเเจจนนซซ ีี่ ่ แแลละะคคลล ับับเเปปลล ืื��อองงผผ ้า้า 

เราไดพั้ฒนาแนวทางเหลา่น้ีเพือ่การพัฒนาแผนความปลอดภัยจากโรคโควดิ-19 เพือ่ชว่ยเหลอืทา่นใน
การสรา้งและรักษาสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัยเพือ่ตวัทา่น พนักงานของทา่น และลกูคา้ของทา่น 

กรุณาใชแ้นวทางเหลา่น้ีในการพัฒนาแผนของทา่น ร่วมกับการปรกึษาหารอืกับพนักงานของทา่น 
จากนัน้โปรดแจง้ใหพ้นักงานของทา่นไดรั้บทราบดว้ย การปฏบิัตติามแนวทางน้ีจะชว่ยชะลอการระบาด
ของโรคโควดิ-19 และทําใหล้กูคา้ของทา่นม่ันใจวา่จะสามารถมาใชบ้รกิารธรุกจิของทา่นไดอ้ยา่ง
ปลอดภัย ทา่นอาจจะตอ้งปรับปรุงขอ้มลูในแผนนัน้ใหเ้ป็นปัจจุบันอกีครัง้ในอนาคต เมือ่ขอ้กาํหนดหรอื
ขอ้แนะนําตา่งๆเปลีย่นแปลง – ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงแผนนัน้ได ้หากทา่นไดพ้มิพอ์อกมาหรอืเก็บไว ้
หรอืทา่นอาจจะเลอืกดาวนโ์หลดและสรา้งแผนฉบบัใหมก่็ได ้

ธรุกจิตา่งๆ (รวมถงึคลับเปลือ้งผา้ สถานบรกิารทางเพศ และเอสคอรท์เอเจนซี)่ จะตอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้แนะนําทางสาธารณสขุวา่ดว้ยโรคโควดิ-19 ของเทศบาลนครหลวงออสเตรเลยี (ACT COVID-19 Public 
Health Directions) และจะตอ้งบรหิารจัดการความเสีย่งใหก้ับพนักงานและคนอืน่ๆ ตามกฎหมายสขุภาพ
และความปลอดภัยในทีทํ่างาน สาํหรับขอ้มลูเพิม่เตมิและคําแนะนําเฉพาะสําหรับธรุกจิของทา่น โปรดไป
ที ่https://www.covid19.act.gov.au/home 

ผูใ้ดทีม่อีาการของโรคโควดิ-19 ควรเขา้รับการตรวจโรคตามสถานทีใ่ดสถานทีห่นึง่ดงัน้ี: 

Weston Creek Walk-in Centre 

เบอรโ์ทรตดิตอ่: (02) 5124 8080 

ทีอ่ยู:่ 24 Parkinson Street, Weston 
 
Drive Through Respiratory Assessment Clinic at Exhibition Park in Canberra 

ทีอ่ยู:่ EPIC, Flemington Road and Northbourne Avenue, Mitchell 
 
Winnungah Nimmityjah Respiratory Clinic 

เบอรโ์ทรตดิตอ่: (02) 6284 6222 

ทีอ่ยู:่ 63 Boolimba Crescent, Narrabundah 
 
YourGP@Crace 

เบอรโ์ทรตดิตอ่: (02) 6109 0000 

ทีอ่ยู:่ 1/5 Baratta Street, Crace 
 

Lakeview Medical Practice Tuggeranong 

เบอรโ์ทรตดิตอ่: (02) 6185 1986 

ทีอ่ยู:่ 1/216 Cowlishaw Street, Greenway 
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รายละเอยีดของธุรกจิ 

ชือ่ธรุกจิ: 

จัดทําแผนโดย: 

เห็นชอบโดนเจา้ของ/ผูป้ระกอบการ/ผูจั้ดการ: 

 

ขอ้กําหนดสําหรบัธรุกจิ  

ขอ้กําหนดตา่งๆ สาํหรับสถานประกอบการของทา่น และการปฏบิตัทิีท่า่นตอ้งทําเพือ่รักษาความ
ปลอดภัยใหแ้กล่กูคา้และพนักงานของทา่น 

สําหรับธรุกจิทีม่ไิดใ้ชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาหลกั ทา่นสามารถเพิม่เตมิแผนความปลอดภัยโควดิของ
ทา่นเป็นภาษานัน้ๆ เองได ้

 

ขอ้กําหนด 

สวัสดภิาพของพนักงานและลกูคา้  

• ใหแ้ยกพนกังานและลกูคา้ทีไ่มส่บาย มอีาการของโรคโควดิ-19 ในชว่งสองสปัดาห ์หรอื
เป็นผูท้ ีไ่ดร้บัการตรวจวา่ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอืกาํลงัรอผลตรวจโควดิ-19 ออกจาก
สถานทีป่ระกอบกจิการ ใหข้อ้มลูกับพนักงานและซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัโควดิ-19 ซึง่
รวมถงึเวลาทีค่วรเขา้รับการตรวจโรค การรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล และการทําความสะอาด 

• สรา้งความตระหนักแกพ่นักงานเกีย่วกบัสทิธกิารลาในกรณีทีป่่วยหรอืจําเป็นตอ้งกกัตวั 
• แสดงเงือ่นไขในการเขา้ใชส้ถานที ่(ทางเวบ็ไซต,์ ทางโซเชยีลมเีดยี, ที ่ณ ทางเขา้สถาน

ประกอบการ) 
• ตรวจสอบใหม่ั้นใจวา่แผนความปลอดภัยโควดิ-19 ไดรั้บการปฏบิตัใินกรณีทีเ่กีย่วกบั:  

• สปา 
• บารข์ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

• สําหรับบารข์ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ลกูคา้ไมค่วรยนืลอ้มวงขณะดืม่เครือ่งดืม่ แตต่อ้งน่ังในที่
น่ังของตัวเอง ไมว่า่จะเป็นทีบ่าร ์ )หา่งจากบรเิวณทีรั่บออรเ์ดอร์ (หรอืทีโ่ต๊ะ  

 

ขอ้กําหนด 

การรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล  

• อัตราการใหบ้รกิารสงูสดุตอ้งไมเ่กนิกวา่หนึง่คนตอ่พืน้ที ่4 ตารางเมตร (ไมร่วมพนักงาน) 
• จํากดัระยะเวลาในการใชส้ถานทีไ่มเ่กนิสองชัว่โมง และจัดใหอ้ยูใ่นบรเิวณพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่

เทา่ทีจ่ะทําได ้
• มอบหมายใหพ้นักงานแยกหอ้งทํางานหรอืจุดทํางาน/โต๊ะตลอดกะ เทา่ทีส่ามารถทําได ้
• หลกีเลีย่งการบรกิารทีม่กีารจูบและการสมัผัสใบหนา้กัน 
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• ลดความแออัดทกุพืน้ทีเ่ทา่ทีจ่ะทําได ้และสง่เสรมิการรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคลดว้ยการทํา
สญัลักษณ์บนพืน้ในบรเิวณทีต่อ้งมกีารเขา้ควิ 

• ทําใหม่ั้นใจวา่ทีน่ั่งในพืน้ทีพั่กคอยมกีารรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล 1.5 เมตร และจัดระเบยีบ
เมือ่จําเป็น หากสถานประกอบกจิการมหีอ้งพักคอยหลายหอ้ง ใหจํ้ากดัจํานวนผูน่ั้งคอยตอ่หอ้ง
ใหเ้หลอืหนึง่คนตอ่หนึง่หอ้ง เทา่ทีจ่ะทําได ้

• ใหพ้นักงานรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล 1.5 เมตรตลอดเวลาเทา่ทีทํ่าได ้รวมถงึเวลาพัก
รับประทานอาหารและในสํานักงานหรอืในหอ้งประชมุ 

• ใชโ้ทรศัพทห์รอืวดิโีอเพือ่การประชมุสําคญัๆ เมือ่สามารถทําได ้
• หากสามารถทําได ้ใหเ้หลือ่มเวลาการเขา้งานและเวลาพักของพนักงาน 
• ตรวจสอบการสง่ของปกตแิละขอใหม้กีารสง่ของและเรยีกเกบ็เงนิโดยไรก้ารสมัผัส หากสามารถ

ทําได ้
• วางแผนการรวมตวัซึง่อาจเกดิขึน้ไดโ้ดยฉับพลันภายนอกสถานทีป่ระกอบกจิการ และแสดง

เครือ่งหมายสถานทีร่วมตัวใหเ้ดน่ชดั 

 

ขอ้กําหนด  

สขุอนามัยและการทําความสะอาด  

• ใชแ้ละสง่เสรมิการลา้งมอืทัง้สําหรับพนักงานและลกูคา้ ทําใหม่ั้นใจวา่มกีารตดิขอ้ความตลอด
ทัง้พืน้ทีเ่พือ่สง่เสรมิใหล้กูคา้ลา้งมอืบอ่ยๆ 

• ทําใหม่ั้นใจวา่หอ้งอาบน้ํามสีบูล่า้งมอืและกระดาษเชด็มอืหรอืเครือ่งเป่าแหง้อยา่งเพยีงพอ 
รวมถงึอปุกรณ์ทําความสะอาดอืน่ๆ และตดิป้ายวธิกีารลา้งมอืทีอ่า่งลา้งมอืทกุอา่งอยา่งเหมาะสม 

• พจิารณาแผนการลดความเสีย่งในการแพร่เชือ้ เชน่ ใหพ้นักงานหลกีเลีย่งการสมัผัสใบหนา้กัน 
ใชถ้งุยางอนามัย ถงุมอื และแผน่ยางอนามัยตามความเหมาะสมขณะใหบ้รกิาร 

• ทําใหม่ั้นใจวา่ของเลน่และอปุกรณ์ใดๆ ไดรั้บการทําความสะอาดดว้ยน้ํายาฆา่เชือ้ในชว่งระหวา่ง
การใชง้าน 

• พืน้ผวิใดๆ ทีล่กูคา้สมัผัสบอ่ยควรรับการทําความสะอาดดว้ยน้ํายาฆา่เชือ้หลังการใชง้านโดย
ลกูคา้แตล่ะคน รวมถงึเมนูอาหารดว้ย ควรเปลีย่นผา้ขนหนูและผา้ปแูละนําไปซกัรดีทกุครัง้หลัง
การใชง้านโดยลกูคา้แตล่ะคน 

• ทําใหม่ั้นใจวา่มแีอลกอฮอลล์า้งมอืใหใ้ชง้านไดท้ัว่พืน้ทีท่ีไ่มม่อีปุกรณ์ลา้งมอืดว้ยน้ํา 
• ทําความสะอาดพืน้ผวิเรยีบในบรเิวณทีพ่นักงานและลกูคา้ใชง้านบอ่ยอยา่งนอ้ยวันละครัง้ดว้ย

น้ํายาฆา่เชือ้ ทําความสะอาดบรเิวณทีม่กีารสมัผัสบอ่ยวนัละหลายๆ ครัง้ดว้ยน้ํายาฆา่เชือ้ หรอื
ทชิชเูปียก )ไมใ่ชท่ชิชสูําหรับทําความสะอาดทารก (  

• รักษาความเขม้ขน้ของน้ํายาฆา่เชือ้ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และใชใ้หส้อดคลอ้งกบัคําแนะนํา
ของผูผ้ลติ 

• ทําใหม่ั้นใจวา่อปุกรณ์สําหรับเพศสมัพันธ ์เชน่ถงุยางอนามัยและสารหลอ่ลืน่ เป็นประเภทบรรจุ
ในซองสําหรับใชแ้ลว้ทิง้ หรอืทําใหม่ั้นใจวา่ไดทํ้าความสะอาดและฆา่เชือ้หลอดและขวดป๊ัมสาร
หลอ่ลืน่หลังการใชง้านทกุครัง้ 

• ทําใหม่ั้นใจวา่มอีปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล เชน่ถงุยางอนามัย สารหลอ่ลืน่ แผน่ยางอนามัย 
ฟองน้ํา และถงุมอืใหพ้นักงานใชไ้ดใ้นปรมิาณทีเ่หมาะสมโดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ 

• เก็บหนังสอื นติยสาร แผน่พับใบปลวิ และอปุกรณ์ทางดจิติอลแบบมอืถอืสาธารณะออกจาก
บรเิวณน่ังรอ 
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• พนักงานตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยสบูแ่ละน้ํากอ่นสวมถงุมอืสําหรับทําความสะอาด และลา้งมอื
อกีครัง้เมือ่ถอดถงุมอืแลว้ 

• สง่เสรมิใหใ้ชก้ารจ่ายเงนิแบบไรส้มัผัส แตห่ากมกีารรับเงนิสด ใหใ้ชถ้งุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้เพือ่รับ
และนับเงนิ 

 

ขอ้กําหนด 

การบันทกึสถติ ิ 

• เก็บบันทกึชือ่และหมายเลขโทรศัพทห์รอือเีมลของพนักงานทกุคน รวมถงึวันและเวลาที่
ใหบ้รกิารยอ้นหลงั 28 วัน ทําใหม่ั้นใจวา่บันทกึจะถกูใชเ้พือ่ประโยชนใ์นการตดิตามการตดิเชือ้
โควดิ-19 เทา่นัน้และเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบัอยา่งปลอดภัย 

• ทําใหพ้นักงานของทา่นตระหนักถงึแอป COVIDSafe และประโยชนข์องมันในการสบัสนุนการ
ตดิตามตดิตอ่เมือ่มกีารรอ้งขอ 

• ใหค้วามร่วมมอืกับ ACT Health Directorate หากไดรั้บการตดิตอ่เกีย่วกบักรณีพบผูป่้วยโควดิ-19 
ณ สถานประกอบการของทา่น และใหแ้จง้ WorkSafe ACT ไดท้ี ่02 6207 3000 

 

แหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน ์
1. Scarlet Alliance’s (สมาคมผูใ้หบ้รกิารทางเพศประจําออสเตรเลยี) “หนังสอืปกแดง” กลยทุธใ์น

การลดภัยอันตรายจากโควดิ-19: https://redbook.scarletalliance.org.au/covid-19/  
2. วธิกีารถอดถงุมอื: https://kab.org/wp-content/uploads/2020/04/poster-how-to-remove-

gloves-scaled.jpg  

 

  

 


