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HOW TO APPLY THE ONE PERSON PER 4 SQUARE METRE
RULE IN YOUR BUSINESS

วิธก
ี ารนาหล ัก 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร มาใชใ้ นธุรกิจของคุณ

How to apply the one person per 4 square metre rule in your
business

วิธก
ี ารนาหล ัก 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร มาใชใ้ นธุรกิจของคุณ

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).

ี่ ง (Risk Mitigation Guidance)
ตามคาแนะนาในการบรรเทาความเสย
ทีแ
่ นบมากับแนวทางสาธารณสุข (Public Health Directions) นี้ ในพืน
้ ทีท
่ ี่
้
กาหนดให ้ใชสอยแต่
ละแห่งควรมี
ความหนาแน่นไม่เกิน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรของพืน
้ ทีอ
่ าคาร
(โดยคานึงถึงวัตถุและรายการทีอ
่ าจสง่ ผลกระทบต่อพืน
้ ทีว่ า่ งทัง้ หมด)

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).

นั่นหมายความว่า
สถานประกอบการจาเป็ นต ้องพิจารณารายการและวัตถุทอ
ี่ าจมีผลกระทบต่อพืน
้
่ อุปกรณ์ตด
่ เสา
ทีส
่ าหรับให ้ลูกค ้านั่ งได ้ เชน
ิ ตัง้ ถาวร (ตัวอย่างเชน
โต๊ะเคาน์เตอร์ ม ้านั่ง และเครือ
่ งเล่นเกมพนัน)

How to calculate the number of people in your premises
1. Measure the length of your space.
2. Measure the width of your space.
3. Multiply the length by the width to calculate the area of your
space in square metres.
4. Divide the space (calculated in square metres) by four to
calculate the maximum number of people allowed.
5. Consider items and objects that may impact the total free
space of the premise such as fixtures, tables and
countertops.
6. Consider items and objects that may impact the total free
space of the premise such as pylons and countertops.

วิธค
ี านวณจานวนคนในสถานทีข
่ องคุณ
1.
2.
3.
4.

วัดความยาวของพืน
้ ทีข
่ องคุณ
วัดความกว ้างของพืน
้ ทีข
่ องคุณ
คูณความกว ้างและความยาวเพือ
่ คานวณหาพืน
้ ทีข
่ องคุณเป็ นตารางเมตร
หารพืน
้ ที่ (ทีค
่ านวณเป็ นตารางเมตรไว ้แล ้ว) ด ้วย 4
้
เพือ
่ คานวณจานวนสูงสุดของผู ้คนทีอ
่ นุญาตให ้เข ้าใชสถานที
่
5. พิจารณารายการและวัตดุตา่ ง ๆ
่ อุปกรณ์ตด
ทีอ
่ าจมีผลกระทบต่อพืน
้ ทีว่ า่ งทัง้ หมดในสถานที่ เชน
ิ ตัง้
โต๊ะและเคาน์เตอร์
6. พิจารณารายการและวัตดุตา่ ง ๆ
่ เสาและเคาน์เตอร์
ทีอ
่ าจมีผลกระทบต่อพืน
้ ทีว่ า่ งทัง้ หมดในสถานที่ เชน

See example below

ดูต ัวอย่างด้านล่างนี้

6.5m x 5.2m = 33.8 square metres

6.5 เมตร x 5.2 เมตร = 33.8 ตารางเมตร

33.8 square metres divided by 4 = 8.45

33.8 ตารางเมตร หารด ้วย 4 = 8.45

Maximum patrons allowed = 8

้
จานวนสูงสุดของลูกค ้าทีอ
่ นุญาตให ้เข ้าใชสถานที
่=8

Always round down to the nearest whole number.

ปั ดเศษลงเสมอเพือ
่ ให ้ได ้จานวนเต็มทีใ่ กล ้เคียงทีส
่ ด
ุ

Remember to maintain physical distancing of 1.5 metres
between tables and maintain good hand hygiene.

โปรดอย่าลืมทีจ
่ ะรักษาระยะห่างทางกายภาพ 1.5 เมตร ระหว่างโต๊ะ
และรักษาหลักสุขอนามัยของมือให ้ดี

For more information and the latest updates on restrictions to
groups and gatherings visit www.covid19.act.gov.au

สาหร ับข้อมูลเพิม
่ เติมและอ ัปเดตล่าสุดในเรือ
่ งมาตรการจาก ัดของการร
วมกลุม
่ และการชุมนุม ไปทีเ่ ว็บไซต์ www.covid19.act.gov.au

