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GUIDELINES FOR YOUR COVID SAFETY PLAN แนวทางการเตรียมแผนความปลอดภยัจากโรค COVID สําหรบัคุณ 
Effective 2 December 2020 มีผลบังคับใชว้ันท่ี 2 ธันวาคม 2020 

Thank you for working with us to reduce the impact 
of COVID-19 in the ACT. ขอบคุณทีร่่วมทํางานกบัเราเพ่ือช่วยลดผลกระทบของ COVID-19 ใน ACT 

This document provides guidance for the following 
businesses and undertakings that are required to 
develop a COVID Safety Plan: 

เอกสารนี้ใหค้ําแนะนําสําหรับธุรกิจและการดาํเนนิกิจการท่ีจําเป็นตอ้งพัฒนาแผนความปลอดภัยจากโรค 
COVID (COVID Safety Plan) ดังต่อไปนี ้

• Restaurants and cafes offering dine-in services 
(includes casino and hotel-based restaurants, bars 
and food courts 

• Gyms, health clubs and fitness or wellness centres 
• Yoga, Barre, Pilates and Spin facilities 
• Swimming pools 
• Boot camps and personal trainers 
• Personal services (e.g. hairdressers, barbers, nail 

salons, tattoo or body modification studios, day spas, 
and non-therapeutic massage services) 

• Steam-based services including saunas, steam 
rooms, steam cabinets and bathhouses 

• Organisers of weddings and funerals 
• Auction houses 
• Real estate agencies conducting open home 

inspections or auctions 
• Libraries 

• รา้นอาหารและรา้นคาเฟ่ท่ีมีบริการใหน้ั่งรับประทานไดใ้นรา้น (ซึ่งรวมถึง คาสิโนและรา้นอาหาร บาร์ 
และศูนย์อาหารต่าง ๆ  ท่ีเป็นส่วนหนึง่ของโรงแรมดว้ย) 

• โรงยิม คลับสุขภาพ และศูนย์ฟิตเนสหรือศนูย์สขุภาพ 
• สถานท่ีสําหรับการทําโยคะ บาร์เร พิลาทีส และปั่นจักรยานสปิน 
• สระว่ายนํ้า 
• การเขา้ค่ายฝึกอบรมและครูฝึกส่วนตวั 
• บริการส่วนบุคคล (ไดแ้ก่ รา้นทําผม รา้นตัดผม รา้นทําเล็บ รา้นสกัลายหรือเจาะแปลงร่างกาย 

สปากลางวัน และบริการนวดท่ีไม่เก่ียวกับการรักษา (non-therapeutic)) 
• บริการท่ีเก่ียวกับไอนํ้า ไดแ้ก่ หอ้งซาวน่า หอ้งอบไอนํ้า ตูอ้บไอนํ้า และโรงอาบนํ้า 
• ผูจ้ัดงานแต่งงานและงานศพ 
• การประมูลบา้น 
• ตัวแทนดา้นอสังหาริมทรัพย์ท่ีดาํเนินการใหเ้ขา้ตรวจชมบา้นแบบเปิดหรือการประมูล 
• หอ้งสมุด 

 



• Galleries, museums, national institutions or historic 
sites. 

• Clubs and licensed venues 
• Cinemas, movie theatres and open-air or drive-in 

cinemas 
• Choirs, bands and orchestras 
• Dance classes 
• Concert venues, theatres, arenas, auditoriums or 

outdoor venues 
• Indoor amusement centres, arcades, and outdoor or 

indoor play centres 
• Hotels 
• Organised sport 
• Betting agencies and gaming venues 

• หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ สถาบันประจําชาติ หรือสถานท่ีสาํคญัทางประวัติศาสตร์ 
• คลับหรือสถานประกอบการท่ีมีใบอนญุาต 
• โรงหนัง โรงภาพยนตร์ และโรงฉายหนังกลางแปลงแบบเปิดโล่งหรือขบัรถเขา้ชม 
• วงประสานเสียง วงดนตรี และวงออร์เคสตรา 
• ชัน้เรียนเตน้รํา 
• สถานท่ีจัดคอนเสริ์ต โรงละครเวที เวทีการแสดง หอประชุม หรือสถานท่ีจัดแสดงกลางแจง้ 
• สวนสนุกในร่ม อาเขต และศูนย์เคร่ืองเลน่ตา่ง ๆ  ท้ังในอาคารหรือนอกอาคาร 
• โรงแรม 
• กีฬาท่ีมีการจัดขึ้น 
• รา้นคา้ตัวแทนการเลน่พนนัและรา้นเลน่เกมต่าง ๆ 

For places of worship and religious ceremonies, a 
COVID Safety Plan is required for those who wish to 
increase gatherings to more than 25 people. 
 

สําหรับศาสนสถานและสถานประกอบศาสนพิธท่ีีตอ้งการเพิ่มจาํนวนผูชุ้มนุมมากกว่า 25 คนนั้น 
จําเป็นตอ้งมีแผนความปลอดภยัจากโรค COVID 

What is a COVID Safety Plan? แผนความปลอดภยัจากโรค COVID คอือะไร? 
A COVID Safety Plan is a plan that sets out how you will 
keep your employees and customers safe during the 
COVID-19 pandemic.  It will also help you ensure your 
business or undertaking is complying with relevant laws 
and regulations. 

แผนความปลอดภัยจากโรค COVID (COVID Safety Plan) 
คือแผนท่ีจัดทําขึ้นเพือ่กําหนดวธิีท่ีคณุจะช่วยทําใหลู้กจา้งและลูกคา้ของคุณปลอดภัยในช่วงการระบาดใ
หญ่ของ COVID-19  แผนนี้จะยังช่วยใหคุ้ณม่ันใจไดว้า่ 
ธุรกิจหรือการดําเนินการของคณุนัน้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 



Templates ตน้แบบเอกสาร 
The ACT does not require the use of a standard 
template for ACT businesses when developing their 
COVID Safety Plan.  This is to help maintain a level of 
flexibility for businesses.  

ACT ไม่ไดกํ้าหนดใหธุ้รกิจใน ACT ตอ้งใชต้น้แบบเอกสารมาตรฐานใด ๆ  
ในการพัฒนาแผนความปลอดภยัจากโรค COVID ของพวกเขา  
นี่จะเป็นการช่วยรักษาระดบัความยืดหยุ่นสาํหรับธรุกิจตา่ง ๆ  ได ้

Your COVID Safety Plan should consist of a document in 
a written or electronic form that can be produced during a 
compliance check.  When developing your COVID Safety 
Plan you should take into consideration the requirements 
of the Public Health Directions and any other 
requirements for your sector/industry specific to the ACT, 
along with the information and advice provided in these 
guidelines. 

แผนความปลอดภัยจากโรค COVID 
ของคุณควรประกอบดว้ยเอกสารท่ีเขยีนขึน้ดว้ยมือหรือเป็นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้
ซึ่งสามารถทําขึ้นมาในระหว่างการตรวจสอบการปฏิบตัิตามแนวทาง  
ในเวลาท่ีพัฒนาแผนความปลอดภยัจากโรค COVID นั้น 
คุณควรคํานึงถึงขอ้กําหนดตามแนวทางสาธารณสุข (Public Health Directions) และขอ้กําหนดอ่ืน ๆ  
ในภาคกิจการหรืออุตสาหกรรมของคณุเฉพาะสําหรับ ACT 
พรอ้มกับขอ้มูลและคําแนะนําท่ีใหไ้วใ้นแนวทางเหล่านีด้ว้ย 

It should include your policies in relation to matters 
outlined in these guidelines, including: 
• Ensuring physical distancing 
• Cleaning, sanitising and hygiene activities 
• Managing staff or customers presenting with illness 
• Additional requirements for certain businesses and 

organisations, including those required to request 
contact information from patrons or visitors and 
record it if received 

• Compliance and enforcement 

ซึ่งควรจะรวมถึงนโยบายของคุณท่ีเก่ียวขอ้งกับสาระสําคัญต่าง ๆ  ท่ีระบุไวใ้นแนวทางดงัตอ่ไปนี้ 
ซึ่งไดแ้ก่ 
• การใหค้วามแน่ใจดา้นการรักษาระยะห่างทางกายภาพ 
• กิจกรรมทําความสะอาด การฆ่าเชื้อ และกิจกรรมท่ีถูกสุขอนามัย 
• การปฏิบัติต่อพนักงานหรือลูกคา้ท่ีมีอาการป่วย 
• ขอ้กําหนดเพิ่มเติมสําหรับธุรกิจและองคก์รบางประเภท รวมถึง 

ประเภทท่ีตอ้งขอขอ้มูลการตดิตอ่จากลูกคา้หรือผูม้าเยือน และจดบนัทึก 
หากไดร้ับขอ้มูลเหล่านั้นมา 

• การปฏิบัติตามแนวทางและการบังคบัใช ้



Some jurisdictions and industry peak bodies have 
developed templates.  
 
For businesses seeking a template the NSW and 
Commonwealth Governments websites may have some 
useful information. Alternatively get in touch with your 
industry peak body. 

เขตการปกครองบางแห่งและหน่วยงานสูงสดุของภาคอุตสาหกรรมไดมี้การพัฒนาตน้แบบเอกสารนี ้ 
 
สําหรับธุรกิจท่ีกําลังมองหาตน้แบบเอกสาร อาจคน้หาไดจ้ากเว็บไซต์ของรัฐบาลรัฐ NSW และเครือรัฐ 
(Commonwealth) ซึ่งอาจมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์บางประการ 
หรืออาจติดต่อกับองค์กรระดับสงูสดุในอุตสาหกรรมของคณุ 

NSW COVID-safe business plans can be found on the 
NSW Government Safe Business web page 

ซึ่งสามารถหาดูแผนธรุกิจเพื่อความปลอดภัยจากโรค COVID-19 ในรัฐ NSW ไดท่ี้เพจ NSW 
Government Safe Business 
 

Return to Play in a COVID Safe Environment Plan แผนการกลับมาเล่นกีฬาในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัจากโรค COVID 

The ACT Government has developed specific guidelines 
for sporting clubs and venues to follow.  If your sporting 
organisation or club has a ‘Return to Play in a COVID 
Safe Environment Plan’, this will meet the requirements 
of the COVID Safety Plan.  Therefore, there is no 
requirement to produce an additional COVID Safety 
Plan. 

รัฐบาล ACT ไดพ้ัฒนาแนวทางเฉพาะสําหรับสโมสรกีฬาและสถานประกอบการดา้นกีฬาใหป้ฏิบตัิตาม  
หากองค์กรกีฬาหรือสโมสรกีฬาของคุณมี ‘แผนการกลับมาเลน่กีฬาในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัจากโรค 
COVID’ ซึ่งจะถือว่า คุณมีการปฏิบัติตามแผนความปลอดภยัจากโรค COVID แลว้  ดังนั้น 
จึงไม่มีความจําเป็นตอ้งเตรียมแผนความปลอดภัยจากโรค COVID เพิ่มเติมอีก 

Visit the Sports ACT website to download the guidelines 
for developing a Return to Play in a COVID Safe 
Environment plan. 

ไปท่ีเว็บไซต ์Sports ACT 
เพื่อดาวน์โหลดแนวทางสาํหรับการพฒันาแผนการกลับมาเล่นกีฬาในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัยจากโรค 
COVID 
 

AIS Return to Sport Toolkit AIS Return to Sport Toolkit 

Can be found on the Sports Australia website  สามารถหาดูไดท่ี้เว็บไซต ์Sports Australia  
 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe
https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe
https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe
https://www.sport.act.gov.au/about-us/covid19-news
https://www.sport.act.gov.au/about-us/covid19-news
https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport
https://www.sportaus.gov.au/return-to-sport


COVID Safety Plan for Adult Venues แผนความปลอดภยัจากโรค COVID ของสถานทีเ่ทีย่วสําหรบัผู้ใหญ่ 

The ACT Government has developed a specific plan for 
strip clubs, brothels and escort agencies to follow that 
offers specific advice for the industry and employees. 
For more information about developing a COVID Safety 
Plan for an adult venue go to the business and work 
section of the COVID-19 website. 

รัฐบาล ACT ไดพ้ัฒนาแผนเฉพาะสาํหรับคลับระบําเปลือ้งผา้ สถานคา้ประเวณ ีเอสคอร์ตเอเจนซี 
เพื่อใหป้ฏิบัติตามซึ่งเป็นการใหค้ําแนะนําเฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรมและผูท่ี้ทํางานในธรุกิจนี ้
สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาแผนความปลอดภยัจากโรค COVID 
ของสถานท่ีเท่ียวสาํหรับผูใ้หญ่ ไปท่ีเว็บไซต์ COVID-19 ในเพจธุรกิจและงาน 

Your obligations ภาระหน้าทีข่องคุณ 

The ACT Public Health Directions requires all venues, 
facilities and businesses that are permitted to open to 
develop a COVID Safety Plan. 

แนวทางดา้นสาธารณสขุของ ACT (ACT Public Health Directions) กําหนดใหส้ถานประกอบการ 
สถานอํานวยความสะดวก และธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งไดร้ับอนุญาตใหเ้ปิดทําการไดน้ัน้ 
ทําการพัฒนาแผนความปลอดภัยจากโรค COVID 

Your COVID Safety Plan does not need to be submitted 
for approval but must be available to be produced on 
request by compliance and enforcement officers. 

คุณไม่จําเป็นตอ้งย่ืนขออนมัุติแผนความปลอดภัยจากโรค COVID ของคุณ แต่คุณตอ้งมีเตรยีมไว ้
หากมีการขอตรวจดูโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีดแูลดา้นการปฏบิัติตามแนวทางและบังคบัใชก้ฎหมาย 

The development of a COVID Safety Plan is an 
important step in ensuring that you keep your staff and 
the broader community safe.  You should consult with 
your staff as you develop your COVID Safety Plan to 
ensure they are aware of their responsibilities and are 
able to carry them out. 

การพัฒนาแผนความปลอดภยัจากโรค COVID เป็นขั้นตอนสําคัญขั้นหนึ่งท่ีจะใหค้วามแน่ใจไดว้่า 
คุณมีการดูแลพนักงานและชุมชนในวงกวา้งใหป้ลอดภัย  
คุณควรปรึกษากับพนักงานของคุณในขณะท่ีพัฒนาแผนความปลอดภยัจากโรค COVID เพื่อใหแ้น่ใจว่า 
พวกเขาตระหนักถึงความรับผิดชอบและสามารถดําเนนิการตามแผนได ้

The COVID Safety Plan should identify the risks posed 
by COVID-19 to your staff (including contractors and 
volunteers), business and customers, and should be 
guided by these guidelines. 

แผนความปลอดภัยจากโรค COVID ควรระบุความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากโรค COVID-19 
ใหแ้ก่พนกังานของคุณทราบ (ซึ่งรวมถึง ผูรั้บเหมาและอาสาสมัคร) ธุรกิจและลูกคา้ 
และควรไดรั้บการชี้นําจากแนวทางนี้ 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restriction
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restriction
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restriction


Your COVID Safety Plan should be revisited and 
updated following further updates to public health advice, 
and any changes to the Public Health Directions.  The 
most recent Public Health Directions can be found on the 
COVID-19 website. 

แผนความปลอดภัยจากโรค COVID 
ของคุณควรไดรั้บการทบทวนและปรับปรุงใหทั้นสมัยตามคําแนะนําดา้นสาธารณสขุท่ีมีเพิ่มเตมิและมีการเ
ปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางสาธารณสขุ  แนวทางดา้นสาธารณสขุฉบับลา่สดุสามารถหาดูไดท่ี้เว็บไซต ์
COVID-19 
 

Not all the points in this checklist will apply to every 
business, and this checklist is not intended to be 
exhaustive. 

ไม่ใช่ว่ารายการตรวจสอบเหล่านี้ทุกขอ้จะนําไปใชไ้ดกั้บธรุกิจทุกประเภท 
และรายการตรวจสอบนีก็้ไม่ไดมี้จุดประสงค์ว่าจะตอ้งเป็นรายการท่ีละเอียดจนไม่มีท่ีต ิ

Completing a COVID Safety Plan does not replace your 
responsibilities under the Work Health Safety Act 2011 
(ACT). 

การเตรียมแผนความปลอดภยัจากโรค COVID 
ท่ีแลว้เสร็จไม่ไดท้ดแทนความรับผดิชอบของคณุภายใตพ้ระราชบญัญตัิความปลอดภัยดา้นสุขภาพในกา
รทํางาน ค.ศ. 2011 ของ ACT (Work Health Safety Act 2011 (ACT)) แต่อย่างใด 

Venue capacity and calculating usable space ความจุของสถานประกอบการและการคํานวณพ้ืนทีใ่ช้สอย 

All businesses and undertakings should restrict their 
capacity as outlined in the Public Health Directions.  
› 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 
 

ธุรกิจและการดําเนินกิจการทุกประเภทควรเขม้งวดเร่ืองความจุของสถานประกอบการของพวกเขา 
ตามท่ีระบุไวใ้นแนวทางดา้นสาธารณสขุ  
› สถานประกอบการแต่ละแห่งสามารถรองรับได ้25 คน ตลอดท่ัวท้ังสถานประกอบการ  
› หากสถานประกอบการแห่งใดตอ้งการรองรับลูกคา้มากกว่า 25 คน จะตอ้งใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยท้ังในและนอกอาคารแต่ละแห่ง (ไม่นับรวมพนักงาน) 
โดยท่ีพวกเขาตอ้งใชแ้อป Check In CBR เพื่อวัตถุประสงค์ดา้นการติดตามผูส้มัผัสโรค   
› หากสถานประกอบการไม่ใชแ้อป Check In CBR พวกเขาสามารถใชก้ฎ 1 คนต่อ 4 
ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยในอาคาร และใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรสําหรับพื้นท่ีใชส้อยนอกอาคาร (ไม่นับรวมพนักงาน)   
› จํากัดจํานวนมากสดุท่ี 500 คนสําหรับพื้นท่ีแตล่ะแห่ง 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work
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You should refer to the fact sheet that assists you to 
calculate your the usable space for your business which 
can be found on the signs and factsheets section of the 
COVID-19 website 

คุณควรอา้งอิงเอกสารขอ้เท็จจริงซึง่จะชว่ยใหคุ้ณคํานวณพื้นท่ีใชส้อยสําหรับธุรกิจของคณุ 
ซึ่งสามารถหาดูไดจ้ากเพจป้ายและเอกสารขอ้เท็จจริงท่ีเวบ็ไซต ์COVID-19 

You should only factor in usable space when calculating 
how many people you can have in your premises.  
Usable space means the space that people can freely 
move around in, but does not include: 
• Stages and similar areas, 
• Restrooms, changerooms and similar areas, 
• Areas occupied by fixtures, fittings and displays, and 
• Staff only areas and areas that are closed off or not 

being used. 

คุณควรคํานึงถึงปัจจยัในพืน้ท่ีใชส้อย 
เม่ือคํานวณจํานวนคนท่ีคุณสามารถรองรับไดใ้นสถานประกอบการของคุณเท่านัน้  พื้นท่ีใชส้อย หมายถึง 
พื้นท่ีท่ีผูค้นสามารถเคลื่อนท่ีไปมาไดอ้ย่างอิสระภายในพื้นท่ีนั้น แต่ไม่รวมถึง 
• เวทีการแสดงและพื้นท่ีท่ีคลา้ยคลึงกัน 
• หอ้งนํ้า หอ้งเปลี่ยนเสื้อผา้ และพื้นท่ีท่ีคลา้ยคลึงกัน 
• พื้นท่ีท่ีมีอุปกรณ์ติดตั้งถาวร อุปกรณ์เสริม และการจัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ  และ 
• พื้นท่ีสําหรับพนักงานเท่านัน้ และพื้นท่ีซึง่หา้มเขา้หรือไม่ไดเ้ปิดใชง้าน 

Physical distancing การรกัษาระยะห่างทางกายภาพ 
• All businesses and undertakings should implement 

physical distancing as outlined in the Public Health 
Directions. 

• ธุรกิจและการดําเนินกิจการทุกประเภทควรปฏิบตัิตามมาตรการรักษาระยะห่างทางกายภาพ 
ดังท่ีระบุไวใ้นแนวทางสาธารณสุข 

• Ensure appropriate physical distancing measures 
are in place, including maintaining a distance of 1.5 
metres between people who do not know each other 
wherever possible. 

• ใหแ้น่ใจว่าไดว้างมาตรการการรักษาระยะห่างทางกายภาพท่ีเหมาะสมไวแ้ลว้ 
รวมถึงการรักษาระยะห่าง 1.5 เมตรระหว่างบุคคลท่ีไม่รูจ้ักกันในทุก ๆ  ท่ีท่ีสามารถทําได ้

• For more information about how to implement 
physical distancing measures in your premises go to 
go to the business and work section of the COVID-
19 website. 

• สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธกีารใชม้าตรการรักษาระยะห่างทางกายภาพในสถานประกอบการข
องคุณ หาดูไดท่ี้เพจธุรกิจและงานของเวบ็ไซต ์COVID-19 
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Cleaning, Sanitising and Hygiene Activities กจิกรรมทําความสะอาด การฆ่าเช้ือ และกจิกรรมทีถู่กสุขอนามยั 
• All businesses and undertakings are required to 

demonstrate appropriate hand and general hygiene.  
• Businesses should also ensure they maintain 

appropriate cleaning and sanitising practices and 
supplies. 

• It is strongly recommended that all people working 
within a business, whether they be owners, 
employees or contractors, undertake relevant 
training. 

• A range of training options are available, some of 
which are nationally recognised and free to 
complete. 

• For more information on COVID-19 infection control 
training go to Skills ACT website 

• Checklists about keeping your workplace COVID 
safe can be found on the Safework Australia 
website 

• For practical resources go to the signs and 
factsheets page on the COVID-19 website 

• ธุรกิจและการดําเนินกิจการทุกประเภทจําเป็นตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงสขุอนามัยของมือและสุขอนามัยท่ัว
ไปท่ีเหมาะสม  

• ธุรกิจยังควรตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยว่า 
มีการรักษาการปฏิบัติและการจัดหาวธิีดา้นทําความสะอาดและฆ่าเชือ้อย่างเหมาะสม 

• เราขอแนะนําเป็นอย่างย่ิงใหทุ้กคนท่ีทํางานในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเจา้ของ พนักงานหรือผูรั้บเหมา 
ผ่านการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

• นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย 
ซึ่งเป็นท่ีรูจ้ักกันดใีนระดับประเทศและเขา้อบรมไดฟ้รี 

• สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการฝึกอบรมเรื่องการควบคมุการติดเชือ้ COVID-19 ไปท่ีเว็บไซต ์
Skills ACT 

• รายการตรวจสอบเก่ียวกับการรักษาใหส้ถานท่ีทํางานของคุณปลอดภัยจากโรค COVID 
สามารถหาดูไดท่ี้เว็บไซต ์Safework Australia 

• สําหรับแหล่งขอ้มูลท่ีปฏิบตัิไดจ้ริง ไปท่ีเพจป้ายและเอกสารขอ้เท็จจริงท่ีเวบ็ไซต ์COVID-19 

Managing staff or patrons/visitors presenting with 
illness การปฏบิตัติ่อพนกังานหรือลูกคา้/ผู้มาเยอืนทีมี่อาการป่วย 

• The Government is urging everyone to stay home if 
they are unwell. This applies to staff and the 
broader community. 

• Businesses and undertakings should be prepared to 
turn patrons or visitors away if they have clear 
symptoms of illness. 

• รัฐบาลกําลังเรียกรอ้งใหทุ้กคนอยู่กับบา้น หากพวกเขาไม่สบาย 
ซึ่งมีผลใหใ้ชกั้บพนักงานและชุมชนในวงกวา้ง 

• ธุรกิจและการดําเนินกิจการควรเตรียมพรอ้มท่ีจะปฏิเสธลูกคา้หรือผูม้าเยือนไม่ใหเ้ขา้มาในสถานท่ี 
หากพวกเขาแสดงอาการป่วยอย่างชดัเจน 

https://www.skills.act.gov.au/Infection%20Control%20Training
https://www.safeworkaustralia.gov.au/collection/covid-19-resource-kit
https://www.safeworkaustralia.gov.au/collection/covid-19-resource-kit
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.skills.act.gov.au/Infection%20Control%20Training
https://www.skills.act.gov.au/Infection%20Control%20Training
https://www.safeworkaustralia.gov.au/collection/covid-19-resource-kit
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets


• 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 

• Ensure your staff are aware of any workplace 
policies on paid pandemic leave, if available. 

• If a direction is issued requiring your workplace to 
close due to confirmed case of COVID19 
contamination, you must notify WorkSafe ACT. 

• เงินช่วยเหลือความยากลําบากในการแยกกักตัว (Hardship Isolation Payment) 
มีใหกั้บคนงานท่ีมีสิทธิ์ซึง่ไม่สามารถไปทํางานไดช้ัว่คราวตามคําแนะนาํหรือแนวทางดา้นสาธารณสุ
ขท่ีเก่ียวกับ COVID-19  สําหรับขอ้มูลเพิ่มเตมิ ไปท่ีเพจครอบครัวและครัวเรือน 

• ใหแ้น่ใจว่า 
พนักงานของคุณรับทราบนโนบายในสถานท่ีทํางานท่ีเก่ียวกับการจ่ายเงินตามวันลาเนื่องจากการระบ
าดใหญ ่(pandemic leave) ถา้มี 

• หากมีคําสั่งออกมาใหส้ถานท่ีทํางานของคุณปิดทําการเนื่องจากมีกรณียืนยันของการปนเป้ือนเชือ้ 
COVID-19 คุณจะตอ้งแจง้ WorkSafe ACT 

Additional Requirements ขอ้กําหนดเพิม่เตมิ 

Some businesses and organisations will be required to 
provide additional information in their COVID Safety 
Plans and request contact information from patrons and 
visitors and record such details if they are provided. 

ธุรกิจและองค์กรบางประเภทจะตอ้งใหข้อ้มูลเพิม่เติมในการปฏบิัตติามแผนความปลอดภยัจากโรค 
COVID-19 และจะตอ้งขอขอ้มูลการติดตอ่จากลกูคา้และผูม้าเยือน 
อีกท้ังยังตอ้งบันทึกรายละเอียดดงักลา่ว หากไดรั้บขอ้มูล 

Collecting contact details การเก็บขอ้มูลรายละเอียดการตดิตอ่ 
We understand the process of collecting information 
from every patron is time consuming. Fast access to 
accurate and complete records helps ACT Health to 
quickly alert people who may have been in contact with 
COVID-19 if required. Most people would now be aware 
of the requirements for businesses to request patron 
details for contact tracing, and patrons happy to oblige 

เราเขา้ใจว่ากระบวนการเก็บขอ้มูลจากลกูคา้ทุกคนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลา 
การเขา้ถึงบันทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์นัน้จะช่วยเหลือ ACT Health ใหเ้ตือนผูค้นท่ีอาจสมัผัสกับ 
COVID-19 ไดอ้ย่างรวดเร็ว หากจําเป็น ตอนนี ้คนสว่นใหญ่ทราบดีวา่มีการกําหนดใหธ้รุกิจต่าง ๆ  
ขอรายละเอียดของลูกคา้เพือ่การติดตามผูส้ัมผัสโรค และพวกเขายินดท่ีีจะปฏบิัตติาม 

The following businesses must request all patrons 
provide their first name and contact details: ธุรกิจต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้จะตอ้งรอ้งขอใหลู้กคา้ทุกคนแจง้ชือ่และรายละเอียดการติดต่อของพวกเขาไว ้

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/economic-survival-package/families-and-households
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• Restaurants and cafes offering dine-in services 
(includes casino and hotel-based restaurants, bars 
and food courts) 

• Gyms, health clubs and fitness or wellness centres 
• Yoga, barre, pilates and spin facilities 
• Boot camps and personal trainers 

• รา้นอาหารและรา้นคาเฟ่ท่ีมีบริการใหน้ั่งรับประทานไดใ้นรา้น (ซึ่งรวมถึงคาสิโนและบริการรา้นอาหาร 
บาร์ และศูนย์อาหารต่าง ๆ  ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมดว้ย) 

• โรงยิม คลับสุขภาพ และศูนย์ฟิตเนสหรือศนูย์สขุภาพ 
• สถานท่ีสําหรับการทําโยคะ บาร์เร พิลาทีส และปั่นจักรยานสปิน 
• การเขา้ค่ายฝึกอบรมและครูฝึกส่วนตวั 

• Personal services (includes hairdressers, barbers, 
nail salons, tattoo or body modification studios, day 
spas, and non-therapeutic massage services) 

• Organisers of weddings and funerals 
• Auction houses 
• Real estate agencies conducting open home 

inspections or auctions 
• Clubs, licensed venues and nightclubs that are 

operating as bars 
• Cinemas, movie theatres and open air or drive-in 

cinemas 
• Concert venues, theatres, arenas or auditoriums 
• Conference and convention venues 
• Indoor amusement centres, arcades and indoor play 

centres 
• Hotels 
• Betting agencies and gaming venues 
• Strip clubs, brothels and escort agencies 
• Places of worship where gatherings will exceed 25 

people 

• บริการส่วนบุคคล (ไดแ้ก่ รา้นทําผม รา้นตัดผม รา้นทําเล็บ รา้นสกัลายหรือเจาะแปลงร่างกาย 
สปากลางวัน และบริการนวดท่ีไม่เก่ียวกับการบําบัดรักษา (non-therapeutic)) 

• ผูจ้ัดงานแต่งงานและงานศพ 
• การประมูลบา้น 
• ตัวแทนดา้นอสังหาริมทรัพย์ท่ีดาํเนินการใหเ้ขา้ตรวจชมบา้นแบบเปิดหรือการประมูล 
• สโมสร สถานประกอบการท่ีมีใบอนุญาต และไนท์คลบัท่ีเปิดเป็นบาร์ 
• โรงหนัง โรงภาพยนตร์ และโรงฉายหนังกลางแปลงแบบเปิดโล่งหรือขบัรถเขา้ชม 
• สถานท่ีจัดคอนเสริ์ต โรงละครเวที เวทีการแสดง หรือหอประชุม 
• สถานท่ีจัดงานประชุมและสถานประกอบการเพื่อการอบรมสมัมนา 
• สวนสนุกในร่ม อาเขต และศูนย์เคร่ืองเลน่ตา่ง ๆ  ในอาคาร 
• โรงแรม 
• รา้นคา้ตัวแทนการเลน่พนนัและรา้นเลน่เกมต่าง ๆ 
• คลับระบําเปลื้องผา้ สถานคา้ประเวณ ีเอสคอร์ตเอเจนซี 
• ศาสนสถาน ซึ่งจะมีการชมุนุมเกิน 25 คน 

Physical and electronic security must be considered to 
help guarantee that your patrons’ personal information is 
secure and the workspace can facilitate good privacy 
practices. 

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางอิเลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งมีการพจิารณาควบคูกั่นไปเพื่อช่วยรับ
ประกันไดว้่า ขอ้มูลส่วนตัวของลกูคา้มีความปลอดภยั 
และสถานท่ีทํางานนั้นสามารถเอ้ืออํานวยตอ่การปฏิบตัิดา้นความเป็นสว่นตัวท่ีดีได ้



Check In CBR required for those applying the one 
person per two square metre rule indoors ผู้ทีใ่ช้กฎ 1 คนต่อ 2 ตารางเมตรในอาคารจะตอ้งใช้แอป Check In CBR 

The Check In CBR app is a contactless, secure and 
convenient way for customers to sign into a Canberra 
venue.  

แอป Check In CBR เป็นแอปท่ีไม่ตอ้งมีการสัมผัส มีความปลอดภยั 
และสะดวกสําหรับลูกคา้ในการลงชือ่เขา้สูส่ถานประกอบการในกรุงแคนเบอร์รา 

The app enables individuals to check-in to venues and 
have their data stored securely with ACT Health in the 
event contact tracking is needed. 

แอปนี้เอ้ืออํานวยใหผู้ใ้ชเ้ช็กอินเขา้สูส่ถานประกอบการได ้
และขอ้มูลของพวกเขาจะมีการเก็บไวอ้ย่างปลอดภัยกับ ACT Health 
หากเกิดเหตุการณ์ท่ีจําเป็นตอ้งมีการติดตามผูส้ัมผสัโรค 

When you register your business you will be provided a 
unique QR code unique, customers with the Check In 
CBR app simply scan the QR code and show your staff 
that they have successfully checked in. 

เม่ือคุณลงทะเบียนธรุกิจของคณุกับแอปนีแ้ลว้ คุณจะไดร้ับรหัส QR code ท่ีเป็นของคุณแตเ่พียงผูเ้ดยีว 
ลูกคา้ท่ีมีแอป Check In CBR สามารถสแกนรหัส QR code 
และนําผลการเช็คอินมาแสดงใหพ้นกังานของคุณทราบวา่ พวกเขาไดเ้ชค็อินเรียบรอ้ยแลว้ 

To find out more and register your business visit the 
Check In CBR page on the COVID-19 website. 

สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนธุรกิจของคณุ ไปท่ีเพจ Check In CBR บนเว็บไซต ์COVID-
19 

Electronic collection (preferred method) การเก็บขอ้มูลทางอเิล็กทรอนกิส ์(วธีิทีค่วรใช้) 

Check In CBR is the preferred method of electronic 
collection and is a requirement for businesses applying 
the one person per two square metre rule indoors. 

แอป Check In CBR เป็นวิธีท่ีควรใชใ้นการเก็บขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส ์
และเป็นขอ้กําหนดของธุรกิจต่าง ๆ ท่ีใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 ตารางเมตรของพื้นท่ีใชส้อยในอาคาร 



Businesses collecting personal data via other electronic 
means (such as an iPad) must ensure systems are 
privacy compliant 

ธุรกิจต่าง ๆ  ท่ีเก็บขอ้มูลส่วนตวัดว้ยเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกสอ่ื์น ๆ  (เช่น iPad) 
จะตอ้งใหแ้น่ใจไดว้่าระบบท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกับมาตรการความเป็นส่วนตวั 

Devices should also not be handed to patrons to enter 
their personal details as this creates a hygiene risk. 
Instead, have your staff operate the device. 

คุณไม่ควรย่ืนอุปกรณ์ไปใหลู้กคา้กรอกรายละเอียดสว่นตวัของพวกเขาเอง 
ซึ่งจะเป็นการทําใหเ้กิดความเสีย่งดา้นสขุอนามัยได ้
คุณควรใหพ้นักงานของคุณเป็นผูใ้ชอุ้ปกรณ์แทนลูกคา้ 

Ensure passwords are regularly changed and your 
application protects data against unauthorised access. 

ใหแ้น่ใจว่า 
มีการเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เป็นประจาํและแอปพลเิคชันของคณุสามารถปกป้องขอ้มูลจากการเขา้ใชร้ะบบโด
ยไม่ไดรั้บอนุญาตได ้

Paper-based collection การเก็บขอ้มูลดว้ยการจดในกระดาษ 

Consider having a staff member requesting patrons’ 
details on arrival (or once they are seated) on a form 
that is kept private from other patrons. 
Once filled in, the forms should be kept in a place that is 
secure and out of sight of other patrons and 
unauthorised persons. 

พิจารณาการจัดใหมี้พนักงานหนึ่งคนคอยขอเก็บขอ้มูลของลูกคา้เม่ือมาถึง (เม่ือพวกเขาไดท่ี้นั่งแลว้) 
โดยจดในแบบฟอร์มท่ีสามารถเก็บรักษาไวอ้ย่างเป็นความลับจากลกูคา้ท่านอ่ืน 
เม่ือกรอกขอ้มูลแลว้ 
ควรเก็บแบบฟอร์มไวใ้นสถานท่ีท่ีปลอดภยัและลับสายตาจากลกูคา้คนอ่ืนหรือผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต 

Compliance and enforcement การปฏบิตัติามแนวทางและการบงัคบัใช้ 
Developing and following a COVID Safety Plan is an 
important step in keeping your staff, customers, and the 
broader community safe as we continue to manage the 
impacts of the pandemic.  
Compliance efforts will be focused on education and 
support. However, penalties could apply and may be 
issued for those who put the community at risk through 
serious or repeated breaches of the legal requirements 
and obligations. 

การพัฒนาและปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยจากโรค COVID 
เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญในการรักษาความปลอดภัยใหพ้นกังานของคณุ ลูกคา้ และชุมชนในวงกวา้ง 
ในขณะท่ีเราจัดการกับผลกระทบของการระบาดใหญ่อย่างตอ่เนือ่ง  
ความพยายามในการปฏิบตัิตามแนวทางจะมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาและการสนบัสนนุ อย่างไรก็ตาม 
อาจมีการนําบทลงโทษออกใช ้
และอาจนําไปใชกั้บบุคคลท่ีทําใหชุ้มชนมีความเสีย่งผ่านการละเมิดขอ้กําหนดและภาระผูกพันทางกฎหม
ายอย่างรา้ยแรงหรือการทําผิดซํ้า ๆ 

Signage การตดิป้าย 



All venues, facilities and businesses must clearly display 
occupancy allowance at entrance to each venue or 
space. 

สถานประกอบการ 
สถานอํานวยความสะดวกและธรุกิจท้ังหมดจะตอ้งจัดแสดงวธิีท่ีอนญุาตใหเ้ขา้ใชส้ถานท่ีอย่างชัดเจนท่ีทา
งเขา้ของสถานประกอบการหรือพื้นท่ีแต่ละแห่ง 

Consider also displaying information to your customers 
and staff about your COVID Safety Plan. 

พิจารณาเร่ืองการติดป้ายแสดงขอ้มูลเพื่อแจง้ลกูคา้และพนักงานของคณุเก่ียวกับแผนความปลอดภัยจาก
โรค COVID ดว้ย 

• Templates for posters and signage are available on 
the signs and factsheets page of the COVID-19 
website 

• Consider placing your COVID Safety Plan on your 
website or Facebook page. 

• ตน้แบบเอกสารของโปสเตอร์และป้ายมีอยู่ท่ีเพจป้ายและเอกสารขอ้เท็จจริงท่ีเว็บไซต ์COVID-19 
• พิจารณาเร่ืองแสดงแผนความปลอดภยัจากโรค COVID บนเว็บไซต์หรือหนา้เพจเพซบุ๊กของคุณ 

Review and monitor ตรวจสอบและเฝ้าระวงั 

• This document provides an overview of the risks 
that are likely to apply to most or all businesses.. 
You should consider and address risks that may be 
specific to your business. 

• Regularly review your policies and procedures to 
ensure they are consistent with current directions 
and advice provided by ACT Health. 

• Ensure there is an accessible copy of your COVID 
Safety Plan available on your premises as it must 
be produced if requested from a relevant 
compliance and enforcement officer. This may 
include producing an electronic copy. 

• เอกสารนี้ใหภ้าพรวมของความเสี่ยงท่ีน่าจะนําไปใชไ้ดกั้บธรุกิจสว่นใหญห่รือทุกธุรกิจ 
คุณควรพิจารณาและจัดการกับความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นเฉพาะต่อธรุกิจของคณุ 

• ตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนปฏบิัตงิานของคณุอย่างสม่ําเสมอ 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าสอดคลอ้งกับแนวทางและคําแนะนําในปจัจุบนัท่ีจดัใหโ้ดย ACT Health 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า คุณมีสําเนาของแผนความปลอดภยัจากโรค COVID 
ในสถานประกอบการของคณุท่ีเขา้ถึงไดเ้สมอ 
หากคุณตอ้งนํามาแสดงเม่ือไดรั้บการรอ้งขอจากเจา้หนา้ท่ีกํากับดแูลดา้นการปฏบิัติตามแนวทางและ
การบังคับใชท่ี้เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจรวมถึง การแสดงสาํเนาอิเล็กทรอนกิส์ดว้ย 

https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets
https://www.covid19.act.gov.au/signs-and-factsheets


Failure to comply with directions may result in significant 
penalties.  
 
Have a question? Looking for advice about operating in 
a COVID safe environment? Call the Access Canberra 
Business Liaison Line on (02) 6205 0900. 

การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านีอ้าจส่งผลใหมี้บทลงโทษหนกั  
 
มีขอ้สงสัยหรือไม่? คุณกําลังหาคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัยจากโรค 
COVID หรือไม่? โทรหาสาย Access Canberra Business Liaison Line ท่ี (02) 6205 0900 

 

 

 


