English
Summary of key changes to restrictions
In line with Stage 3, Step 3.1 of Canberra's Recovery Plan, minor
and cautious changes are being made to the current COVID-19
restrictions in the ACT for some sectors that have been closed
since March. Subject to a successful public health risk assessment
(check point) on Thursday 6 August, the following changes will
apply from 9am on Monday 10 August 2020.
The following can open:
•
•
•
•

Food courts (dine-in)
Casinos and gaming in clubs
Steam-based services including saunas, steam rooms,
steam cabinets and bathhouses
Strip clubs, brothels, escort agencies.

In addition, the following will apply:
•

•
•

Community sport activities can have a maximum of 100
spectators for each indoor and each outdoor space, where
the one person per 4 square metre rule can be observed.
This excludes staff and participants.
Bar, pubs and clubs are able to continue to serve alcohol to
seated patrons, with no limit on the size of group bookings.
When gyms, health clubs and fitness facilities are unstaffed,
a maximum of 25 patrons are permitted to be in the venue
at any one time.
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All venues, facilities and businesses must clearly display
occupancy allowance at entrance to each venue or space.
Venues, facilities and businesses which can now reopen
must develop and follow a COVID Safety Plan.

What stays the same
All requirements under Step 2.2 remain in place, in particular:
•
•
•

No limit on household visits.
The limit on the number of people allowed at outdoor
gatherings remains at 100 people.
The current arrangements of one person per 4 square
metres of usable space rule applies, up to 100 people in
each indoor and each outdoor space. This excludes any
staff on premises.

We all need to continue to be responsible
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The requirements under the Public Health Directions are not just
the responsibility of businesses - they extend to all Canberrans.
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We must all be sensible when having people in our homes and put
in place our own control measures. This includes knowing who is
there and at what times, and downloading the COVIDSafe app.
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Importantly, we must maintain our best lines of defence against
the disease by physically distancing, practising good hand and
respiratory hygiene, staying home if unwell and getting tested if
you have symptoms.
These principles have not changed and are the best way to keep
our community safe and to prevent the spread of COVID-19.
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