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GUIDELINES FOR YOUR COVID SAFETY PLAN แนวทางการเตรยีมแผนความปลอดภยัจากโรค COVID ส าหรบัคณุ 

Updated 9 October 2020 อปัเดตเมือ่วันที ่9 ตลุาคม 2020 

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

ขอบคณุทีร่ว่มท างานกบัเราเพือ่ชว่ยลดผลกระทบของ 
COVID-19 ใน ACT 

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

เอกสารนีใ้หค้ าแนะน าส าหรับธรุกจิและการด าเนนิกจิการทีจ่ าเป็นตอ้งพัฒนา

แผนความปลอดภยัจากโรค COVID (COVID Safety Plan) ดังตอ่ไปนี ้

• 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 non-
therapeutic 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 

• รา้นอาหารและรา้นคาเฟ่ทีม่บีรกิารใหน่ั้งรับประทานไดใ้นรา้น (ซึง่
รวมถงึ คาสโินและรา้นอาหาร บาร ์และศนูยอ์าหารตา่ง ๆ ทีเ่ป็นสว่น
หนึง่ของโรงแรมดว้ย) 

• โรงยมิ คลับสขุภาพ และศนูยฟิ์ตเนสหรอืศนูยส์ขุภาพ 

• สถานทีส่ าหรับการท าโยคะ บารเ์ร พลิาทสี และป่ันจักรยานสปิน 

• สระวา่ยน ้า 

• การเขา้คา่ยฝึกอบรมและครฝึูกสว่นตัว 

• บรกิารสว่นบคุคล (ไดแ้ก ่รา้นท าผม รา้นตดัผม รา้นท าเล็บ รา้นสกัลาย
หรอืเจาะแปลงรา่งกาย สปากลางวัน และบรกิารนวดทีไ่มเ่กีย่วกบัการ

รักษา (non-therapeutic)) 

• บรกิารทีเ่กีย่วกบัไอน ้า ไดแ้ก ่หอ้งซาวน่า หอ้งอบไอน ้า ตูอ้บไอน ้า 
และโรงอาบน ้า 

• ผูจ้ัดงานแตง่งานและงานศพ 

• การประมลูบา้น 

• ตัวแทนดา้นอสงัหารมิทรัพยท์ีด่ าเนนิการใหเ้ขา้ตรวจชมบา้นแบบเปิด
หรอืการประมลู 

• หอ้งสมดุ 



• 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 

• หอศลิป์ พพิธิภณัฑ ์สถาบนัประจ าชาต ิหรอืสถานทีส่ าคญัทาง
ประวัตศิาสตร ์

• คลับหรอืสถานประกอบการทีม่ใีบอนุญาต 

• โรงหนัง โรงภาพยนตร ์และโรงฉายหนังกลางแปลงแบบเปิดโลง่หรอื
ขบัรถเขา้ชม 

• วงประสานเสยีง วงดนตร ีและวงออรเ์คสตรา 

• ชัน้เรยีนเตน้ร า 

• สถานทีจั่ดคอนเสริต์ โรงละครเวท ีเวทกีารแสดง หอประชมุ หรอื
สถานทีจ่ัดแสดงกลางแจง้ 

• สวนสนุกในรม่ อาเขต และศนูยเ์ครือ่งเลน่ตา่ง ๆ ทัง้ในอาคารหรอืนอก
อาคาร 

• โรงแรม 

• กฬีาทีม่กีารจัดขึน้ 

• รา้นคา้ตัวแทนการเลน่พนันและรา้นเลน่เกมตา่ง ๆ 

• สถานทีเ่ทีย่วส าหรับผูใ้หญ ่

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. 

ส าหรับศาสนสถานและสถานประกอบศาสนพธิทีีต่อ้งการเพิม่จ านวนผูช้มุนุม

มากกวา่ 20 คนนัน้ จ าเป็นตอ้งมแีผนความปลอดภยัจากโรค COVID 
อา้งถงึรายการตรวจสอบของแผนความปลอดภยัจากโรค COVID ส าหรับ
องคก์รศาสนาและสถาบนัทีใ่หบ้รกิารดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนา พธิี

ศพ หรอืพธิสีมรสใน ACT 

What is a COVID Safety Plan? แผนความปลอดภยัจากโรค COVID คอือะไร? 

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. 

แผนความปลอดภยัจากโรค COVID (COVID Safety Plan) คอืแผนที่
จัดท าขึน้เพือ่ก าหนดวธิทีีค่ณุจะชว่ยท าใหล้กูจา้งและลกูคา้ของคณุ

ปลอดภยัในชว่งการระบาดใหญข่อง COVID-19  แผนนีจ้ะยงัชว่ยใหค้ณุ
มัน่ใจไดว้า่ ธรุกจิหรอืการด าเนนิการของคณุนัน้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 



Templates ตน้แบบเอกสาร 

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 ไมไ่ดก้ าหนดใหธ้รุกจิใน ACT ตอ้งใชต้น้แบบเอกสารมาตรฐานใด ๆ 
ในการพัฒนาแผนความปลอดภยัจากโรค COVID ของพวกเขา นีจ่ะเป็น
การชว่ยรักษาระดับความยดืหยุน่ส าหรับธรุกจิตา่ง ๆ ได ้

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. 

แผนความปลอดภยัจากโรค COVID ของคณุควรประกอบดว้ยเอกสารที่
เขยีนขึน้ดว้ยมอืหรอืเป็นรปูแบบอเิล็กทรอนกิสก์็ได ้ซึง่สามารถท าขึน้มาใน
ระหวา่งการตรวจสอบการปฏบิตัติามแนวทาง  ในเวลาทีพ่ัฒนาแผนความ

ปลอดภยัจากโรค COVID นัน้ คณุควรค านงึถงึขอ้ก าหนดตามแนวทาง
สาธารณสขุ (Public Health Directions) และขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ในภาค
กจิการหรอือตุสาหกรรมของคณุเฉพาะส าหรับ ACT พรอ้มกบัขอ้มลูและ
ค าแนะน าทีใ่หไ้วใ้นแนวทางเหลา่นีด้ว้ย 

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 

ซึง่ควรจะรวมถงึนโยบายของคณุทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระส าคัญตา่ง ๆ ทีร่ะบไุว ้
ในแนวทางดังตอ่ไปนี ้ซ ึง่ไดแ้ก ่

• การใหค้วามแน่ใจดา้นการรักษาระยะหา่งทางกายภาพ 

• กจิกรรมท าความสะอาด การฆา่เชือ้ และกจิกรรมทีถ่กูสขุอนามยั 

• การปฏบิตัติอ่พนักงานหรอืลกูคา้ทีม่อีาการป่วย 

• ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิส าหรับธรุกจิและองคก์รบางประเภท รวมถงึ ประเภท
ทีต่อ้งขอขอ้มลูการตดิตอ่จากลกูคา้หรอืผูม้าเยอืน และจดบนัทกึ หาก
ไดรั้บขอ้มลูเหลา่นัน้มา 

• การปฏบิตัติามแนวทางและการบงัคบัใช ้

Some jurisdictions and industry peak bodies have developed 
templates.  
 
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. 

เขตการปกครองบางแหง่และหน่วยงานสงูสดุของภาคอตุสาหกรรมไดม้กีาร
พัฒนาตน้แบบเอกสารนี ้ 
 
ส าหรับธรุกจิทีก่ าลังมองหาตน้แบบเอกสาร อาจคน้หาไดจ้ากเว็บไซตข์อง

รัฐบาลรัฐ NSW และเครอืรฐั (Commonwealth) ซึง่อาจมขีอ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชนบ์างประการ หรอือาจตดิตอ่กบัองคก์รระดับสงูสดุในอตุสาหกรรม
ของคณุ 



Can be found on the NSW Government Safe Business web 
page 

ซึง่สามารถหาดไูดท้ีเ่พจ NSW Government Safe Business 
 

Return to Play in a COVID Safe Environment Plan แผนการกลบัมาเลน่กฬีาในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัจากโรค 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 ไดพั้ฒนาแนวทางเฉพาะส าหรับสโมสรกฬีาและสถาน
ประกอบการดา้นกฬีาใหป้ฏบิตัติาม  หากองคก์รกฬีาหรอืสโมสรกฬีาของคณุ

ม ี‘แผนการกลบัมาเลน่กฬีาในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัจากโรค COVID’ 
ซึง่จะถอืวา่ คณุมกีารปฏบิตัติามแผนความปลอดภยัจากโรค COVID แลว้  
ดังนัน้ จงึไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งเตรยีมแผนความปลอดภยัจากโรค COVID 
เพิม่เตมิอกี 

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

ไปทีเ่ว็บไซต ์Sports ACT เพือ่ดาวนโ์หลดแนวทางส าหรับการพัฒนา
แผนการกลบัมาเลน่กฬีาในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัจากโรค COVID 

AIS Return to Sport Toolkit AIS Return to Sport Toolkit 

Can be found on the Sports Australia website. สามารถหาดไูดท้ีเ่ว็บไซต ์Sports Australia 

COVID Safety Plan for Adult Venues แผนความปลอดภยัจากโรค COVID ของสถานทีเ่ทีย่วส าหรบัผูใ้หญ ่

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 ไดพั้ฒนาแผนเฉพาะส าหรับคลับระบ าเปลือ้งผา้ สถาน
คา้ประเวณี เอสคอรต์เอเจนซ ีเพือ่ใหป้ฏบิตัติามซึง่เป็นการใหค้ าแนะน า
เฉพาะส าหรับอตุสาหกรรมและผูท้ีท่ างานในธรุกจินี ้
ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการพัฒนาแผนความปลอดภยัจากโรค 

COVID ของสถานทีเ่ทีย่วส าหรับผูใ้หญ ่ไปทีเ่ว็บไซต ์COVID-19 ในเพจ
ธรุกจิและงาน 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe
https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe
https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe
https://www.sport.act.gov.au/about-us/covid19-news
https://www.sport.act.gov.au/about-us/covid19-news
https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport
https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restriction
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restriction
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restriction
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restriction


Your obligations ภาระหนา้ทีข่องคณุ 

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

แนวทางดา้นสาธารณสขุของ ACT (ACT Public Health Directions) 
ก าหนดใหส้ถานประกอบการ สถานอ านวยความสะดวก และธรุกจิตา่ง ๆ ซึง่
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดท าการไดนั้น้ ท าการพัฒนาแผนความปลอดภยัจากโรค 

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. 

คณุไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขออนุมตัแิผนความปลอดภยัจากโรค COVID ของคณุ 
แตค่ณุตอ้งมเีตรยีมไว ้หากมกีารขอตรวจดโูดยเจา้หนา้ทีท่ีด่แูลดา้นการ
ปฏบิตัติามแนวทางและบงัคบัใชก้ฎหมาย 

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. 

การพัฒนาแผนความปลอดภยัจากโรค COVID เป็นขัน้ตอนส าคญัขัน้หนึง่
ทีจ่ะใหค้วามแน่ใจไดว้า่ คณุมกีารดแูลพนักงานและชมุชนในวงกวา้งให ้
ปลอดภยั  คณุควรปรกึษากบัพนักงานของคณุในขณะทีพ่ัฒนาแผนความ

ปลอดภยัจากโรค COVID เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ พวกเขาตระหนักถงึความ
รับผดิชอบและสามารถด าเนนิการตามแผนได ้

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. 

แผนความปลอดภยัจากโรค COVID ควรระบคุวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จาก
โรค COVID-19 ใหแ้กพ่นักงานของคณุทราบ (ซึง่รวมถงึ ผูรั้บเหมาและ
อาสาสมคัร) ธรุกจิและลกูคา้ และควรไดรั้บการชีน้ าจากแนวทางนี ้

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. 

แผนความปลอดภยัจากโรค COVID ของคณุควรไดรั้บการทบทวนและ
ปรับปรงุใหท้ันสมยัตามค าแนะน าดา้นสาธารณสขุทีม่เีพิม่เตมิและมกีาร
เปลีย่นแปลงไปจากแนวทางสาธารณสขุ  แนวทางดา้นสาธารณสขุฉบบั

ลา่สดุสามารถหาดไูดท้ีเ่ว็บไซต ์COVID-19 

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

ไมใ่ชว่า่รายการตรวจสอบเหลา่นีท้กุขอ้จะน าไปใชไ้ดก้บัธรุกจิทกุประเภท 
และรายการตรวจสอบนีก้็ไมไ่ดม้จีดุประสงคว์า่จะตอ้งเป็นรายการทีล่ะเอยีด
จนไมม่ทีีต่ ิ

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work


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

การเตรยีมแผนความปลอดภยัจากโรค COVID ทีแ่ลว้เสร็จไมไ่ดท้ดแทน
ความรับผดิชอบของคณุภายใตพ้ระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัดา้นสขุภาพใน
การท างาน ค.ศ. 2011 ของ ACT (Work Health Safety Act 2011 
(ACT)) แตอ่ยา่งใด 

Physical distancing การรกัษาระยะหา่งทางกายภาพ 

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

• ธรุกจิและการด าเนนิกจิการทกุประเภทควรปฏบิตัติามมาตรการรักษา
ระยะหา่งทางกายภาพ ดังทีร่ะบไุวใ้นแนวทางสาธารณสขุ 

• 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). 

• สถานประกอบการทกุประเภทสามารถรองรับได ้25 คน (ไมนั่บรวม
พนักงาน) ตลอดทั่วทัง้สถานประกอบการ  หากสถานประกอบการ

ตอ้งการทีจ่ะรองรับมากกวา่ 25 คน สถานประกอบการนัน้สามารถ
ก าหนดจ านวนรวมของพืน้ทีโ่ดยใชก้ฎ 

- 1 คนตอ่ 4 ตารางเมตรส าหรับพืน้ทีใ่ชส้อยในอาคารแตล่ะแหง่ (รับได ้
สงูสดุ 200 คน) และ 

- 1 คนตอ่ 2 ตารางเมตรส าหรับพืน้ทีใ่ชส้อยนอกอาคารแตล่ะแหง่ (รับ
ไดส้งูสดุ 200 คน) 

• 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. 

• สถานประกอบการดา้นการตอ้นรับอาจพจิารณาใชท้างเลอืกอืน่เพิม่เตมิ

เมือ่ตอ้งก าหนดขดีจ ากดัของสถานประกอบการ หากมคีวามเหมาะสม

ส าหรับพวกเขา น่ันคอื สถานประกอบการทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยระหวา่ง 101 
และ 200 ตารางเมตร สามารถรับผูค้นได ้50 คนทั่วทัง้สถานที ่
(รวมถงึสถานทีภ่ายในและนอกอาคาร) 

• ใหแ้น่ใจวา่ไดว้างมาตรการการรักษาระยะหา่งทางกายภาพทีเ่หมาะสม

ไวแ้ลว้ รวมถงึการรักษาระยะหา่ง 1.5 เมตรระหวา่งบคุคลในทกุทีท่ี่
สามารถท าได ้

• ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารใชม้าตรการรักษาระยะหา่งทาง
กายภาพในสถานประกอบการของคณุ ดไูดท้ีเ่พจธรุกจิและงานของ

เว็บไซต ์COVID-19 

 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work


Cleaning, Sanitising and Hygiene Activities กจิกรรมท าความสะอาด การฆา่เชือ้ และกจิกรรมทีถ่กูสขุอนามยั 

• 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. 

• ธรุกจิและการด าเนนิกจิการทกุประเภทจ าเป็นตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึ
สขุอนามยัของมอืและสขุอนามยัทั่วไปทีเ่หมาะสม  

• ธรุกจิยงัควรตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ มกีารรักษาการปฏบิตัแิละการ
จัดหาวธิดีา้นท าความสะอาดและฆา่เชือ้อยา่งเหมาะสม 

• เราขอแนะน าเป็นอยา่งยิง่ใหท้กุคนทีท่ างานในธรุกจิ ไมว่า่จะเป็น
เจา้ของ พนักงานหรอืผูรั้บเหมา ผา่นการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

• นอกจากนี ้ยงัมตีัวเลอืกการฝึกอบรมทีห่ลากหลาย ซึง่เป็นทีรู่จั้กกนัดี

ในระดับประเทศและเขา้อบรมไดฟ้ร ี

• ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการฝึกอบรมเรือ่งการควบคมุการตดิเชือ้ 

COVID-19 ไปทีเ่ว็บไซต ์Skills ACT 

• รายการตรวจสอบเกีย่วกบัการรักษาใหส้ถานทีท่ างานของคณุปลอดภยั

จากโรค COVID สามารถหาดไูดท้ีเ่ว็บไซต ์Safework Australia 

• ส าหรับแหลง่ขอ้มลูทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ ไปทีเ่พจป้ายและเอกสาร

ขอ้เท็จจรงิทีเ่ว็บไซต ์COVID-19 

Managing staff or patrons/visitors presenting with illness การปฏบิตัติอ่พนกังานหรอืลกูคา้/ผูม้าเยอืนทีม่อีาการป่วย 

• 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. 

• รัฐบาลก าลังเรยีกรอ้งใหท้กุคนอยูก่บับา้น หากพวกเขาไมส่บาย ซึง่มี
ผลใหใ้ชก้บัพนักงานและชมุชนในวงกวา้ง 

• ธรุกจิและการด าเนนิกจิการควรเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปฏเิสธลกูคา้หรอืผูม้า
เยอืนไมใ่หเ้ขา้มาในสถานที ่หากพวกเขาแสดงอาการป่วยอยา่งชดัเจน 

https://www.skills.act.gov.au/Infection%20Control%20Training
https://www.safeworkaustralia.gov.au/collection/covid-19-resource-kit
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.skills.act.gov.au/Infection%20Control%20Training
https://www.safeworkaustralia.gov.au/collection/covid-19-resource-kit
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets


• 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. 

• เงนิชว่ยเหลอืความยากล าบากในการแยกกกัตัว (Hardship 
Isolation Payment) มใีหก้บัคนงานทีม่สีทิธิซ์ ึง่ไมส่ามารถไปท างาน
ไดช้ัว่คราวตามค าแนะน าหรอืแนวทางดา้นสาธารณสขุทีเ่กีย่วกบั 

COVID-19  ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปทีเ่พจ Families and 
households 

• ใหแ้น่ใจวา่ พนักงานของคณุรับทราบนโนบายในสถานทีท่ างานที่

เกีย่วกบัการจา่ยเงนิตามวันลาเนือ่งจากการระบาดใหญ ่(pandemic 
leave) ถา้ม ี

• หากมคี าสัง่ออกมาใหส้ถานทีท่ างานของคณุปิดท าการเนือ่งจากมกีรณี

ยนืยนัของการปนเป้ือนเชือ้ COVID-19 คณุจะตอ้งแจง้ WorkSafe 
ACT 

Additional Requirements ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ 

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. 

ธรุกจิและองคก์รบางประเภทจะตอ้งใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในการปฏบิตัติามแผน

ความปลอดภยัจากโรค COVID-19 และจะตอ้งขอขอ้มลูการตดิตอ่จาก
ลกูคา้และผูม้าเยอืน อกีทัง้ยงัตอ้งบนัทกึรายละเอยีดดังกลา่ว หากไดรั้บ
ขอ้มลู 

Collecting contact details การเก็บขอ้มลูรายละเอยีดการตดิตอ่ 

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

ธุรกจิตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งรอ้งขอใหล้กูคา้ทกุคนแจง้ชือ่และ
รายละเอยีดการตดิตอ่ของพวกเขาไว ้

• 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 

• รา้นอาหารและรา้นคาเฟ่ทีม่บีรกิารใหน่ั้งรับประทานไดใ้นรา้น (ซึง่
รวมถงึคาสโินและบรกิารรา้นอาหาร บาร ์และศนูยอ์าหารตา่ง ๆ ทีเ่ป็น
สว่นหนึง่ของโรงแรมดว้ย) 

• โรงยมิ คลับสขุภาพ และศนูยฟิ์ตเนสหรอืศนูยส์ขุภาพ 

• สถานทีส่ าหรับการท าโยคะ บารเ์ร พลิาทสี และป่ันจักรยานสปิน 

• การเขา้คา่ยฝึกอบรมและครฝึูกสว่นตัว 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/families-and-households
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/families-and-households
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/families-and-households


• 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 

• บรกิารสว่นบคุคล (ไดแ้ก ่รา้นท าผม รา้นตดัผม รา้นท าเล็บ รา้นสกัลาย

หรอืเจาะแปลงรา่งกาย สปากลางวัน และบรกิารนวดทีไ่มเ่กีย่วกบัการ

บ าบดัรักษา (non-therapeutic)) 

• ผูจ้ัดงานแตง่งานและงานศพ 

• การประมลูบา้น 

• ตัวแทนดา้นอสงัหารมิทรัพยท์ีด่ าเนนิการใหเ้ขา้ตรวจชมบา้นแบบเปิด

หรอืการประมลู 

• คลับ สถานประกอบการทีม่ใีบอนุญาต และไนตค์ลับทีเ่ปิดด าเนนิการ
เป็นบาร ์

• โรงหนัง โรงภาพยนตร ์และโรงฉายหนังกลางแปลงแบบเปิดโลง่หรอื
ขบัรถเขา้ชม 

• สถานทีจั่ดคอนเสริต์ โรงละครเวท ีเวทกีารแสดง หรอืหอประชมุ 

• สถานทีจั่ดงานประชมุและสถานประกอบการเพือ่การอบรมสมัมนา 

• สวนสนุกในรม่ อาเขต และศนูยเ์ครือ่งเลน่ตา่ง ๆ ในอาคาร 

• โรงแรม 

• รา้นคา้ตัวแทนการเลน่พนันและรา้นเลน่เกมตา่ง ๆ 

• คลับระบ าเปลือ้งผา้ สถานคา้ประเวณี เอสคอรต์เอเจนซ ี

• ศาสนสถาน ซึง่จะมกีารชมุนุมเกนิ 20 คน 

Collection methods วธิกีารเก็บขอ้มลู 

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. 

เราเขา้ใจวา่กระบวนการเก็บขอ้มลูจากลกูคา้ทกุคนเป็นเรือ่งทีต่อ้งใชเ้วลา  
ตอนนี ้คนสว่นใหญท่ราบดวีา่มกีารก าหนดใหธ้รุกจิตา่ง ๆ ขอรายละเอยีด
ของลกูคา้เพือ่การตดิตามผูส้มัผัสโรค และพวกเขายนิดทีีจ่ะปฏบิตัติาม 
อยา่งไรกต็าม อาจมบีางคนทีก่งัวลเรือ่งความเป็นสว่นตวับา้ง 



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. 

ยกตัวอยา่งเชน่ เราไมแ่นะน าใหใ้ชว้ธินี าสมดุจดขนาด A4 ทีว่างไวท้ีห่นา้
รา้นอาหารซึง่จะมรีายละเอยีดของแขกทีม่าน่ังในรา้นทัง้หมดแสดงอยูโ่ดยที่
ลกูคา้คนถดัไปสามารถเห็น ท าส าเนาหรอืถา่ยรปูได ้หรอืไมแ่นะน าใหใ้ชว้ธิี
ยืน่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสใ์หล้กูคา้เป็นผูก้รอกรายละเอยีดดว้ยตนเอง 

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. 

การรักษาความปลอดภยัทางกายภาพและทางอเิล็กทรอนกิสจ์ะตอ้งมกีาร
พจิารณาควบคูก่นัไปเพือ่ชว่ยรับประกนัไดว้า่ ขอ้มลูสว่นตัวของลกูคา้มคีวาม
ปลอดภยั และสถานทีท่ างานนัน้สามารถเอือ้อ านวยตอ่การปฏบิตัดิา้นความ
เป็นสว่นตวัทีด่ไีด ้

Paper-based collection การเก็บขอ้มลูดว้ยการจดในกระดาษ 

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. 

พจิารณาการจัดใหม้พีนักงานหนึง่คนคอยเป็นผูเ้ก็บขอ้มลูของลกูคา้เมือ่
มาถงึ (เมือ่พวกเขาไดท้ีน่ั่งแลว้) โดยจดในแบบฟอรม์ทีส่ามารถเกบ็รักษาไว ้
อยา่งเป็นความลับจากลกูคา้ทา่นอืน่ 
เมือ่กรอกขอ้มลูแลว้ ควรเกบ็แบบฟอรม์ไวใ้นสถานทีท่ีป่ลอดภยัและลบั
สายตาจากลกูคา้คนอืน่หรอืผูท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 

Electronic collection การเก็บขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิส ์

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 เป็นแอปทีไ่มต่อ้งมกีารสมัผัส มคีวามปลอดภยั และ
สะดวกส าหรับลกูคา้ในการลงชือ่เขา้สูส่ถานประกอบการในกรงุแคนเบอรร์า 
แอปนีเ้อือ้อ านวยใหผู้ใ้ชเ้ชก็อนิเขา้สูส่ถานประกอบการได ้และขอ้มลูของ

พวกเขาจะมกีารเก็บไวอ้ยา่งปลอดภยักบั ACT Health หากเกดิเหตกุารณ์
ทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารตดิตามผูส้มัผัสโรค 

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. 

เมือ่คณุลงทะเบยีนธรุกจิของคณุกบัแอปนีแ้ลว้ คณุจะไดรั้บรหัส QR code 
ทีเ่ป็นของคณุเพยีงผูเ้ดยีว ลกูคา้ทีม่แีอป Check In CBR สามารถสแกน
รหัส QR code และน าผลการเชค็อนิมาแสดงใหพ้นักงานของคณุทราบวา่ 
พวกเขาไดเ้ชค็อนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

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

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิและการลงทะเบยีนธรุกจิของคณุ ไปทีเ่พจ Check In 
CBR บนเว็บไซต ์COVID-19 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr


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. 

ธรุกจิตา่ง ๆ ทีเ่ก็บขอ้มลูสว่นตัวดว้ยเครือ่งมอือเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ (เชน่ 

iPad) จะตอ้งใหแ้น่ใจไดว้า่ระบบทีใ่ชม้คีวามสอดคลอ้งกบัมาตรการความ
เป็นสว่นตวั 
คณุไมค่วรยืน่อปุกรณ์ไปใหล้กูคา้กรอกรายละเอยีดสว่นตัวของพวกเขาเอง 
ซึง่จะเป็นการท าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นสขุอนามยัได ้คณุควรใหพ้นักงานของ
คณุเป็นผูใ้ชอ้ปุกรณ์แทนลกูคา้ 
ใหแ้น่ใจวา่ มกีารเปลีย่นรหสัผา่นอยูเ่ป็นประจ า และแอปพลเิคชนัของคณุ
สามารถปกป้องขอ้มลูจากการเขา้ใชร้ะบบโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตได ้

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. 

บางธรุกจิก็ใชร้หัส QR code ในการเก็บขอ้มลูรายละเอยีดของลกูคา้ รหสั 
QR code เหมอืนกบับารโ์คด้ทีม่ขีอ้มลูซึง่สามารถอา่นไดโ้ดยใชก้ลอ้ง
โทรศัพทม์อืถอื รหัส QR code มคีวามสะดวกส าหรับธรุกจิและลกูคา้  ซึง่
เป็นวธิทีีถ่กูสขุอนามยัและไมต่อ้งมกีารสมัผัสในการใหร้ายละเอยีดเพือ่เขา้
ใชส้ถานประกอบการ 
ธรุกจิตา่ง ๆ สามารถคน้หาบรกิารลงทะเบยีนผูม้าเยอืนดว้ย QR code ทาง
ออนไลน ์หรอืหากคณุมผีูใ้หบ้รกิารดา้นสารสนเทศใหส้อบถามพวกเขาเพือ่
ขอค าแนะน า ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุไดอ้า่นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ
บรกิารฉบบัเต็มอยา่งรอบคอบ 

Compliance and enforcement การปฏบิตัติามแนวทางและการบงัคบัใช ้

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. 

การพัฒนาและปฏบิตัติามแผนความปลอดภยัจากโรค COVID เป็นขัน้ตอน
ทีส่ าคญัในการรักษาความปลอดภยัใหพ้นักงานของคณุ ลกูคา้ และชมุชนใน
วงกวา้ง ในขณะทีเ่ราจดัการกบัผลกระทบของการระบาดใหญอ่ยา่งตอ่เนือ่ง  
ความพยายามในการปฏบิตัติามแนวทางจะมุง่เนน้ไปทีก่ารศกึษาและการ
สนับสนุน อยา่งไรก็ตาม อาจมกีารน าบทลงโทษออกใช ้และอาจน าไปใชก้บั
บคุคลทีท่ าใหช้มุชนมคีวามเสีย่งผา่นการละเมดิขอ้ก าหนดและภาระผกูพัน
ทางกฎหมายอยา่งรา้ยแรงหรอืการท าผดิซ า้ ๆ 



Signage การตดิป้าย 

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

สถานประกอบการ สถานอ านวยความสะดวกและธรุกจิทัง้หมดจะตอ้งจดั
แสดงวธิทีีอ่นุญาตใหเ้ขา้ใชส้ถานทีอ่ยา่งชดัเจนทีท่างเขา้ของสถาน
ประกอบการหรอืพืน้ทีแ่ตล่ะแหง่ 

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

พจิารณาเรือ่งการตดิป้ายแสดงขอ้มลูเพือ่แจง้ลกูคา้และพนักงานของคณุ

เกีย่วกบัแผนความปลอดภยัจากโรค COVID ดว้ย 

• 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. 

• ตน้แบบเอกสารของโปสเตอรแ์ละป้ายมอียูท่ีเ่พจป้ายและเอกสาร

ขอ้เท็จจรงิทีเ่ว็บไซต ์COVID-19 

• พจิารณาเรือ่งแสดงแผนความปลอดภยัจากโรค COVID บนเว็บไซต์
หรอืหนา้เพจเพซบุก๊ของคณุ 

Calculating usable space การค านวณพืน้ทีใ่ชส้อย 

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. 

ส าหรับธรุกจิทีด่ าเนนิการตามกฎ 1 คนตอ่ 4 ตารางเมตร คณุควรอา้งองิ
เอกสารขอ้เท็จจรงิซึง่จะชว่ยใหค้ณุค านวณพืน้ทีใ่ชส้อยส าหรับธรุกจิของคณุ 

ซึง่สามารถหาดไูดจ้ากเพจป้ายและเอกสารขอ้เท็จจรงิทีเ่ว็บไซต ์COVID-
19 

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. 

คณุควรค านงึถงึปัจจัยในพืน้ทีใ่ชส้อย เมือ่ค านวณจ านวนคนทีค่ณุสามารถ
รองรับไดใ้นสถานประกอบการของคณุเทา่นัน้  พืน้ทีใ่ชส้อย หมายถงึ พืน้ที่
ทีผู่ค้นสามารถเคลือ่นทีไ่ปมาไดอ้ยา่งอสิระภายในพืน้ทีนั่น้ แตไ่มร่วมถงึ 

• เวทกีารแสดงและพืน้ทีท่ีค่ลา้ยคลงึกนั 

• หอ้งน ้า หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ และพืน้ทีท่ีค่ลา้ยคลงึกนั 

• พืน้ทีท่ีม่อีปุกรณ์ตดิตัง้ถาวร อปุกรณ์เสรมิ และการจัดแสดงในรปูแบบ
ตา่ง ๆ และ 

• พืน้ทีส่ าหรับพนักงานเทา่นัน้ และพืน้ทีซ่ ึง่หา้มเขา้หรอืไมไ่ดเ้ปิดใชง้าน 

https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets


Review and monitor ตรวจสอบและเฝ้าระวงั 

• 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. 

• เอกสารนีใ้หภ้าพรวมของความเสีย่งทีน่่าจะน าไปใชไ้ดก้บัธรุกจิสว่น
ใหญห่รอืธรุกจิทัง้หมดในภาคสว่นนี ้คณุควรพจิารณาและจัดการกบั
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เป็นเฉพาะตอ่ธรุกจิของคณุ 

• ตรวจสอบนโยบายและขัน้ตอนปฏบิตังิานของคณุอยา่งสม า่เสมอ 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สอดคลอ้งกบัแนวทางและค าแนะน าในปัจจบุนัทีจ่ัดให ้

โดย ACT Health 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุมสี าเนาของแผนความปลอดภยัจากโรค 

COVID ในสถานประกอบการของคณุทีเ่ขา้ถงึไดเ้สมอ หากคณุตอ้ง
น ามาแสดงเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอจากเจา้หนา้ทีก่ ากบัดแูลดา้นการปฏบิตั ิ
ตามแนวทางและการบงัคับใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจรวมถงึ การแสดง
ส าเนาอเิล็กทรอนกิสด์ว้ย 

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. 

การไมป่ฏบิตัติามค าแนะน าเหลา่นีอ้าจสง่ผลใหม้บีทลงโทษหนัก  
 
มขีอ้สงสยัหรอืไม?่ คณุก าลงัหาค าแนะน าเกีย่วกบัการด าเนนิการใน
สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัจากโรค COVID หรอืไม?่ โทรหาสาย Access 
Canberra Business Liaison Line ที ่(02) 6205 0900 

Current as at 9 October 2020 ขอ้มลูปัจจบุนั ณ วันที ่9 ตลุาคม 2020 

 

 

 

 



Deliveries, contractors and visitors attending the premises การจดัสง่สนิคา้ ผูร้บัเหมา และผูม้าเยอืนสถานประกอบการ 

• 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. 

• หากปฏบิตัไิด ้คนขบัรถสง่สนิคา้หรอืผูรั้บเหมารายอืน่ทีม่าเยอืนสถาน
ประกอบการ ใหรั้กษาการมปีฏสิมัพันธท์างกายภาพกบัพนักงานใหน้อ้ย
ทีส่ดุ 

• ใชร้ะบบเอกสารอเิล็กทรอนกิส ์หากปฏบิตัไิด ้หากจ าเป็นตอ้งใช ้

ลายเซน็ ใหห้ารอืการใชว้ธิยีนืยนัดว้ยอเีมลหรอืถา่ยภาพสนิคา้ทีส่ง่ถงึ
สถานทีเ่พือ่เป็นหลกัฐานในการจัดสง่แทนการใชล้ายเซน็ 

• ใหแ้น่ใจวา่ คณุมผีูจั้ดจ าหน่ายสนิคา้หลายรายทีค่ณุสามารถรักษา
สต็อกไมใ่หข้าดสนิคา้จ าพวกสบูล่า้งมอื กระดาษเชด็มอื และน ้ายาฆา่
เชือ้ 

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

ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัหอศลิป์ พพิธิภณัฑ ์สถาบนัประจ าชาต ิ
และสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์

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

เพิม่เตมิไปจากขอ้ก าหนดทัว่ไปของแผนความปลอดภยัจากโรค COVID 
แลว้ หอศลิป์ พพิธิภณัฑ ์สถาบนัประจ าชาต ิและสถานทีส่ าคญัทาง
ประวัตศิาสตร ์จะตอ้งปฏบิตัดิังนี ้

• 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. 

• หอศลิป์ พพิธิภณัฑ ์สถาบนัประจ าชาต ิและสถานทีส่ าคญัทาง

ประวัตศิาสตรส์ามารถเปิดได ้หากมคีวามจทุีไ่มเ่กนิ 1 คนตอ่ 4 ตาราง
เมตร ตลอดทั่วทัง้สถานประกอบการ และสามารถเริม่ใหม้กีารน าเทีย่ว

ไดโ้ดยใหไ้กดน์ ากลุม่ผูเ้ขา้ชมไดม้ากทีส่ดุ 20 คนตอ่กลุม่ (ไมนั่บรวม
ไกดน์ าเทีย่ว) 

• จัดระบบทางเขา้และทางออก (ดว้ยจดุทีแ่ยกกนั) 

• จัดแยกทางเขา้ของแตล่ะกลุม่ตามเวลา 

• เพิม่ความถีข่องการท าความสะอาดพืน้ทีห่รอืสิง่ของทีส่มัผัสบอ่ย 
รวมถงึ สิง่อ านวยความสะดวกในหอ้งน ้า 



Additional Requirements – Outdoor attractions and 
amusements 

ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัสถานทีท่อ่งเทีย่วและสวนสนกุกลางแจง้ 

• 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. 

• จัดระบบการหมนุเวยีนของกลุม่ลกูคา้อยา่งระมดัระวังทัว่ทัง้สถาน

ประกอบการหรอืพืน้ทีบ่รกิาร จัดใหแ้ตล่ะกลุม่มจี านวนไมเ่กนิ 20 คน 
และปฏบิตัติามกฎการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมทีร่วมเรือ่งระยะ 1.5 เมตร
ระหวา่งบคุคล และ 1 คนตอ่ 4 ตารางเมตรส าหรับพืน้ทีท่ีพ่วกเขาใช ้
งานอยู ่

• ทกุกลุม่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูลเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ มกีารบงัคบัใช ้

การเวน้ระยะหา่งทางสงัคม และไมม่กีารรวมตวักนัเกนิวา่ 20 คน 

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

ตดิตามขอ้จ ากดัทีท่นัปจัจบุนัผา่นเว็บไซต ์ACT COVID19 
www.covid19.act.gov.au 

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

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