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GUIDELINES FOR YOUR COVID SAFETY PLAN ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ COVID ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΣ 
Effective 2 December 2020 Ισχύει από 2 Δεκεμβρίου 2020 

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

Σας ευχαριστούμε που συνεργάζεστε μαζί μας για τη 
μείωση του αντίκτυπου του COVID-19 στην ACT 

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

Αυτό το έγγραφο παρέχει οδηγίες για τις ακόλουθες επιχειρήσεις 
και εργολαβίες που χρειάζεται να αναπτύξουν ένα Σχέδιο 
Ασφαλείας COVID: 

• 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 

• Εστιατόρια και καφετέριες που προσφέρουν υπηρεσίες 
φαγητού (συμπεριλαμβάνονται καζίνο και εστιατόρια, μπαρ 
και ανοιχτοί χώροι εστίασης που έχουν βάση σε ξενοδοχεία) 

• Γυμναστήρια, κέντρα υγείας και γυμναστήρια ή κέντρα 
ευεξίας 

• Κέντρα γιόγκα, μπαρ α τερ, πιλάτες και σπίνινγκ  
• Πισίνες 
• Κέντρα προπόνησης και προσωπικοί γυμναστές 
• Υπηρεσίες προσωπικής περιποίησης (π.χ. κομμωτήρια, 

κουρεία, κέντρα μανικιούρ-πεντικιούρ, τατουάζ ή στούντιο 
τροποποίησης σώματος, σπα, και μη θεραπευτικές 
υπηρεσίες μασάζ) 

• Υπηρεσίες με ατμό όπως σάουνες, ατμόλουτρα, δωμάτια 
ατμού και λουτρά 

• Διοργανωτές γάμων και κηδειών 
• Οίκους δημοπρασιών 
• Mεσίτες ακινήτων που πραγματοποιούν επιτόπιους 

ελέγχους ή δημοπρασίες 
• Βιβλιοθήκες 



• 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 

• Γκαλερί, μουσεία, εθνικά ιδρύματα ή ιστορικούς χώρους. 
• Λέσχες και αίθουσες με άδεια πώλησης αλκοόλ 
• Κινηματογράφοι, θέατρα  και υπαίθριοι ή ντράιβ ιν 

κινηματογράφοι 
• Χορωδίες, συγκροτήματα και ορχήστρες 
• Μαθήματα χορού 
• Χώροι συναυλιών, θέατρα, αρένες, αίθουσες ή υπαίθριοι 

χώροι 
• Κέντρα αναψυχής και παιχνιδιών κλειστού ή ανοιχτού 

χώρου 
• Ξενοδοχεία 
• Οργανωμένα αθλήματα 
• Γραφεία στοιχημάτων και χώρους παιχνιδιού 

 

For places of worship and religious ceremonies, a COVID Safety 
Plan is required for those who wish to increase gatherings to 
more than 25 people. 
 

Για χώρους λατρείας και θρησκευτικές τελετές, απαιτείται ένα 
σχέδιο ασφάλειας COVID για όσους επιθυμούν να αυξήσουν τις 
συγκεντρώσεις σε περισσότερα από 25 άτομα. 
 

What is a COVID Safety Plan? Τι είναι το σχέδιο ασφαλείας COVID Safety Plan; 

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. 

Ένα πρόγραμμα ασφάλειας COVID είναι ένα σχέδιο που 
καθορίζει πώς θα διατηρήσετε τους υπαλλήλους και τους 
πελάτες σας ασφαλείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-
19. Σας βοηθά επίσης να διασφαλίσετε ότι η επιχείρηση ή η 
δραστηριότητά σας συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους 
και κανονισμούς. 



Templates Πρότυπα 

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.  

Το ACT δεν απαιτεί τη χρήση ενός τυπικού προτύπου για 
επιχειρήσεις ACT κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου Ασφάλειας 
COVID. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση ενός επιπέδου ευελιξίας 
για τις επιχειρήσεις. 

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. 

Το Πρόγραμμα Ασφάλειας COVID θα πρέπει να αποτελείται 
από ένα έγγραφο σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή που μπορεί 
να παρουσιάσετε κατά τη διάρκεια ελέγχου. Όταν φτιάχνετε το 
Σχέδιο Ασφάλειας COVID, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις 
απαιτήσεις των Οδηγιών Δημόσιας Υγείας και τυχόν άλλες 
απαιτήσεις για τον τομέα / κλάδο σας, ειδικά για την ACT, μαζί 
με τις πληροφορίες και τις συμβουλές που παρέχονται σε αυτές 
τις οδηγίες. 

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 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πολιτικές σας σε σχέση με 
θέματα που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες, όπως: 
• Τήρηση φυσικής απόστασης 
• Καθαρισμό, απολύμανση και υγιεινή 
• Διαχείριση προσωπικού ή πελατών που παρουσιάζουν 

συμπτώματα ασθένειας 
• Πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
απαιτετίται για να ζητούν στοιχεία επικοινωνίας από πελάτες 
ή επισκέπτες και να τα καταγράφουν  

• Συμμόρφωση και επιβολή 



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. 

Ορισμένες επιχειρήσεις  και κορυφαίοι βιομηχανικοί φορείς 
έχουν αναπτύξει πρότυπα σχέδια. 
 
Για επιχειρήσεις που αναζητούν ένα πρότυπο σχέδιο, οι 
ιστότοποι της κυβέρνησης NSW και της Κοινοπολιτείας 
ενδέχεται να έχουν χρήσιμες πληροφορίες. Εναλλακτικά, 
επικοινωνήστε με τον κορυφαίο οργανισμό του κλάδου σας. 

NSW COVID-safe business plans can be found on the NSW 
Government Safe Business web page 

Τα Προγράμματα Ασφαλείας COVID για επιχειρήσεις της Νέας 
Νότιας Ουαλίας μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα NSW 
Government Safe Business web page 

Return to Play in a COVID Safe Environment Plan Επιστρέψτε στο παιχνίδι με ένα Πρόγραμμα Ασφαλούς 
Περιβάλλοντος 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. 

Η κυβέρνηση της ACT έχει αναπτύξει συγκεκριμένες οδηγίες 
που πρέπει να ακολουθούν οι αθλητικοί σύλλογοι και οι χώροι 
εκδηλώσεων. Εάν ο αθλητικός οργανισμός ή ο σύλλογος σας 
έχει ένα πρόγραμμα «Επιστροφή στο παιχνίδι με ένα Σχέδιο 
Ασφαλούς Περιβάλλοντος COVID », αυτό θα καλύπτει τις 
απαιτήσεις του σχεδίου ασφάλειας COVID. Επομένως δεν 
υπάρχει απαίτηση για τη σύνταξη ενός πρόσθετου σχεδίου 
ασφάλειας COVID. 

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

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Sports ACT για να κατεβάσετε τις 
οδηγίες για την ανάπτυξη προγράμματος επιστροφής στο 
παιχνίδι σε ένα ασφαλές περιβάλλον COVID. 

AIS Return to Sport Toolkit Εργαλειοθήκη του AIS για Επιστροφή στον Αθλητισμό 

Can be found on the Sports Australia website  Μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο Sports Australia. 

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.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


COVID Safety Plan for Adult Venues Σχέδιο ασφάλειας COVID για χώρους ενηλίκων 

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. 

Η κυβέρνηση ACT έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για να εφαρμόζουν 
τα κλαμπ στριπτίζ, τα πορνεία και τα πρακτορεία  συνοδών που 
προσφέρει συγκεκριμένες συμβουλές για τον κλάδο και τους 
εργαζομένους. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ενός 
προγράμματος ασφάλειας COVID για χώρο ενηλίκων, μεταβείτε 
στην ενότητα επιχειρήσεων και εργασίας του ιστότοπου COVID-
19. 

Your obligations Οι υποχρεώσεις σας 

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

Οι Οδηγίες Δημόσιας Υγείας ACT απαιτούν όλοι οι χώροι, οι 
εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις που επιτρέπεται να 
λειτουργούν να αναπτύξουν ένα Σχέδιο Ασφάλειας 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. 

Το Σχέδιο Ασφαλείας COVID δεν χρειάζεται να υποβληθεί για 
έγκριση, αλλά πρέπει να είναι διαθέσιμο για επίδειξη κατόπιν 
αιτήματος από τους υπαλλήλους ελέγχου. 

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. 

Η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Ασφάλειας COVID είναι ένα 
σημαντικό βήμα για να διασφαλίσετε ότι διατηρείτε το 
προσωπικό σας και την ευρύτερη κοινότητα ασφαλή. Θα πρέπει 
να συμβουλευτείτε το προσωπικό σας καθώς αναπτύσσετε το 
Σχέδιο Ασφάλειας COVID για να βεβαιωθείτε ότι κατανοούν τις 
υποχρεώσεις τους και είναι σε θέση να τις φέρουν εις πέρας. 

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


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. 

Το σχέδιο ασφάλειας COVID θα πρέπει να προσδιορίζει τους 
κινδύνους που ενέχει το COVID-19 για το προσωπικό 
(συμπεριλαμβανομένων εργολάβων και εθελοντών), την 
επιχείρηση και τους πελάτες σας, και πρέπει να ακολουθεί αυτές 
τις οδηγίες. 

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. 

Το Σχέδιο Ασφαλείας COVID θα πρέπει να αναθεωρείται και να 
ενημερώνεται σύμφωνα με τις περαιτέρω ενημερώσεις στις 
συστάσεις για τη δημόσια υγεία και τυχόν αλλαγές στις Οδηγίες 
για τη δημόσια υγεία. Οι πιο πρόσφατες οδηγίες για τη δημόσια 
υγεία μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο COVID-19. 

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

Δεν θα ισχύουν όλα τα σημεία σε αυτήν τη λίστα ελέγχου για 
κάθε επιχείρηση και δεν είναι σκοπός αυτής της λίστας ελέγχου 
να είναι οριστική. 

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

Η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Ασφάλειας COVID δεν αντικαθιστά 
τις ευθύνες σας σύμφωνα με το Work Health Safety Act 2011 
(ACT). 

Venue capacity and calculating usable space Χωρητικότητα αιθουσών και υπολογισμός αξιοποιήσιμου 
χώρου 

All businesses and undertakings should restrict their capacity as 
outlined in the Public Health Directions.  
› Each venue can have 25 people across the entire venue.  
› If a venue wants to have more than 25 people, it can have one 
person per two square metres of usable space in each indoor 
and outdoor space (excluding staff) provided they are using the 
Check In CBR app for contact tracing purposes.  
› If a venue is not using the Check In CBR app, they can have 
one person per four square metres of usable space indoors and 

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να περιορίζουν την 
χωρητικότητά τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Οδηγιών 
Δημόσιας Υγείας.  
 Κάθε αίθουσα μπορεί να φιλοξενήσει 25 άτομα καθ’ όλη 

την έκτασή της.  
 Αν μία αίθουσα θέλει να φιλοξενήσει περισσότερα από 25 

άτομα, θα πρέπει να φιλοξενεί ένα άτομο ανά δύο 
τετραγωνικά αξιοποιήσιμου χώρου για κάθε κλειστό και 
ανοιχτό χώρο (εκτός του προσωπικού), με την 

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


one person per two square metres in outdoor space (excluding 
staff)  
› Maximum of 500 people for each space 
 

προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν την εφαρμογή Check In 
CBR για την ιχνηλάτηση επαφών.  

 Αν μία αίθουσα δεν χρησιμοποιεί την εφαρμογή Check In 
CBR, τότε μπορεί να φιλοξενήσει ένα άτομο ανά τέσσερα 
τετραγωνικά μέτρα αξιοποιήσιμου κλειστού χώρου και 
ένα άτομο ανά δύο τετραγωνικά μέτρα σε εξωτερικό χώρο 
(εξαιρουμένου του προσωπικού).  

 Ανώτατο όριο τα 500 άτομα για κάθε χώρο.  

You should refer to the fact sheet that assists you to calculate 
your the usable space for your business which can be found on 
the signs and factsheets section of the COVID-19 website 

Θα πρέπει να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο που σας 
βοηθά να υπολογίσετε τον αξιοποιήσιμο χώρο για την 
επιχείρησή σας που μπορεί να βρεθεί στο τμήμα σημάτων και 
ενημερωτικών δελτίων του ιστότοπου 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. 

Θα πρέπει να λαμβάνετε υπ’ όψιν μόνο τον αξιοποιήσιμο χώρο 
όταν υπολογίζετε πόσους ανθρώπους μπορείτε να φιλοξενήσετε 
στις εγκαταστάσεις σας. Ο αξιοποιήσιμος χώρος είναι ο χώρος 
στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα, αλλά 
δεν περιλαμβάνει.  

• Σκηνές και παρόμοια σημεία 
• Τουαλέτες, αποδυτήρια και παρόμοιους χώρους 
• Χώρους κατειλλημένους από μόνιμα στοιχεία και βιτρίνες 

και  
• Χώρους μόνο για το προσωπικό και χώρους που είναι 

κλειδωμένοι ή δεν χρησιμοποιούνται. 

Physical distancing Φυσική αποστασιοποίηση (Τήρηση σωματικής 
απόστασης) 

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

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόζουν τους 
κανόνες τήρησης σωματικής απόστασης, όπως ορίζονται 
στις Οδηγίες Δημόσιας Υγείας. 

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


• Ensure appropriate physical distancing measures are in 
place, including maintaining a distance of 1.5 metres 
between people who do not know each other wherever 
possible. 

Διασφαλίστε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα τήρησης 
σωματικής απόστασης, περιλαμβανομένης της τήρησης 
απόστασης 1,5 μέτρων μεταξύ αγνώστων ατόμων όπου 
είναι εφικτό.  

• For more information about how to implement physical 
distancing measures in your premises go to go to the 
business and work section of the COVID-19 website. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να 
εφαρμόσετε τα μέτρα τήρησης σωματικής απόστασης στις 
εγκαταστάσεις σας μεταβείτε στο τμήμα επιχειρήσεων και 
εργασίας του ιστότοπου COVID-19. 

 

 

Cleaning, Sanitising and Hygiene Activities Ενέργειες καθαρισμού, απολύμανσης και υγιεινής 

• 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 

• Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιδεικνύουν κατάλληλη 
υγιεινή για τα χέρια και γενικότερα. 

• Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τηρούν 
τις κατάλληλες πρακτικές και προμήθειες καθαρισμού και 
απολύμανσης. 

• Συνιστάται ανεπιφύλακτα όλα τα άτομα που εργάζονται σε 
μια επιχείρηση, είτε είναι ιδιοκτήτες, υπάλληλοι είτε 
εργολάβοι, να λάβουν σχετική κατάρτιση. 

• Ένα εύρος από επιλογές κατάρτισης είναι διαθέσιμο, 
μερικές από τις οποίες είναι αναγνωρισμένες σε εθνικό 
επίπεδο και προσφέρονται δωρεάν. 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση 
ελέγχου των λοιμώξεων COVID-19, μεταβείτε στον ιστότοπο 
Skills ACT. 

• Μπορείτε να βρείτε λίστες ελέγχου για να κρατήσετε τον 
χώρο εργασίας σας ασφαλή από το COVID στον ιστότοπο 
του Safework Australia. 
Για πρακτικούς πόρους μεταβείτε στη σελίδα επιγραφών και 
φύλλων πληροφοριών του ιστότοπου COVID-19. 

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


Managing staff or patrons/visitors presenting with illness Διοικητικό προσωπικό ή πελάτες / επισκέπτες που νοσούν 

• 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. 

• Η Κυβέρνηση προτρέπει όλους να μείνουν στο σπίτι τους αν 
νιώθουν αδιαθεσία. Αυτό ισχύει για το προσωπικό και την 
ευρύτερη κοινότητα. 

• Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένες να 
διώξουν τους πελάτες ή τους επισκέπτες, εάν έχουν σαφή 
συμπτώματα ασθένειας. 

• 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. 

• Για τους εργαζομένους που δεν είναι σε θέση να εργαστούν 
προσωρινά, κατόπιν οδηγίας για COVID-19 ή για λόγους 
υγείας, διατίθεται πληρωμή για οικονομική δυσπραγία λόγω 
απομόνωσης. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη 
σελίδα για Οικογένειες και νοικοκυριά. 

• Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό σας γνωρίζει όποια πολιτική  
υπάρχει στο χώρο εργασίας για αμοιβόμενη άδεια 
πανδημίας, εάν υπάρχει. 

• Εάν εκδοθεί οδηγία που απαιτεί να κλείσει ο χώρος 
εργασίας σας λόγω επιβεβαιωμένης περίπτωσης μόλυνσης 
από COVID19, πρέπει να ειδοποιήσετε το WorkSafe ACT. 

Additional Requirements Πρόσθετες υποχρεώσεις 

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. 

Ορισμένες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν 
πρόσθετες πληροφορίες στα Σχέδια Ασφάλειας COVID και να 
ζητούν στοιχεία επικοινωνίας από πελάτες και επισκέπτες και να 
καταγράφουν αυτές τις λεπτομέρειες εάν παρέχονται. 

Collecting contact details Συλλογή στοιχείων επικοινωνίας 

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


We understand the process of collecting information from every 
patron is time consuming. Fast access to accurate and complete 
records helps ACT Health to quickly alert people who may have 
been in contact with COVID-19 if required. Most people would 
now be aware of the requirements for businesses to request 
patron details for contact tracing, and patrons happy to oblige. 

Κατανοούμε ότι η διαδικασία συλλογής πληροφοριών από κάθε 
πελάτη είναι χρονοβόρα.  
Η γρήγορη πρόσβαση σε ακριβή και πλήρη αρχεία, επιτρέπει 
στον οργανισμό ACT Health να ειδοποιήσει γρήγορα τους 
ανθρώπους που μπορεί να έχουν εκτεθεί στο COVID-19 αν 
χρειάζεται.  
Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει πλέον να γνωρίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ζητούν τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους για την ανίχνευση επαφών και οι πελάτες 
συμμορφώνονται πρόθυμα. 

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

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις πρέπει να ζητήσουν από όλους 
τους πελάτες να δώσουν το όνομα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους: 

• 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 

• Εστιατόρια και καφετέριες που προσφέρουν υπηρεσίες 
φαγητού (περιλαμβάνονται καζίνο και εστιατόρια, μπαρ και 
χώροι εστίασης ξενοδοχείων) 

• Γυμναστήρια, κέντρα υγείας και σωματικής αγωγής ή κέντρα 
ευεξίας 

• Κέντρα γιόγκα, μπαρ-α-τερ, πιλάτες και σπίνινγκ 



• 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 25 people 

• Αθλητικές κατασκηνώσεις και προσωπικοί γυμναστές 
• Προσωπικές υπηρεσίες (περιλαμβάνονται κομμωτήρια, 

κουρεία, κέντρα περιποίησης νυχιών, στούντιο τατουάζ ή 
τροποποίησης σώματος, σπα, και υπηρεσίες μη 
θεραπευτικού μασάζ) 

• Τελετάρχες γάμων και κηδειών 
• Οίκοι δημοπρασιών 
• Κτηματομεσιτικά γραφεία που πραγματοποιούν επιτόπιους 

ελέγχους ή δημοπρασίες 
• Κλαμπ, αίθουσες με άδεια πώλησης αλκοόλ και νυχτερινά 

κέντρα που λειτουργούν ως μπαρ 
• Κλειστές και υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες και 

ντράιβ ιν 
• Αίθουσες συναυλιών, θέατρα, αρένες ή αμφιθέατρα 
• Συνεδριακά κέντρα 
• Κλειστοί χώροι διασκέδασης και παιχνιδιών 
• Ξενοδοχεία 
• Πρακτορεία στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών  
• Κέντρα στριπτίζ, οίκοι ανοχής και πρακτορεία συνοδών 

κυρίων 
• Λατρευτικοί χώροι όπου οι συναθροίσεις ξεπερνούν τα 25 

άτομα 

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. 

Εξετάστε μέτρα προσωπικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία των πελατών σας είναι ασφαλή 
και ότι ο χώρος εργασίας μπορεί να διευκολύνει καλές πρακτικές 
τήρησης απορρήτου. 

Check In CBR required for those applying the one person 
per two square metre rule indoors 

Η εφαρμογή Check In CBR είναι απαραίτητη για όσους 
εφαρμόζουν το μέτρο παρουσίας ενός ατόμου ανά δύο 
τετραγωνικά μέτρα κλειστού χώρου 



The Check In CBR app is a contactless, secure and convenient 
way for customers to sign into a Canberra venue.  

Η εφαρμογή Check In CBR είναι ένας ανέπαφος, ασφαλής και 
βολικός τρόπος με τον οποίο οι πελάτες μπορούν να 
καταγράψουν την είσοδό τους σε μία αίθουσα της Καμπέρα.  

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. 

Η εφαρμογή επιτρέπει στα άτομα να καταγράφουν την είσοδό 
τους σε χώρους και να διατηρούνται τα στοιχεία τους με 
ασφάλεια στο ACT Health σε περίπτωση που απαιτείται η 
ιχνηλάτηση επαφών.  

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

Όταν εγγράφετε την επιχείρησή σας, θα σας δοθεί ένας μοναδικός 
κωδικός QR. Οι πελάτες με την εφαρμογή Check In CBR απλώς 
σκανάρουν τον κωδικό QR και δείχνουν στο προσωπικό σας ότι έχουν 
καταγράψει την είσοδό τους επιτυχώς.  

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

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να εγγράψετε την 
επιχείρησή σας, επισκεφθείτε την σελίδα Check In CBR στον ιστότοπο 
του COVID-19. 

Electronic collection (preferred method) Ηλεκτρονική συλλογή (προτιμητέα μέθοδος) 

Check In CBR is the preferred method of electronic collection 
and is a requirement for businesses applying the one person per 
two square metre rule indoors. 

Η εφαρμογή Check In CBR είναι η προτιμητέα μέθοδος 
ηλεκτρονικής συλλογής και είναι απαραίτητη για επιχειρήσεις 
που εφαρμόζουν τον κανόνα παρουσίας ενός ατόμου ανά δύο 
τετραγωνικά κλειστού χώρου.  

Businesses collecting personal data via other electronic means 
(such as an iPad) must ensure systems are privacy compliant 

Οι επιχειρήσεις που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα μέσω 
άλλων ηλεκτρονικών μέσων (όπως ένα iPad) θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι τα συστήματά τους συμμορφώνονται με τους 
κανόνες τήρησης απορρήτου.  



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. 

Επίσης, οι συσκευές δεν θα πρέπει να παραδίδονται στους 
πελάτες για να καταχωρήσουν μόνοι τους τα στοιχεία τους, 
καθώς αυτό αποτελεί υγειονομικό κίνδυνο. Αντιθέτως, αναθέστε 
στο προσωπικό σας τον χειρισμό της συσκευής.  

Ensure passwords are regularly changed and your application 
protects data against unauthorised access. 

Φροντίστε να αλλάζετε τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης και 
διασφαλίστε όπως η εφαρμογή προστατεύει τα δεδομένα από 
τυχόν παραβιάσεις.  

Paper-based collection Συλλογή στοιχείων σε χαρτί 

Consider having a staff member requesting 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. 

Εξετάστε το ενδεχόμενο να αναθέσετε σε ένα μέλος του 
προσωπικού να ζητά από τους πελάτες τα στοιχεία τους κατά 
την άφιξή τους (ή μόλις καθίσουν) σε ένα έντυπο που είναι 
κρυμμένο από τους υπόλοιπους πελάτες. 
Μόλις συμπληρωθούν, τα έντυπα πρέπει να φυλάσσονται σε 
μέρος που είναι ασφαλές και μακριά από άλλους πελάτες και μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα 

Compliance and enforcement Συμμόρφωση και επιβολή 

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. 

Η ανάπτυξη και η παρακολούθηση ενός Σχεδίου Ασφάλειας 
COVID είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της 
ασφάλειας του προσωπικού, των πελατών και της ευρύτερης 
κοινότητας καθώς συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε τις 
επιπτώσεις της πανδημίας. Οι προσπάθειες συμμόρφωσης θα 
επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και την υποστήριξη. Ωστόσο, 
θα μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσεις και ενδέχεται να 
εκδοθούν πρόστιμα για όσους θέσουν την κοινότητα σε κίνδυνο 
λόγω σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων νομικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

Signage Σήμανση 



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

Όλοι οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να 
εμφανίζουν σαφώς τον αριθμό πληρότητας στην είσοδο σε κάθε 
χώρο ή εγκατάσταση. 

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

Σκεφτείτε επίσης να αναρτήσετε πληροφορίες για τους πελάτες 
και το προσωπικό σας σχετικά με το πρόγραμμα ασφάλειας 
COVID. 

• 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. 

• Πρότυπα για αφίσες και σήματα είναι διαθέσιμα στη σελίδα 
πινακίδων και ενημερωτικών δελτίων της ιστοσελίδας για 
τον COVID-19. 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε το πρόγραμμα 
ασφάλειας COVID στην ιστοσελίδα σας ή στη σελίδα σας 
στο Facebook. 

Review and monitor Επανεξέταση και παρακολούθηση 

• This document provides an overview of the risks that are 
likely to apply to most or all businesses.. 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. 

• Αυτό το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση των κινδύνων 
που ενδέχεται να ισχύουν για τις περισσότερες ή όλες τις 
επιχειρήσεις. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη και να 
αντιμετωπίσετε κινδύνους που ενδέχεται να αφορούν 
συγκεκριμένα την επιχείρησή σας. 

• Ελέγχετε τακτικά τις πολιτικές και τις διαδικασίες σας για να 
βεβαιωθείτε ότι συμφωνούν με τις τρέχουσες οδηγίες και 
συμβουλές που παρέχονται από την ACT Health. 

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμο προσβάσιμο αντίγραφο 
του Σχεδίου Ασφαλείας COVID στις εγκαταστάσεις σας, 
καθώς πρέπει να παραχθεί εάν ζητηθεί από σχετικό 
υπεύθυνο συμμόρφωσης και επιβολής. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρονικού αντιγράφου. 

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


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. 

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντικές κυρώσεις. 
 
Έχετε κάποια ερώτηση; Αναζητάτε συμβουλές σχετικά με τη 
λειτουργία σε ασφαλές περιβάλλον COVID; Καλέστε το Access 
Canberra Business Liaison Line (02) 6205 0900. 

 

 

 


