
English Thai 
CANBERRA’S RECOVERY PLAN แผนฟ้ืนฟูกรุงแคนเบอรร์า 
COVID-19 Easing of Restrictions Roadmap as at 2 December 
2020 

แผนการผ่อนคลายมาตรการการแพร่ระบาด COVID-19 ณ วนัที ่2 
ธนัวาคม 2020 

 

STAGE 3  ระยะที ่3 

Step 3.1 – Monday 10 August 2020 ขั้นท่ี 3.1 - วันจันทร์ท่ี 10 สิงหาคม 2020 

Maximum 100 people จํากัดจํานวนสงูสดุท่ี 100 คน 

COVID Safety Plan แผนความปลอดภัยจากโรค COVID 

• 1 person per 4 square metres of usable space applies, to a 
maximum of 100 people in each indoor space and each 
outdoor space (excluding staff on premises) 

Reopening of: 
• Casinos and gaming in clubs 
• Food courts (dine-in) 
• Steam-based services, including saunas, steam rooms, steam 

cabinets and bathhouses 
• Strip clubs, brothels, escort agencies 
• 24-hour gyms – maximum of 25 people when unstaffed 

• บังคับใชก้ฎ 1 คนต่อพื้นท่ีใชส้อย 4 ตารางเมตรไดส้งูสดุ 100 
คนสําหรับแต่ละพื้นท่ีท้ังในอาคารและนอกอาคาร  
(ไม่นับรวมพนักงานท่ีอยู่ในสถานท่ี) 

การกลับมาเปิดใหม่ของ 
• คาสิโนและการเลน่พนันในคลับต่าง ๆ  
• ศูนย์อาหาร (รับประทานในรา้น) 
• บริการท่ีเก่ียวกับไอนํ้า ไดแ้ก่ หอ้งซาวน่า หอ้งอบไอนํ้า ตูอ้บไอนํ้า 

และโรงอาบนํ้า 
• คลับระบําเปลื้องผา้ สถานคา้ประเวณ ีเอสคอร์ตเอเจนซี 
• โรงยิมท่ีเปิดทําการ 24 ชั่วโมง - รองรับไดสู้งสุด 25 คน 

หากไม่มีพนักงานควบคุมดูแล 

Working from home if it works for you and your employer. ทํางานจากท่ีบา้น หากเป็นผลดท้ัีงกับคณุและนายจา้ง 

From 9am Friday 18 September 2020: ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัศุกรท์ี ่18 กนัยายน 2020 



• Smaller sized venues, facilities and businesses can return 
to their pre-COVID capacity, with a maximum of 25 people 
(excluding staff) across the whole venue. 

• สถานประกอบการ สถานอํานวยความสะดวก 
และธุรกิจขนาดเล็กสามารถกลับไปประกอบการตามขดีความสามารถของตนก่
อนเกิดสถานการณ์ COVID โดยรองรับลูกคา้ไดส้งูสดุ 25 คน 
(ไม่นับรวมพนักงาน) ตลอดท่ัวท้ังสถานประกอบการ 

Step 3.2 - Friday 9 October 2020 ขัน้ที ่3.2 - วนัศุกรท์ี ่9 ตุลาคม 2020 

• 1 person per 4 square metres indoors • 1 คนต่อพื้นท่ี 4 ตารางเมตรสําหรับพืน้ท่ีในอาคาร 

• 1 person per 2 square metres outdoors • 1 คนต่อพื้นท่ี 2 ตารางเมตรสําหรับพืน้ท่ีนอกอาคาร 

• Maximum 500 people (from 13 Nov) • จํากัดจํานวนสงูสดุท่ี 500 คน (ตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน) 

• COVID Safety Plan • แผนความปลอดภัยจากโรค COVID 

• Electronic check in at venues • เช็กอินดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์ท่ีสถานประกอบการ 



• All gatherings can increase to 200 people 
• 1 person per 2 square metres of usable outdoor space 
• Medium-sized hospitality venues with total usable space 

between 101 and 200 square metres can have a maximum 
of 50 people throughout the venue (excluding staff) 

• For cinemas and movie theatres – up to 50% capacity of 
each theatre, up to 200 people 

• For large indoor seated venues – ticketed events up to 
50% capacity, up to 1,000 people 

• For enclosed outdoor venues with permanent tiered 
seating/grandstands – ticketed events up to 50% capacity, 
up to 1,000 people 

• For GIO Stadium and Manuka Oval – up to 50% seated 
capacity 

• Workplaces may commence a return to the workplace if it 
suits employers and employees.  If workplaces choose to 
return, a COVID- Safe Plan should be in place. 

• การชุมนุมทุกประเภทสามารถเพิ่มเป็น 200 คน 
• 1 คนต่อพื้นท่ี 2 ตารางเมตรสําหรับพืน้ท่ีใชส้อยนอกอาคาร 
• สถานท่ีใหก้ารตอ้นรับขนาดกลางท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยระหว่าง 101 ถึง 200 

ตารางเมตรสามารถรองรับลกูคา้ไดสู้งสุด 50 คนท่ัวท้ังสถานท่ี 
(ไม่นับรวมพนักงาน) 

• โรงภาพยนตร์และโรงละคร - รับไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 
ของจํานวนท่ีแต่ละแห่งจะสามารถรองรับได ้โดยใหไ้ดไ้ม่เกิน 200 คน 

• สถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีท่ีนัง่นอกอาคาร -  
ขายตั๋วเขา้งานไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 ของจํานวนท่ีสามารถรองรับได ้
โดยใหไ้ดไ้ม่เกิน 1,000 คน 

• สถานท่ีจัดงานกลางแจง้แบบปิดบริเวณไดซ้ึง่มีท่ีนัง่ลดหลั่นเป็นชัน้ ๆ  
และเป็นอัฒจันทร์ - ขายตั๋วเขา้งานไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 
ของจํานวนท่ีสามารถรองรับได ้โดยใหไ้ดไ้ม่เกิน 1,000 คน 

• GIO Stadium และ Manuka Oval - รับไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 
ของจํานวนท่ีสามารถรองรับได ้

• สถานท่ีทํางานอาจเร่ิมกลับมาเปิดทําการอีกครั้ง 
หากสถานท่ีนั้นมีความเหมาะสมสาํหรับนายจา้งและลูกจา้ง  
หากสถานท่ีทํางานเลือกท่ีจะกลบัมาเปิดทําการอีกครั้งจะตอ้งมีแผนความปล
อดภัยจากโรค COVID (COVID Safe Plan) ดว้ย 

From 9am Friday 13 November 2020: ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนัศุกรท์ี ่13 พฤศจกิายน 2020 

• All gatherings can increase to 500 people 
• Standing consumption of food and beverages in an 

outdoor space 

• การชุมนุมทุกประเภทสามารถเพิ่มเป็น 500 คน 
• การยืนบริโภคอาหารและเครื่องดืม่ในพื้นท่ีนอกอาคาร 

Stage 4 – Wednesday 2 December 2020 
Currently in place 

ระยะที ่4 - วนัพุธที ่2 ธนัวาคม 2020 
บงัคบัใช้ในปัจจุบนั 

• 1 person per 2 square metres indoor and outdoor • 1 คนต่อพื้นท่ี 2 ตารางเมตรสําหรับพืน้ท่ีท้ังในและนอกอาคาร 



• Maximum 500 people • จํากัดจํานวนสงูสดุท่ี 500 คน 

• COVID Safety Plan • แผนความปลอดภัยจากโรค COVID 

• Electronic check in at venues • เช็กอินดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส์ท่ีสถานประกอบการ 

• All gatherings can have up to 500 people 
• Businesses can have 25 people across the venue 
• If businesses and venues want to have more than 25 

people, they can use 1 person per 2 square metres of 
usable space in indoor and outdoor spaces, provided 
they use the Check In CBR app 

• Businesses and venues not using the Check In CBR app 
can continue to have 1 person per 4 square metres of 
usable space in indoor spaces and 1 people per 2 
square metres in outdoor spaces 

• Patrons to be seated while consuming alcohol in indoor 
spaces  

• Cinemas and movie theatres - up to 65% capacity of 
each theatre, up to 500 people if using the Check In CBR 
app  

• Large indoor venues - ticketed and seated events up to 
65% capacity, up to 1,500 people  

• Enclosed outdoor venues with permanent tiered 
seating/grandstands - ticketed and seated events up to 
65% capacity, up to 1,500 people 

• GIO Stadium and Manuka Oval - up to 65% seated 
capacity 

• Return to work where it suits employers and employees, 
with a COVID Safe Plan in place. 

• การชุมนุมทุกประเภทสามารถมีไดไ้ม่เกิน 500 คน 
• ธุรกิจต่าง ๆ  สามารถรองรับได ้25 คน ตลอดท่ัวท้ังสถานประกอบการ 
• หากธุรกิจและสถานประกอบการตอ้งการรองรับลกูคา้มากกว่า 25 คน 

พวกเขาจะตอ้งใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยท้ังในและนอกอาคาร 
โดยท่ีพวกเขาตอ้งใชแ้อป Check In CBR  

• ธุรกิจและสถานประกอบการไม่ใชแ้อป Check In CBR ยังสามารถใชก้ฎ 
1 คนต่อ 4 ตารางเมตรสําหรับพืน้ท่ีใชส้อยในอาคาร และใชก้ฎ 1 คนต่อ 
2 ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยนอกอาคารได ้

• ลูกคา้จะตอ้งนั่งดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในพื้นท่่ีในอาคาร   
• โรงภาพยนตร์และโรงละคร - รับไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 65 

ของจํานวนท่ีแต่ละแห่งจะสามารถรองรับได ้โดยใหไ้ดไ้ม่เกิน 500 
คนหากมีการใชแ้อป Check In CBR   

• สถานประกอบการขนาดใหญ่ในอาคาร - 
ขายตั๋วเขา้งานและมีการกําหนดท่ีนั่งในงานไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 65 
ของจํานวนท่ีสามารถรองรับได ้โดยใหไ้ดไ้ม่เกิน 1,500 คน  

• สถานท่ีจัดงานกลางแจง้แบบปิดบริเวณไดซ้ึง่มีท่ีนัง่ลดหลั่นเป็นชัน้ ๆ  
และเป็นอัฒจันทร์ - 
ขายตั๋วเขา้งานและมีการกําหนดท่ีนั่งในงานไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 65 
ของจํานวนท่ีสามารถรองรับได ้โดยใหไ้ดไ้ม่เกิน 1,500 คน 

• GIO Stadium และ Manuka Oval - รับไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 65 
ของจํานวนท่ีสามารถรองรับได ้

• สถานท่ีทํางานกลบัมาเปิดทําการได ้
หากมีความเหมาะสมสําหรับท้ังนายจา้งและลูกจา้ง 
โดยใหมี้การกําหนดมาตรการตามแผนความปลอดภยัจากโรค COVID 



 

FUTURE CONSIDERATIONS มาตรการในอนาคต 

From February 2021 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 

• Move towards a COVID safe normal • กลับเขา้สู่สภาวะปกติท่ีปลอดภยัจากโรค COVID 

COVID Safe check points วนัประเมนิผล COVID Safe 

Fortnightly public health risk assessments will continue informed by 
monitoring the impacts of eased restrictions. 

การประเมินความเสี่ยงสาธารณสขุทุกสองสัปดาห์จะยังคงเป็นตวัชี้วดัการเฝ้าระวังผ
ลกระทบของมาตรการผ่อนคลาย 

Check point for further easing: 12 February 2021 จุดประเมนิผลเพ่ือผ่อนคลายมาตรการเพิม่เตมิ วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2021 

Avoid public transport in peak hour. หลีกเลี่ยงระบบขนสง่สาธารณะในช่วงเวลาเร่งด่วน 

RESTRICTIONS MAY HAVE EASED BUT YOUR 
RESPONSIBILITY HASN’T 

มาตรการจํากัดอาจมีการผ่อนคลาย 
แต่ความรับผิดชอบของคุณไม่ไดผ้่อนคลายตามไปดว้ย 

Maintain good hand hygiene รักษาหลักสุขอนามัยของมือใหด้ี 

Stay 1.5 metres apart เวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร 

Stay home if you are unwell and get tested เก็บตัวอยู่บา้น หากคุณไม่สบาย และไปเขา้รับการตรวจหาเชือ้ 

Monitor travel advice เฝ้าติดตามคําแนะนาํดา้นการเดนิทาง 

Further information at covid19.act.gov.au สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมไปท่ี covid19.act.gov.au 
 

 


