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การปฏิบตั ิ ตามและภาระผูกพันในการฉี ดวัคซีน
สิง่ ทีบ่ รรดาธุรกิจจําเป็ นต้องรู้

ในขณะที่ NSW เปิ ดรัฐ เป็ นสิง่ สําคัญทีบ่ รรดาธุรกิจต้องเตรียมพร้อม เพื่อต้อนรับการกลับมาของลูกค้าด้วยวิธปี ลอดภัยจาก COVID
รวมทัง้ ต้องเข้าใจภาระผูกพันใหม่ทต่ี อ้ งปฏิบตั ติ าม
หลักการปฏิ บตั ิ นี้ได้จดั เตรียมขึ้นเพื่อช่วยบรรดาธุรกิ จ และไม่ใช่สิ่งที่จะใช้แทนคําแนะนําทางกฎหมาย

ข้าพเจ้าต้องทําอะไรบ้างในการเตรียมเปิ ดกิ จการ?
•
•
•

ต้องแน่ใจว่าท่านกําลังใช้แผนปลอดภัย COVID-19 ล่าสุด สําหรับอุตสาหกิจของท่าน โดยดูท่ี
nsw.gov.au
ชีแ้ จงลูกค้าและพนักงานให้ปฏิบตั ติ ามพฤติกรรมปลอดภัย COVID-19 และความจําเป็ นทีต่ อ้ งฉีดวัคซีน ดาวน์โหลดแผ่น
ประกาศจาก nsw.gov.au และติดตัง้ ไว้ทส่ี ถานทีข่ องท่าน
รูว้ ่าพนักงานจําเป็ นต้องฉีดวัคซีนตามคําสั ่งของการสาธารณสุข ท่านต้องรับผิดชอบให้แน่ใจว่าพนักงานทีฉ่ ีดวัคซีนเท่านัน้ อยู่
ในสถานทีเ่ มื่อทํางาน

ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบให้เฉพาะพนักงาน ลูกค้าและผู้มาเยี่ยมที่ฉีดวัคซี นแล้วเข้าในร้านใช่หรือไม่?
บรรดาธุรกิจ (ยกเว้นธุรกิจทีเ่ ป็ นร้านค้าปลีกทีส่ าํ คัญ) ต้องดําเนินการอย่างรับผิดชอบในการป้ องกันผูท้ ไ่ี ม่ฉีดวัคซีนเข้ามาใน
สถานที่ ตัวอย่างเช่นต้อง:
• ต้องติดแผ่นประกาศทีก
่ ําหนดข้อบังคับการฉีดวัคซีน และรหัส QR ของ Service NSW ทีม่ องเห็น
ได้ชดั เจน
• ฝึ กซ้อมพนักงานวิธต
ี รวจหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 (หรือข้อยกเว้นทีม่ ผี ลใช้ได้) และสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นกรณีทม่ี ผี ู้
ปฏิเสธให้ตรวจหรือผูท้ ไ่ี ม่ฉีดวัคซีน
• เตือนลูกค้าเกีย
่ วกับข้อกําหนดการฉีดวัคซีนในสื่อการตลาด และเมื่อรับหรือยืนยันการจองที่
• พิจารณาใช้วธิ ใี ห้ลูกค้าทีไ่ ม่ฉีดวัคซีนซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์
• ตรวจดูหลักฐานการฉีดวัคซีนเมือ
่ เข้าสถานที่ ถ้าเหมาะสม

หลักฐานการฉี ดวัคซี นอย่างไหนที่ข้าพเจ้ารับได้จากพนักงานและลูกค้า?
เฉพาะหลักฐานการฉีดวัคซีนดังต่อไปนี้เท่านัน้ (หรือข้อยกเว้นทางการแพทย์) ควรรับ:
• ใบรับรองดิจต
ิ ลั COVID-19 สามารถเข้าดูได้ทางแอ๊พ Express Plus Medicare mobile app หรือ ทางบัญชี
เมดิแคร์ออนไลน์โดยเข้าที่ myGov ใบรับรองดิจติ ลั COVID-19 เก็บไว้ได้ทส่ี มาร์ทโฟน หรืออย่างอื่น
ทีค่ ล้ายคลึงกัน ดูคาํ แนะนําได้ท่ี Services Australia
• หลักฐานประวัตก
ิ ารฉีดยาสามารถได้จากประวัตสิ ุขภาพของฉัน (My Health Record)
ดูคาํ แนะนําได้ท่ี Services Australia
• หนังสือสําคัญทางการแพทย์ของการสาธารณสุข NSW ออกให้โดยแพทย์ทจ่ี ดทะเบียน
• ใบรับรองแพทย์จากการสาธารณสุข NSW
อาจมีการลงโทษแก่ผ้ทู ี่ทาํ หรือแสดงหลักฐานการฉี ดวัคซีนปลอม
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จะมีการติ ดตามตรวจดูการปฏิบตั ติ ามอย่างไร และมีโทษแก่การไม่ปฏิ บตั ิ ตามหรือไม่?
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ํานาจจะติดตามดูการเปิ ดดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถานทีต่ อ้ งมีขอ้ กําหนดให้ฉีดวัคซีน
ตัวอย่างเช่นสถานทีใ่ ห้บริการ ร้านค้าปลีก โรงยิม และบริการส่วนบุคคล (เช่นตัดผม เสริมสวย)
อาจมีโทษแก่บุคคลและธุรกิจทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ าม
• สําหรับบุคคล: ค่าปรับ ณ จุดเกิดเหตุ $1,000 อาจใช้กบ
ั ผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ าม หรือใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนปลอม หรือเข็คอิน
• สําหรับธุรกิจ: ค่าปรับ ณ จุดเกิดเหตุ $5,000 อาจใช้กบ
ั ผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามคําสั ่งของการสาธารณสุขเกีย่ วกับข้อกําหนด
ให้ฉีดวัคซีน
โทษทัณฑ์เพิม่ รวมถึงการปิ ดธุรกิจ และปรับในอัตราทีส่ งู กว่าสําหรับบุคคลและธุรกิจทีท่ าํ การฝ่ าฝืนขัน้ สําคัญ

บรรดาธุรกิ จสามารถบังคับให้ลูกค้าที่ไม่ฉีดวัคซีนให้ออกไปจากสถานที่ได้หรือไม่?
มีคาํ สั ่งของการสาธารณสุขทีใ่ ช้บงั คับ ทีก่ ําหนดให้บุคคลต้องฉีดวัคซีนในบริเวณภายในของสถานทีบ่ างแห่ง และในการชุมนุมกัน
ในสถานทีส่ าธารณะกลางแจ้งในรัฐ NSW นอกเสียจากว่ามีขอ้ ยกเว้น
ในกรณีทเ่ี จ้าของสถานทีเ่ ชื่อแน่ว่า บุคคลนัน้ ไม่มหี ลักฐานยกเว้นทีใ่ ช้ได้ เจ้าของสถานทีส่ ามารถขอให้บุคคลนัน้ ออกไปจาก
สถานทีไ่ ด้ ถ้าเขาปฏิเสธเจ้าของสถานทีส่ ามารถแจ้งความตํารวจได้
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