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25 กุมุภาพันัธ์ ์2021
 

แผนความปลอดภัย COVID-19
มผีลตัั้�งแต่ั้วนัทีี่� 26 กุมุภาพันัธ์ ์2021

ร้า้นอาหาร้และคาเฟ่ ่(ร้วมทัี่�งศููนยอ์าหาร้และสถานทีี่�จำำาหนา่ยอาหาร้ละเคร้่�องด่�มอ่�น ๆ)

ตั้ามคำาสั�งของกุาร้สาธ์าร้ณสขุ บร้ร้ดาร้า้นอาหาร้และคาเฟ่ ่ร้วมทัี่�งศููนยอ์าหาร้และสถานทีี่�จำำาหนา่ยอาหาร้และเคร้่�องด่�ม 
อ่�นๆ ต้ั้องที่ำาแผนความปลอดภัย COVID-19

เร้าจำดัที่ำาแผนความปลอดภัย COVID-19 นี�ข้�น เพั่�อช่ว่ยสร้า้งและร้กัุษาส่�งแวดล้อมทีี่�ปลอดภัยใหคุ้ณ  
พันกัุงานและลูกุค้าของคุณ

ทำำ�แผนก�รน้�โดยปรกึษ�ห�รอืกับพนักง�นและใช้ร้ว่มกัน เพื�อเป็นแนวทำ�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�วนโ์หลดหรอืทำำ�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

ร้ายละเอียดธุ์ร้กุ่จำ

ช่่�อธุ์ร้กุ่จำ:

ที่ำาแผนกุาร้โดย:

อนมุต่ัั้โดย:

> หลักุปฏ่ิบต่ัั้สำาหร้บัธุ์ร้กุ่จำ
หลักุปฏ่ิบต่ัั้นี�สำาหร้บัสถานทีี่�ที่ำางานของคณุและกุาร้ปฏ่ิบต่ัั้ทีี่�คณุต้ั้องจำดัเพั่�อใหล้กูุค้าและพันักุงานปลอดภัย

หลักุปฏ่ิบต่ัั้ กุาร้ปฏ่ิบต่ัั้

ความเปน็อยูที่ี่�ดีของพันักุงานและลกูุค้า

กันพนักง�นและลกูค้�ท้ำ�ไมส่บ�ยออกจ�กสถ้�นท้ำ�

จดัห�ขอ้มูลและฝึึกอบรมพนักง�นเก้�ยวกับ COVID-19 รวมถึ้งเวล�ท้ำ�ควร
ไปต้รวจ ก�รอยูห่�่งกัน สวมหน�้ก�กและก�รทำำ�คว�มสะอ�ด ฝึึกอบรม
พนักง�นวธิุก้�รเก็บและรวบรวมร�ยละเอ้ยดของลกูค้�ถ้้�เปน็แหง่ท้ำ�มบ้รกิ�ร
บรโิภัคภั�ยในสถ้�นท้ำ� ก�รต้ระหนกัถึ้งภััย COVID-19 ในบรกิ�รอ�ห�รเปน็
หลักสตู้รออนไลนท้์ำ�ฟรต้้�มคว�มสมคัรใจท้ำ�ครอบคลมุม�ต้รก�รทัำ�งหมดท้ำ�
จำ�เปน็เพื�อปลอดภััยจ�ก COVID สำ�หรบัธุุรกิจจำ�หน�่ยปล้กและบรกิ�รร�้น
อ�ห�รในรฐันิวเซ�ท์ำเวลส ์ห�ดไูดจ้�กเวบ็ไซต์้ขององค์กรอ�ห�รนวิเซ�ท์ำเวลสท้์ำ� 
foodauthority.nsw.gov.au/covid-training

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

ปลอดภัยจาก COVID ดำเนินธุรกิจได้
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ความเปน็อยูที่ี่�ดีของพันักุงานและลกูุค้า

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

ถ้้�มผู้ค้นม�กกว�่ 250 คนภั�ยในสถ้�นท้ำ� ต้้องกำ�หนดใหพ้นกัง�นหนึ�งคนทำำ�
หน้�ท้ำ�เปน็ผูค้วบคมุสขุอน�มยัปลอดภััย COVID-19 โดยสวมใสชุ่้ดท้ำ�แต้กต่้�งจ�ก
พนกัง�นอื�น (เช้น่สวมเสื�อเช้ริต์้หรอืติ้ดป�้ย) ทำำ�หน�้ท้ำ�รบัผดิช้อบควบคมุดแูลให้
หลักปฏิิบติั้ต้�มแผนคว�มปลอดภััย COVID-19 มก้�รปฏิิบติั้ต้�มอย�่งครบถ้้วน 
รวมถึ้งคอยดแูลก�รอยูห่�่งกัน ก�รทำำ�คว�มสะอ�ดต้ลอดจนคว�มถ้กูต้้องของก�ร
เก็บบนัทึำกร�ยละเอ้ยด 

ในอ�ณ�บรเิวณซดินย้ ์ถ้้�ร�้นมบ้รเิวณท้ำ�แยกกันม�กกว�่หนึ�งแหง่จำ�เปน็ต้้องมผู้้
ควบคมุสขุอน�มยัปลอดภััย COVID-19 ในแต่้ละแหง่ถ้้�มผู้ค้นม�กกว�่ 250 คน 
สถ้�นท้ำ�ท้ำ�อยูน่อกอ�ณ�บรเิวณซดินย้ค์วรพจิ�รณ�ใหม้ผู้ค้วบคมุสขุอน�มยัปลอดภััย 
COVID-19 ในแต่้ละบรเิวณท้ำ�แยกกันถ้้�มผู้ค้นม�กกว�่ 250 คน

ผูค้วบคมุสขุอน�มยัท้ำ�ระบุตั้วไดต้้้องอยูป่ระจำ�ต้ลอดเวล�ถ้้�สถ้�นท้ำ�ส�ม�รถ้บรรจุ
ลกูค้�ไดม้�กกว�่ 250 คน ถ้้�มล้กูค้�นอ้ยกว�่ 250 คนในสถ้�นท้ำ�นั�นควรพจิ�รณ�ให้
มผู้ค้วบคมุสขุอน�มยัท้ำ�ระบุตั้วไดใ้นช้ว่งเวล�ท้ำ�มธุุ้รกิจสงูสดุ (เช้น่ ช้ว่งอ�ห�รกล�งวนั 
12น. ถึ้ง 15น.และอ�ห�รเยน็ 17น. ถึ้ง 21น.หรอืช้ว่งเวล�อื�นท้ำ�มธุุ้รกิจสงูสดุ)  
ต้�มคว�มเหม�ะสม

ศููนยอ์�ห�รไดร้บัยกเวน้จ�กกฎเกณฑ์์ท้ำ�ต้้องมผู้ค้วบคมุสขุอน�มยัปลอดภััย COVID-19 
แต่้ยงัควรมก้ลยุทำธุเ์ต้รย้มไวเ้พื�อใหแ้นใ่จว�่มก้�รปฏิิบติั้ต้�มแผนคว�มปลอดภััย 
COVID-19

หม�ยเหต้:ุ “อ�ณ�บรเิวณซดินย้”์ หม�ยถึ้งอ�ณ�บรเิวณซดินย้ต์้�มท้ำ�กำ�หนดโดย
ก�รส�ธุ�รณสขุ (ขอ้บงัคับ COVID-19 เก้�ยวกับก�รชุ้มนมุและก�รเคลื�อนท้ำ�)  
คำ�สั�ง (ขอ้7) 2020

สถ้�นท้ำ�ท้ำ�รบัก�รจองเพื�อจดัง�นมงคลสมรสและง�นฌ�ปนกิจศูพควรต้รวจสอบให้
แนใ่จว�่มแ้ผนปลอดภััย COVID-19 สำ�หรบัง�น

หลักุปฏ่ิบต่ัั้ กุาร้ปฏ่ิบต่ัั้

อยูห่า่งกัุน

คว�มจุต้้องไมเ่กินลกูค้�หนึ�งคนในเนื�อท้ำ� 2 ต้�ร�งเมต้ร  
สำ�หรบับรเิวณท้ำ�มผู้ค้นเข�้ถึ้งได้ มล้กูค้�ไดถึ้้ง 25  
คนภั�ยในสถ้�นท้ำ�ก่อนใช้ก้ฎเกณฑ์์กำ�หนดเนื�อท้ำ�เปน็ต้�ร�งเมต้ร  
เดก็ก็นบัรวมอยูใ่นอัต้ร�คว�มจุของสถ้�นท้ำ�ดว้ย

ลดก�รติ้ดต่้อปะปนระหว�่งกลุ่มลกูค้�และโต๊้ะทำกุท้ำ�ท้ำ�ทำำ�ได้

กำ�หนดระยะห�่งกัน 1.5 เมต้รถ้้�ทำำ�ได ้ โดยเฉพ�ะ:
•  จุดท้ำ�มก้�รปะปนกันหรอืเข�้คิว เช้น่ท้ำ�บ�ร ์หอ้งสขุ� และทำ�งเข�้หรอื

ทำ�งออก  
•  ระยะห�่งกันระหว�่งกลุ่มท้ำ�นั �ง 
•  ระยะห�่งระหว�่งพนกัง�น

ลดก�รแออัดเมื�อใดก็ต้�มท้ำ�ทำำ�ได ้และสนบัสนนุก�รอยูห่�่งกันโดยทำำ�
เครื�องหม�ยไวบ้นพื�นในบรเิวณท้ำ�เข�้คิวรอ เช้น่ต้รงบรเิวณบ�ร์

ถ้้�ทำำ�ได ้ควรใหพ้นักง�นอยูห่�่งกัน 1.5 เมต้ร (รวมถึ้งเวล�อ�ห�รและขณะอยูใ่น
ท้ำ�ทำำ�ง�นหรอืในหอ้งประชุ้ม) และกำ�หนดใหพ้นกัง�นมจุ้ดทำำ�ง�นประจำ�  
ถ้้�พนกัง�นไมส่�ม�รถ้อยูห่�่งหรอืทำำ�ง�นในบทำบ�ทำท้ำ�ต้้องปฏิิสมัพนัธุกั์บส�ธุ�รณะ 
ขอแนะนำ�อย�่งจรงิจงัว�่ต้้องสวมหน�้ก�กถ้้�ทำำ�ได้



COVID-19 Safety Plan – Restaurants and cafes (including food courts) 3

อยูห่า่งกัุน

ในบรเิวณภั�ยในอ�ค�ร ลกูค้�ท้ำ�นั �งโต๊้ะเท่ำ�นั�นท้ำ�ดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ได้  
นำ�เครื�องดื�มแอลกอฮอล์เข�้ในฟลอรเ์ต้้นรำ�ไมไ่ด้

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�นในทัำนท้ำ
ภั�ยนอกสถ้�นท้ำ�

นกัแสดงไมเ่กิน 30 คนควรรอ้งเพลงภั�ยในสถ้�นท้ำ� ไมก่ำ�หนดจำ�นวนถ้้�เปน็ก�ร
รอ้งเพลงกล�งแจง้ ผูข้บัรอ้งทำกุคนควรหนัหน�้มองต้รงและไมห่นัหน้�เข�้ห�กัน 
มร้ะยะห�่ง 1.5 เมต้รจ�กแต่้ละคนและจ�กนกัแสดงคนอื�น และห�่งจ�กผูอื้�น
รวมถึ้งผูช้้มและผูค้วบคมุวงดนต้รเ้ป็นระยะ 5 เมต้ร ถ้้�จดัได้ สำ�หรบัก�รแสดง
ภั�ยในสถ้�นท้ำ�สม�ช้กิผูช้้มไมค่วรรว่มในก�รรอ้งเพลงหรอืประส�นเสย้ง

หลักุปฏ่ิบต่ัั้ กุาร้ปฏ่ิบต่ัั้

สขุอนามยัและกุาร้ที่ำาความสะอาด

ใช้ห้ลักปฏิิบติั้สขุอน�มยัมอืท้ำ�ด้

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

ลดพื�นผวิแหง่ท้ำ�ลกูค้�แต้ะต้้องใหน้อ้ยลงเท่ำ�ท้ำ�จดัได้

ไมม่บ้รกิ�รเสริฟ์อ�ห�รดว้ยต้นเองแบบบุฟเฟต์้ ของว�่งท้ำ�บ�รส์ว่นกล�ง  
เครื�องปรงุรสทัำ�วไปและมอระกู่ท้ำ�ใช้ร้ว่มกัน ถ้้�เครื�องปรงุรสอยูบ่นแต่้ละโต๊้ะ  
เช้น่เครื�องโรยเกลือและพรกิไทำย สิ�งเหล่�น้�ควรทำำ�คว�มสะอ�ดระหว�่งลกูค้�แต่้ละชุ้ด

ขอ้สงัเกต้:ต้�มพรบ. สิ�งแวดล้อมปลอดควนั 2000  
ไมอ่นญุ�ต้ใหม้ค้วนัรวมถึ้งจ�กมอระกู่ในบรเิวณท้ำ�ส�ธุ�รณะ  
“รวมถึ้งท้ำ�ปดิกั�นส�ธุ�รณะ” และ “บรเิวณจำ�หน�่ยอ�ห�รบรโิภัคกล�งแจง้”  
(ต้�มคว�มหม�ยของพรบ. สิ�งแวดล้อมปลอดควนั 2000)

ทำำ�คว�มสะอ�ดชุ้ดมด้สอ้มช้อ้นและเครื�องใช้บ้นโต้ำะอ�ห�รดว้ยดเ้ทำอรเ์จนต์้และ
นำ��รอ้น หรอืทำำ�คว�มสะอ�ดในเครื�องล้�งจ�นสำ�หรบัร�้นค้�ถ้้�ม้
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สขุอนามยัและกุาร้ที่ำาความสะอาด

ร�ยก�รอ�ห�รควรเคลือบ (ทำำ�คว�มสะอ�ดหลังใช้)้  
เปน็แบบตั้�งแสดงหรอืแบบใช้ค้รั�งเดย้ว  
แสดงร�ยก�รอ�ห�รเทำคอะเวยไ์วน้อกร�้น ถ้้�ทำำ�ได้

ทำำ�คว�มสะอ�ดพื�นผวิแขง็ภั�ยในสถ้�นท้ำ�บอ่ย ๆ อย�่งนอ้ยทำกุวนัดว้ยดเ้ทำอรเ์จนท์ำหรอื
นำ��ย�ฆ่�่เช้ื�อ ทำำ�คว�มสะอ�ดบรเิวณและพื�นผวิท้ำ�แต้ะต้้องบอ่ยหล�ย ๆ ครั�งทำกุวนั  
ทำำ�คว�มสะอ�ดโต๊้ะเก้�อ้�และเครื�องประดบัโต๊้ะอื�นใดหลังลกูค้�แต่้ละร�ย ถ้้�มร้ะบบลงช้ื�อ
เข�้ในแผน่กระด�ษ ต้้องแน่ใจว�่เช้ด็ป�กก�ดว้ยนำ��ย�ฆ่�่เช้ื�อหรอืแผน่เช้ด็หลังใช้ท้ำกุครั�ง

จดัใหม้น้ำ��ย�ฆ่�่เช้ื�อท้ำ�มค้ว�มแรงอย�่งเหม�ะสมและใช้ต้้�มคำ�แนะนำ�ของบรษัิทำ
ผลิต้

พนักง�นต้้องสวมถ้งุมอืเมื�อทำำ�คว�มสะอ�ด  
และต้้องล้�งมอืใหห้มดจดด้วยสบูแ่ละนำ��ก่อนและหลัง

สง่เสรมิขอ้เลือกก�รช้ำ�ระเงินโดยไมแ่ต้ะต้้อง

สำ�หรบับรเิวณภั�ยใน เพิ�มก�รระบ�ยอ�ก�ศูต้�มธุรรมช้�ติ้โดยก�รเปดิหน�้ต่้�ง
และประต้ถู้้�ทำำ�ได้ และเพิ�มเครื�องระบ�ยอ�ก�ศูถ้้�เปน็ไปได ้ปรบัระบบก�รปรบั
อ�ก�ศูหรอืระบบอย�่งอื�นใหไ้ดผ้ลท้ำ�สดุ (เช้น่เพิ�มปรมิ�ณอ�ก�ศูภั�ยนอกใหม้�ก
ท้ำ�สดุและลดหรอืหล้กเล้�ยงก�รหมุนเวย้นของอ�ก�ศู)

หลักุปฏ่ิบต่ัั้ กุาร้ปฏ่ิบต่ัั้

กุาร้เก็ุบบนัท้ี่กุ

เก็บก�รบนัทึำกช้ื่อ หม�ยเลขโทำรศัูพท์ำและเวล�เข�้ทำำ�ง�นของพนักง�นทัำง้หมด 
รวมถึ้งลกูค้�ท่้ำบรโิภัคภั�ยในสถ้�นท่้ำ และผูร้บัเหม�ไวเ้ป็นระยะเวล�อย�่งน้อยท่้ำสดุ 
28 วนั โดยใช้ร้ะบบร�ยละเอ้ยดในก�รติ้ดต่้อต้้องเก็บรวบรวมไวจ้�กทำกุคน  
โดยใช้ร้ะบบโค๊ดคิวอ�รข์องรฐับ�ลนิวเซ�ท์ำเวลส ์ต้้องมร้ะบบดำ�เนินก�รเพื่อให้
แนใ่จว�่ลกูค้�ใหข้อ้มูลท่้ำติ้ดต่้อได้ต้�มท่้ำต้้องก�ร เช้น่เช้ค็ดขูด้สเ้ขย้วท่้ำโทำรศัูพท์ำของ
ลกูค้�เพื่อยนืยนัก�รเช้ค็อิน ต้้องส�ม�รถ้แลดงบนัทึำกน้้ได้โดยเรว็เท่ำ�ท่้ำจะทำำ�ได้ 
ภั�ยใน 4 ช้ัว่โมงต้�มคำ�ขอของเจ�้หน้�ท่้ำผูไ้ด้รบัมอบอำ�น�จ้่

หม�ยเหต้:ุ สำ�หรบัผูท่้้ำไมส่�ม�รถ้ใหร้�ยละเอ้ยดในก�รติ้ดต่้อ ตั้วอย�่งเช้น่เก่้ยว
กับอ�ยุหรอืปัญห�ทำ�งภั�ษ� อ้กผูห้นึง่ส�ม�รถ้ใหร้�ยละเอ้ยดในก�รติ้ดต่้อแทำนได ้
ห�กมก้รณ้ท่้ำค�ดไมถึ่้งท่้ำทำำ�ใหไ้มส่�ม�รถ้ใช้ว้ธิุก้�รทำ�งอ้เล็กทำรอนิกสเ์ก็บรวบรวม
ร�ยละเอ้ยดท่้ำติ้ดต่้อได้ (เช้น่อินเต้อรเ์น็ต้ดับ) ต้้องจดบนัทึำกด้วยกระด�ษต้�มรูป
แบบของก�รบนัทึำกทำ�งอ้เล็กทำรอนิกส ์เช้น่สเปรดช้ท้ำภั�ยใน 12 ช้ัว่โมง

ต้้องแน่ใจว�่ร�ยละเอ้ยดท่้ำบนัทึำกจะนำ�ม�ใช้ต้้�มวตั้ถ้ปุระสงค์ของก�รติ้ดต้�ม
ผูติ้้ดเช้ื้อ COVID-19 เท่ำ�นัน้ และรวบรวมเก็บไวเ้ป็นคว�มลับและปลอดภััย 
เมื่อเลือกใช้ว้ธิุเ้ก็บรวบรวมก�รบนัทึำกทำ�งอ้เล็กทำรอนิกส ์ต้้องมม้�ต้รก�ร
ปฏิิบติั้อย�่งมเ้หต้ผุลในก�รรกัษ�คว�มเป็นสว่นตั้ว และต้้องแน่ใจว�่บนัทึำกนัน้
ปลอดภััย ควรยดึหลัก “ก�รเก็บรกัษ�ร�ยละเอ้ยดของลกูค้�” ของ nsw.gov.au

ใหพ้นักง�นเข�้ใจแอ็พ COVIDSafe  
และผลประโยช้น์ท่้ำได้ในก�รช้ว่ยติ้ดต้�มผูท่้้ำติ้ดต่้อด้วยเมื่อจำ�เป็น

ยกเวน้สำ�หรบัศููนยอ์�ห�ร สถ้�นท่้ำทำกุแหง่ต้้องจดทำะเบย้นธุุรกิจผ�่น  
nsw.gov.au ศููนยอ์�ห�รควรพจิ�รณ�จดทำะเบย้นธุุรกิจผ�่น  
nsw.gov.au ด้วย

รว่มมอืกับก�รส�ธุ�รณสขุนิวเซ�ท์ำเวลสเ์มื่อได้รบัก�รติ้ดต่้อในกรณ้ท่้ำมผู้ป่้วย  
COVID-19 ในสถ้�นท่้ำทำำ�ง�นของคณุ และแจง้ SafeWork NSW ท่้ำหม�ยเลข  
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