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Summary of key changes to restrictions การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของมาตรการโดยสรปุ 

Stage 3, Step 3.1 of Canberra’s Recovery Plan includes minor 
and cautious changes to COVID-19 restrictions in the ACT for 
some sectors that have been closed since March. 

ระยะที ่3 ข ัน้ 3.1 ของแผนฟ้ืนฟกูรงุแคนเบอรร์า 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยและขอ้พงึระวังของมาตรการป้องกนั COVID-19 ใน 
ACT ส าหรับบางภาคสว่นทีไ่ดปิ้ดกจิการไปตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 

The following changes apply from 11:59pm, Tuesday 1 
September 2020: 

การเปลีย่นแปลงตอ่ไปนีจ้ะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตเ่วลา 23.59 น. ของวนัองัคารที ่1 
กนัยายน 2020 

• Venues, facilities and businesses can continue to have 
up to 100 patrons in each indoor space and each 
outdoor space, or one person per 4 square metres per 
usable space, whichever is lesser. 

• Community sporting activities (other than for classes and 
training) can have a maximum of 100 spectators for each 
indoor and each outdoor space, where the one person per 4 
square metres of usable space can be 
observed.  This excludes staff and participants.  This 
includes community sporting activities taking place at a 
swimming pool, such as competitive races or water 
polo matches. 

• สถานประกอบการ สถานอ านวยความสะดวก 
และธุรกจิท ัง้หมดสามารถรบัลกูคา้ไดไ้มเ่กนิ 100 
คนส าหรบัแตล่ะพืน้ทีท่ ัง้ในอาคารและนอกอาคาร หรอื 1 
คนตอ่พืน้ทีใ่ชส้อย 4 ตารางเมตร ขึน้อยูว่า่จ านวนไหนจะนอ้ยกวา่กนั 

• กจิกรรมกฬีาชมุชน (ทีไ่มใ่ชช่ัน้เรยีนหรอืการฝึกสมรรถนะ) 
สามารถมผีูช้มไดม้ากทีส่ดุ 100 คน 
ส าหรับแตล่ะพืน้ทีใ่นอาคารและแตล่ะพืน้ทีน่อกอาคารซึง่จะสามารถปฏบิตัติา
มกฎ 1 คนตอ่พืน้ทีใ่ชส้อย 4 ตารางเมตรได ้ ทัง้นี ้
ไมน่บัรวมพนกังานและผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั ท ัง้นี ้
รวมถงึกจิกรรมกฬีาชุมชนทีจ่ดัข ึน้ทีส่ระวา่ยน า้ เชน่ 
การแขง่ขนัประเภทตา่ง ๆ หรอืการแขง่ขนัโปโลน า้ 
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In addition, the following will apply: นอกเหนอืจากนี ้จะมกีารบงัคบัใชใ้นเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

• Usable space is defined in the Public Health Direction 
as the space that people can freely move around in, but 
not including the following areas: 

• พืน้ทีใ่ชส้อยทีก่ าหนดอยูใ่นแนวทางดา้นสาธารณสขุ (Public Health 
Direction) เป็นพืน้ทีท่ ีผู่ค้นสามารถเคลือ่นทีไ่ปมารอบ ๆ 
ภายในพืน้ทีไ่ด ้แตไ่มร่วมพืน้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

• 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. 

• เวทกีารแสดงและพืน้ทีท่ีค่ลา้ยคลงึกนั 
• หอ้งน ้า หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ และพืน้ทีท่ีค่ลา้ยคลงึกนั 
• พืน้ทีท่ีม่อีปุกรณ์ตดิตัง้ถาวร อปุกรณ์เสรมิ และการจัดแสดงในรปูแบบตา่ง ๆ 

และ 
• พืน้ทีส่ าหรับพนักงานเทา่นัน้ และพืน้ทีซ่ ึง่หา้มเขา้หรอืไมไ่ดเ้ปิดใชง้าน 

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

• Bar, pubs and clubs are able to continue to serve alcohol to 
seated patrons, with no limit on the size of group bookings. 

• When gyms, health clubs and fitness facilities are unstaffed, 
a maximum of 25 patrons continue to be permitted to be in 
the venue at any one time. 

• Food courts (dine-in) remain open. 

• Casinos and gaming in clubs remain open. 

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

• Strip clubs, brothels, escort agencies remain open. 

• สถานประกอบการ 
สถานอ านวยความสะดวกและธรุกจิทัง้หมดจะตอ้งจดัแสดงวธิทีีอ่นุญาตใหเ้ข ้
าใชส้ถานทีอ่ยา่งชดัเจนทีท่างเขา้ของสถานประกอบการหรอืพืน้ทีแ่ตล่ะแหง่ 

• บาร ์ผับ และคลับ 
ยงัคงสามารถใหบ้รกิารเครือ่งดืม่แอลกอฮอลก์บัลกูคา้ทีม่าน่ังดืม่ไดโ้ดยไมจ่ า
กดัขนาดของการจองแบบกลุม่ 

• ในเวลาทีโ่รงยมิ ศนูยส์ขุภาพ และสถานฟิตเนสไมม่พีนักงานควบคมุดแูล 
ยงัคงอนุญาตใหม้ผีูเ้ขา้สถานประกอบการไดไ้มเ่กนิครัง้ละ 25 คน 

• ศนูยอ์าหาร (รับประทานในรา้น) ยงัคงสามารถเปิดได ้

• คาสโินและการเลน่พนันในคลับตา่ง ๆ ยงัคงสามารถเปิดได ้
• บรกิารทีเ่กีย่วกบัไอน ้า ไดแ้ก ่หอ้งซาวน่า หอ้งอบไอน ้า ตูอ้บไอน ้า 

และโรงอาบน ้า ยงัคงสามารถเปิดได ้
• คลับระบ าเปลือ้งผา้ สถานคา้ประเวณี เอสคอรต์เอเจนซ ียงัคงสามารถเปิดได ้



What stays the same มอีะไรบา้งทีย่งัคงไวเ้หมอืนเดมิ 

All requirements under Step 2.2 remain in place, in particular: ขอ้ก าหนดทัง้หมดภายใต ้ข ัน้ที ่2.2 ใหย้งัคงไวเ้หมอืนเดมิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

• No limit on household visits. 
• Venues, facilities and businesses must develop and follow a 

COVID Safety Plan. 
• The limit on the number of people allowed at outdoor 

gatherings remains at 100 people. 

• ไมจ่ ากดัจ านวนผูม้าเยอืนไดท้ีบ่า้น 
• สถานประกอบการ 

สถานอ านวยความสะดวกและธรุกจิจะตอ้งเตรยีมและปฏบิตัติามแผนความปล
อดภยัจากโรค COVID 

• การจ ากดัจ านวนคนทีอ่นุญาตใหช้มุนุมกนัในกลางแจง้ไดย้งัคงอยูท่ี ่100 คน 

We all need to continue to be responsible เราทกุคนจ าเป็นตอ้งมคีวามรบัผดิชอบอยา่งตอ่เนือ่ง 

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

ขอ้ก าหนดภายใตแ้นวทางดา้นสาธารณสขุไมเ่พยีงแตเ่ป็นความรับผดิชอบของผูป้ระก
อบธรุกจิเทา่นัน้ แตย่งัขยายรวมไปถงึชาวแคนเบอรร์าทกุคนดว้ย 

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. 

เราทกุคนจะตอ้งปฏบิตัตินอยา่งสมเหตสุมผลในเวลาทีม่ผีูม้าเยอืนบา้นของเราและเรา
ควรวางมาตรการควบคมุของตนเองไวด้ว้ย ซึง่รวมถงึการจ าใหไ้ดว้า่ 
ใครอยูท่ีไ่หนและเวลาใด และการดาวนโ์หลดแอป COVIDSafe 

Importantly, we must 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. 

สิง่ส าคัญก็คอื 
เราตอ้งรักษาแนวทางการป้องกนัโรคใหด้ทีีส่ดุโดยการรักษาระยะหา่งทางกายภาพ 
การปฏบิตัติามสขุอนามยัของมอืและทางเดนิหายใจทีด่ ีเก็บตัวอยูก่บับา้น 
หากคณุไมส่บาย และเขา้รับการตรวจหาเชือ้ หากคณุมอีาการ 

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

หลกัการเหลา่นีไ้มม่กีารเปลีย่นแปลงและเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการดแูลรักษาชมุชนของเร
าใหป้ลอดภยั และเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของ COVID-19 

 


