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English Thai 

ACT Guidelines for the development of COVID-19 Safety Plan แนวทางปฏบิตัขิอง ACT สําหรบัการพฒันาแผนความปลอดภยัจากโรค 
COVID-19 

Effective 2 December 2020 มีผลบังคับใชว้ันท่ี 2 ธันวาคม 2020 

Brothels, Escort Agencies and Strip Bars สถานคา้ประเวณ ีเอสคอร์ตเอเจนซี และคลับระบําเปลือ้งผา้ 

We’ve developed these guidelines for the development of a 
COVID-19 Safety Plan to help you create and maintain a safe 
environment for you, your workers and your clients.  

เราไดพ้ัฒนาแนวทางปฏบิัตเิหลา่นี้เพื่อใชส้าํหรับการพัฒนาแผนความปลอดภัยจ
ากโรค COVID-19 (COVID-19 Safety Plan) 
โดยช่วยใหคุ้ณสรา้งและรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัยสาํหรับตวัคณุ คนงาน 
และลูกคา้ของคุณ 

Please use these guidelines to develop your plan in consultation 
with your workers, then share it with them. This will help slow the 
spread of COVID-19 and reassure your clients that they can 
safely visit your business. You may need to update the plan in the 
future, as restrictions or advice changes – you can make changes 
to the plan if you’ve printed or saved it, or you can choose to 
download and create a new version of the plan.  

กรุณาใชแ้นวทางปฏิบัตเิหลา่นีเ้พื่อพัฒนาแผนของคุณโดยหารือกับคนงานจากนั้
นใหแ้บ่งปันขอ้มูลกับพวกเขา วิธีนี้จะเป็นการชว่ยชะลอการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 และสรา้งความม่ันใจใหกั้บลูกคา้ของคณุวา่ 
พวกเขาสามารถมาเยือนธุรกิจของคณุไดอ้ย่างปลอดภยั 
คุณอาจตอ้งอัปเดตแผนในอนาคตเม่ือมีการเปลีย่นแปลงมาตรการจํากัดหรือขอ้แ
นะนํา ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงแผนไดแ้มคุ้ณไดพ้ิมพ์หรือบันทึกแผนไวแ้ลว้ 
หรือคุณอาจเลือกท่ีจะดาวนโ์หลดและสรา้งแผนเป็นเวอร์ชนัใหม่ก็ได ้

Businesses (including strip clubs, brothels and escort agencies) 
must follow the current ACT COVID-19 Public Health Directions, 
and also manage risks to workers and other people in accordance 
with Work Health and Safety laws. For more information and 
specific advice for your industry go to the business and work 
section of the COVID-19 website. 

ธุรกิจต่าง ๆ  (รวมถึง คลับระบําเปลือ้งผา้ สถานคา้ประเวณ ีเอสคอร์ตเอเจนซี) 
จะตอ้งปฏิบัติตามแนวทางดา้นสาธารณสขุเก่ียวกับ COVID-19 ของ ACT 
ฉบับปัจจุบัน และจัดการเร่ืองความเสีย่งท่ีอาจมีต่อคนงานและบุคคลอ่ืน ๆ 
ตามกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน (Work Health and 
Safty Laws) 
สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมและคาํแนะนําเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมอาชีพของคณุ 
ดูไดท่ี้เพจธุรกิจและงานของเว็บไซต ์COVID-19 

Anyone who experiences the symptoms of COVID-19 should get 
tested at one of the following sites: 
• Weston Creek Walk-in Centre Ph: (02) 5124 8080 Address: 24 

Parkinson Street, Weston  
• Drive Through Clinic at Exhibition Park in Canberra Address: 

EPIC, Flemington Road and Northbourne Avenue, Mitchell 
• Drive Through Clinic Kambah Address: Jenke Circuit, Kambah 

ใครก็ตามท่ีมีอาการของ COVID-19 
ควรเขา้รับการตรวจหาเชื้อท่ีสถานตีรวจแห่งใดแห่งหนึง่ดังต่อไปนี ้
• ศูนย์ตรวจสําหรับผูส้ญัจรท่ีไม่ไดจ้องลว่งหนา้ Weston Creek โทรศัพท์ 

(02) 5124 8080 ท่ีอยู่ 24 Parkinson Street, Weston  
• คลินิกตรวจโดยไม่ตอ้งลงจากรถท่ี Exhibition Park ในกรุงแคนเบอร์รา 

ท่ีอยู่ EPIC, Flemington Road and Northbourne Avenue, 
Mitchell 

http://www.covid19.act.gov.au/
http://www.covid19.act.gov.au/
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• Walk-in Clinic Garran Address: Garran Oval (entry from 
Kitchener Street)  

• West Belconnen Walk-in Clinic Address: 6 Luke Street, Holt 
• Winnungah Nimmityjah Respiratory Clinic Ph: (02) 6284 6222 

Address: 63 Boolimba Crescent, Narrabundah 
• YourGP@Crace Ph: (02) 6109 0000 Address: 1/5 Baratta 

Street, Crace 
• Lakeview Medical Practice Tuggeranong Ph: (02) 6185 1986 

Address: 1/216 Cowlishaw Street, Greenway 

• คลินิกตรวจโดยไม่ตอ้งลงจากรถท่ี Kambah ท่ีอยู่ Jenke Circuit, 
Kambah 

• คลินิกตรวจสําหรับผูส้ญัจรท่ีไม่ไดจ้องล่วงหนา้ Garran ท่ีอยู่ Garran 
Oval (เขา้จากถนน Kitchener Street)  

• คลินิกตรวจสําหรับผูส้ญัจรท่ีไม่ไดจ้องล่วงหนา้ West Belconnen ท่ีอยู่ 6 
Luke Street, Holt 

• คลินิกระบบทางเดนิหายใจ Winnungah Nimmityjah โทรศัพท์ (02) 
6284 6222 ท่ีอยู่ 63 Boolimba Crescent, Narrabundah 

• YourGP@Crace โทรศัพท์ (02) 6109 0000 ท่ีอยู่ 1/5 Baratta 
Street, Crace 

• ศูนย์การแพทย์ Lakeview ท่ี Tuggeranong โทรศัพท์ (02) 6185 
1986 ท่ีอยู่ 1/216 Cowlishaw Street, Greenway 

Business Details 
Business name: 
Plan completed by:  
Approved by Owner/Operator/Manager: 

รายละเอียดธุรกิจ 
ชื่อธุรกิจ 
แผนสําเร็จภายในวันท่ี   
อนุมัติโดย เจา้ของ/ผูป้ฏิบัตกิาร/ผูจ้ัดการ 

REQUIREMENTS FOR BUSINESS ขอ้กําหนดต่าง ๆ  สําหรบัธุรกจิ 
Requirements for your workplace and the actions you will put in 
place to keep your clients and workers safe. For businesses 
where English is not the first language, you are able to fill out your 
COVID Safe Plan in the language of your choice. 

ขอ้กําหนดสําหรับสถานท่ีทํางานของคุณและการดําเนนิการของคณุจะเป็นการช่ว
ยใหลู้กคา้และคนงานของคณุปลอดภยั สําหรับธุรกิจตา่ง ๆ  
ท่ีไม่ใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาแรก 
คุณสามารถกรอกแผนเพื่อความปลอดภัยจากโรค COVID ในภาษาของคุณได ้

REQUIREMENTS – Wellbeing of workers and clients ขอ้กําหนด – สวัสดิภาพของคนงานและลูกคา้ 
• Exclude from the premises workers and clients who are 

unwell, have experienced symptoms of COVID-19 in the last 
two weeks or who have tested positive for COVID-19 or are 
awaiting the results of a COVID-19 test. Provide workers with 
information and training on COVID-19, including when to get 
tested, physical distancing and cleaning. 

• ไม่รวมคนงานในสถานประกอบการและลูกคา้ท่ีไม่สบาย ผูซ้ึ่งมีอาการของ 
COVID-19 ในช่วงสองสัปดาห์ท่ีผ่านมา หรือผูท่ี้ไปเขา้รับการตรวจหาเชื้อ 
COVID-19 แลว้มีผลเป็นบวก หรือผูท่ี้กําลังรอผลการตรวจหาเชือ้ 
COVID-19 ใหข้อ้มูลและการฝึกอบรมแก่คนงานเก่ียวกับ COVID-19 
รวมถึงช่วงเวลาท่ีควรเขา้รับการตรวจหาเชื้อ การรักษาระยะห่างทางกายภาพ 
และการทําความสะอาด 

• Make workers aware of their leave entitlements if they are sick 
or required to self-isolate. 

• แจง้ใหค้นงานทราบถึงสิทธกิารลาของพวกเขา 
หากพวกเขาป่วยหรือจําเป็นตอ้งแยกกักตัวเอง 



 

Page 3 of 6 

• 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 of the COVID-19 website 

• เงินช่วยเหลือความยากลําบากในการแยกกักตัว (Hardship Isolation 
Payment) 
มีใหกั้บคนงานท่ีมีสิทธิ์ซึง่ไม่สามารถไปทํางานไดช้ัว่คราวตามคําแนะนาํหรือ
แนวทางดา้นสาธารณสขุท่ีเก่ียวกับ COVID-19 สําหรับขอ้มูลเพิ่มเตมิ 
ไปท่ีเพจครอบครัวและครัวเรือนของเวบ็ไซต์ COVID-19 

• Display conditions of entry (website, social media, premise 
entry 

• แสดงเงื่อนไขการเขา้ใชง้าน (ท่ีเว็บไซต ์โซเชียลมีเดีย 
ทางเขา้สถานประกอบการ) 

• Ensure COVID-19 Safety Plans are in place, where relevant, 
for: 
‒ Spas  
‒ Licensed bars 

• ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง ใหแ้น่ใจว่ามีแผนความปลอดภัยจากโรค COVID-19 
ใชง้านอยู่สําหรับ 
‒ สปา  
‒ บาร์ท่ีมีใบอนุญาต 

• For licensed bars, clients should not stand around while 
drinking. They must remain seated either at the bar (away 
from the area where orders are taken) or at a table. 

• สําหรับบาร์ท่ีมีใบอนุญาต ลูกคา้ไม่ควรยืนไปมาในขณะดื่ม 
พวกเขาจะตอ้งนั่งประจําท่ีไม่วา่จะเป็นท่ีบาร์ (ห่างจากบริเวณท่ีสัง่เครื่องดืม่) 
หรือท่ีโต๊ะ 

REQUIREMENTS - Venue capacity and Physical distancing ขอ้กําหนด - ขีดความจุของสถานประกอบการและการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

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

• The maximum capacity for venues excludes workers.  

• สถานประกอบการแต่ละแห่งสามารถรองรับผูค้นได ้25 คน 
ตลอดท่ัวท้ังสถานประกอบการ  

• หากสถานประกอบการแห่งใดตอ้งการรองรับลูกคา้มากกว่า 25 คน 
จะตอ้งใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยท้ังในและนอกอาคารแต่ละแห่ง 
(ไม่นับรวมพนักงาน) โดยท่ีพวกเขาตอ้งใชแ้อป Check In CBR 
เพื่อวัตถุประสงค์ดา้นการติดตามผูส้ัมผัสโรค 

• หากสถานประกอบการไม่ใชแ้อป Check In CBR พวกเขาสามารถใชก้ฎ 1 
คนต่อ 4 ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยในอาคาร และใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยนอกอาคาร (ไม่นับรวมพนักงาน) 
โดยรับลูกคา้ไดส้งูสุด 500 คนสําหรับพื้นท่ีแต่ละแห่ง  

• ความจุสูงสุดของสถานประกอบการไม่นับรวมคนงาน 
• Limit the time at a venue to less than two hours wherever 

possible, and stay in one part of the venue as much as 
possible.  

• จํากัดเวลาท่ีคุณใชใ้นสถานท่ีใหน้อ้ยกว่า 2 ชั่วโมง 
และใหอ้ยู่ในพื้นท่ีเพียงส่วนเดยีวในสถานประกอบการใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีทําไ
ด ้



 

Page 4 of 6 

• Assign workers separate work rooms or workstations/tables for 
the duration of their shift, where practical. 

• มอบหมายใหค้นงานแยกหอ้งทํางานหรือเวิร์กสเตชัน/โตะ๊ทํางานสาํหรับชว่งเ
วลาของการเขา้เวรทํางานของพวกเขาเท่าท่ีจะปฏิบตัิได ้

• Avoid services that involve kissing and face-to-face contact • หลีกเลี่ยงบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับการจูบและติดต่อสมัผัสแบบตวัตอ่ตัว 
• Reduce crowding wherever possible and promote physical 

distancing with markers on the floor in areas where people 
may be asked to queue.  

• ลดความแออัดในทุก ๆ  
พื้นท่ีท่ีเป็นไปไดแ้ละส่งเสริมใหมี้การรักษาระยะห่างทางกายภาพดว้ยการทําเ
คร่ืองหมายบนพื้นในบริเวณท่ีเราอาจขอใหผู้ค้นเขา้คิวรอใชบ้ริการ 

• Ensure seating in waiting areas complies with physical 
distancing of 1.5 metres, rearrange if needed. Where premises 
have multiple waiting rooms limit occupancy of each room 
where possible to one client per room. 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพื้นท่ีนัง่รอปฏบิัตติามมาตรการรักษาระยะห่างทางกายภ
าพ 1.5 เมตร โดยอาจปรับเปลี่ยนไดห้ากมีความจําเป็น 
ในกรณีท่ีสถานประกอบการมีหอ้งสําหรับนั่งรอหลายหอ้ง 
ใหจ้ํากัดความจุของแต่ละหอ้งหากเป็นไปไดส้าํหรับลูกคา้ 1 คนต่อ 1 หอ้ง 

• Where possible, ensure workers maintain 1.5 metres physical 
distancing at all times, including at meal breaks and in any 
offices or meeting rooms. 

• หากเป็นไปได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนงานรักษาระยะห่างทางกายภาพ 1.5 
เมตรตลอดเวลา 
รวมถึงช่วงพักรับประทานอาหารและในสาํนกังานหรือหอ้งประชุม 

• Use telephone or video for essential meetings where practical. • ใชโ้ทรศัพท์หรือวิดีโอสําหรับการประชุมท่ีสาํคญัเท่าท่ีจะปฏบิัติได ้
• Where reasonably practical, stagger start times and breaks for 

workers. 
• ใหจ้ัดเวลาเพื่อใหค้นงานเร่ิมงานหรือหยุดพกัสลบักันเท่าท่ีจะปฏิบตัิไดอ้ย่างส

มเหตุสมผล 
• Review regular deliveries and request contactless delivery / 

invoicing where practical. 
• ตรวจสอบการจัดสง่แบบประจําและขอใหใ้ชว้ธิีจดัสง่/ออกใบแจง้หนี้แบบไม่ต ้

องมีการสัมผัสเท่าท่ีจะปฏิบตัิได ้
• Have strategies in place to manage gatherings that may occur 

immediately outside the premises and display appropriate 
signage for those gatherings. 

• จัดเตรียมกลยุทธ์ไวเ้พื่อรับมือกับการออตัวกันซึง่อาจเกิดขึน้ในพื้นท่ีท่ีติดกับ
บริเวณภายนอกสถานประกอบการและแสดงป้ายท่ีเหมาะสมเพื่อมิใหเ้กิดการ
ออตัวกันดังกล่าว 

REQUIREMENTS – Hygiene and cleaning ขอ้กําหนด – การฆ่าเชื้อและทําความสะอาด 

• Adopt and promote good hand hygiene practices for workers 
and clients. Ensure messages are displayed throughout the 
venue encouraging clients to regularly wash hands. 

• ปรับใชแ้ละส่งเสริมแนวทางปฏิบตัิดา้นสุขอนามัยของมือท่ีดีสาํหรับคนงานแล
ะลูกคา้ 
ใหแ้น่ใจว่ามีการแสดงขอ้ความแจง้ตลอดท่ัวท้ังสถานประกอบการเพื่อสนับส
นุนใหลู้กคา้หม่ันลา้งมือเสมอ 

• Ensure bathrooms are well stocked with hand soap and paper 
towels or hand dryers, including in room washing facilities and 

• ใหแ้น่ใจว่าในหอ้งนํ้ามีสบู่ลา้งมือและกระดาษเช็ดมือ หรือเครื่องเป่ามือเสมอ 
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกดา้นการทําความสะอาดต่าง ๆ  ในหอ้ง 
และแสดงป้ายขั้นตอนการลา้งมือท่ีเหมาะสมท่ีอ่างลา้งมือทุกแห่ง 
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display appropriate hand-washing procedure signage at all 
sinks. 

• Consider strategies to decrease risk of transmission, such as 
staff avoiding face-to-face contact. Continue to use condoms, 
gloves and dams where appropriate to provide services. 

• พิจารณากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชือ้ เช่น 
พนักงานหลีกเลี่ยงการสมัผัสแตะตอ้งตัวกัน ใชถุ้งยางอนามัย ถุงมือ 
และแผ่นยางอนามัยอย่างต่อเนือ่งตามความเหมาะสมในการใหบ้ริการ 

• Ensure any toys and work equipment are cleaned with 
detergent and disinfectant between use. 

• ใหแ้น่ใจว่าของเล่นและอุปกรณ์การทํางานต่าง ๆ  
ไดรั้บการทําความสะอาดดว้ยนํ้ายาทําความสะอาดและนํ้ายาฆ่าเชื้อระหว่างก
ารใชง้านแต่ละครั้ง 

• Any surfaces clients frequently touch should be cleaned with a 
detergent or disinfectant solution after each client, including 
menu of services. Towels and linen should be changed and 
laundered between clients. 

• ทุก ๆ พื้นผิวท่ีลูกคา้สัมผัสบ่อย ๆ  
ควรไดรั้บการทําความสะอาดดว้ยนํ้ายาทําความสะอาดหรือนํ้ายาฆ่าเชือ้หลงัจ
ากท่ีลูกคา้แต่ละคนใชง้านแลว้ รวมถึงเมนูบริการท่ีลกูคา้สัมผัสดว้ย 
ควรเปลี่ยนผา้ขนหนูและผา้ปูเตียงและนําไปซกัเม่ือใชกั้บลูกคา้แต่ละคนแลว้ 

• Ensure that hand sanitiser is provided throughout the venue 
where hand washing facilities are not accessible. 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการจดัเตรียมเจลลา้งมือไวต้ลอดท่ัวท้ังสถานประกอบ
การในท่ี ๆ  ไม่สามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ลา้งมือดว้ยนํ้าได ้

• Clean hard surface areas in areas frequented by workers or 
clients at least daily with detergent/disinfectant. Clean 
frequently touched areas and surfaces several times per day 
with a detergent/disinfectant solution or disinfectant wipes 
(NOT baby wipes). 

• ทําความสะอาดพื้นหอ้งท่ีเป็นผิวแขง็ในบริเวณท่ีคนงานหรือลูกคา้ใชบ้่อย ๆ  
อย่างนอ้ยทุกวันดว้ยนํ้ายาทําความสะอาด/นํ้ายาฆ่าเชือ้ 
ทําความสะอาดบริเวณและพืน้ผิวท่ีมีการสมัผัสบอ่ย ๆ  หลาย ๆ 
คร้ังต่อวันดว้ยนํา้ยาทําความสะอาด/นํ้ายาฆ่าเชื้อหรือผา้เช็ดฆ่าเชื้อ 
(ไม่ใช่ผา้เช็ดสําหรับทารก) 

• Maintain disinfectant solutions at an appropriate strength and 
use in accordance with the manufacturers’ instructions. 

• หม่ันใชน้ํ้ายาฆ่าเชื้อในความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมและใชต้ามคําแนะนําของผูผ้ลิ
ต 

• Ensure safer sex supplies, such as condoms and lube, are 
single use sachets or ensure lubricant tubes and pump bottles 
are cleaned and disinfected between clients. 

• ใหแ้น่ใจว่าอุปกรณ์ทางเพศ เช่น 
ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นเป็นแบบซองใชค้รั้งเดยีว 
หรือใหแ้น่ใจว่าหลอดสารหล่อลื่นและขวดปั๊มไดรั้บการทําความสะอาดและฆ่
าเชื้อเม่ือใชกั้บลูกคา้แต่ละคน 

• Ensure personal protective equipment such as condoms, 
lubricant, dental dams, sponges and gloves are sufficiently 
supplied to workers at no cost. 

• ใหแ้น่ใจว่ามีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล เช่น ถุงยางอนามัย 
สารหล่อลื่น แผ่นยางอนามัย ฟองนํ้า 
และถุงมือใหกั้บพนักงานอย่างพอเพียงโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย 

• Remove books, magazines, pamphlets and communal 
handheld digital devices in waiting areas 

• นําหนังสือ นิตยสาร จุลสาร 
และอุปกรณ์ดิจิทัลพกพาท่ีใชใ้นพื้นท่ีส่วนกลางออกไปจากพื้นท่ีนั่งรอใหห้มด 
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• Workers are to wash their hands thoroughly with soap and 
water before they put gloves on for cleaning and then wash 
their hands again after removing the gloves. 

• คนงานตอ้งลา้งมือใหส้ะอาดอย่างท่ัวถึงดว้ยสบู่และนํ้าก่อนท่ีพวกเขาจะสวม
ถุงมือเพื่อทําความสะอาด และหลังจากนั้น 
ใหล้า้งมืออีกคร้ังหลังจากถอดถุงมือแลว้ 

• Encourage contactless payment options, but if handling cash 
directly use disposable gloves to receive and count cash. 

• สนับสนุนใหเ้ลือกการชําระเงินแบบไม่มีการสมัผัส 
แต่หากตอ้งการจ่ายเป็นเงินสดใหใ้ชถุ้งมือแบบใชแ้ลว้ท้ิงเพื่อรับและนับเงินส
ด 

REQUIREMENTS – Record keeping ขอ้กําหนด – การเก็บบันทึก 
• Keep a record of a name and a mobile number or email 

address for all workers and clients along with a date and time 
of service for a period of at least 28 days. Ensure records are 
used only for the purposes of tracing COVID-19 infections and 
are stored confidentially and securely. 

• เก็บบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือท่ีอยู่อีเมลของคนงานและลูก
คา้ทุกคน พรอ้มท้ังวันและเวลาท่ีใหบ้ริการเป็นเวลาอย่างนอ้ย 28 วัน 
ใหแ้น่ใจว่าบันทึกเหล่านีถู้กนําไปใชเ้พือ่วัตถุประสงคด์า้นการติดตามผูส้ัมผัส
โรค COVID-19 เท่านั้น และมีการเก็บไวอ้ย่างเป็นความลับและปลอดภยั 

• Check In CBR is required for those businesses applying the 
one person per two square metre rule indoors. To find out 
more and register your business visit the Check In CBR page 
on the COVID-19 website. 

• แอป Check In CBR เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับธรุกิจต่าง ๆ  ท่ีตอ้งใชก้ฎ 1 
คนต่อ 2 ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีในอาคาร 
หากตอ้งการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมและลงทะเบยีนธรุกิจของคุณ ไปท่ีเพจ 
Check In CBR บนเว็บไซต ์COVID-19 

• Make your workers aware of the COVIDSafe app and its 
benefits to support contact tracing if required. 

• แจง้ใหค้นงานของคณุรับทราบเก่ียวกับแอป COVIDSafe 
และประโยชน์ของแอปเพื่อสนับสนนุการติดตามผูส้ัมผัสโรคหากจําเป็น 

• Cooperate with ACT Health Directorate if contacted in relation 
to a positive case of COVID-19 at your workplace and notify 
WorkSafe ACT on 02 6207 3000 

• ร่วมมือกับกองอํานวยการสาธารณสขุของ ACT (ACT Health 
Directorate) หากไดรั้บรับการติดตอ่เก่ียวกับการพบกรณีผลบวกโรค 
COVID-19 ในสถานท่ีทํางานของคณุและแจง้ WorkSafe ACT 
ท่ีหมายเลข 02 6207 3000 

Useful resources  
1. Scarlet Alliance’s (Australian Sex Worker Association) “Red 

Book” COVID-19 harm reduction strategies.  
2. 2. Poster demonstrating how to remove gloves 

แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์ 
1. Scarlet Alliance’s (สมาคมผูใ้หบ้ริการทางเพศออสเตรเลยี - 
Australian Sex Worker Association) “Red Book” 
กลยุทธ์การลดอันตรายจาก COVID-19   
2. 2. โปสเตอร์แสดงวิธถีอดถุงมือ 

 


