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10 กุมุภาพันัธ์ ์2021
 

แผนความปลอดภัย COVID-19
มผีลตัั้�งแต่ั้วนัทีี่� 12 กุุมภาพันัธ์ ์2021

บริกิุาริเสริมิความงามและอยา่งอ่�นๆ (ริวมถึึงสปา ที่ำาเล็บ แวก็ุซิ้ิ�ง  
แที่นนงิ และริา้นเสริมิสวย สถึานอาบอบนวด และบริกิุาริที่ำาริอยสกัุ)

เริาจัดัที่ำาแผนความปลอดภัย COVID-19 นี�ขึ้ึ�น  
เพั่�อช่ว่ยสริา้งและริกัุษาสิ�งแวดล้อมทีี่�ปลอดภัยให้คุ้ณ พันกัุงานและลกูุค้าขึ้องคุณ

ทำำ�แผนก�รน้�โดยปรกึษ�ห�รอืกับพนกัง�นและใช้ร้ว่มกัน เพื�อเปน็แนวทำ�งหยุดยั�งก�รแพรร่ะบ�ดของ COVID-19  
ใหช้้ะลอลงและสร�้งคว�มมั�นใจใหแ้ก่ลกูค้�ว�่ปลอดภััยในก�รใช้บ้รกิ�รของคณุ อ�จต้้องอัพเดทำแผนก�รในอน�คต้  
เมื�อขอ้บงัคับและคำ�แนะนำ�เปล้�ยนแปลง – คณุแก้ไขแผนก�รไดถ้้้�พมิพอ์อกไวห้รอืเซฟไว ้หรอือ�จจะด�วน์โหลดหรอืทำำ�แผนก�รฉบบัใหมไ่ด้

ธุุรกิจทำกุประเภัทำต้้องปฏิิบติั้ต้�มคำ�สั�งของก�รส�ธุ�รณสขุเก้�ยวกับ COVID-19 ในปัจจุบนั และปอ้งกันก�รเส้�ยงภััยของพนกัง�นและผูอื้�นต้�ม 
กฎเกณฑ์์เก้�ยวกับสขุอน�มยัและคว�มปลอดภััยในก�รทำำ�ง�น ห�ขอ้มูลและคำ�แนะนำ�สำ�หรบัอุต้ส�หกิจไดจ้�กเวบ็ไซต์้ nsw.gov.au

ริายละเอียดธุ์ริกิุจั

ช่่�อธุ์ริกิุจั:

ที่ำาแผนกุาริโดย:

อนมุติัั้โดย:

> ห้ลักุปฏิิบติัั้สำาห้ริบัธุ์ริกิุจั
ห้ลักุปฏิิบติัั้นี�สำาห้ริบัสถึานทีี่�ที่ำางานขึ้องคณุและกุาริปฏิิบติัั้ทีี่�คณุต้ั้องจัดัเพั่�อให้ล้กูุค้าและพันักุงานปลอดภัย

ห้ลักุปฏิิบติัั้ กุาริปฏิิบติัั้

ความเปน็อยูที่ี่�ดีขึ้องพันักุงานและลกูุค้า

กันพนักง�นและลกูค้�ท้ำ�ไมส่บ�ยออกจ�กสถ้�นบรกิ�ร

จดัห�ขอ้มูลและฝึึกอบรมพนักง�นเก้�ยวกับ COVID-19  
รวมถึ้งเวล�ท้ำ�ควรไปรบัก�รต้รวจ ก�รอยูห่�่งกัน สวมหน�้ก�ก  
และทำำ�คว�มสะอ�ด

ใหพ้นกัง�นเข�้ใจสทิำธุใินก�รหยุดง�นถ้้�เข�ปว่ยหรอืต้้องแยกอยูต่้�มลำ�พงั

แสดงเงื�อนไขในก�รเข�้สถ้�นท้ำ� (ทำ�งเวบ็ไซท์ำ สื�อมวลช้น ต้รงทำ�งเข�้)

ปลอดภัยจาก COVID ดำเนินธุรกิจได้
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ความเปน็อยูที่ี่�ดีขึ้องพันักุงานและลกูุค้า

สถ้�นท้ำ�หรอืสิ�งอำ�นวยคว�มสะดวกอื�น ๆ ภั�ยในบรเิวณต้้องดำ�เนนิก�รต้�ม
แผนคว�มปลอดภััย COVID-19 ต้�มคว�มเหม�ะสม ห�กบนัทึำกร�ยละเอ้ยดก�ร
ติ้ดต่้อไวท้ำ�งอิเล็กทำรอนิกสเ์มื�อเข�้สูส่ถ้�นท้ำ�หลักในวนัท้ำ�เก้�ยวขอ้ง อ�จไมจ่ำ�เปน็
ต้้องรวบรวมร�ยละเอ้ยดก�รติ้ดต่้อเพิ�มเติ้มดว้ยวธิุก้�รทำ�งอิเล็กทำรอนกิสอ้์ก
ห�กไมม่ก้�รเข�้ถึ้งบรเิวณส�ธุ�รณะอื�น ๆ ในสถ้�นท้ำ�ยอ่ย อย�่งไรก็ต้�มต้้อง
บนัทึำกร�ยละเอ้ยดก�รติ้ดต่้อเพิ�มเติ้มและเวล�ในก�รเข�้สถ้�นท้ำ�ยอ่ยเหล่�น้�  
ซึ�งไดแ้ก่ โรงยมิในรม่ ไนต์้คลับ ร�้นอ�ห�รในท้ำ�พกั ผบัและบ�ร์

ห้ลักุปฏิิบติัั้ กุาริปฏิิบติัั้

อยูห่้า่งกัุน

คว�มจุต้้องไมเ่กินลกูค้�หนึ�งคนในเนื�อท้ำ� 2 ต้�ร�งเมต้ร  
เดก็ก็นบัรวมอยูใ่นอัต้ร�คว�มจุ

จดัใหม้ห้น�้ก�กสำ�หรบัลกูค้�ถ้้�เข�ต้้องก�รสวม  
โดยเฉพ�ะในบรเิวณภั�ยในท้ำ�อ�จไมส่ะดวกในก�รรกัษ�ระยะห�่งกัน

ลดก�รแออัดเมื�อใดก็ต้�มท้ำ�ทำำ�ได ้ 
และสนบัสนุนก�รอยูห่�่งกันโดยทำำ�เครื�องหม�ยไวบ้นพื�นในบรเิวณท้ำ�เข�้คิวรอ  
เช้น่ต้รงบรเิวณเค�น์เต้อร์

ถ้้�ทำำ�ไดค้วรใหพ้นักง�นอยูห่�่งกัน (รวมถึ้งเวล�อ�ห�รและขณะอยูใ่น
ท้ำ�ทำำ�ง�นหรอืในหอ้งประชุ้ม) และกำ�หนดใหพ้นกัง�นมจุ้ดทำำ�ง�นประจำ� 
ถ้้�พนกัง�นไมส่�ม�รถ้รกัษ�ระยะห�่งได ้หรอืทำำ�ง�นในบทำบ�ทำท้ำ�ต้้อง
ปฏิิสมัพนัธุกั์บส�ธุ�รณะ ขอแนะนำ�อย�่งจรงิจงัว�่ต้้องสวมหน�้ก�ก  
ถ้้�เหม�ะสม

จดัท้ำ�นั �งในบรเิวณรอคอยและบรเิวณใหบ้รกิ�รต้�มกำ�หนดก�รห�่งกัน  
1.5 เมต้รเท่ำ�ท้ำ�ส�ม�รถ้ทำำ�ได้

ใช้โ้ทำรศััพท์ำ หรอืวดิทั้ำศันส์ำ�หรบัก�รประชุ้มท้ำ�จำ�เปน็ถ้้�จดัได้

สบัหล้กเวล�เริ�มง�นและหยุดพกัของพนกัง�นถ้้�จดัได้อย�่งสมเหต้ผุล

พจิ�รณ�เครื�องก้ดขว�ง เช้น่เพล็กซ้�กล�ส 
รอบเค�นเ์ต้อรบ์รเิวณท้ำ�มก้�รติ้ดต่้อกับลกูค้�จำ�นวนม�ก

พจิ�รณ�ก�รสง่ของและจดัก�รสง่/ก�รออกอินวอยซโ์ดยไมต้่้องติ้ดต่้อกัน  
ถ้้�จดัได้

กำ�หนดหลักปฏิิบติั้ในก�รจดัก�รกับก�รชุ้มนมุท้ำ�อ�จเกิดขึ�นภั�ยนอกสถ้�นท้ำ� 
ในทัำนท้ำ
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ห้ลักุปฏิิบติัั้ กุาริปฏิิบติัั้

สขุึ้อนามยัและกุาริที่ำาความสะอาด

ใช้ห้ลักปฏิิบติั้สขุอน�มยัมอืท้ำ�ด้

ต้้องแนใ่จว�่หอ้งนำ��เพย้บพรอ้มดว้ยสบูล้่�งมอืและกระด�ษเช้ด็มอืหรอืเครื�อง
เป�่มอื

พื�นผวิท้ำ�ลกูค้�แต้ะต้้องควรทำำ�คว�มสะอ�ดดว้ยดเ้ทำอรเ์จนท์ำหรอืนำ��ย�ฆ่�่เช้ื�อ 
หรอืทำำ�คว�มสะอ�ดหลังลกูค้� ผ�้เช้ด็ตั้วและผ�้ปูท้ำ�นอนควรซกัหลังลกูค้�ใช้้

ทำำ�คว�มสะอ�ดบรเิวณท้ำ�พนกัง�นหรอืลกูค้�ผ�่นบอ่ย  
ทำำ�คว�มสะอ�ดบรเิวณหรอืพื�นผวิท้ำ�มก้�รแต้ะต้้องบอ่ยหล�ยๆ  
ครั�งในหนึ�งวนัดว้ยดเ้ทำอรเ์จนท์ำหรอืนำ��ย�ฆ่�่เช้ื�อหรอืไวพ์

จดัใหม้น้ำ��ย�ฆ่�่เช้ื�อโรคท้ำ�แรงเหม�ะสมและใช้ต้้�มคำ�แนะนำ�ของผูผ้ลิต้อย�่งถ้กู
ต้้อง

เอ�ผลิต้ภััณฑ์์ทำดลองหรอืตั้วอย�่งออกไปจ�กบรเิวณชุ้มช้น

เอ�หนงัสอื นิต้ยส�ร แผน่พบั และไอแพด็สอ์อกไป

พนักง�นต้้องสวมถ้งุมอืขณะทำำ�คว�มสะอ�ด  
และล้�งมอืหมดจดด้วยสบูแ่ละนำ��ก่อนและหลังจ�กนั�น

สนบัสนนุขอ้เลือกก�รช้ำ�ระเงินโดยไมต้่้องติ้ดต่้อกัน

สำ�หรบับรเิวณภั�ยใน เพิ�มก�รระบ�ยอ�ก�ศัต้�มธุรรมช้�ติ้โดยก�รเปดิหน�้ต่้�ง
และประต้ถู้้�ทำำ�ได้ และเพิ�มเครื�องระบ�ยอ�ก�ศัถ้้�เปน็ไปได ้ปรบัระบบก�รปรบั
อ�ก�ศัหรอืระบบอย�่งอื�นใหไ้ดผ้ลท้ำ�สดุ (เช้น่เพิ�มปรมิ�ณอ�ก�ศัภั�ยนอกใหม้�ก
ท้ำ�สดุและลดหรอืหล้กเล้�ยงก�รหมุนเวย้นของอ�ก�ศั)
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ห้ลักุปฏิิบติัั้ กุาริปฏิิบติัั้

กุาริเก็ุบบนัทึี่กุ

เก็บก�รบนัทึำกช้ื�อ หม�ยเลขโทำรศััพท์ำและเวล�เข�้ทำำ�ง�นของพนกัง�น  
ลกูค้�และผูร้บัเหม�ทัำ�งหมดไวเ้ปน็ระยะเวล�อย�่งนอ้ยท้ำ�สดุ 28 วนั ร�ยละเอ้ยด
ในก�รติ้ดต่้อต้้องเก็บรวบรวมไวจ้�กทำกุคน โดยใช้ว้ธิุก้�รอ้เล็กทำรอนกิส ์เช้น่  
โค๊ดคิวอ�รห์รอืท้ำ�คล้�ยคลึงกัน สถ้�นเสรมิสวยต้้องใช้ร้ะบบโค๊ดคิวอ�รข์อง
รฐับ�ลนวิเซ�ท์ำเวลส ์ต้้องมร้ะบบดำ�เนนิก�รเพื�อใหแ้นใ่จว�่ลกูค้�ใหข้อ้มูลท้ำ�
ติ้ดต่้อไดต้้�มท้ำ�ต้้องก�ร เช้น่โดยก�รเช้ค็ดขูด้สเ้ขย้วท้ำ�โทำรศััพท์ำของลกูค้�เพื�อ
ยนืยนัก�รเช้ค็อิน ต้้องส�ม�รถ้แลดงบนัทึำกน้�ไดโ้ดยเรว็เท่ำ�ท้ำ�จะทำำ�ได ้ภั�ยใน 4 
ช้ั�วโมงต้�มคำ�ขอของเจ�้หน้�ท้ำ�ผูไ้ดร้บัมอบอำ�น�จ

หม�ยเหต้:ุ สำ�หรบัผูท้้ำ�ไมส่�ม�รถ้ใหร้�ยละเอ้ยดในก�รติ้ดต่้อ ตั้วอย�่งเช้น่เก้�ยว
กับอ�ยุหรอืปัญห�ทำ�งภั�ษ� อ้กผูห้นึ�งส�ม�รถ้ใหร้�ยละเอ้ยดในก�รติ้ดต่้อ
แทำนได ้ห�กมก้รณท้้ำ�ค�ดไมถึ่้งท้ำ�ทำำ�ใหไ้มส่�ม�รถ้ใช้ว้ธิุก้�รทำ�งอ้เล็กทำรอนกิส์
เก็บรวบรวมร�ยละเอ้ยดท้ำ�ติ้ดต่้อได ้(เช้น่อินเต้อรเ์นต็้ดบั) ต้้องจดับนัทึำกด้วย
กระด�ษต้�มรปูแบบของก�รบนัทึำกทำ�งอ้เล็กทำรอนกิส ์เช้น่สเปรดช้ท้ำภั�ยใน  
12 ช้ั�วโมง

ต้้องแนใ่จว�่ร�ยละเอ้ยดท้ำ�บนัทึำกจะนำ�ม�ใช้ต้้�มวตั้ถ้ปุระสงค์ของก�รติ้ดต้�ม
ผูติ้้ดเช้ื�อ COVID-19 เท่ำ�นั�น และรวบรวมเก็บไวเ้ปน็คว�มลับและปลอดภััย 
เมื�อเลือกใช้ว้ธิุเ้ก็บรวบรวมก�รบนัทึำกทำ�งอ้เล็กทำรอนกิส ์ต้้องมม้�ต้รก�ร
ปฏิิบติั้อย�่งมเ้หต้ผุลในก�รรกัษ�คว�มเปน็สว่นตั้ว และต้้องแน่ใจว�่บนัทึำกนั�น
ปลอดภััย ควรยดึหลัก “ก�รเก็บรกัษ�ร�ยละเอ้ยดของลกูค้�” ของ nsw.gov.au

ใหพ้นกัง�นเข�้ใจแอ็พ  
และผลประโยช้นท้์ำ�ไดใ้นก�รช้ว่ยติ้ดต้�มผูท้้ำ�ติ้ดต่้อด้วยเมื�อจำ�เปน็

รว่มมอืกับก�รส�ธุ�รณสขุนิวเซ�ท์ำเวลสเ์มื�อไดร้บัก�รติ้ดต่้อในกรณท้้ำ�มผู้ป้ว่ย  
COVID-19 ในสถ้�นท้ำ�ทำำ�ง�นของคณุ และแจง้ SafeWork NSW  
ท้ำ�หม�ยเลข 13 10 50
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