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GUIDELINES FOR YOUR COVID SAFETY PLAN

แนวทางการเตรียมแผนความปลอดภ ัยจากโรค COVID สาหร ับคุณ

Updated 9 October 2020

อัปเดตเมือ
่ วันที่ 9 ตุลาคม 2020

Thank you for working with us to reduce the impact of
COVID-19 in the ACT.

ขอบคุณทีร่ ว่ มทางานก ับเราเพือ
่ ชว่ ยลดผลกระทบของ
COVID-19 ใน ACT

This document provides guidance for the following businesses
and undertakings that are required to develop a COVID Safety
Plan:

เอกสารนีใ้ ห ้คาแนะนาสาหรับธุรกิจและการดาเนินกิจการทีจ
่ าเป็ นต ้องพัฒนา
แผนความปลอดภัยจากโรค COVID (COVID Safety Plan) ดังต่อไปนี้

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurants and cafes offering dine-in services (includes
casino and hotel-based restaurants, bars and food courts
Gyms, health clubs and fitness or wellness centres
Yoga, barre, pilates and spin facilities
Swimming pools
Boot camps and personal trainers
Personal services (e.g. hairdressers, barbers, nail salons,
tattoo or body modification studios, day spas, and nontherapeutic massage services)
Steam-based services including saunas, steam rooms,
steam cabinets and bathhouses
Organisers of weddings and funerals
Auction houses
Real estate agencies conducting open home inspections or
auctions
Libraries

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ร ้านอาหารและร ้านคาเฟ่ ทีม
่ บ
ี ริการให ้นั่งรับประทานได ้ในร ้าน (ซึง่
รวมถึง คาสิโนและร ้านอาหาร บาร์ และศูนย์อาหารต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นส่วน
หนึง่ ของโรงแรมด ้วย)
โรงยิม คลับสุขภาพ และศูนย์ฟิตเนสหรือศูนย์สข
ุ ภาพ
สถานทีส
่ าหรับการทาโยคะ บาร์เร พิลาทีส และปั่ นจักรยานสปิ น
สระว่ายน้ า
การเข ้าค่ายฝึ กอบรมและครูฝึกส่วนตัว
บริการส่วนบุคคล (ได ้แก่ ร ้านทาผม ร ้านตัดผม ร ้านทาเล็บ ร ้านสักลาย
หรือเจาะแปลงร่างกาย สปากลางวัน และบริการนวดทีไ่ ม่เกีย
่ วกับการ
รักษา (non-therapeutic))
บริการทีเ่ กีย
่ วกับไอน้ า ได ้แก่ ห ้องซาวน่า ห ้องอบไอน้ า ตู ้อบไอน้ า
และโรงอาบน้ า
ผู ้จัดงานแต่งงานและงานศพ
การประมูลบ ้าน
ตัวแทนด ้านอสังหาริมทรัพย์ทด
ี่ าเนินการให ้เข ้าตรวจชมบ ้านแบบเปิ ด
หรือการประมูล
ห ้องสมุด

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Galleries, museums, national institutions or historic sites.
Clubs and licensed venues
Cinemas, movie theatres and open-air or drive-in cinemas
Choirs, bands and orchestras
Dance classes
Concert venues, theatres, arenas, auditoriums or outdoor
venues
Indoor amusement centres, arcades, and outdoor or indoor
play centres
Hotels
Organised sport
Betting agencies and gaming venues
Adult venues

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หอศิลป์ พิพธิ ภัณฑ์ สถาบันประจาชาติ หรือสถานทีส
่ าคัญทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์
คลับหรือสถานประกอบการทีม
่ ใี บอนุญาต
โรงหนัง โรงภาพยนตร์ และโรงฉายหนังกลางแปลงแบบเปิ ดโล่งหรือ
ขับรถเข ้าชม
วงประสานเสียง วงดนตรี และวงออร์เคสตรา
้ เรียนเต ้นรา
ชัน
สถานทีจ
่ ัดคอนเสิรต
์ โรงละครเวที เวทีการแสดง หอประชุม หรือ
สถานทีจ
่ ัดแสดงกลางแจ ้ง
สวนสนุกในร่ม อาเขต และศูนย์เครือ
่ งเล่นต่าง ๆ ทัง้ ในอาคารหรือนอก
อาคาร
โรงแรม
กีฬาทีม
่ ก
ี ารจัดขึน
้
ร ้านค ้าตัวแทนการเล่นพนันและร ้านเล่นเกมต่าง ๆ
สถานทีเ่ ทีย
่ วสาหรับผู ้ใหญ่

For places of worship and religious ceremonies, a COVID Safety
Plan is required for those who wish to increase gatherings to
more than 20 people.
Refer to COVID Safety Plan Checklist for religious organisations
and institutions providing religious, funeral or wedding services
in the ACT.

สาหรับศาสนสถานและสถานประกอบศาสนพิธท
ี ต
ี่ ้องการเพิม
่ จานวนผู ้ชุมนุม
มากกว่า 20 คนนัน
้ จาเป็ นต ้องมีแผนความปลอดภัยจากโรค COVID
อ ้างถึงรายการตรวจสอบของแผนความปลอดภัยจากโรค COVID สาหรับ
องค์กรศาสนาและสถาบันทีใ่ ห ้บริการด ้านการปฏิบต
ั ก
ิ จิ กรรมทางศาสนา พิธ ี
ศพ หรือพิธส
ี มรสใน ACT

What is a COVID Safety Plan?

แผนความปลอดภ ัยจากโรค COVID คืออะไร?

A COVID Safety Plan is a plan that sets out how you will keep
your employees and customers safe during the COVID-19
pandemic. It will also help you ensure your business or
undertaking is complying with relevant laws and regulations.

แผนความปลอดภัยจากโรค COVID (COVID Safety Plan) คือแผนที่
จัดทาขึน
้ เพือ
่ กาหนดวิธท
ี ค
ี่ ณ
ุ จะช่วยทาให ้ลูกจ ้างและลูกค ้าของคุณ
ปลอดภัยในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 แผนนีจ
้ ะยังช่วยให ้คุณ
มัน
่ ใจได ้ว่า ธุรกิจหรือการดาเนินการของคุณนัน
้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้อง

Templates

ต้นแบบเอกสาร

The ACT does not require the use of a standard template for
ACT businesses when developing their COVID Safety Plan.
This is to help maintain a level of flexibility for businesses.

ACT ไม่ได ้กาหนดให ้ธุรกิจใน ACT ต ้องใช ้ต ้นแบบเอกสารมาตรฐานใด ๆ
ในการพัฒนาแผนความปลอดภัยจากโรค COVID ของพวกเขา นีจ
่ ะเป็ น

Your COVID Safety Plan should consist of a document in a
written or electronic form that can be produced during a
compliance check. When developing your COVID Safety Plan
you should take into consideration the requirements of the
Public Health Directions and any other requirements for your
sector/industry specific to the ACT, along with the information
and advice provided in these guidelines.

แผนความปลอดภัยจากโรค COVID ของคุณควรประกอบด ้วยเอกสารที่
เขียนขึน
้ ด ้วยมือหรือเป็ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ ซึง่ สามารถทาขึน
้ มาใน
ระหว่างการตรวจสอบการปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทาง ในเวลาทีพ
่ ัฒนาแผนความ
ปลอดภัยจากโรค COVID นัน
้ คุณควรคานึงถึงข ้อกาหนดตามแนวทาง
สาธารณสุข (Public Health Directions) และข ้อกาหนดอืน
่ ๆ ในภาค
กิจการหรืออุตสาหกรรมของคุณเฉพาะสาหรับ ACT พร ้อมกับข ้อมูลและ
คาแนะนาทีใ่ ห ้ไว ้ในแนวทางเหล่านีด
้ ้วย

It should include your policies in relation to matters outlined in
these guidelines, including:
• Ensuring physical distancing
• Cleaning, sanitising and hygiene activities
• Managing staff or customers presenting with illness
• Additional requirements for certain businesses and
organisations, including those required to request contact
information from patrons or visitors and record it if received
• Compliance and enforcement

ซึง่ ควรจะรวมถึงนโยบายของคุณทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสาระสาคัญต่าง ๆ ทีร่ ะบุไว ้
ในแนวทางดังต่อไปนี้ ซึง่ ได ้แก่
• การให ้ความแน่ใจด ้านการรักษาระยะห่างทางกายภาพ
• กิจกรรมทาความสะอาด การฆ่าเชือ้ และกิจกรรมทีถ
่ ก
ู สุขอนามัย
• การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ พนักงานหรือลูกค ้าทีม
่ อ
ี าการป่ วย
• ข ้อกาหนดเพิม
่ เติมสาหรับธุรกิจและองค์กรบางประเภท รวมถึง ประเภท
ทีต
่ ้องขอข ้อมูลการติดต่อจากลูกค ้าหรือผู ้มาเยือน และจดบันทึก หาก
ได ้รับข ้อมูลเหล่านัน
้ มา
• การปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางและการบังคับใช ้

Some jurisdictions and industry peak bodies have developed
templates.

เขตการปกครองบางแห่งและหน่วยงานสูงสุดของภาคอุตสาหกรรมได ้มีการ
พัฒนาต ้นแบบเอกสารนี้

For businesses seeking a template the NSW and
Commonwealth Governments websites may have some useful
information. Alternatively get in touch with your industry peak
body.

สาหรับธุรกิจทีก
่ าลังมองหาต ้นแบบเอกสาร อาจค ้นหาได ้จากเว็บไซต์ของ
รัฐบาลรัฐ NSW และเครือรัฐ (Commonwealth) ซึง่ อาจมีข ้อมูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์บางประการ หรืออาจติดต่อกับองค์กรระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม
ของคุณ

การช่วยรักษาระดับความยืดหยุน
่ สาหรับธุรกิจต่าง ๆ ได ้

Can be found on the NSW Government Safe Business web
page

ซึง่ สามารถหาดูได ้ทีเ่ พจ NSW Government Safe Business

Return to Play in a COVID Safe Environment Plan

แผนการกลับมาเล่นกีฬาในสภาพแวดล ้อมทีป
่ ลอดภัยจากโรค COVID

The ACT Government has developed specific guidelines for
sporting clubs and venues to follow. If your sporting
organisation or club has a ‘Return to Play in a COVID Safe
Environment Plan’, this will meet the requirements of the COVID
Safety Plan. Therefore, there is no requirement to produce an
additional COVID Safety Plan.

รัฐบาล ACT ได ้พัฒนาแนวทางเฉพาะสาหรับสโมสรกีฬาและสถาน
ประกอบการด ้านกีฬาให ้ปฏิบต
ั ต
ิ าม หากองค์กรกีฬาหรือสโมสรกีฬาของคุณ
มี ‘แผนการกลับมาเล่นกีฬาในสภาพแวดล ้อมทีป
่ ลอดภัยจากโรค COVID’
ซึง่ จะถือว่า คุณมีการปฏิบต
ั ต
ิ ามแผนความปลอดภัยจากโรค COVID แล ้ว
ดังนัน
้ จึงไม่มค
ี วามจาเป็ นต ้องเตรียมแผนความปลอดภัยจากโรค COVID
เพิม
่ เติมอีก

Visit the Sports ACT website to download the guidelines for
developing a Return to Play in a COVID Safe Environment plan.

ไปทีเ่ ว็บไซต์ Sports ACT เพือ
่ ดาวน์โหลดแนวทางสาหรับการพัฒนา
แผนการกลับมาเล่นกีฬาในสภาพแวดล ้อมทีป
่ ลอดภัยจากโรค COVID

AIS Return to Sport Toolkit

AIS Return to Sport Toolkit

Can be found on the Sports Australia website.

สามารถหาดูได ้ทีเ่ ว็บไซต์ Sports Australia

COVID Safety Plan for Adult Venues

แผนความปลอดภ ัยจากโรค COVID ของสถานทีเ่ ทีย
่ วสาหร ับผูใ้ หญ่

The ACT Government has developed a specific plan for strip
clubs, brothels and escort agencies to follow that offers specific
advice for the industry and employees.
For more information about developing a COVID Safety Plan for
an adult venue go to the business and work section of the
COVID-19 website.

รัฐบาล ACT ได ้พัฒนาแผนเฉพาะสาหรับคลับระบาเปลือ
้ งผ ้า สถาน
ค ้าประเวณี เอสคอร์ตเอเจนซี เพือ
่ ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามซึง่ เป็ นการให ้คาแนะนา
เฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมและผู ้ทีท
่ างานในธุรกิจนี้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการพัฒนาแผนความปลอดภัยจากโรค
COVID ของสถานทีเ่ ทีย
่ วสาหรับผู ้ใหญ่ ไปทีเ่ ว็บไซต์ COVID-19 ในเพจ
ธุรกิจและงาน

Your obligations
The ACT Public Health Directions requires all venues, facilities
and businesses that are permitted to open to develop a COVID
Safety Plan.

ภาระหน้าทีข
่ องคุณ
แนวทางด ้านสาธารณสุขของ ACT (ACT Public Health Directions)
กาหนดให ้สถานประกอบการ สถานอานวยความสะดวก และธุรกิจต่าง ๆ ซึง่
ได ้รับอนุญาตให ้เปิ ดทาการได ้นัน
้ ทาการพัฒนาแผนความปลอดภัยจากโรค

COVID

Your COVID Safety Plan does not need to be submitted for
approval but must be available to be produced on request by
compliance and enforcement officers.

คุณไม่จาเป็ นต ้องยืน
่ ขออนุมต
ั แ
ิ ผนความปลอดภัยจากโรค COVID ของคุณ
แต่คณ
ุ ต ้องมีเตรียมไว ้ หากมีการขอตรวจดูโดยเจ ้าหน ้าทีท
่ ด
ี่ แ
ู ลด ้านการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางและบังคับใช ้กฎหมาย

The development of a COVID Safety Plan is an important step
in ensuring that you keep your staff and the broader community
safe. You should consult with your staff as you develop your
COVID Safety Plan to ensure they are aware of their
responsibilities and are able to carry them out.

การพัฒนาแผนความปลอดภัยจากโรค COVID เป็ นขัน
้ ตอนสาคัญขัน
้ หนึง่
ทีจ
่ ะให ้ความแน่ใจได ้ว่า คุณมีการดูแลพนักงานและชุมชนในวงกว ้างให ้
ปลอดภัย คุณควรปรึกษากับพนักงานของคุณในขณะทีพ
่ ัฒนาแผนความ
ปลอดภัยจากโรค COVID เพือ
่ ให ้แน่ใจว่า พวกเขาตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและสามารถดาเนินการตามแผนได ้

The COVID Safety Plan should identify the risks posed by
COVID-19 to your staff (including contractors and volunteers),
business and customers, and should be guided by these
guidelines.

่ งทีอ
แผนความปลอดภัยจากโรค COVID ควรระบุความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ จาก
โรค COVID-19 ให ้แก่พนักงานของคุณทราบ (ซึง่ รวมถึง ผู ้รับเหมาและ
้ าจากแนวทางนี้
อาสาสมัคร) ธุรกิจและลูกค ้า และควรได ้รับการชีน

Your COVID Safety Plan should be revisited and updated
following further updates to public health advice, and any
changes to the Public Health Directions. The most recent Public
Health Directions can be found on the COVID-19 website.

แผนความปลอดภัยจากโรค COVID ของคุณควรได ้รับการทบทวนและ
ปรับปรุงให ้ทันสมัยตามคาแนะนาด ้านสาธารณสุขทีม
่ เี พิม
่ เติมและมีการ
เปลีย
่ นแปลงไปจากแนวทางสาธารณสุข แนวทางด ้านสาธารณสุขฉบับ
ล่าสุดสามารถหาดูได ้ทีเ่ ว็บไซต์ COVID-19

Not all the points in this checklist will apply to every business,
and this checklist is not intended to be exhaustive.

ไม่ใช่วา่ รายการตรวจสอบเหล่านีท
้ ก
ุ ข ้อจะนาไปใช ้ได ้กับธุรกิจทุกประเภท
และรายการตรวจสอบนีก
้ ็ไม่ได ้มีจด
ุ ประสงค์วา่ จะต ้องเป็ นรายการทีล
่ ะเอียด
จนไม่มท
ี ต
ี่ ิ

Completing a COVID Safety Plan does not replace your
responsibilities under the Work Health Safety Act 2011 (ACT).
Physical distancing
•

All businesses and undertakings should implement physical
distancing as outlined in the Public Health Directions.

•

All venues can have 25 people (excluding staff) across the
entire venue. If venues wish to have more than 25, venues
can use the sum of:
One person per four square metres of usable space for
each indoor space (up to a max of 200 people); and
One person per two square metres of usable space for each
outdoor space (up to a max of 200 people).

-

•

•
•

Hospitality venues may consider using an additional option
when determining their venue capacity if this suits them.
That is, venues with usable space between 101 and 200
square metres can have 50 people across the whole venue
(includes all indoor/outdoor venues).
Ensure appropriate physical distancing measures are in
place, including maintaining a distance of 1.5 metres
between people, wherever possible.
For more information about how to implement physical
distancing measures in your premises go to the business
and work section of the COVID-19 website.

การเตรียมแผนความปลอดภัยจากโรค COVID ทีแ
่ ล ้วเสร็จไม่ได ้ทดแทน
ความรับผิดชอบของคุณภายใตพระราชบั
้
ญญัตค
ิ วามปลอดภัยด ้านสุขภาพใน

การทางาน ค.ศ. 2011 ของ ACT (Work Health Safety Act 2011
(ACT)) แต่อย่างใด
การร ักษาระยะห่างทางกายภาพ

•

ธุรกิจและการดาเนินกิจการทุกประเภทควรปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการรักษา
ระยะห่างทางกายภาพ ดังทีร่ ะบุไว ้ในแนวทางสาธารณสุข

•

สถานประกอบการทุกประเภทสามารถรองรับได ้ 25 คน (ไม่นับรวม
พนักงาน) ตลอดทั่วทัง้ สถานประกอบการ หากสถานประกอบการ
ต ้องการทีจ
่ ะรองรับมากกว่า 25 คน สถานประกอบการนัน
้ สามารถ
กาหนดจานวนรวมของพืน
้ ทีโ่ ดยใช ้กฎ
1 คนต่อ 4 ตารางเมตรสาหรับพืน
้ ทีใ่ ช ้สอยในอาคารแต่ละแห่ง (รับได ้
สูงสุด 200 คน) และ
1 คนต่อ 2 ตารางเมตรสาหรับพืน
้ ทีใ่ ช ้สอยนอกอาคารแต่ละแห่ง (รับ
ได ้สูงสุด 200 คน)

-

•

•
•

สถานประกอบการด ้านการต ้อนรับอาจพิจารณาใช ้ทางเลือกอืน
่ เพิม
่ เติม
เมือ
่ ต ้องกาหนดขีดจากัดของสถานประกอบการ หากมีความเหมาะสม
สาหรับพวกเขา นั่นคือ สถานประกอบการทีม
่ พ
ี น
ื้ ทีใ่ ช ้สอยระหว่าง 101
และ 200 ตารางเมตร สามารถรับผู ้คนได ้ 50 คนทั่วทัง้ สถานที่
(รวมถึงสถานทีภ
่ ายในและนอกอาคาร)
ให ้แน่ใจว่าได ้วางมาตรการการรักษาระยะห่างทางกายภาพทีเ่ หมาะสม
ไว ้แล ้ว รวมถึงการรักษาระยะห่าง 1.5 เมตรระหว่างบุคคลในทุกทีท
่ ี่
สามารถทาได ้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธก
ี ารใช ้มาตรการรักษาระยะห่างทาง
กายภาพในสถานประกอบการของคุณ ดูได ้ทีเ่ พจธุรกิจและงานของ
เว็บไซต์ COVID-19

Cleaning, Sanitising and Hygiene Activities
•
•
•
•
•
•
•

All businesses and undertakings are required to
demonstrate appropriate hand and general hygiene.
Businesses should also ensure they maintain appropriate
cleaning and sanitising practices and supplies.
It is strongly recommended that all people working within a
business, whether they be owners, employees or
contractors, undertake relevant training.
A range of training options are available, some of which are
nationally recognised and free to complete.
For more information on COVID-19 infection control training
go to Skills ACT website.
Checklists about keeping your workplace COVID safe can
be found on the Safework Australia website.
For practical resources go to the signs and factsheets page
on the COVID-19 website.

Managing staff or patrons/visitors presenting with illness
•
•

The Government is urging everyone to stay home if they are
unwell. This applies to staff and the broader community.
Businesses and undertakings should be prepared to turn
patrons or visitors away if they have clear symptoms of
illness.

ื้ และกิจกรรมทีถ
กิจกรรมทาความสะอาด การฆ่าเชอ
่ ก
ู สุขอนาม ัย

•
•
•
•
•
•
•

ธุรกิจและการดาเนินกิจการทุกประเภทจาเป็ นต ้องแสดงให ้เห็นถึง
สุขอนามัยของมือและสุขอนามัยทั่วไปทีเ่ หมาะสม
ธุรกิจยังควรตรวจสอบให ้แน่ใจด ้วยว่า มีการรักษาการปฏิบต
ั แ
ิ ละการ
้ อย่างเหมาะสม
จัดหาวิธด
ี ้านทาความสะอาดและฆ่าเชือ
เราขอแนะนาเป็ นอย่างยิง่ ให ้ทุกคนทีท
่ างานในธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ น
เจ ้าของ พนักงานหรือผู ้รับเหมา ผ่านการฝึ กอบรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกการฝึ กอบรมทีห
่ ลากหลาย ซึง่ เป็ นทีร่ ู ้จักกันดี
ในระดับประเทศและเข ้าอบรมได ้ฟรี
้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการฝึ กอบรมเรือ
่ งการควบคุมการติดเชือ
COVID-19 ไปทีเ่ ว็บไซต์ Skills ACT
รายการตรวจสอบเกีย
่ วกับการรักษาให ้สถานทีท
่ างานของคุณปลอดภัย
จากโรค COVID สามารถหาดูได ้ทีเ่ ว็บไซต์ Safework Australia
สาหรับแหล่งข ้อมูลทีป
่ ฏิบต
ั ไิ ด ้จริง ไปทีเ่ พจป้ ายและเอกสาร
ข ้อเท็จจริงทีเ่ ว็บไซต์ COVID-19

การปฏิบ ัติตอ
่ พน ักงานหรือลูกค้า/ผูม
้ าเยือนทีม
่ อ
ี าการป่วย

•
•

รัฐบาลกาลังเรียกร ้องให ้ทุกคนอยูก
่ บ
ั บ ้าน หากพวกเขาไม่สบาย ซึง่ มี
ผลให ้ใช ้กับพนักงานและชุมชนในวงกว ้าง
ธุรกิจและการดาเนินกิจการควรเตรียมพร ้อมทีจ
่ ะปฏิเสธลูกค ้าหรือผู ้มา
เยือนไม่ให ้เข ้ามาในสถานที่ หากพวกเขาแสดงอาการป่ วยอย่างชัดเจน

•

•
•

•
A Hardship Isolation Payment is available for eligible
workers who are unable to temporarily work under a
COVID-19 direction or health guidance. For more
information go to the Families and households page.
Ensure your staff are aware of any workplace policies on
paid pandemic leave, if available.
If a direction is issued requiring your workplace to close due
to confirmed case of COVID19 contamination, you must
notify WorkSafe ACT.

เงินช่วยเหลือความยากลาบากในการแยกกักตัว (Hardship
ิ ธิซ
Isolation Payment) มีให ้กับคนงานทีม
่ ส
ี ท
์ งึ่ ไม่สามารถไปทางาน
ได ้ชัว่ คราวตามคาแนะนาหรือแนวทางด ้านสาธารณสุขทีเ่ กีย
่ วกับ
COVID-19 สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปทีเ่ พจ Families and

households
•
•

ให ้แน่ใจว่า พนักงานของคุณรับทราบนโนบายในสถานทีท
่ างานที่
เกีย
่ วกับการจ่ายเงินตามวันลาเนือ
่ งจากการระบาดใหญ่ (pandemic
leave) ถ ้ามี
หากมีคาสัง่ ออกมาให ้สถานทีท
่ างานของคุณปิ ดทาการเนือ
่ งจากมีกรณี
้ COVID-19 คุณจะต ้องแจ ้ง WorkSafe
ยืนยันของการปนเปื้ อนเชือ

ACT
Additional Requirements

ข้อกาหนดเพิม
่ เติม

Some businesses and organisations will be required to provide
additional information in their COVID Safety Plans and request
contact information from patrons and visitors and record such
details if they are provided.

ธุรกิจและองค์กรบางประเภทจะต ้องให ้ข ้อมูลเพิม
่ เติมในการปฏิบต
ั ต
ิ ามแผน
ความปลอดภัยจากโรค COVID-19 และจะต ้องขอข ้อมูลการติดต่อจาก
ลูกค ้าและผู ้มาเยือน อีกทัง้ ยังต ้องบันทึกรายละเอียดดังกล่าว หากได ้รับ
ข ้อมูล

Collecting contact details

การเก็บข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ

The following businesses must request all patrons provide
their first name and contact details:

ื่ และ
้ ะต้องร้องขอให้ลก
ธุรกิจต่าง ๆ ด ังต่อไปนีจ
ู ค้าทุกคนแจ้งชอ
รายละเอียดการติดต่อของพวกเขาไว้

•
•
•
•

Restaurants and cafes offering dine-in services (includes
casino and hotel-based restaurants, bars and food courts)
Gyms, health clubs and fitness or wellness centres
Yoga, barre, pilates and spin facilities
Boot camps and personal trainers

•
•
•
•

ร ้านอาหารและร ้านคาเฟ่ ทีม
่ บ
ี ริการให ้นั่งรับประทานได ้ในร ้าน (ซึง่
รวมถึงคาสิโนและบริการร ้านอาหาร บาร์ และศูนย์อาหารต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
ส่วนหนึง่ ของโรงแรมด ้วย)
โรงยิม คลับสุขภาพ และศูนย์ฟิตเนสหรือศูนย์สข
ุ ภาพ
สถานทีส
่ าหรับการทาโยคะ บาร์เร พิลาทีส และปั่ นจักรยานสปิ น
การเข ้าค่ายฝึ กอบรมและครูฝึกส่วนตัว

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal services (includes hairdressers, barbers, nail
salons, tattoo or body modification studios, day spas, and
non-therapeutic massage services)
Organisers of weddings and funerals
Auction houses
Real estate agencies conducting open home inspections or
auctions
Clubs, licensed venues and nightclubs that are operating as
bars
Cinemas, movie theatres and open air or drive-in cinemas
Concert venues, theatres, arenas or auditoriums
Conference and convention venues
Indoor amusement centres, arcades and indoor play centres
Hotels
Betting agencies and gaming venues
Strip clubs, brothels and escort agencies
Places of worship where gatherings will exceed 20 people

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริการส่วนบุคคล (ได ้แก่ ร ้านทาผม ร ้านตัดผม ร ้านทาเล็บ ร ้านสักลาย
หรือเจาะแปลงร่างกาย สปากลางวัน และบริการนวดทีไ่ ม่เกีย
่ วกับการ
บาบัดรักษา (non-therapeutic))
ผู ้จัดงานแต่งงานและงานศพ
การประมูลบ ้าน
ตัวแทนด ้านอสังหาริมทรัพย์ทด
ี่ าเนินการให ้เข ้าตรวจชมบ ้านแบบเปิ ด
หรือการประมูล
คลับ สถานประกอบการทีม
่ ใี บอนุญาต และไนต์คลับทีเ่ ปิ ดดาเนินการ
เป็ นบาร์
โรงหนัง โรงภาพยนตร์ และโรงฉายหนังกลางแปลงแบบเปิ ดโล่งหรือ
ขับรถเข ้าชม
สถานทีจ
่ ัดคอนเสิรต
์ โรงละครเวที เวทีการแสดง หรือหอประชุม
สถานทีจ
่ ัดงานประชุมและสถานประกอบการเพือ
่ การอบรมสัมมนา
สวนสนุกในร่ม อาเขต และศูนย์เครือ
่ งเล่นต่าง ๆ ในอาคาร
โรงแรม
ร ้านค ้าตัวแทนการเล่นพนันและร ้านเล่นเกมต่าง ๆ
คลับระบาเปลือ
้ งผ ้า สถานค ้าประเวณี เอสคอร์ตเอเจนซี
ศาสนสถาน ซึง่ จะมีการชุมนุมเกิน 20 คน

Collection methods

วิธก
ี ารเก็ บข้อมูล

We understand the process of collecting information from every
patron is time consuming. Most people would now be aware of
the requirements for businesses to request their details for
contact tracing, and are happy to oblige, however some may
have privacy concerns.

เราเข ้าใจว่ากระบวนการเก็บข ้อมูลจากลูกค ้าทุกคนเป็ นเรือ
่ งทีต
่ ้องใช ้เวลา
ตอนนี้ คนส่วนใหญ่ทราบดีวา่ มีการกาหนดให ้ธุรกิจต่าง ๆ ขอรายละเอียด
ของลูกค ้าเพือ
่ การติดตามผู ้สัมผัสโรค และพวกเขายินดีทจ
ี่ ะปฏิบต
ั ต
ิ าม
อย่างไรก็ตาม อาจมีบางคนทีก
่ งั วลเรือ
่ งความเป็ นส่วนตัวบ ้าง

For example, an A4 notebook left out the front of a restaurant
with all seated guests’ details on display for the next person to
see, copy/take a photo of, or handing over an electronic device
for patrons to enter their own information, is highly discouraged.

ยกตัวอย่างเช่น เราไม่แนะนาให ้ใช ้วิธน
ี าสมุดจดขนาด A4 ทีว่ างไว ้ทีห
่ น ้า
ร ้านอาหารซึง่ จะมีรายละเอียดของแขกทีม
่ านั่งในร ้านทัง้ หมดแสดงอยูโ่ ดยที่
ลูกค ้าคนถัดไปสามารถเห็น ทาสาเนาหรือถ่ายรูปได ้ หรือไม่แนะนาให ้ใช ้วิธ ี
ยืน
่ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ให ้ลูกค ้าเป็ นผู ้กรอกรายละเอียดด ้วยตนเอง

Physical and electronic security must be considered to help
guarantee that your patrons’ personal information is secure and
the workspace can facilitate good privacy practices.

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์จะต ้องมีการ
พิจารณาควบคูก
่ น
ั ไปเพือ
่ ช่วยรับประกันได ้ว่า ข ้อมูลส่วนตัวของลูกค ้ามีความ
ปลอดภัย และสถานทีท
่ างานนัน
้ สามารถเอือ
้ อานวยต่อการปฏิบต
ั ด
ิ ้านความ
เป็ นส่วนตัวทีด
่ ไี ด ้

Paper-based collection

การเก็บข้อมูลด้วยการจดในกระดาษ

Consider having a staff member collect patrons’ details on
arrival (or once they are seated) on a form that is kept private
from other patrons.
Once filled in, the forms should be kept in a place that is secure
and out of sight of other patrons and unauthorised persons.

พิจารณาการจัดให ้มีพนักงานหนึง่ คนคอยเป็ นผู ้เก็บข ้อมูลของลูกค ้าเมือ
่
มาถึง (เมือ
่ พวกเขาได ้ทีน
่ ั่งแล ้ว) โดยจดในแบบฟอร์มทีส
่ ามารถเก็บรักษาไว ้
อย่างเป็ นความลับจากลูกค ้าท่านอืน
่
เมือ
่ กรอกข ้อมูลแล ้ว ควรเก็บแบบฟอร์มไว ้ในสถานทีท
่ ป
ี่ ลอดภัยและลับ
สายตาจากลูกค ้าคนอืน
่ หรือผู ้ทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาต

Electronic collection

การเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์

The Check in CBR app is a contactless, secure and convenient
way for customers to sign into a Canberra venue.
The app enables individuals to check-in to venues and have
their data stored securely with ACT Health in the event contact
tracking is needed.

แอป Check In CBR เป็ นแอปทีไ่ ม่ต ้องมีการสัมผัส มีความปลอดภัย และ
่ เข ้าสูส
่ ถานประกอบการในกรุงแคนเบอร์รา
สะดวกสาหรับลูกค ้าในการลงชือ
่ ถานประกอบการได ้ และข ้อมูลของ
แอปนีเ้ อือ
้ อานวยให ้ผู ้ใช ้เช็กอินเข ้าสูส
พวกเขาจะมีการเก็บไว ้อย่างปลอดภัยกับ ACT Health หากเกิดเหตุการณ์
ทีจ
่ าเป็ นต ้องมีการติดตามผู ้สัมผัสโรค

When you register your business you will be provided a unique
QR code. Customers with the Check In CBR app simply scan
the QR code and show your staff that they have successfully
checked in.

เมือ
่ คุณลงทะเบียนธุรกิจของคุณกับแอปนีแ
้ ล ้ว คุณจะได ้รับรหัส QR code
ทีเ่ ป็ นของคุณเพียงผู ้เดียว ลูกค ้าทีม
่ แ
ี อป Check In CBR สามารถสแกน
รหัส QR code และนาผลการเช็คอินมาแสดงให ้พนักงานของคุณทราบว่า
พวกเขาได ้เช็คอินเรียบร ้อยแล ้ว

To find out more and register your business visit the Check In
CBR page on the COVID-19 website.

สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมและการลงทะเบียนธุรกิจของคุณ ไปทีเ่ พจ Check In
CBR บนเว็บไซต์ COVID-19

Businesses collecting personal data via other electronic means
(such as an iPad) must ensure systems are privacy compliant.
Devices should also not be handed to patrons to enter their
personal details as this creates a hygiene risk. Instead, have
your staff operate the device.
Ensure passwords are regularly changed, and your application
protects data against unauthorised access.

ธุรกิจต่าง ๆ ทีเ่ ก็บข ้อมูลส่วนตัวด ้วยเครือ
่ งมืออิเล็กทรอนิกส์อน
ื่ ๆ (เช่น
iPad) จะต ้องให ้แน่ใจได ้ว่าระบบทีใ่ ช ้มีความสอดคล ้องกับมาตรการความ
เป็ นส่วนตัว
คุณไม่ควรยืน
่ อุปกรณ์ไปให ้ลูกค ้ากรอกรายละเอียดส่วนตัวของพวกเขาเอง
่ งด ้านสุขอนามัยได ้ คุณควรให ้พนักงานของ
ซึง่ จะเป็ นการทาให ้เกิดความเสีย
้อุ
คุณเป็ นผู ้ใช ปกรณ์แทนลูกค ้า
ให ้แน่ใจว่า มีการเปลีย
่ นรหัสผ่านอยูเ่ ป็ นประจา และแอปพลิเคชันของคุณ
สามารถปกป้ องข ้อมูลจากการเข ้าใช ้ระบบโดยไม่ได ้รับอนุญาตได ้

Some businesses are using QR codes to collect customer
details. A QR code is just like a barcode, with information that
can be read by a smart phone camera. QR codes are
convenient for businesses and customers. They also provide a
hygienic, contactless way of signing into a venue.
Businesses can find QR code guest registration services by
searching online or if you have an IT service provider, ask them
for advice. Make sure you read the full terms and conditions of
the service carefully.

บางธุรกิจก็ใช ้รหัส QR code ในการเก็บข ้อมูลรายละเอียดของลูกค ้า รหัส
QR code เหมือนกับบาร์โค ้ดทีม
่ ข
ี ้อมูลซึง่ สามารถอ่านได ้โดยใช ้กล ้อง
โทรศัพท์มอ
ื ถือ รหัส QR code มีความสะดวกสาหรับธุรกิจและลูกค ้า ซึง่
เป็ นวิธท
ี ถ
ี่ ก
ู สุขอนามัยและไม่ต ้องมีการสัมผัสในการให ้รายละเอียดเพือ
่ เข ้า
ใช ้สถานประกอบการ
ธุรกิจต่าง ๆ สามารถค ้นหาบริการลงทะเบียนผู ้มาเยือนด ้วย QR code ทาง
ออนไลน์ หรือหากคุณมีผู ้ให ้บริการด ้านสารสนเทศให ้สอบถามพวกเขาเพือ
่
ขอคาแนะนา ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า คุณได ้อ่านข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของ
บริการฉบับเต็มอย่างรอบคอบ

Compliance and enforcement

การปฏิบ ัติตามแนวทางและการบ ังค ับใช ้

Developing and following a COVID Safety Plan is an important
step in keeping your staff, customers, and the broader
community safe as we continue to manage the impacts of the
pandemic.
Compliance efforts will be focused on education and support.
However, penalties could apply and may be issued for those
who put the community at risk through serious or repeated
breaches of the legal requirements and obligations.

การพัฒนาและปฏิบต
ั ต
ิ ามแผนความปลอดภัยจากโรค COVID เป็ นขัน
้ ตอน
ทีส
่ าคัญในการรักษาความปลอดภัยให ้พนักงานของคุณ ลูกค ้า และชุมชนใน
วงกว ้าง ในขณะทีเ่ ราจัดการกับผลกระทบของการระบาดใหญ่อย่างต่อเนือ
่ ง
ความพยายามในการปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางจะมุง่ เน ้นไปทีก
่ ารศึกษาและการ
สนับสนุน อย่างไรก็ตาม อาจมีการนาบทลงโทษออกใช ้ และอาจนาไปใช ้กับ
่ งผ่านการละเมิดข ้อกาหนดและภาระผูกพัน
บุคคลทีท
่ าให ้ชุมชนมีความเสีย
ทางกฎหมายอย่างร ้ายแรงหรือการทาผิดซา้ ๆ

Signage

การติดป้าย

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

สถานประกอบการ สถานอานวยความสะดวกและธุรกิจทัง้ หมดจะต ้องจัด
แสดงวิธท
ี อ
ี่ นุญาตให ้เข ้าใช ้สถานทีอ
่ ย่างชัดเจนทีท
่ างเข ้าของสถาน
ประกอบการหรือพืน
้ ทีแ
่ ต่ละแห่ง

Consider also displaying information to your customers and staff
about your COVID Safety Plan.

พิจารณาเรือ
่ งการติดป้ ายแสดงข ้อมูลเพือ
่ แจ ้งลูกค ้าและพนักงานของคุณ
เกีย
่ วกับแผนความปลอดภัยจากโรค COVID ด ้วย

•
•

Templates for posters and signage are available on the
signs and factsheets page of the COVID-19 website.
Consider placing your COVID Safety Plan on your website
or Facebook page.

•
•

ต ้นแบบเอกสารของโปสเตอร์และป้ ายมีอยูท
่ เี่ พจป้ ายและเอกสาร
ข ้อเท็จจริงทีเ่ ว็บไซต์ COVID-19
พิจารณาเรือ
่ งแสดงแผนความปลอดภัยจากโรค COVID บนเว็บไซต์
หรือหน ้าเพจเพซบุก
๊ ของคุณ

Calculating usable space

้ อย
้ ทีใ่ ชส
การคานวณพืน

For businesses operating under the one person per 4 square
metre rule, you should refer to the fact sheet that assists you to
calculate your business’ usable space which can be found on
the signs and factsheets section of the COVID-19 website.

สาหรับธุรกิจทีด
่ าเนินการตามกฎ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร คุณควรอ ้างอิง
เอกสารข ้อเท็จจริงซึง่ จะช่วยให ้คุณคานวณพืน
้ ทีใ่ ช ้สอยสาหรับธุรกิจของคุณ
ซึง่ สามารถหาดูได ้จากเพจป้ ายและเอกสารข ้อเท็จจริงทีเ่ ว็บไซต์ COVID-

You should only factor in usable space when calculating how
many people you can have in your premises. Usable space
means the space that people can freely move around in, but
does not include:
• 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.

คุณควรคานึงถึงปั จจัยในพืน
้ ทีใ่ ช ้สอย เมือ
่ คานวณจานวนคนทีค
่ ณ
ุ สามารถ
รองรับได ้ในสถานประกอบการของคุณเท่านัน
้ พืน
้ ทีใ่ ช ้สอย หมายถึง พืน
้ ที่
ทีผ
่ ู ้คนสามารถเคลือ
่ นทีไ่ ปมาได ้อย่างอิสระภายในพืน
้ ทีน
่ ัน
้ แต่ไม่รวมถึง
• เวทีการแสดงและพืน
้ ทีท
่ ค
ี่ ล ้ายคลึงกัน
้ ผ ้า และพืน
• ห ้องน้ า ห ้องเปลีย
่ นเสือ
้ ทีท
่ ค
ี่ ล ้ายคลึงกัน
• พืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ป
ุ กรณ์ตด
ิ ตัง้ ถาวร อุปกรณ์เสริม และการจัดแสดงในรูปแบบ
ต่าง ๆ และ
• พืน
้ ทีส
่ าหรับพนักงานเท่านัน
้ และพืน
้ ทีซ
่ งึ่ ห ้ามเข ้าหรือไม่ได ้เปิ ดใช ้งาน

19

Review and monitor
•

•
•

This document provides an overview of the risks that are
likely to apply to most or all businesses in this sector. You
should consider and address risks that may be specific to
your business.
Regularly review your policies and procedures to ensure
they are consistent with current directions and advice
provided by ACT Health.
Ensure there is an accessible copy of your COVID Safety
Plan available on your premises as it must be produced if
requested from a relevant compliance and enforcement
officer. This may include producing an electronic copy.

Failure to comply with directions may result in significant
penalties.
Have a question? Looking for advice about operating in a
COVID safe environment? Call the Access Canberra Business
Liaison Line on (02) 6205 0900.
Current as at 9 October 2020

ตรวจสอบและเฝ้าระว ัง

•
•
•

่ งทีน
เอกสารนีใ้ ห ้ภาพรวมของความเสีย
่ ่าจะนาไปใช ้ได ้กับธุรกิจส่วน
ใหญ่หรือธุรกิจทัง้ หมดในภาคส่วนนี้ คุณควรพิจารณาและจัดการกับ
่ งทีอ
ความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ เป็ นเฉพาะต่อธุรกิจของคุณ
ตรวจสอบนโยบายและขัน
้ ตอนปฏิบต
ั งิ านของคุณอย่างสมา่ เสมอ
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าสอดคล ้องกับแนวทางและคาแนะนาในปั จจุบน
ั ทีจ
่ ัดให ้
โดย ACT Health
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า คุณมีสาเนาของแผนความปลอดภัยจากโรค
COVID ในสถานประกอบการของคุณทีเ่ ข ้าถึงได ้เสมอ หากคุณต ้อง
นามาแสดงเมือ
่ ได ้รับการร ้องขอจากเจ ้าหน ้าทีก
่ ากับดูแลด ้านการปฏิบต
ั ิ
ตามแนวทางและการบังคับใช ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ อาจรวมถึง การแสดง
สาเนาอิเล็กทรอนิกส์ด ้วย

การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคาแนะนาเหล่านีอ
้ าจส่งผลให ้มีบทลงโทษหนัก
มีข ้อสงสัยหรือไม่? คุณกาลังหาคาแนะนาเกีย
่ วกับการดาเนินการใน
สภาพแวดล ้อมทีป
่ ลอดภัยจากโรค COVID หรือไม่? โทรหาสาย Access
Canberra Business Liaison Line ที่ (02) 6205 0900
ข ้อมูลปั จจุบน
ั ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2020

Deliveries, contractors and visitors attending the premises
•
•
•

Where practical, direct delivery drivers or other contractors
visiting the premises to minimise physical interaction with
workers.
Use electronic paperwork where practical. If a signature is
required, discuss providing a confirmation email instead, or
take a photo of the goods onsite as proof of delivery.
Ensure a number of suppliers so that you can maintain
adequate stocks of hand soap, paper towel, sanitisers.

่ สน
ิ ค้า ผูร้ ับเหมา และผูม
การจ ัดสง
้ าเยือนสถานประกอบการ

•
•
•

หากปฏิบต
ั ไิ ด ้ คนขับรถส่งสินค ้าหรือผู ้รับเหมารายอืน
่ ทีม
่ าเยือนสถาน
ั พันธ์ทางกายภาพกับพนักงานให ้น ้อย
ประกอบการ ให ้รักษาการมีปฏิสม
ทีส
่ ด
ุ
ใช ้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หากปฏิบต
ั ไิ ด ้ หากจาเป็ นต ้องใช ้
ลายเซ็น ให ้หารือการใช ้วิธย
ี น
ื ยันด ้วยอีเมลหรือถ่ายภาพสินค ้าทีส
่ ง่ ถึง
สถานทีเ่ พือ
่ เป็ นหลักฐานในการจัดส่งแทนการใช ้ลายเซ็น
ให ้แน่ใจว่า คุณมีผู ้จัดจาหน่ายสินค ้าหลายรายทีค
่ ณ
ุ สามารถรักษา
สต็อกไม่ให ้ขาดสินค ้าจาพวกสบูล
่ ้างมือ กระดาษเช็ดมือ และน้ ายาฆ่า
้
เชือ

Additional Requirements – Galleries, Museums, National
Institutions, and Historic Sites

ิ ป์ พิพธ
ข้อกาหนดเพิม
่ เติมสาหร ับหอศล
ิ ภ ัณฑ์ สถาบ ันประจาชาติ
และสถานทีส
่ าค ัญทางประว ัติศาสตร์

In addition to the general requirements of the COVID Safety
Plan, galleries, museums, National Institutions and historic sites
are required to:

เพิม
่ เติมไปจากข ้อกาหนดทัว่ ไปของแผนความปลอดภัยจากโรค COVID
แล ้ว หอศิลป์ พิพธิ ภัณฑ์ สถาบันประจาชาติ และสถานทีส
่ าคัญทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์ จะต ้องปฏิบต
ั ด
ิ ังนี้

•

•
•
•

Galleries, museums, national institutions and historic sites
can open provided there is no more than one person per 4
square metres throughout the venue, and can commence
guided tours for groups of up to 20 people (excluding the
tour guide).
Manage ingress and egress (with separate points).
Entry of groups are to be separated by time.
Increased frequency of cleaning for high touch areas or
items, and rest room facilities.

•

•
•
•

หอศิลป์ พิพธิ ภัณฑ์ สถาบันประจาชาติ และสถานทีส
่ าคัญทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์สามารถเปิ ดได ้ หากมีความจุทไี่ ม่เกิน 1 คนต่อ 4 ตาราง
เมตร ตลอดทั่วทัง้ สถานประกอบการ และสามารถเริม
่ ให ้มีการนาเทีย
่ ว
ได ้โดยให ้ไกด์นากลุม
่ ผู ้เข ้าชมได ้มากทีส
่ ด
ุ 20 คนต่อกลุม
่ (ไม่นับรวม
ไกด์นาเทีย
่ ว)
จัดระบบทางเข ้าและทางออก (ด ้วยจุดทีแ
่ ยกกัน)
จัดแยกทางเข ้าของแต่ละกลุม
่ ตามเวลา
ั ผัสบ่อย
เพิม
่ ความถีข
่ องการทาความสะอาดพืน
้ ทีห
่ รือสิง่ ของทีส
่ ม
่
รวมถึง สิงอานวยความสะดวกในห ้องน้ า

Additional Requirements – Outdoor attractions and
amusements
•

•

Careful management of flow of groups throughout venue or
site. Groups are to be of up to 20, complying with complying
with social distancing rules including 1.5m between people
and one person per four square metres for the space they
are in.
All groups must have supervisory oversight to ensure social
distancing is enforced and that groups of greater than 20
people do not form.

ข้อกาหนดเพิม
่ เติมสาหร ับสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วและสวนสนุกกลางแจ้ง

•

•

จัดระบบการหมุนเวียนของกลุม
่ ลูกค ้าอย่างระมัดระวังทัว่ ทัง้ สถาน
ประกอบการหรือพืน
้ ทีบ
่ ริการ จัดให ้แต่ละกลุม
่ มีจานวนไม่เกิน 20 คน
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎการเว ้นระยะห่างทางสังคมทีร่ วมเรือ
่ งระยะ 1.5 เมตร
ระหว่างบุคคล และ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรสาหรับพืน
้ ทีท
่ พ
ี่ วกเขาใช ้
งานอยู่
ทุกกลุม
่ ต ้องอยูภ
่ ายใต ้การควบคุมดูแลเพือ
่ ให ้แน่ใจว่า มีการบังคับใช ้
การเว ้นระยะห่างทางสังคม และไม่มก
ี ารรวมตัวกันเกินว่า 20 คน

Keep up to date on restrictions through the ACT COVID19
website:
www.covid19.act.gov.au

ติดตามข้อจาก ัดทีท
่ ันปัจจุบ ันผ่านเว็บไซต์ ACT COVID19
www.covid19.act.gov.au

The Safe Work Australia website:
www.safeworkaustralia.gov.au/

เว็บไซต์ของ Safe Work Australia
www.safeworkaustralia.gov.au/

