
English Thai 

The ACT moved to Step 3.2 of Canberra’s Recovery Plan Easing 
of Restrictions Roadmap 9am on Friday 9 October 2020. 

ACT ไดก้า้วเขา้สู ่ขัน้ที ่3.2 ของแผนฟ้ืนฟกูรงุแคนเบอรร์าตามโรดแมปส าหรับ
มาตรการผอ่นคลาย เมือ่เวลา 9 โมงเชา้ของวนัศกุรท์ ี ่9 ตลุาคม 2020 

Top level summary of changes สรปุการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

• All gatherings can increase to 200 people, where one 
person per four square meters can be maintained. 

• 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). 

• Large indoor seated venues (for example, Canberra Theatre 
and Llewellyn Hall) can have ticketed events up to 50% 
capacity, up to 1,000 people, provided they have a COVID 
Safe Plan for each specific event. 

• Cinemas and movie theatres can sell up to 50% capacity of 
each theatre, up to 200 people. 

• Enclosed outdoor venues with permanent tiered seating and 
grandstands can have up to 50% capacity, up to 1,000 
people. 

• GIO Stadium and Manuka Oval can have crowds up to 50% 
capacity with an appropriate COVID Safe Plan in place. 

• Businesses, venues and facilities that are required to collect 
information for contact tracing are strongly encouraged to 
use an electronic method to collect information. The 
free Check In CBR app is available to fulfil this requirement. 

• การชมุนุมทกุประเภทสามารถเพิม่จ านวนไดถ้งึ 200 คน โดยให ้
สามารถรักษากฎ 1 คนตอ่พืน้ที ่4 ตารางเมตรไวด้ว้ย 

• สถานทีใ่หก้ารตอ้นรับขนาดกลางทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยระหวา่ง 101 ถงึ 200 
ตารางเมตรสามารถรองรับลกูคา้ไดส้งูสดุ 50 คนท่ัวทัง้สถานที ่(ไมนั่บ
รวมพนักงาน) 

• สถานทีน่ั่งในรม่ขนาดใหญ ่(เชน่ Canberra Theatre และ Llewellyn 

Hall) สามารถขายตั๋วไดส้งูสดุรอ้ยละ 50 ของจ านวนทีส่ามารถรับได ้

โดยใหไ้ดไ้มเ่กนิ 1,000 คน หากพวกเขามแีผนความปลอดภัยจากโรค 
COVID (COVID Safe Plan) ส าหรับแตล่ะงานเป็นการเฉพาะ 

• โรงภาพยนตรแ์ละโรงละครสามารถขายตั๋วไดส้งูสดุรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนทีแ่ตล่ะแหง่จะสามารถรับได ้โดยใหไ้ดไ้มเ่กนิ 200 คน 

• สถานทีจั่ดงานกลางแจง้แบบปิดบรเิวณไดซ้ ึง่มทีีน่ั่งลดหลั่นเป็นชัน้ ๆ 
และเป็นอัฒจันทรส์ามารถรับผูค้นไดส้งูสดุรอ้ยละ 50 ของจ านวนที่
สามารถรับได ้โดยใหไ้ดไ้มเ่กนิ 1,000 คน  

• GIO Stadium และ Manuka Oval สามารถรับผูช้มไดส้งูสดุรอ้ยละ 50 
ของจ านวนทีส่ามารถรับได ้โดยตอ้งมกีารจัดเตรยีมแผนความปลอดภัย
จากโรค COVID (COVID Safe Plan) ทีเ่หมาะสมไวด้ว้ย 

• ธรุกจิ สถานประกอบการ และสถานอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ จะตอ้ง
จัดเก็บขอ้มลูส าหรับการตดิตามผูส้มัผัสไวด้ว้ย และเราขอสนับสนุนให ้
ใชว้ธิกีารเก็บขอ้มลูดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์มแีอปฟร ีCheck In CBR 

app ไวใ้หผู้ป้ระกอบการไดใ้ชป้ฏบิัตติามขอ้ก าหนดนี ้
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What stays the same มอีะไรบา้งทีย่งัคงไวเ้หมอืนเดมิ 

All previous requirements under Step 3.1 remain in place, in 
particular: 

ขอ้ก าหนดเดมิทัง้หมดภายใตข้ ัน้ที ่3.1 ใหย้ังคงไวเ้หมอืนเดมิ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ 

• No limit on household visits. 
• All venues, facilities and businesses must clearly display 

occupancy allowance at the entrance to the venue and each 
individual usable space, where separate spaces exist. 

• Venues, facilities and businesses must develop and follow 
a COVID Safety Plan. 

• Where relevant, specific business categories are required to 
request and keep contact information from patrons and 
visitors. Electronic collection is preferred. The free Check 
In CBR app is available to fulfil this requirement. 

• ไมจ่ ากัดจ านวนผูม้าเยอืนไดท้ีบ่า้น 

• สถานประกอบการ สถานอ านวยความสะดวก และธรุกจิทัง้หมดจะตอ้ง
จัดแสดงวธิทีีอ่นุญาตใหเ้ขา้ใชส้ถานทีอ่ยา่งชดัเจนทีท่างเขา้ของสถาน
ประกอบการและพืน้ทีใ่ชส้อยสว่นบคุคลแตล่ะแหง่ หากเป็นพืน้ทีท่ีแ่ยก
ออกจากกันอยูแ่ลว้ 

• สถานประกอบการ สถานอ านวยความสะดวก และธรุกจิจะตอ้งเตรยีม
และปฏบิัตติามแผนความปลอดภัยจากโรค COVID (COVID Safety 
Plan) 

• ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง ธรุกจิประเภทเฉพาะจะตอ้งรอ้งขอและเก็บขอ้มลู
การตดิตอ่จากลกูคา้และผูม้าเยอืน การเก็บขอ้มลูดว้ยระบบ
อเิล็กทรอนกิสเ์ป็นวธิที ีค่วรใชม้ากกวา่วธิอี ืน่ ๆ มแีอปฟร ีCheck In 

CBR app ไวใ้หผู้ป้ระกอบการไดใ้ชป้ฏบิัตติามขอ้ก าหนดนี ้
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We all need to continue to be responsible เราทกุคนจ าเป็นตอ้งมคีวามรบัผดิชอบอยา่งตอ่เนือ่ง 

The requirements under the Public Health Directions are not just 
the responsibility of businesses - they extend to all Canberrans. 

ขอ้ก าหนดภายใตแ้นวทางดา้นสาธารณสขุไมเ่พยีงแตเ่ป็นความรับผดิชอบของ
ผูป้ระกอบธรุกจิเทา่นัน้ แตย่ังขยายรวมไปถงึชาวแคนเบอรร์าทกุคนดว้ย 

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. 

เราทกุคนจะตอ้งปฏบิัตตินอยา่งสมเหตสุมผลในเวลาทีม่ผีูม้าเยอืนบา้นของเรา
และเราควรวางมาตรการควบคมุของตนเองไวด้ว้ย ซึง่รวมถงึการจ าใหไ้ดว้า่ 
ใครอยูท่ีไ่หนและเวลาใด และการดาวนโ์หลดแอป COVIDSafe 

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. 

สิง่ส าคัญก็คอื เราตอ้งรักษาแนวทางการป้องกันโรคใหด้ทีีส่ดุโดยการรักษา
ระยะหา่งทางกายภาพ การปฏบิัตติามสขุอนามัยของมอืและทางเดนิหายใจทีด่ ี
เก็บตัวอยูก่ับบา้น หากคณุไมส่บาย และเขา้รับการตรวจหาเชือ้ หากคณุมี
อาการ 

These principles have not changed and are the best way to keep 
our community safe and to prevent the spread of COVID-19. 

หลักการเหลา่นีไ้มม่กีารเปลีย่นแปลงและเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการดแูลรักษา
ชมุชนของเราใหป้ลอดภัย และเพือ่ป้องกันการแพรก่ระจายของ COVID-19 

 
 


