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FACTSHEET

เอกสารข ้อเท็จจริง

HOSPITALITY VENUES

สถานประกอบการด ้านการต ้อนรับ

From 12 noon on Friday 19 June, hospitality venues can have
up to 100 customers seated in any indoor space and 100
customers seated in any outdoor space, or one person per 4
square metres, whichever is lesser.

ตงแต่
ั้
เวลา 12.00 น. เทีย
่ งว ันของว ันศุกร์ท ี่ 19 มิถน
ุ ายน
้ ทีใ่ นอ
สถานประกอบการด้านการต้อนร ับสามารถร ับลูกค้าทีน
่ ง่ ั อยูใ่ นพืน
้ ทีน
าคารได้สง
ู สุด 100 ทีน
่ ง่ ั และร ับลูกค้าทีน
่ ง่ ั อยูใ่ นพืน
่ อกอาคารได้
100 ทีน
่ ง่ ั หรือ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร
้ อยูว
ขึน
่ า
่ จานวนไหนจะน้อยกว่าก ัน

Staff are excluded from both the patron limit and the one person
per 4 square metre rule.

ไม่นับรวมพนักงานทัง้ จากวิธค
ี านวณจานวนจากัดลูกค ้า และหลัก 1 คนต่อ 4
ตารางเมตร

The back of house, kitchen preparation and service counter areas
are not included in the calculation of the one person per 4 square
metre to determine your maximum allowable number of seated
customers.

่่ วเตรียมอาหาร
ไม่นับรวมพืน
้ ทีท
่ างานหลังร ้าน พืน
่ ทีครั
และเคาน์เตอร์บริการในการคานวณตามหลักพืน
้ ที่ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร
เพือ
่ กาหนดจานวนสูงสุดทีใ่ ห ้อนุญาตลูกค ้านั่งในร ้านได ้

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). 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).

ี่ ง (Risk Mitigation Guildance)
ตามคาแนะนาในการบรรเทาความเสย
ทีแ
่ นบมากับแนวทางสาธารณสุขนี้
้
ในพืน
้ ทีท
่ ใี่ ห ้ใชสอยแต่
ละแห่งควรมีความหนาแน่นไม่เกิน 1 คนต่อ 4
ตารางเมตรของพืน
้ ทีอ
่ าคาร
(โดยคานึงถึงวัตถุและรายการทีอ
่ าจสง่ ผลกระทบต่อพืน
้ ทีว่ า่ งทัง้ หมด)
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 allowed in your
premises

1. Measure the length of available space for seated
customers.
2. Measure the width of available space for seated customers.
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 seated customers
allowed (excluding staff).
5. Consider items and objects that may impact the total free
space of the premise such as pylons and countertops.

วิธค
ี านวณจานวนของคนทีอ
่ นุญาตให้เข้ามาในสถานทีข
่ องคุณได้

1. วัดความยาวของพืน
้ ทีว่ า่ งสาหรับลูกค ้าทีน
่ ั่ งได ้
2. วัดความกว ้างของพืน
้ ทีว่ า่ งสาหรับลูกค ้าทีน
่ ั่ งได ้
3. คูณความกว ้างและความยาวเพือ
่ คานวณหาพืน
้ ทีข
่ องคุณเป็ นตารางเมต
ร
4. หารพืน
้ ที่ (ทีค
่ านวณเป็ นตารางเมตรไว ้แล ้ว) ด ้วย 4
เพือ
่ คานวณจานวนสูงสุดของลูกค ้าทีอ
่ นุญาตให ้นั่งได ้ (ไม่นับรวม
พนักงาน)
5. พิจารณารายการและวัตดุตา่ ง ๆ
่
ทีอ
่ าจมีผลกระทบต่อพืน
้ ทีว่ า่ งทัง้ หมดในสถานที่ เชน
เสาและเคาน์เตอร์

For example:

่
ยกต ัวอย่างเชน

10m wide x 18m long = 180 square metres. Divide 180 by 4 = 45

กว ้าง 10 เมตร x ยาว 18 เมตร = 180 ตารางเมตร 180 หาร 4 = 45

Maximum people allowed: 45

จานวนคนมากทีส
่ ด
ุ ทีอ
่ นุญาตได ้ คือ 45

Always round down to the nearest whole number.

ปั ดเศษลงเสมอเพือ
่ ให ้ได ้จานวนเต็ม

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

โปรดอย่างลืมทีจ
่ ะรักษาระยะห่างทางกายภาพ 1.5 เมตร ระหว่างโต๊ะ
และรักษาหลักสุขอนามัยของมือให ้ดี

How to determine how many people can get takeaway

ื้ สน
ิ ค้ากล ับบ้านได้
วิธก
ี าหนดจานวนคนทีส
่ ามารถซอ
ื้ สน
ิ ค ้ากลับบ ้านนัน
1. จานวนของคนทีซ
่ อ
้ ไม่จากัด
ตราบใดทีพ
่ วกเขาปฏิบัตต
ิ นตามหลักการเว ้นระยะห่างทางกายภาพทีป
่
ลอดภัย
ิ ค ้ากลับบ ้านนั น
2. ให ้แน่ใจว่า ทุกคนทีจ
่ ะรับสน
้ อยูห
่ า่ งจากคนอืน
่
ซงึ่ รวมถึง ลูกค ้าทีน
่ ั่งรับประทานอยูใ่ นร ้านด ้วย
ื้ อาหาร
3. คุณอาจสามารถให ้มีคนรออยูด
่ ้านนอกบนทางเท ้าสาหรับการซอ
หรือกาแฟกลับบ ้านได ้
4. คุณควรขอให ้ลูกค ้ารออยูด
่ ้านนอก
หากไม่มพ
ี น
ื้ ทีว่ า่ งพอภายในสถานทีข
่ องคุณ นั่นก็คอ
ื
หากคุณถึงขีดจากัดในการรับลูกค ้าแล ้ว
5. พิจารณาการทาเครือ
่ งหมายบนพืน
้ เพือ
่ ชว่ ยในการจัดคิว

1. The number of people getting takeaway is unlimited as long
as they can practise physical distancing safely.
2. Make sure anyone picking up takeaway is physically
distanced from other people, including patrons who are
dining in.
3. You may be able to have people wait outside on the
footpath for a takeaway coffee or meal.
4. Ask people to wait outside if there is not enough space
inside your premises for them. That is, if you have reached
your limit for customers.
5. Consider floor markings to support queuing.
How to manage indoor and outdoor space
•
•
•
•
•
•

Have a COVID Safety Plan.
Ask all patrons for their first name and phone number. If
provided, record it along with the date and time they attended
the venue. Details can be securely destroyed after 28 days.
Each indoor or outdoor space should have its own waitstaff if
possible.
If possible, have separate restroom facilities for each dining
area.
Manage bookings so patrons do not stay longer than two
hours.
Increase cleaning of high touch areas and restroom facilities.

้ ทีใ่ นอาคารและนอกอาคาร
วิธจ
ี ัดการก ับพืน
•
•

•
•
•
•

จะต ้องมีแผนความปลอดภัยจากโรค COVID
ื่ และหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา
สอบถามลูกค ้าทุกคนโดยให ้แจ ้งชอ
หากให ้รายละเอียดมาแล ้ว
จะต ้องบันทึกวันและเวลาทีพ
่ วกเขามายังสถานประกอบการ
รายละเอียดต่าง ๆ
สามารถทาลายทิง้ อย่างปลอดภัยได ้หลังจากผ่านไปแล ้ว 28 วัน
พืน
้ ทีใ่ นอาคารและนอกอาคารควรมีพนักงานบริการเฉพาะพืน
้ ที่
หากเป็ นไปได ้
หากเป็ นไปได ้
ให ้มีห ้องน้ าแยกต่างหากสาหรับแต่ละพืน
้ ทีท
่ จ
ี่ ัดให ้รับประทานอาหาร
จัดการเรือ
่ งการจองเพือ
่ ไม่ให ้ลูกค ้าอยูน
่ านเกินกว่าสองชวั่ โมง
ั ผัสมากและสงิ่ อานวยความสะด
เพิม
่ การทาความสะอาดพืน
้ ผิวทีม
่ ก
ี ารสม
วกในห ้องน้ า

This information is correct as of 19 June 2020. For the latest
advice on restrictions please check covid19.act.gov.au or call the
COVID-19 helpline on (02) 6207 7244.

ข ้อมูลนีถ
้ ก
ู ต ้อง ณ วันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2020
สาหรับคาแนะนาล่าสุดในเรือ
่ งข ้อจากัดต่าง ๆ กรุณาดูทเี่ ว็บไซต์
covid19.act.gov.au หรือโทรหา COVID-19 helpline ที่ (02) 6207 7244

The Business Resource Kit includes: guidelines for creating a
COVID Safety Plan; posters for displaying in your business
premises; fact sheets and case studies to provide up to date
information and clear advice; and other useful resources. Find the
kit at www.covid19.act.gov.au/resources

ชุดความรู ้ทางธุรกิจ (The Business Resource Kit) ประกอบด ้วย
แนวทางสาหรับการเตรียมแผนความปลอดภัยจากโรค COVID
้
โปสเตอร์สาหรับใชแสดงในสถานประกอบธุ
รกิจของคุณ เอกสารข ้อเท็จจริง
ึ ษาทีใ่ ห ้ข ้อมูลล่าสุดและคาแนะนาทีช
ั เจน
และกรณีศก
่ ด
อีกทัง้ ข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์อน
ื่ ๆ ค ้นหาชุดความรู ้นีไ
้ ด ้ทีเ่ ว็บไซต์
www.covid19.act.gov.au/resources

Canberra Business Advice and Support Service: Business owners
can receive up to four hours of free, tailored advice and access
online business development resources. Call (02) 6297 3121.

Canberra Business Advice and Support Service:
เจ ้าของธุรกิจสามารถเข ้าถึงแหล่งข ้อมูลออนไลน์ด ้านการพัฒนาธุรกิจและรับ
คาแนะนาทีป
่ รับมาเป็ นเฉพาะได ้ฟรี 4 ชวั่ โมง โทร (02) 6297 3121

Information in this factsheet is for illustrative purposes only and is
not an accurate representation of any particular business.

ข ้อมูลในเอกสารข ้อเท็จจริงนี้
มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ การนาเสนอเท่านัน
้ และไม่ได ้เป็ นตัวแทนทีถ
่ ก
ู ต ้องของธุรกิจเ
ิ้
ฉพาะใด ๆ ทัง้ สน

For updates, visit covid19.act.gov.au

สาหรับการอัปเดต ดูได ้ทีเ่ ว็บไซต์ covid19.act.gov.au

