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GUIDELINES FOR YOUR COVID SAFETY PLAN

แนวทางการเตรียมแผนความปลอดภ ัยจากโรค COVID สาหร ับคุณ

Updated 19 June 2020

อ ัปเดตเมือ
่ ว ันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2020

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

่ ยลดผลกระทบของ COVID-19 ใน
ขอบคุณทีร่ ว่ มทางานก ับเราเพือ
่ ชว
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 cafés offering dine-in services - This includes
hotel-based restaurants and cafés
➢ Gyms, health clubs, fitness or wellness centres
➢ Yoga, barre, pilates, 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)
➢ Organisers of weddings and funerals
➢ Auction houses
➢ Real estate agencies conducting open home inspections or
auctions
➢ Libraries

➢ ร ้านอาหารและร ้านคาเฟ่ ทีม
่ บ
ี ริการให ้นั่ งรับประทานได ้ในร ้าน ซงึ่ รวมถึง
บริการร ้านอาหารและคาเฟ่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นสว่ นหนึง่ ของโรงแรมด ้วย
➢ โรงยิม คลับสุขภาพ ศูนย์ฟิตเนส หรือศูนย์สข
ุ ภาพ
➢ สถานทีส
่ าหรับการทาโยคะ บาร์เร พิลาทีส และปั่ นจักรยานสปิ น
➢ สระว่ายน้ า
➢ การเข ้าค่ายและครูฝึกสว่ นตัว
ั ลาย
➢ บริการสว่ นบุคคล (ได ้แก่ ร ้านทาผม ร ้านตัดผม ร ้านทาเล็บ ร ้านสก
หรือเจาะแปลงร่างกาย สปากลางวัน และบริการนวดทีไ่ ม่เกีย
่ วกับการ
รักษา (non-therapeutic))
➢ ผู ้จัดงานงานแต่งงานและงานศพ
➢ การประมูลบ ้าน
➢ ตัวแทนด ้านอสงั หาริมทรัพย์ทด
ี่ าเนินการให ้เข ้าตรวจชมบ ้านแบบเปิ ดหรือ
การประมูล
➢ ห ้องสมุด

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Galleries, museums, national institutions or historic sites.
Clubs and licensed venues
Cinemas, movie theatres and open-air 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

ิ ป์ พิพธิ ภัณฑ์ สถาบันประจาชาติ หรือสถานทีส
➢ หอศล
่ าคัญทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์
➢ คลับหรือสถานประกอบการทีม
่ ใี บอนุญาต
➢ โรงหนัง โรงภาพยนตร์ และโรงฉายหนังกลางแปลงแบบขับรถเข ้าชม
ี งและวงออร์เคสตรา
➢ วงประสานเสย
ั ้ เรียนเต ้นรา
➢ ชน
➢ สถานทีจ
่ ัดคอนเสริ ต
์ โรงละครเวที เวทีการแสดง หอประชุม หรือสถานที่
จัดแสดงกลางแจ ้งต่าง ๆ
➢ สวนสนุกในร่ม อาเขต และศูนย์เครือ
่ งเล่นต่าง ๆ ทัง้ ในอาคารหรือนอก
อาคาร
➢ โรงแรม
➢ กีฬาทีม
่ ก
ี ารจัดขึน
้
➢ ร ้านค ้าตัวแทนการเล่นพนั น

For places of worship and religious ceremonies, a COVID Safety
Plan is required for those who wish to increase gatherings up to
100 people.

สาหรับศาสนสถานและสถานประกอบศาสนพิธท
ี ต
ี่ ้องการเพิม
่ จานวนผู ้ชุมนุมได ้
สูงสุดถึง 100 คนนัน
้ จาเป็ นต ้องมีแผนความปลอดภัยจากโรค COVID

The ACT does not require the use of a standard template for ACT
businesses to use when developing their COVID Safety Plan, as
we are looking to try and maintain a level of flexibility for
businesses. If all matters within this Guideline document are
addressed in a written or electronic form that can be produced
during a compliance check, this will be sufficient to constitute a
COVID Safety Plan for your business.

ในการพัฒนาแผนความปลอดภัยจากโรค COVID ประชาชน ACT ไม่
จาเป็ นต ้องใชต้ ้นแบบเอกสารมาตรฐานสาหรับธุรกิจใน ACT เนือ
่ งจากเรา
ต ้องการทดลองและรักษาระดับความยืดหยุน
่ ให ้กับธุรกิจต่าง ๆ หากมีการระบุ
ถึงทุกเรือ
่ งทีก
่ ล่าวในเอกสารแนวทางนีเ้ ป็ นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบ
์ ค
อิเล็กทรอนิกสท
ี่ รบครัน และสามารถนามาแสดงได ้ในระหว่างการตรวจสอบ
่ นีจ
การปฏิบัตต
ิ ามแนวทางแล ้ว การทาเชน
้ ะถือว่า เพียงพอทีจ
่ ะจัดตัง้ เป็ นแผน
ความปลอดภัยจากโรค COVID สาหรับธุรกิจของคุณ

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.

เขตการปกครองบางแห่งและหน่วยงานสูงสุดของภาคอุตสาหกรรมได ้มีการ
พัฒนาต ้นแบบเอกสารนี้ สาหรับธุรกิจทีก
่ าลังมองหาต ้นแบบเอกสาร อาจค ้นหา
ได ้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลรัฐ NSW และเครือรัฐ (Commonwealth) ซงึ่ อาจมี
ข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์บางประการ หรืออาจติดต่อกับองค์กรระดับสูงสุดใน
อุตสาหกรรมของคุณ

NSW

ร ัฐ NSW

https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe-businesses

https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe-businesses

Commonwealth

เครือร ัฐ

AIS Framework for Rebooting Sport in a COVID-19 Environment

AIS Framework for Rebooting Sport in a COVID-19 Environment ให ้
คาแนะนาเพือ
่ สง่ เสริมกีฬาและนั นทนาการให ้กลับมาใหม่ในสภาพแวดล ้อม
แบบ COVID-19

https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport

https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport

Note: 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.

หมายเหตุ หากองค์กรกีฬาหรือสโมสรกีฬาของคุณมี ‘แผนการกลับมาเล่น
่ นี้ จะถือว่า คุณ
กีฬาในสภาพแวดล ้อมทีป
่ ลอดภัยจากโรค COVID’ การทาเชน
ได ้ปฏิบัตต
ิ ามแผนความปลอดภัยจากโรค COVID แล ้ว ดังนัน
้ จึงไม่มค
ี วาม
จาเป็ นต ้องเตรียมแผนความปลอดภัยจากโรค COVID เพิม
่ เติมอีก

When developing your COVID Safety Plan, take into consideration
the requirements of Public Health Directions and ACT COVID
Safety Plan Guidelines and any other specific requirements for
your sector/industry specific to the ACT, along with the information
and advice provided in these guidelines.

ในเวลาทีพ
่ ัฒนาแผนความปลอดภัยจากโรค COVID นัน
้ ให ้คานึงถึงข ้อกาหนด
ตามแนวทางสาธารณสุข (Public Health Directions) และแนวทางการเตรียม
แผนความปลอดภัยจากโรค COVID ของ ACT (ACT COVID Safety Plan
Guidelines) รวมถึง ข ้อกาหนดเฉพาะอืน
่ ๆ สาหรับภาคกิจการหรือ
อุตสาหกรรมเฉพาะสาหรับ ACT พร ้อมกับข ้อมูลและคาแนะนาทีใ่ ห ้ไว ้ใน
แนวทางเหล่านีด
้ ้วย

There are also a range of fact sheets, case studies and other
useful resources contained within the Business Resource Kit
www.covid19.act.gov.au/resources.

ึ ษา และแหล่งข ้อมูลทีม
นอกจากนี้ ยังมีเอกสารข ้อเท็จจริง กรณีศก
่ ป
ี ระโยชน์
อืน
่ ๆ อยูใ่ นชุดความรูท
้ างธุรกิจ (Business Resource Kit)

For the latest advice on restrictions go to
www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do or call the COVID-19
helpline on (02) 6207 7244.

สาหรับคาแนะนาล่าสุดในเรือ
่ งข ้อจากัดต่าง ๆ หาชมได ้ทีเ่ ว็บไซต์
www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do หรือโทรหา COVID-19
helpline ที่ (02) 6207 7244

To discuss your business needs, call the Access Canberra
Business Liaison Line on (02) 6205 0900.

หากต ้องการปรึกษาความจาเป็ นทางธุรกิจของคุณ กรุณาโทรหา Access
Canberra Business Liaison Line ที่ (02) 6205 0900

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.

เจ ้าของธุรกิจสามารถเข ้าถึงแหล่งข ้อมูลออนไลน์ด ้านการพัฒนาธุรกิจและรับ
คาแนะนาทีป
่ รับมาเป็ นเฉพาะจาก Canberra Business Advice and Support
Service ได ้ฟรี 4 ชวั่ โมง โทร (02) 6297 3121

Your obligations

ภาระหน้าทีข
่ องคุณ

The ACT Public Health (Restricted Activities– Gatherings,
Business or Undertakings) Emergency Direction 2020 imposes a
requirement on several categories of business or undertaking to
develop and follow a COVID Safety Plan.

แนวทางฉุกเฉินโดยสาธารณสุข ACT ปี 2020 (ACT Public Health
Emergency Direction 2020) (กิจกรรมทีจ
่ ากัด ได ้แก่ การรวมกลุม
่ ธุรกิจหรือ
การดาเนินกิจการ( กาหนดข ้อปฏิบัตเิ กีย
่ วกับธุรกิจหรือการดาเนินกิจการหลาย
ประเภทเพือ
่ พัฒนาและปฏิบัตต
ิ ามแผนความปลอดภัยจากโรค COVID

This information sheet outlines the range of considerations you
should take into account when developing your COVID Safety
Plan and the resources you can access when developing your
plan. You will be stepped through:

เอกสารข ้อมูลนีใ้ ห ้แนวทางสาหรับข ้อคานึงด ้านต่าง ๆ ทีค
่ ณ
ุ ควรนามาพิจารณา
ในเวลาทีค
่ ณ
ุ พัฒนาแผนความปลอดภัยจากโรค COVID และให ้แหล่งข ้อมูลที่
คุณสามารถเข ้าถึงได ้ในเวลาทีค
่ ณ
ุ พัฒนาแผนของคุณ คุณจะได ้รับทราบเรือ
่ ง
ต่อไปนี้

www.covid19.act.gov.au/resources

➢
➢
➢
➢

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.

การให ้ความแน่ใจด ้านการรักษาระยะห่างทางกายภาพ
ื้ และกิจกรรมทีถ
กิจกรรมทาความสะอาด การฆ่าเชอ
่ ก
ู สุขอนามัย
การปฏิบัตต
ิ อ
่ พนักงานหรือลูกค ้าทีม
่ อ
ี าการป่ วย
ข ้อกาหนดเพิม
่ เติมสาหรับธุรกิจและองค์กรบางประเภท รวมถึง ประเภทที่
ต ้องขอข ้อมูลการติดต่อจากลูกค ้าหรือผู ้มาเยือน และจดบันทึก หากได ้รับ
ข ้อมูลเหล่านัน
้
➢ การปฏิบัตต
ิ ามแนวทางและการบังคับใช ้

➢
➢
➢
➢

The COVID Safety Plan must be in writing and available to be
produced on request by compliance and enforcement officers, but
it does not need to be submitted for approval.

แผนความปลอดภัยจากโรค COVID จะต ้องทาเป็ นลายลักษณ์อักษรและพร ้อม
ทีจ
่ ะนาออกมาแสดง หากได ้รับการร ้องขอโดยเจ ้าหน ้าทีก
่ ากับดูแลด ้านการ
ปฏิบัตต
ิ ามแนวทางและการบังคับใช ้ แต่ไม่จาเป็ นต ้องสง่ เพือ
่ ขอการอนุมต
ั ิ

The COVID Safety Plan should identify the risks posed by COVID19 to your staff (including contractors and volunteers), business
and customers, and should be guided by this checklist.

ี่ งทีอ
แผนความปลอดภัยจากโรค COVID ควรระบุความเสย
่ าจเกิดขึน
้ จากโรค
COVID ให ้แก่พนักงานของคุณทราบ )รวมถึง ผู ้รับเหมาและอาสาสมัคร( ธุรกิจ
ี้ าจากรายการตรวจสอบนี้
และลูกค ้า และควรได ้รับการชน

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

้ ้กับธุรกิจทุกประเภท และ
ไม่ใชว่ า่ รายการตรวจสอบเหล่านีท
้ ก
ุ ข ้อจะนาไปใชได
รายการตรวจสอบนีก
้ ็ไม่ได ้มีจด
ุ ประสงค์วา่ จะต ้องเป็ นเอกสารฉบับสมบูรณ์ทส
ี่ ด
ุ

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
่ ะ
ให ้ความแน่ใจว่า คุณได ้รักษาความปลอดภัยให ้พนักงานและชุมชนในวงกว ้าง
คุณควรปรึกษากับพนักงานของคุณในขณะทีพ
่ ัฒนาแผนความปลอดภัยจากโรค
COVID เพือ
่ ให ้แน่ใจว่า พวกเขาตระหนักถึงความรับผิดชอบและสามารถ
ดาเนินการตามแผนได ้

Your COVID Safety Plan should be revisited and updated following แผนความปลอดภัยจากโรค COVID ของคุณควรได ้รับการทบทวนและปรับปรุง
further updates to public health advice, and any changes to the
ให ้ทันสมัยตามคาแนะนาด ้านสาธารณสุขทีม
่ เี พิม
่ เติมและมีการเปลีย
่ นแปลงไป
Public Health Directions.
จากแนวทางสาธารณสุข

Completing a COVID Safety Plan does not replace your
responsibilities under the Work Health Safety Act 2011 (ACT).
Check if your venue can re-open

การเตรียมแผนความปลอดภัยจากโรค COVID ทีแ
่ ล ้วเสร็จไม่ได ้ทดแทนความ
รับผิดชอบของคุณภายใต ้พระราชบัญญัตค
ิ วามปลอดภัยของสุขภาพในการ
ทางาน ค.ศ. 2011 ของ ACT (Work Health Safety Act 2011 (ACT)) แต่
อย่างใด
ตรวจสอบว่า สถานประกอบการของคุณสามารถกล ับมาเปิ ดอีกได้หรือ
ย ัง

Before you re-open or re-commence operations check for any
changes to business restrictions and the Public Health Directions
through the following link: https://www.covid19.act.gov.au/

ก่อนจะกลับมาเปิ ดหรือเริม
่ ดาเนินกิจการของคุณอีกครัง้ โปรดตรวจสอบว่ามี
การเปลีย
่ นแปลงอะไรบ ้างต่อข ้อจากัดด ้านธุรกิจและแนวทางสาธารณสุขทีล
่ งิ ก์
ด ้านล่างนี้ https://www.covid19.act.gov.au/

Ensure physical distancing

ให้แน่ใจว่า มีการร ักษาระยะห่างทางกายภาพ

All businesses and undertakings should implement physical
distancing as outlined in the Public Health Directions, including:

ธุรกิจและการดาเนินกิจการทุกประเภทควรกระทาด ้วยการรักษาระยะห่างทาง
กายภาพ ดังทีร่ ะบุไว ้ในแนวทางสาธารณสุข รวมถึง

➢ With the exception of staff in hospitality businesses only, there
must be at least one person per 4 square metre of space
available in an indoor or outdoor space.

➢ ยกเว ้นพนักงานในธุรกิจด ้านการต ้อนรับเท่านัน
้ ธุรกิจอืน
่ อย่างน ้อยจะต ้อง
้
ปฏิบัตต
ิ ามหลัก 1 คนต่อพืน
้ ที่ 4 ตารางเมตรของพืน
้ ทีใ่ ชสอยในอาคาร
หรือนอกอาคาร

➢ Appropriate social distancing measures must be put in place,
including maintaining a distance of 1.5 metres between
people, where possible and as much as possible.

➢ การวางมาตรการเว ้นระยะห่างทางสงั คมทีเ่ หมาะสม รวมถึง การรักษา
ระยะห่าง 1.5 เมตรระหว่างบุคคคลให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะทาได ้

More information about how to implement physical distancing
measures in your premises can be found at
https://www.covid19.act.gov.au

้
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธก
ี ารใชมาตรการรั
กษาระยะห่างทางกายภาพในสถาน
ประกอบการของคุณ สามารถหาดูได ้ทีเ่ ว็บไซต์

https://www.covid19.act.gov.au

Cleaning, Sanitising and Hygiene Activities

ื้ และกิจกรรมทีถ
กิจกรรมทาความสะอาด การฆ่าเชอ
่ ก
ู สุขอนาม ัย

All businesses and undertakings are required to demonstrate
appropriate hand and respiratory hygiene. Businesses should also
ensure they maintain appropriate cleaning and sanitising practices
and supplies.

ธุรกิจและการดาเนินการกิจการทุกประเภทจาเป็ นต ้องแสดงให ้เห็นถึง
สุขอนามัยของมือและระบบทางเดินหายใจทีเ่ หมาะสม ธุรกิจยังควรตรวจสอบ
ให ้แน่ใจด ้วยว่า มีการรักษาการปฏิบัตแ
ิ ละการจัดหาวิธด
ี ้านทาความสะอาดและ
ื้ อย่างเหมาะสม
ฆ่าเชอ

➢ For more information about how to implement proper cleaning
click here
➢ For more information about how to implement good hygiene in
the workplace click here

➢ สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการนาวิธท
ี าความสะอาดทีเ่ หมาะสมออกใช ้

คลิกทีน
่ ี่

➢ สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการนาวิธด
ี ้านสุขอนามัยทีด
่ ใี นทีท
่ างานออก
ใช ้ คลิกทีน
่ ี่

Training

การฝึ กอบรม

It is strongly recommended that all people working within a
business, whether they be owners, employees or contractors,
undertake relevant training.

เราขอแนะนาเป็ นอย่างยิง่ ให ้ทุกคนทีท
่ างานในธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นเจ ้าของ
พนักงานหรือผู ้รับเหมา ผ่านการฝึ กอบรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง

➢ A range of training options are available, some of which are
nationally recognised, subsidised by government or free for
the learner. More information about options available can be
found at https://www.covid19.act.gov.au/

➢ นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกการฝึ กอบรมทีห
่ ลากหลาย ซงึ่ หลายสว่ นเป็ นที่
รู ้จักกันดีในระดับประเทศ อีกทัง้ ได ้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือฟรี
สาหรับผู ้เข ้าอบรม ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับตัวเลือกทีม
่ อ
ี ยู่ สามารถหาดูได ้
ทีเ่ ว็บไซต์ https://www.covid19.act.gov.au/

Manage staff or patrons/visitors presenting with illness

การปฏิบ ัติตอ
่ พน ักงาน ลูกค้าหรือผูม
้ าเยือนทีม
่ อ
ี าการป่วย

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

รัฐบาลกาลังเรียกร ้องให ้ทุกคนอยูก
่ ับบ ้าน หากพวกเขาไม่สบาย ซงึ่ มีผลให ้ใช ้
กับพนักงานและชุมชนในวงกว ้าง ธุรกิจและการดาเนินกิจการควรเตรียมพร ้อมที่
จะปฏิเสธลูกค ้าหรือผู ้มาเยือนไม่ให ้เข ้ามาในสถานที่ หากพวกเขาแสดงอาการ
ั เจน
ป่ วยอย่างชด

➢ More information about how to manage staff or patrons who
are unwell can be found at:
https://www.covid19.act.gov.au/businesshub/workplacehealth-and-safety
➢ If a direction is issued requiring your workplace to close due to
confirmed case of COVID19 contamination, you must notify
WorkSafe ACT.

➢ ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการปฏิบัตต
ิ อ
่ พนักงานหรือลูกค ้าทีไ่ ม่สบาย
สามารถหาดูได ้ทีเ่ ว็บไซต์

https://www.covid19.act.gov.au/businesshub/workplace-healthand-safety

➢ หากมีคาสงั่ ออกมาให ้สถานทีท
่ างานของคุณปิ ดทาการเนือ
่ งจากมีกรณี
ื้ COVID-19 คุณจะต ้องแจ ้ง WorkSafe ACT
ยืนยันของการปนเปื้ อนเชอ

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
่ เติมในการปฏิบัตต
ิ ามแผน
ความปลอดภัยจากโรค COVID-19 และจะต ้องขอข ้อมูลการติดต่อจากลูกค ้า
และผู ้มาเยือน อีกทัง้ ยังต ้องบันทึกรายละเอียดดังกล่าว หากได ้รับข ้อมูล

Businesses required to provide additional information

ธุรกิจทีจ
่ าเป็นต้องให้ขอ
้ มูลเพิม
่ เติม

➢ Restaurants, cafés and any business providing dine-in service
➢ Galleries, museums, national institutions and historic sites
➢ Outdoor attraction and amusements
Additional requirements for these businesses are in an attachment
to this document

➢ ร ้านอาหาร คาเฟ่ และธุรกิจอืน
่ ทีใ่ ห ้บริการรับประทานในร ้าน
ิ ป์ พิพธิ ภัณฑ์ สถานบันประจาชาติ และสถานทีส
➢ หอศล
่ าคัญทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์
➢ สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วและสวนสนุกกลางแจ ้ง
ข ้อมูลเพิม
่ เติมสาหรับธุรกิจเหล่านีม
้ แ
ี นบมาพร ้อมกับเอกสารนีแ
้ ล ้ว

COVID Safety Plans for the following businesses must
include a commitment to request first name and contact
details and record if provided:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gyms, health clubs, fitness or wellness centres
Yoga, barre, pilates, spin facilities
Boot camps and personal trainers
Personal services (e.g. hairdressers, barbers, nail salons,
tattoo or body modification studios, day spas, and nontherapeutic massage services)
Organisers of weddings and funerals
Auction houses
Real estate agencies conducting open home inspections or
auctions
Restaurants, cafes and any business providing dine-in
services. This includes hotel-based restaurants and cafes
Hotels
Licensed venues
Cinema or movie theatre
Open air drive-in cinema
Play centre or arcade/amusement centre
Betting agency
Concert venue, theatre, arena or auditorium
Places of worship where gatherings will exceed 20 people

Information about how to collect and store private information will
be available soon at www.covid19.act.gov.au.

้ ะต้อง
แผนความปลอดภ ัยจากโรค COVID-19 สาหร ับธุรกิจต่อไปนีจ
ื่ และรายละเอียดการติดต่อและจดบ ันทึกไว้
รวมพ ันธะหน้าทีใ่ นการขอชอ
หากได้ร ับข้อมูล
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

โรงยิม ศูนย์สข
ุ ภาพ และสถานฟิ ตเนส
สถานทีส
่ าหรับการทาโยคะ บาร์เร พิลาทีส และปั่ นจักรยานสปิ น
การเข ้าค่ายฝึ กอบรมและครูฝึกสว่ นตัว
ั ลาย
บริการสว่ นบุคคล (ได ้แก่ ร ้านทาผม ร ้านตัดผม ร ้านทาเล็บ ร ้านสก
หรือเจาะแปลงร่างกาย สปากลางวัน และบริการนวดทีไ่ ม่เกีย
่ วกับการ
รักษา (non-therapeutic))
ผู ้จัดงานแต่งงานและงานศพ
การประมูลบ ้าน
ตัวแทนด ้านอสงั หาริมทรัพย์ทด
ี่ าเนินการให ้เข ้าตรวจชมบ ้านแบบเปิ ดหรือ
การประมูล
ร ้านอาหาร คาเฟ่ และธุรกิจอืน
่ ทีใ่ ห ้บริการรับประทานในร ้าน ซงึ่ รวมถึง
บริการร ้านอาหารและคาเฟ่ ทีเ่ ป็ นสว่ นหนึง่ ของโรงแรมด ้วย
โรงแรม
สถานประกอบการทีม
่ ใี บอนุญาต
โรงหนังหรือโรงภาพยนตร์
โรงฉายหนังกลางแปลงแบบขับรถเข ้าชม
ศูนย์เครือ
่ งเล่นหรือสวนสนุก/อาเขต
ร ้านค ้าตัวแทนการเล่นพนั น
สถานทีจ
่ ัดคอนเสริ ต
์ โรงละครเวที เวทีการแสดง หรือหอประชุม
ี ง วงดนตรี หรือออเครสตรา
สถานทีจ
่ ัดแสดงวงประสานเสย
ศาสนสถาน ซงึ่ จะมีการชุมนุมเกิน 20 คน

ข ้อมูลเกีย
่ วกับวิธก
ี ารเก็บและรักษาข ้อมูลสว่ นบุคคล หาดูได ้ในเร็ว ๆ นีท
้ ี่
เว็บไซต์ www.covid19.act.gov.au

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.

การพัฒนาและปฏิบัตต
ิ ามแผนความปลอดภัยจากโรค COVID เป็ นขัน
้ ตอนที่
สาคัญในการรักษาความปลอดภัยให ้พนักงานของคุณ ลูกค ้า และชุมชนในวง
กว ้าง ในขณะทีเ่ ราจัดการกับผลกระทบของการระบาดใหญ่อย่างต่อเนือ
่ ง ความ
ึ
พยายามในการปฏิบัตต
ิ ามแนวทางจะมุง่ เน ้นไปทีก
่ ารศกษาและการสนั บสนุน
อย่างไรก็ตาม อาจมีการนาบทลงโทษออกใช ้ และอาจนาไปใชกั้ บบุคคลทีท
่ า
ี่ งผ่านการละเมิดข ้อกาหนดและภาระผูกพันทางกฎหมาย
ให ้ชุมชนมีความเสย
อย่างร ้ายแรงหรือการทาผิดซ้า ๆ

Signage

การติดป้าย

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

พิจารณาเรือ
่ งการติดป้ ายแสดงข ้อมูลเพือ
่ แจ ้งลูกค ้าและพนักงานของคุณ
เกีย
่ วกับแผนความปลอดภัยจากโรค COVID

➢ Templates for posters and signage are available at:
www.covid19.act.gov.au/resources
➢ Consider placing your COVID Safety Plan on your website or
Facebook page

➢ ต ้นแบบเอกสารสาหรับแผ่นโปสเตอร์และการติดป้ าย หาดูได ้ทีเ่ ว็บไซต์

www.covid19.act.gov.au/resources

➢ พิจารณาเรือ
่ งจัดแสดงแผนความปลอดภัยจากโรค COVID บนเว็บไซต์
หรือบนหน ้าเฟซบุก
๊ ของคุณ

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 Safe Plan
available on site as it must be produced if requested from a
relevant compliance and enforcement officer. This may include
producing an electronic copy.

ตรวจสอบและเฝ้าระว ัง
ี่ งทีน
้ ้กับธุรกิจสว่ นใหญ่
➢ เอกสารนีใ้ ห ้ภาพรวมของความเสย
่ ่าจะนาไปใชได
่
ี่ ง
หรือธุรกิจทัง้ หมดในภาคสวนนี้ คุณควรพิจารณาและจัดการกับความเสย
ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ เป็ นเฉพาะต่อธุรกิจของคุณ
➢ ตรวจสอบนโยบายและขัน
้ ตอนปฏิบัตงิ านของคุณเป็ นประจา เพือ
่ ให ้แน่ใจ
ว่า สอดคล ้องกับแนวทางและคาแนะนาทีม
่ ใี ห ้มาในปั จจุบัน
โดย ACT Health
➢ ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า คุณมีสาเนาของแผนความปลอดภัยจากโรค COVID
ในสถานประกอบการทีเ่ ข ้าถึงได ้ หากคุณจะต ้องแสดงต่อเจ ้าหน ้าทีท
่ ี่
เกีย
่ วข ้องจากฝ่ ายการปฏิบัตต
ิ ามแนวทางและการบังคับใช ้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี าร
่
ึ
์
ร ้องขอ ซงอาจรวมถึง การแสดงสาเนาอิเล็กทรอนิกสด ้วย

Failure to comply with directions may result in significant penalties.
Have a question? Looking for advice? Call the COVID-19 helpline
on (02) 6207 7244 from 8am-8pm daily

ั
การไม่ปฏิบัตต
ิ ามคาแนะนาเหล่านีอ
้ าจสง่ ผลให ้มีบทลงโทษหนั ก มีข ้อสงสย
หรือไม่? ต ้องการคาแนะนาหรือไม่? โทรหาสาย COVID-19 Helpline ได ้ที่
(02) 6207 7244 ตัง้ แต่เวลา 8.00-20.00 น. ทุกวัน

Additional Requirements – Cafés and Restaurants

ข้อกาหนดเพิม
่ เติมสาหร ับร้านคาเฟ่และร้านอาหาร

The following checklist provides a guide for the types of measures
that should be included in COVID Safety Plans for hospitality
venues offering dine-in service. This checklist should be
supplemented by the more general advice and other resources
discussed above, and consideration of the risks specific to each
business.

รายการตรวจสอบต่อไปนี้ เป็ นการให ้แนวทางสาหรับประเภทของมาตรการที่
ควรรวมอยูใ่ นแผนความปลอดภัยจากโรค COVID สาหรับสถานประกอบการ
ด ้านการต ้อนรับทีใ่ ห ้บริการรับประทานในร ้าน รายการตรวจสอบนี้ ควรเสริมด ้วย
คาแนะนาทั่วไปและแหล่งข ้อมูลอืน
่ ๆ ทีก
่ ล่าวถึงข ้างต ้น อีกทัง้ การคานึงถึง
ี่ งเฉพาะทีม
ความเสย
่ ต
ี อ
่ ธุรกิจแต่ละประเภท

Ensure physical distancing

ให้แน่ใจว่า มีการร ักษาระยะห่างทางกายภาพ

Implement controls to limit the number of people inside your
business at any one time so that your business complies with the
Public Health Directions. The Public Health Directions requires
that gatherings do not exceed 100 customers seated in any
indoor space and 100 customers seated in any outdoor space
and where social distancing of one customer per 4 square metres
of public seating area is observed. Staff are excluded from the
one person per 4 square metre calculation.

้
ใชการควบคุ
มเพือ
่ จากัดจานวนคนภายในสถานประกอบการของคุณในเวลาใด
เวลาหนึง่ เพือ
่ ให ้ธุรกิจของคุณปฏิบัตต
ิ ามแนวทางสาธารณสุข แนวทาง
สาธารณสุขกาหนดให ้การชุมนุมนัน
้ มีลก
ู ค ้าไม่เกิน 100 คนทีน
่ ั่งอยูก
่ ับทีใ่ น
้ ทีใ่ นอาคาร และลูกค ้าไม่เกิน 100 คนทีน
้ ทีน
พืน
่ ั่งอยูก
่ บ
ั ทีใ่ นพืน
่ อกอาคาร
้ กลูกค ้า 1 คนต่อพืน
และทีซ
่ งึ่ ต ้องมีการเว ้นระยะห่างทางสงั คมให ้ใชหลั
้ ที 4
ตารางเมตรในพืน
้ ทีท
่ น
ี่ ั่งสาธารณะ โดยไม่นับรวมพนักงานจากการคิดคานวณ
ตามหลัก 1 คนต่อพืน
้ ที่ 4 ตารางเมตร

The one person per 4 square metre calculation is based on the
available space for seated customers. Therefore the back of
house, kitchen preparation and service counter areas should not
be included in the one person per 4 square metre calculation for
determining your maximum allowable number of seated
customers.

่ี่ ดให ้สาหรับลูกค ้า
้ ก 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรคานวณจากขนาดพืน
การใชหลั
้ ทีท
่ จั
นั่งในร ้าน ดังนัน
้ จึงไม่ควรนับรวมพืน
้ ทีท
่ างานหลังร ้าน พืน
้ ทีครั
่่ วเตรียมอาหาร
และเคาน์เตอร์บริการในการคานวณตามหลักพืน
้ ที่ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร เพือ
่
กาหนดจานวนสูงสุดทีใ่ ห ้อนุญาตลูกค ้านั่งในร ้านได ้

The Risk Mitigation Guidance attached to the Public Health
Directions provides that in a given occupied space, there be a
density of no more than one person per 4 square metres of floor
space (taking into account objects and items that may impact the
total free space). This means that businesses need to consider
items and objects that may impact space for seating patrons, such
as permanent fixtures (for example pylons, countertops, benches
and gaming machines).

ี่ ง (Risk Mitigation Guildance) ทีแ
ตามคาแนะนาในการบรรเทาความเสย
่ นบ
้
มากับแนวทางสาธารณสุขนี้ ในพืน
้ ทีท
่ ใี่ ห ้ใชสอยแต่ละแห่งควรมีความหนาแน่น
ไม่เกิน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรของพืน
้ ทีอ
่ าคาร )โดยคานึงถึงวัตถุและรายการที่
อาจสง่ ผลกระทบต่อพืน
้ ทีว่ า่ งทัง้ หมด( นั่นหมายความว่า สถานประกอบการ
จาเป็ นต ้องพิจารณารายการและวัตถุทอ
ี่ าจมีผลกระทบต่อพืน
้ ทีส
่ าหรับให ้ลูกค ้า
่ อุปกรณ์ตด
่ เสา โต๊ะเคาน์เตอร์ ม ้านั่ง และ
นั่ งได ้ เชน
ิ ตัง้ ถาวร )ตัวอย่างเชน
เครือ
่ งเล่นเกมพนัน(

Note: Refer to the Fact Sheet for how to calculate the one person
per 4 square metre rule for hospitality venues. Click HERE to go
to the Fact Sheet.

หมายเหตุ กรุณาอ ้างถึงเอกสารข ้อเท็จจริงสาหรับวิธค
ี านวณตามหลัก 1 คน
ต่อ 4 ตารางเมตร สาหรับสถานประกอบการด ้านการต ้อนรับ คลิก ทีน
่ ี่ เพือ
่ ไปดู
เอกสารข ้อเท็จจริง

Place signs at entry points to instruct customers not to enter the
premises if they are unwell. The sign should clearly state the
number of customers that are allowed to be seated. The sign
should also state that businesses have the right to refuse service
or entry. The sign can also state that the business cannot by law
permit more persons than its capacity, and that customers who
ignore these rules and instructions may also be contravening
Public Health Directions for which penalties may apply. If
practicable set up separate exit and entry points and separate
order and collection points to minimise contact.

ติดป้ ายทีจ
่ ด
ุ ทางเข ้าเพือ
่ แจ ้งลูกค ้าไม่ให ้เข ้าไปในสถานประกอบการ หากพวก
เขาไม่สบาย บนป้ ายควรแสดงจานวนลูกค ้าทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เข ้านั่ งในร ้านได ้
ั เจน บนป้ ายยังควรแสดงข ้อความว่า สถานประกอบการมีสท
ิ ธิท
อย่างชด
์ จ
ี่ ะ
ปฏิเสธการให ้บริการหรือมิให ้ลูกค ้าเข ้าร ้าน บนป้ ายยังควรแสดงข ้อความว่า
สถานประกอบการไม่สามารถรับลูกค ้าเกินกว่าความจุตามทีก
่ ฎหมายอนุญาต
และลูกค ้าทีเ่ พิกเฉยต่อกฎและคาแนะนาเหล่านี้ ยังอาจละเมิดแนวทาง
สาธารณสุขซงึ่ อาจมีบทลงโทษอีก หากทาได ้ให ้ตัง้ จุดทางเข ้าออกแยกกัน
ิ ค ้าเพือ
ั ผัสน ้อยทีส
รวมถึง จุดทีส
่ งั่ และรับสน
่ ให ้มีการสม
่ ด
ุ

Limit the number of staff serving a single indoor or outdoor space.
Where a business operates with more than one indoor or outdoor
space, waitstaff should be assigned to one ‘section’, to limit
interaction with patrons.

จากัดจานวนพนักงานให ้บริการในพืน
้ ทีใ่ นอาคารหรือนอกอาคารเพียงแห่งเดียว
ในกรณีทธ
ี่ รุ กิจดาเนินการโดยมีพน
ื้ ทีใ่ นอาคารและนอกอาคารมากกว่าหนึง่ แห่ง
ควรสงั่ การให ้พนั กงานบริการประจาพืน
้ ทีอ
่ ยูเ่ พียง ‘สว่ น’ เดียว เพือ
่ จากัดการมี
ั
ปฏิสมพันธ์กับลูกค ้า

Encourage online and phone bookings and limit the number of
walk-in diners.

ั ท์ และจากัดจานวนลูกค ้า
สนั บสนุนให ้ลูกค ้าจองทางออนไลน์และทางโทรศพ
ั จรทีไ่ ม่ได ้จองล่วงหน ้า
สญ

Facilitate physical distancing by marking standing areas where
customers queue to encourage a 1.5 metre spacing between each
person in the queue.

อานวยความสะดวกเรือ
่ งการรักษาระยะห่างสว่ นบุคคลด ้วยการทาเครือ
่ งหมาย
บนพืน
้ ซงึ่ ลูกค ้าใชยื้ นเข ้าคิว เพือ
่ สง่ เสริมระยะห่าง 1.5 เมตรระหว่างแต่ละคนใน
คิว

Place tables in a way that ensures patrons seated at those tables
are 1.5 metres apart and reduce the number of tables and seating
capacity in line with Public Health Directions.

จัดวางโต๊ะด ้วยวิธท
ี ช
ี่ ว่ ยให ้ลูกค ้าได ้นั่ งตามโต๊ะทีห
่ า่ งกัน 1.5 เมตร และให ้ลด
จานวนโต๊ะและความจุทน
ี่ ั่งให ้สอดคล ้องกับแนวทางสาธารณสุข

Consider using physical barriers where practical, such as
plexiglass around counters involving high volume interactions with
customers.

่ ใชแผ่
้ นกัน
พิจารณาการใชส้ งิ่ กีดขวางเพือ
่ แยกระยะห่างเท่าทีท
่ าได ้ เชน
้ กระจก
ั พันธ์กับลูกค ้าในปริมาณมาก
ใสรอบเคาน์เตอร์ทต
ี่ ้องมีปฏิสม

Space waiting area seating at least 1.5 metres apart. If this is not
possible, the seating should be removed.

่ นีไ
ทีน
่ ั่งในบริเวณพืน
้ ทีร่ อคอยควรวางให ้ห่างกัน 1.5 เมตร หากทาเชน
้ ม่ได ้ ควร
นาทีน
่ ั่งออกไป

Encourage customers to use pay wave and credit cards in
preference to cash.

้
สนั บสนุนให ้ลูกค ้าใชการช
าระเงินแบบแตะบัตรหรือใชบั้ ตรเครดิตแทนรูปแบบ
เงินสด

Consider how to display your menu in a way that minimises risk,
options include: ensure menus are laminated and sanitised after
each use; use general non-contact signage to display your menu;
have single use paper menus available. For takeaway services
place menus outside the venue.

ี่ งลงให ้น ้อยทีส
พิจารณาใชวิ้ ธแ
ี สดงเมนูของคุณในทางทีล
่ ดความเสย
่ ด
ุ
ทางเลือกต่าง ๆ รวมถึง การให ้แน่ใจว่า เมนูมก
ี ารเคลือบพลาสติกและมีการฆ่า
ื้ หลังการใชงานทุ
้
ั ผัสเพือ
เชอ
กครัง้ ใชป้้ ายทั่วไปทีไ่ ม่ต ้องมีการสม
่ แสดงเมนู
้ ง้ เดียวให ้ลูกค ้า สาหรับบริการซอ
ื้ กลับ
ของคุณ จัดเตรียมเมนูกระดาษแบบใชครั
บ ้าน ให ้วางเมนูนอกสถานประกอบการ

Remove any self-service buffet style food service areas,
communal snack bars, communal condiments, water/drink and
utensil stations.

ขจัดพืน
้ ทีบ
่ ริการอาหารสไตล์บฟ
ุ เฟต์บริการตนเอง เคาน์เตอร์อาหารว่างทีใ่ ช ้
่
ร่วมกัน โต๊ะเติมเครือ
่ งปรุงสวนรวม สถานีเติมน้ าและเครือ
่ งดืม
่ สถานีสาหรับ
้
้
ชอนส
อมไม่
ให ้มีอยูใ่ นร ้าน

Stagger sittings times and manage the duration of sittings to
control the flow of patrons. The Public Health Directions
recommend limiting duration to two hours.

จัดเวลาให ้สลับเข ้าออก และจัดการกับระยะเวลานั่งในร ้านเพือ
่ ควบคุมการ
หมุนเวียนของลูกค ้า แนวทางสาธารณสุขแนะนาให ้จากัดเวลาไว ้ทีส
่ องชวั่ โมง

Modify processes behind the counter (including in the kitchen) to
limit workers having to be in close contact, as much as practicable.
For example: assign workers to specific workstations to minimise
the need to go into other spaces; implement processes so front of
house workers can collect food without needing to go into food
preparation areas.

ปรับเปลีย
่ นกระบวนการทางานหลังเคาน์เตอร์ )รวมถึง ในครัวด ้วย( เพือ
่ ให ้
ั ผัสใกล ้ชด
ิ กันน ้อยทีส
่
คนงานมีการสม
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะจากัดได ้ ตัวอย่างเชน
มอบหมายพนักงานให ้ประจาสถานีทางานเป็ นเฉพาะเพือ
่ ลดความจาเป็ นในการ
เข ้าไปพืน
้ ทีอ
่ น
ื่ นากระบวนการทีใ่ ห ้พนักงานหน ้าร ้านเก็บอาหารได ้โดยไม่
จาเป็ นต ้องเข ้าไปในพืน
้ ทีเ่ ตรียมอาหาร

Cleaning, Sanitising and Hygiene Activities

ื้ และกิจกรรมทีถ
กิจกรรมทาความสะอาด การฆ่าเชอ
่ ก
ู สุขอนาม ัย

Ensure all staff are aware of safe food handling practices and
heighten health and hygiene policies and procedures, such as the
importance of practising good hand hygiene and regular sanitation
of food preparation surfaces, equipment and customer and dining
areas.

ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า พนักงานทุกคนตระหนักถึงวิธป
ี ฏิบัตใิ นการจับต ้องอาหาร
่
และเน ้นความสาคัญของนโยบายและขัน
้ ตอนด ้านสุขภาพและสุขอนามัย เชน
ความสาคัญของการรักษาสุขอนามัยของมือให ้ดีและการทาให ้พืน
้ ผิวการเตรียม
อาหาร อุปกรณ์เครือ
่ งใช ้ และบริเวณสาหรับลูกค ้าและบริเวณรับประทานอาหาร
ื้ อยูเ่ ป็ นประจา
ให ้ปลอดเชอ

Areas used for food preparation and serving will need to be
thoroughly cleaned, and food preparation surfaces and utensils
cleaned and sanitised before use to ensure there is no risk to food
safety.

พืน
้ ทีท
่ ใี่ ชส้ าหรับการเตรียมและเสริ ฟ
์ อาหารจาเป็ นจะต ้องทาความสะอาดให ้
ทั่วถึง พืน
้ ผิวบริเวณเตรียมอาหารและเครือ
่ งใชต่้ าง ๆ ต ้องได ้รับการทาความ
ื้ ก่อนใชงาน
้
ี่ งต่อความ
สะอาดและฆ่าเชอ
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่า ไม่มค
ี วามเสย
ปลอดภัยด ้านอาหาร

Increased frequency of cleaning for high touch areas or items (e.g.
tables, chairs), and rest room facilities.

ั ผัสบ่อย )เชน
่ โต๊ะ เก ้าอี(้
เพิม
่ ความถีก
่ ารทาความสะอาดพืน
้ ทีห
่ รือสงิ่ ของทีส
่ ม
และสงิ่ อานวยความสะดวกในห ้องน้ า

Clean packaged (sealed) food if required, before opening it.

้
ทาความสะอาดอาหารในบรรจุภัณฑ์ )ปิ ดผนึก( ถ ้าจาเป็ น ก่อนเปิ ดนามาใชงาน

Check all stocks of food packaging materials are clean (e.g.
takeaway containers).

ิ้ มีความสะอาด )เชน
่
ตรวจสอบดูวา่ วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารในสต๊อกทุกชน
ภาชนะบรรจุกลับบ ้าน(

Clean all food areas and clean and sanitise food surfaces, utensils
and equipment.

ทาความสะอาดพืน
้ ทีเ่ ตรียมอาหารอย่างทั่วถึง และทาความสะอาดพืน
้ ผิวที่
ั ผัสกับอาหาร เครือ
้
ื้ ทัง้ หมดด ้วย
สม
่ งใชและอุ
ปกรณ์ รวมถึง การทาให ้ปลอดเชอ

Provide hand sanitiser, clearly labelled for public use only at points
of entry.

้
ั เจนทีจ
จัดเตรียมเจลล ้างมือ ติดป้ ายแสดงให ้ประชาชนใชงานได
้อย่างชด
่ ด
ุ
ทางเข ้า

Brief your staff on hygiene processes and procedures, each shift.
They should wash hands often with soap and water for at least 20
seconds. Display handwashing instructions above each sink.

อธิบายกระบวนการและขัน
้ ตอนด ้านสุขลักษณะให ้พนักงานทราบทุกการเปลีย
่ น
เวรการทางาน พวกเขาควรล ้างมือเป็ นประจาด ้วยสบูแ
่ ละน้ าอย่างน ้อย 20
วินาที จัดแสดงป้ ายคาแนะนาการล ้างมือเหนืออ่างล ้างมือทุกแห่ง

Ensure your hand washing facilities are not obstructed and have
sufficient paper towel and soap; these facilities should only be
used for hand washing. If gloves are used, ensure they are
changed regularly and wash hands between glove changes.

ให ้แน่ใจว่า ไม่มก
ี ารกีดขวางต่อสงิ่ อานวยความสะดวกในการล ้างมือ และมี
้
กระดาษเช็ดมือพร ้อมสบูไ่ ว ้ให ้ใชงาน
สงิ่ อานวยความสะดวกเหล่านีม
้ ไี ว ้เพือ
่ การ
ล ้างมือเท่านัน
้ หากใชถุ้ งมือ ให ้แน่ใจว่า มีการเปลีย
่ นถุงมือเป็ นประจาและให ้
ล ้างมือทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นถุงมือ

Place additional signage in key areas, including above the hand
wash facility, with correct procedures. Posters on handwashing
and preventing the spread of germs can be downloaded at
https://www.covid19.act.gov.au/resources

ติดป้ ายเพิม
่ เติมในพืน
้ ทีส
่ าคัญ รวมถึง ด ้านบนเหนือทีล
่ ้างมือด ้วย ขัน
้ ตอนการ
ล ้างมือทีถ
่ ก
ู ต ้อง โปสเตอร์เรือ
่ งการล ้างมือ และการป้ องกันการแพร่กระจาย
ื้ โรค สามารถดาวน์โหลดได ้จากเว็บไซต์
ของเชอ

https://www.covid19.act.gov.au/resources

Provide hand washing facilities for customers and patrons
including clean running water, liquid soap, paper towels. If hand
washing facilities are not readily available, provide an appropriate
alcohol-based hand sanitiser.

ให ้สงิ่ อานวยความสะดวกในการล ้างมือแก่ลก
ู ค ้าและผู ้มาเยือน ซงึ่ รวมถึง น้ า
ก็อกสะอาด สบูเ่ หลว และกระดาษเช็ดมือ หากไม่มส
ี งิ่ อานวยความสะดวกใน
้
การล ้างมือพร ้อมให ้ใชงานได
้ คุณต ้องเตรียมเจลล ้างมือทีเ่ หมาะสมซงึ่ มี
สว่ นผสมของแอลกอฮอล์เป็ นหลัก

Non-disposable crockery/cutlery/glassware is permitted only when
cleared after each course and washed using a commercial grade
dishwasher or glasswasher. Clean customer areas and clean and
sanitise crockery and cutlery etc.

้
้ หรือแก ้วน้ าทีน
้
้ ้
ถ ้วยชาม ชอนส
อม
่ ากลับมาใชใหม่
ได ้นัน
้ จะอนุญาตให ้ใชได
้
เมือ
่ ล ้างทาความสะอาดหลังการใชงานทุ
กครัง้ และล ้างด ้วยเครือ
่ งล ้างจานหรือ
้
เครือ
่ งล ้างแก ้วน้ าเชงิ พาณิชย์เท่านัน
้ ทาความสะอาดพืน
้ ทีท
่ ล
ี่ ก
ู ค ้าใชงาน
และ
้
้ รวมถึง การทาให ้ปลอดเชอ
ื้ ด ้วย
ทาความสะอาดถ ้วยชามและชอนส
อม

Use disposable/recyclable cutlery/glassware when available, or
ensure strict table clearing guidelines requiring gloves.

้
้
้ ้วทิง้ หรือรีไซเคิล หรือให ้
หากเป็ นไปได ้ ให ้ใชช้ อนส
อมหรื
อแก ้วน้ าแบบใชแล
แน่ใจว่า มีแนวทางปฏิบัตด
ิ ้านการเก็บโต๊ะทีต
่ ้องใชถุ้ งมืออย่างเคร่งครัด

Reduce the sharing of equipment and tools.

ลดการใชอุ้ ปกรณ์และเครือ
่ งมือร่วมกัน

Implement more frequent sanitising of all surfaces (particularly
frequently handled surfaces: EFT machines, counters, trolley
handles, self-serve areas, fridge and cool room handles etc).

้
ื้ กับพืน
ใชการท
าให ้ปลอดเชอ
้ ผิวทัง้ หมดให ้บ่อยมากขึน
้ )โดยเฉพาะพืน
้ ผิวทีม
่ ี
การจับต ้องบ่อย ๆ( เครือ
่ งเก็บเงิน EFT เคาน์เตอร์ มือจับรถเข็น พืน
้ ทีบ
่ ริการ
ตนเอง มือจับตู ้เย็น และห ้องเย็น เป็ นต ้น

Surfaces used by customers, such as tables, must also be cleaned
้
่ โต๊ะ ต ้องมีการทาความสะอาดทุกครัง้ ระหว่างลูกค ้า
พืน
้ ผิวทีล
่ ก
ู ค ้าใชงาน
เชน
between clients.
Extra Measures for Food Businesses Reopening for the First
Time

มาตรการเพิม
่ เติมสาหร ับธุรกิจภาคอาหารทีเ่ ปิ ดใหม่อก
ี เป็นครงแรก
ั้

If your business premise/building has been closed or
operating minimally during the COVID-19 period, you need to
take these extra checks:

หากสถานประกอบการของคุณปิ ดหรือมีการดาเนินการลดน้อยทีส
่ ด
ุ ใน
่ ง COVID-19 คุณจาเป็นต้องใชร้ ายการตรวจสอบเพิม
ระหว่างชว
่ เติม
ด ังต่อไปนี้

Check that the cleanliness of your premises is suitable and ready
for preparing or handling food and make sure that nothing has
happened during the closure or reduced operation that stops you
from operating safely.

ตรวจสอบว่า ความสะอาดของสถานประกอบการของคุณมีความเหมาะสมและ
ความพร ้อมสาหรับการจัดเตรียมหรือจับต ้องอาหารแล ้ว และให ้แน่ใจได ้ว่า ไม่ม ี
สงิ่ ใดเกิดขึน
้ ในระหว่างการปิ ดหรือการลดการดาเนินการทีจ
่ ะหยุดคุณไม่ให ้เปิ ด
ทาการได ้อย่างปลอดภัย

•

•

Check that food, equipment and other surfaces have not
become contaminated from issues such as maintenance
activities, or leaks, increased pest activity or reduced use of
the facility.
Make sure the services you need for power; water supply and
drainage are working as intended.

•
•

ตรวจสอบว่า อาหาร อุปกรณ์ และพืน
้ ผิวอืน
่ ไม่ได ้ถูกปนเปื้ อนจากปั จจัย
่ กิจกรรมการบารุงรักษา หรือการรั่วไหล การพบเห็นกิจกรรมจากสต
ั ว์
เชน
้
่
ิ
รบกวน หรือการใชงานทีล
่ ดลงของสงอานวยความสะดวก
้ วา่ จะเป็ นไฟฟ้ า น้ าประปา และระบบ
ให ้แน่ใจว่า บริการทีค
่ ณ
ุ ต ้องใชไม่
ระบายน้ ายังทางานตามปกติทค
ี่ วรจะเป็ น

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Check the condition of the services and equipment.
Make sure that services, facilities and equipment are fully
functioning.
Check for any signs of pest infestation e.g. cockroaches and
rodents (rat or mice droppings, cockroach spotting), gnawed
food and food packaging.
Carry out pest control before opening.
Throw out food or packaging damaged by pests.
Throw out all other food in damaged or open packaging.
Clean premises, utensils and packaging (where appropriate)
before opening.
Check toilets and hygiene facilities are working.
Make sure toilets and handwashing facilities for staff and
customers (if applicable) are in working order and have warm
running water, soap and paper towels.
Flush clean water through machines that are plumbed into the
water supply, such as ice machines, drinking fountains, coffee
machines, slush-ice makers, post mix guns, self-service soft
drink machines and watercoolers, especially if these haven’t
been turned off during restrictions.
If power was off for more than four hours, or chillers were
opened, potentially hazardous foods (such as foods that
contain meat, poultry, seafood and dairy products) may have
reached temperatures above 5°Cand will need to be thrown
away regardless of their current temperature.
Perishable foods in the fridge/cool room may still be safe to
use if these are not showing obvious signs of spoilage are
within their Use-By date or Best Before date. Consider the
suitability of all food that may have been compromised during
any shutdown or reduced operation period.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ตรวจสอบสภาพของบริการและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ให ้แน่ใจว่า บริการ สงิ่ อานวยความสะดวก และอุปกรณ์เหล่านัน
้ ยังทางาน
ได ้อย่างสมบูรณ์
ั ญาณการระบาดของสต
ั ว์รบกวน เชน
่ แมลงสาบและสต
ั ว์ฟัน
ตรวจสอบสญ
แทะ (หนูหรือมูลหนู ร่องรอยจากแมลงสาบ) รอยแทะเล็มทีอ
่ าหารหรือ
บรรจุภัณฑ์อาหาร
ั ว์รบกวนก่อนเปิ ดดาเนินการ
ทาการควบคุมและขจัดสต
ี หายจากสต
ั ว์รบกวน
ทิง้ อาหารหรือบรรจุภัณฑ์ทไี่ ด ้รับความเสย
ทิง้ อาหารอืน
่ ๆ ทัง้ หมดในบรรจุภัณฑ์ทช
ี่ ารุดหรือเปิ ดอยู่
ทาความสะอาดสถานประกอบการ เครือ
่ งใช ้ และบรรจุภัณฑ์ (ตามความ
เหมาะสม) ก่อนเปิ ดดาเนินการ
้
ตรวจสอบห ้องน้ าและสงิ่ อานวยความสะดวกด ้านสุขอนามัยว่ายังใชงานได
้
ดีอยู่
ให ้แน่ใจว่า ห ้องน้ าและสงิ่ อานวยความสะดวกด ้านสุขอนามัยสาหรับ
้
พนักงานและลูกค ้า (ถ ้ามี) ยังใชงานได
้ดีอยู่ และมีน้ าอุน
่ สบู่ และกระดาษ
เช็ดมือเตรียมพร ้อมไว ้
้
ปลดล ้างน้ าทีข
่ งั อยูใ่ นเครือ
่ งทีต
่ ้องมีการปั๊ มน้ าเพือ
่ การใชงานให
้สะอาด
่ เครือ
เชน
่ งทาน้ าแข็ง เครือ
่ งดืม
่ น้ า เครือ
่ งชงกาแฟ เครือ
่ งทาน้ าแข็งฝอย
ปื นฉีดผสมเครือ
่ งดืม
่ เครือ
่ งผสมน้ าอัดลมแบบบริการตัวเอง โดยเฉพาะ
้
หากอุปกรณ์พวกนีถ
้ ก
ู ปิ ดไว ้ไม่ได ้ใชงานในช
ว่ งระหว่างการจากัดให ้เปิ ด
ดาเนินการ
ิ
หากมีการดับไฟฟ้ ามากกว่า 4 ชวั่ โมง หรือมีการเปิ ดเครือ
่ งทาความเย็นชล
่ อาหารทีม
เลอร์ไว ้ อาหารทีอ
่ าจเป็ นอันตรายได ้ (เชน
่ ส
ี ว่ นผสมของเนือ
้ วัว
เนือ
้ ไก่ อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากนม) อาจมีอณ
ุ หภูมเิ กิน 5 องศา
ี ส และจะจาเป็ นต ้องทิง้ ไปโดยไม่คานึงถึงอุณหภูมใิ นปั จจุบัน
เซลเซย
ี ได ้ในตู ้เย็นหรือในห ้องเย็นอาจยังมีความปลอดภัยในการ
อาหารทีเ่ น่าเสย
้
ี อย่างเห็นได ้ชด
ั แต่ต ้องอยูใ่ น
ใชงาน หากไม่แสดงสภาพอาหารเน่าเสย
้
ชว่ งเวลาก่อนหมดอายุการใชงาน
(Use-By date) หรือยังอยูใ่ นชว่ งทีใ่ ช ้
งานได ้ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ (Best-before date) พิจารณาความเหมาะสมของอาหาร
ี หายในชว่ งระหว่างการปิ ดทาการหรือชว่ งที่
ทุกอย่างทีอ
่ าจได ้รับความเสย
ลดการดาเนินการ

•
•

•
•

•
•

If a freezer was full, power was off for less than 24 hours, the
freezer was not opened during the power cut AND there is no
evidence of thawing, contents should be OK to use.
If the freezer was opened during the power cut, the freezer
was not full, there is any evidence that contents have
completely thawed, or have thawed then refrozen, throw this
food out.
Food still frozen with ice crystals throughout it can continue to
be kept frozen if you are sure it did not thaw out and then refreeze when the power came back on.
Frozen food that has defrosted and was refrozen when the
power was restored should not be used. This will not always
be obvious, but important signs of defrosting and refreezing
may be miss shaped products; drip from packaging that has
become frozen; packages stuck together; or pooling of frozen
fluids in the bottom of sealed packages.
Throw out any food past its Use-By date.
Check to see if any foods have been contaminated during
storage – throw out if signs of damage, contamination or
spoilage. If in doubt, throw it out.

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.

•
•
•
•

•
•

่ ข็งเต็มและมีไฟฟ้ าดับไปน ้อยกว่า 24 ชวั่ โมง หากไม่มก
หากตู ้แชแ
ี ารเปิ ดตู ้
่
แชแข็งนีใ้ นระหว่างการตัดไฟฟ้ าและไม่มห
ี ลักฐานทีแ
่ สดงว่า มีการละลาย
้
สงิ่ ของเหล่านีย
้ ังควรจะใชงานได
้อยู่
่ ข็งในขณะทีม
่ ข็งก็ไม่เต็ม
แต่หากมีการเปิ ดตู ้แชแ
่ ก
ี ารตัดไฟฟ้ าและตู ้แชแ
ิ้ หรือมี
อีกทัง้ ยังมีหลักฐานทีแ
่ สดงให ้เห็นว่า สงิ่ ของได ้ละลายไปหมดสน
่ ข็งกลับมาอีก คุณต ้องทิง้ อาหารพวกนีไ
การละลายและแชแ
้ ป
่ ข็งอยูแ
อาหารทีย
่ ังแชแ
่ ละเป็ นเกล็ดน้ าแข็งเต็มทั่วไปยังสามารถเก็บไว ้ใน
่ ข็งต่อไปได ้ หากคุณแน่ใจว่า ไม่มก
่ ข็งกลับมา
ตู ้แชแ
ี ารละลายแล ้วถูกแชแ
อีกเมือ
่ ไฟฟ้ ากลับคืนมา
่ ข็งแล ้วมีการละลายและถูกแชแ
่ ช็งกลับมาอีกเมือ
อาหารทีแ
่ ชแ
่ ไฟฟ้ า
ั เจนเสมอไป แต่
กลับคืนมาไม่ควรนามาใช ้ เพราะอาจสงั เกตไม่ได ้ชด
ั ญาณสาคัญของการละลายแล ้วถูกแชแ
่ ข็งกลับมาอาจสงั เกตได ้จาก
สญ
รูปร่างผลิตภัณฑ์ทเี่ ปลีย
่ นไป หยดของเหลวจากบรรจุภัณฑ์ทก
ี่ ลายเป็ น
น้ าแข็ง บรรจุภัณฑ์ทเี่ กาะติดกัน หรือกองของเหลวทีเ่ ป็ นน้ าแข็งทีใ่ ต ้บรรจุ
ภัณฑ์ปิดผนึก
้
ทิง้ อาหารทุกชนิดทีพ
่ ้นอายุการใชงานไปแล
้ว
ี หายในระหว่างการเก็บรักษา
ตรวจดูวา่ ยังมีอาหารชนิดใดทีไ่ ด ้รับความเสย
ั
ี หาย การ
หรือไม่ ทิง้ อาหารเหล่านีไ
้ ป หากมีสญญาณของความเสย
ี หากสงสย
ั ให ้ทิง้ ไป
ปนเปื้ อนหรือการเน่าเสย

่ สน
ิ ค้า ผูร้ ับเหมา และผูม
การจ ัดสง
้ าเยือนสถานประกอบการ
ิ ค ้าหรือผู ้รับเหมารายอืน
➢ หากปฏิบัตไิ ด ้ คนขับรถสง่ สน
่ ทีม
่ าเยือนสถาน
ั พันธ์ทางกายภาพกับพนักงานให ้น ้อย
ประกอบการ ให ้รักษาการมีปฏิสม
ทีส
่ ด
ุ
้
้
็น
➢ ใชระบบเอกสารอิ
เล็กทรอนิกส ์ หากปฏิบัตไิ ด ้ หากจาเป็ นต ้องใชลายเซ
ิ ค ้าทีส
ให ้หารือการใชวิ้ ธย
ี น
ื ยันด ้วยอีเมลหรือถ่ายภาพสน
่ ง่ ถึงสถานทีเ่ พือ
่
้
็น
เป็ นหลักฐานในการจัดสง่ แทนการใชลายเซ
ิ ค ้าหลายรายทีค
➢ ให ้แน่ใจว่า คุณมีผู ้จัดจาหน่ายสน
่ ณ
ุ สามารถรักษาสต๊อก
ิ
็
ื้
ไม่ให ้ขาดสนค ้าจาพวกสบูล
่ ้างมือ กระดาษเชดมือ และน้ ายาฆ่าเชอ

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

ิ ป์ พิพธ
ข้อกาหนดเพิม
่ เติมสาหร ับหอศล
ิ ภ ัณฑ์ สถาบ ันประจาชาติ และ
สถานทีส
่ 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 ้อกาหนดทั่วไปของแผนความปลอดภัยจากโรค COVID แล ้ว
ิ ป์ พิพธิ ภัณฑ์ สถาบันประจาชาติ และสถานทีส
หอศล
่ าคัญทางประวัตศ
ิ 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.

ิ ป์ พิพธิ ภัณฑ์ สถาบันประจาชาติ และสถานทีส
➢ หอศล
่ าคัญทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์สามารถเปิ ดได ้ หากมีความจุทไี่ ม่เกิน 1 คนต่อ 4 ตาราง
เมตร ตลอดทั่วทัง้ สถานประกอบการ และสามารถเริม
่ ให ้มีการนาเทีย
่ วได ้
โดยให ้ไกด์นากลุม
่ ผู ้เข ้าชมได ้มากทีส
่ ด
ุ 20 คนต่อกลุม
่ (ไม่นับรวมไกด์นา
เทีย
่ ว)
➢ จัดระบบทางเข ้าและทางออก (ด ้วยจุดทีแ
่ ยกกัน)
➢ จัดแยกทางเข ้าของแต่ละกลุม
่ ตามเวลา
ั ผัสบ่อย รวมถึง
➢ เพิม
่ ความถีข
่ องการทาความสะอาดพืน
้ ทีห
่ รือสงิ่ ของทีส
่ ม
สงิ่ อานวยความสะดวกในห ้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 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 ้าอย่างระมัดระวังทั่วทัง้ สถาน
ประกอบการหรือพืน
้ ทีบ
่ ริการ จัดให ้แต่ละกลุม
่ มีจานวนไม่เกิน 20 คน และ
ปฏิบัตต
ิ ามกฎการเว ้นระยะห่างทางสงั คมทีร่ วมเรือ
่ งระยะ 1.5 เมตรระหว่าง
้
บุคคล และ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรสาหรับพืน
้ ทีท
่ พ
ี่ วกเขาใชงานอยู
่
้
➢ ทุกกลุม
่ ต ้องอยูภ
่ ายใต ้การควบคุมดูแลเพือ
่ ให ้แน่ใจว่า มีการบังคับใชการ
เว ้นระยะห่างทางสงั คม 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

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

เว็บไซต์ของ Safe Work Australia

“My business’ COVIDSafe Plan” template
https://pmc.gov.au/sites/default/files/files/my-business-covidsafeplan.pdf

For further information on work health and safety in the ACT:
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/5015
For updates, visit
www.covid19.act.gov.au

www.covid19.act.gov.au

www.safeworkaustralia.gov.au/

ต้นแบบเอกสาร “แผนความปลอดภ ัยจากโรค COVID สาหร ับธุรกิจของ
ฉ ัน” หาดูได้ทเี่ ว็บไซต์

https://pmc.gov.au/sites/default/files/files/my-business-covidsafeplan.pdf
สาหร ับข้อมูลเพิม
่ เติมในเรือ
่ งการทางานอย่างความปลอดภ ัยและมี
สุขภาพดีใน ACT หาดูได้ทเี่ ว็บไซต์

www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/5015
สาหร ับการอ ัปเดต ดูได้ทเี่ ว็บไซต์
www.covid19.act.gov.au

