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เชค็ลสิต ์COVID Safe: ศนูยอ์าหาร 

ณ วนัที ่13 มนีาคม 2021  

เชค็ลสิตนี์แ้จกแจงวธิทีีผู่บ้รหิารศูนยก์ารคา้สามารถตรวจเชค็ใหแ้น่ใจว่าการด าเนินงานศูนยอ์าหารเป็นไปตามค าสัง่ดา้นสาธารณสุ
ขของประธานเจา้หนา้ทีด่า้นสาธารณสุข ศูนยอ์าหารคอืพืน้ที ่รวมถงึโตะ๊และทีน่ั่ง 
ซึง่จดัใหโ้ดยผูบ้รหิารศนูยก์ารคา้ทัง้ในรม่และ/หรอืกลางแจง้ส าหรบัใหลู้กคา้ของรา้นอาหารในศูนยใ์ช ้ 

หมายเหตุ: ไม่จ าเป็นตอ้งมกีารเก็บขอ้มูลตดิตอ่ผูส้มัผสั  

ส าหรบัศูนยเ์ครือ่งเล่นในรม่และรา้นคา้ปลกีทีอ่ยู่ในบรเิวณศูนยอ์าหาร ใหด้ าเนินงานตามเชค็ลสิต ์ COVID Safe 

ส าหรบัศูนยเ์ครือ่งเล่น เครือ่งเลน่เด็กแบบหยอดเหรยีญทีไ่ม่มพีนักงานเฝ้าและเครือ่งต่าง ๆ 
เพือ่ความสนุกสนานหรอืเพือ่สขุภาพทีต่ ัง้ไวโ้ดยไมม่พีนักงานเฝ้า  

สิง่ทีค่ณุตอ้งปฏบิตัเิพือ่ด าเนินธรุกจิของคณุอย่างปลอดภยั  

1. ส่งเสรมิวธิปีฏบิตัทิีป่ลอดภยั 

 ตดิป้ายเตอืนใหเ้วน้ระยะห่างทางกายภาพในบรเิวณทีล่กูคา้อาจจบักลุ่มกนั  

 ประกาศเตอืนลูกคา้เร ือ่งขอ้ก าหนดโควดิ-19 เมือ่สามารถท าได ้ 

 ตดิป้ายทีจ่ดุทางเขา้เพือ่แจง้ลูกคา้ว่าหา้มเขา้หากพวกเขาป่วยหรอืมอีาการโควดิ-19 ใดก็ตาม  

 ใหเ้จา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัชว่ยก ากบัดูแลเร ือ่งการเวน้ระยะห่างทางกายภาพถา้เป็นไปได ้
โดยเฉพาะในชว่งทีม่คีนใชบ้รกิารจ านวนมาก 

 ประสานงานกบัผูเ้ชา่ศนูยอ์าหารและรา้นคา้ปลกีอืน่ ๆ เกีย่วกบัขอ้ก าหนดเรือ่งการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 
การท าความสะอาดและสุขอนามยั  

 สัง่ใหพ้นักงานอยู่บา้นหากพวกเขาป่วยและใหก้ลบับา้นทนัทถีา้พวกเขามอีาการโควดิ-19 หรอืเร ิม่รูส้กึป่วย 

 หากพนักงานมอีาการโควดิ-19 ใดก็ตาม ไม่ว่าอาการจะเล็กนอ้ยเพยีงใด พวกเขาตอ้งไปตรวจโควดิ  

 พนักงานควรกกัตวัอยู่ทีบ่า้นจนกวา่พวกเขาไดร้บัผลตรวจโควดิ-19 เป็นลบ  

 ส่งเสรมิขอ้ก าหนดเกีย่วกบัโควดิ-19 บนเว็บไซตข์องศูนยก์ารคา้หรอืโซเชยีลมเีดยี และการโฆษณาแบบอืน่ ๆ 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ลูกคา้รบัทราบขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ภายในศูนยก์ารคา้  

2. การเวน้ระยะห่างทางกายภาพ รวมถงึแนวปฏบิตัใินการบรกิารอาหาร  

 ความหนาแน่นของผูท้ีอ่ยู่ในศนูยอ์าหารไม่เกนิลกูคา้ 1 คนตอ่ 2 ตารางเมตร (ครอบคลุมทัง้พืน้ทีใ่นรม่และกลางแจง้)  

 จดัวางโตะ๊เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้ทีน่ั่งคนละโตะ๊อยู่ห่างกนั 1.5 เมตร 
หากโตะ๊ถูกตดิตัง้ประจ าทีใ่นลกัษณะทีไ่มส่ามารถเวน้ระยะห่างทางกายภาพได ้
ใหเ้ปิดใชโ้ตะ๊เวน้โตะ๊และจ ากดัไม่ใหลู้กคา้เขา้ถงึโตะ๊ทีห่า้มใช ้

 ตดิเครือ่งหมายบนพืน้ในบรเิวณทีค่นอาจต่อแถว  

 จดัใหม้ทีีก่ ัน้รอบเคานเ์ตอรท์ีม่กีารปฏสิมัพนัธจ์ านวนมาก เชน่ แผ่นกระจกอะครลิกิ (plexiglass) 

และรอบเคานเ์ตอรบ์รกิารถา้สามารถท าได ้ 

 จดัเคานเ์ตอรร์บัออเดอรแ์ละรบัอาหารแยกออกจากกนัถา้สามารถท าได ้ 

 ใชเ้มนูส าหรบัลูกคา้แบบเคลอืบพลาสตกิหรอืใชค้ร ัง้เดยีวทิง้ หรอืใชเ้มนูบอรด์เท่าน้ัน  
 ไม่ใหลู้กคา้บรกิารตวัเองแบบบุฟเฟต ์ 

https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0023/147452/covid-safe-checklist-indoor-play-centres.pdf
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0023/147452/covid-safe-checklist-indoor-play-centres.pdf
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0023/147452/covid-safe-checklist-indoor-play-centres.pdf
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0023/147452/covid-safe-checklist-indoor-play-centres.pdf
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/symptoms-of-novel-coronavirus-covid-19-comparison
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/symptoms-of-novel-coronavirus-covid-19-comparison
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/symptoms-of-novel-coronavirus-covid-19-comparison
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/symptoms-of-novel-coronavirus-covid-19-comparison
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-clinics
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 ผูเ้ชา่ศูนยอ์าหารใหเ้ครือ่งปรุงรสส าหรบัมือ้เดยีวถา้จ าเป็นตอ้งใช ้ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งปรุงรสรว่มกนัทุกชนิด เชน่ 
ขวดซอส 

 ยอมรบั “น าถว้ยของคุณมาเอง” (bring your own cup) 
ในกรณีทีพ่นักงานสามารถ’เทเครือ่งดืม่ลงในถว้ยแบบไม่ตอ้งสมัผสั’เท่าน้ัน 

 อนุญาตใหใ้ชภ้าชนะ/อุปกรณก์ารกนิ/ถว้ยแกว้แบบน ามาใชซ้ า้ไดเ้ฉพาะในกรณีทีม่กีารเกบ็อุปกรณเ์หล่าน้ันหลงัจากอ
าหารแต่ละคอรส์และตอ้งลา้งดว้ยเครือ่งลา้งจานหรอืเครือ่งลา้งแกว้เชงิพานิชยเ์ท่าน้ัน 
ใชอุ้ปกรณก์ารกนิและภาชนะแบบใชค้ร ัง้เดยีวทิง้ส าหรบัอาหารแบบเทคอะเวย ์ 

 ปรบัเปลีย่นขัน้ตอนการท างานหลงัเคานเ์ตอรแ์ละในครวัเพือ่จ ากดัไม่ใหพ้นักงานสมัผสัใกลช้ดิกนัเมือ่ท าได ้เชน่ 
มอบหมายใหพ้นักงานประจ าอยู่ทีส่เตชนังานใดงานหนึง่โดยเฉพาะเพือ่ลดความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ไปในพืน้ทีอ่ืน่ 
น ากระบวนการมาใชเ้พือ่ใหพ้นักงานหนา้รา้นสามารถรบัอาหารไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้ไปในบรเิวณทีใ่ชป้รุงอาหาร  

 น ามาตรการตา่ง ๆ 
มาใชเ้พือ่เวน้ระยะห่างระหว่างพนักงานใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีพ่นักงานจะสามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิและอย่างปลอดภยั 
และลดเวลาทีพ่นักงานอยู่ใกลช้ดิกนัใหน้อ้ยทีสุ่ดซึง่รวมถงึในหอ้งพกัผ่อนของพนักงาน  

3. สุขอนามยั 

 ตรวจเชค็ใหแ้น่ใจว่ามเีจลลา้งมอืแบบแอลกอฮอลพ์รอ้มใช ้ณ จดุเขา้และ/ออกศูนยอ์าหารทุกจดุ 
ควรใชเ้จลลา้งมอืแบบแอลกอฮอลท์ีม่เีอทานอลสงูกวา่ 60% หรอื ไอโซโพรพานอลสงูกวา่ 70%  

หมายเหต:ุ ดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่การใชเ้จลลา้งมอืแบบแอลกอฮอลอ์ย่างปลอดภยั 

 ใหโ้อกาสพนักงานลา้งมอืของพวกเขาอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิง่ดว้ยสบู่เหลวและน า้ 
หรอืเตรยีมเจลลา้งมอืไวใ้หใ้ชไ้ดท้นัท ี

 ตรวจเชค็และเตมิเจลลา้งมอืแบบแอลกอฮอลแ์ละทีล่า้งมอือย่างสม ่าเสมอตามความตอ้งการใช ้ 

 จ ากดัธรุกรรมเงนิสดโดยการสง่เสรมิใหลู้กคา้ใชว้ธิชี าระเงนิแบบ tap & go โอนเงนิเขา้บญัชโีดยตรง 
หรอืตวัเลอืกการช าระเงนิแบบไรส้มัผสัอืน่ ๆ  

4. การท าความสะอาดและการฆ่าเชือ้สภาพแวดลอ้มอยู่เสมอ  

 จดัใหม้กีารสลบัหมนุเวยีนเก็บจาน ท าความสะอาด และฆา่เชือ้โตะ๊ เกา้อี ้
มา้น่ังและถาดในศูนยอ์าหารกอ่นและหลงัการใชง้านของลูกคา้แต่ละรายอยู่เสมอ 

 ท าความสะอาดและฆา่เชือ้บรเิวณและพืน้ผวิทีถ่กูสมัผสับ่อยคร ัง้อย่างนอ้ยทุก 1-2 

ช ัว่โมงดว้ยน ้ายาท าความสะอาดหรอืน ้ายาฆ่าเชือ้ (รวมถงึอุปกรณแ์ละเครือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั อุปกรณ ์Eftpos 

ดา้มจบัประตู ราวจบั ปุ่มกดในลฟิต ์ถงัขยะ บรเิวณทีลู่กคา้น าถาดมาคนื เคานเ์ตอรส์ ัง่อาหาร/รบัอาหารในศูนยอ์าหาร 
โตะ๊ พืน้ผวิดา้นบนเคานเ์ตอรแ์ละอ่างลา้งจาน)  

 ท าความสะอาดพืน้ผวิทีไ่ม่คอ่ยถูกสมัผสัอย่างนอ้ยวนัละคร ัง้และท าความสะอาดพรอ้มฆ่าเชือ้อย่างนอ้ยสปัดาหล์ะคร ัง้  

 เพิม่การท าความสะอาดและฆ่าเชือ้หอ้งสุขาและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ ๆ  
 ท าความสะอาดและฆา่เชือ้ทีเ่ตมิน ้าหรอืเครือ่งกดน า้อย่างสม ่าเสมอหรอืปิดไม่ใหใ้ชง้าน  
 ใหพ้นักงานทีร่บัหนา้ทีท่ าความสะอาดสวมอุปกรณป้์องกนัส่วนตวั (PPE) 

ทีเ่หมาะสมและมกีารท าความสะอาดและดูแลรกัษาอุปกรณท์ าความสะอาดอย่างสม า่เสมอ  
 ปฏบิตัติามค าแนะน าในการใชข้องผูผ้ลติเมือ่ใชน้ า้ยาฆ่าเชือ้ 

(ดูขอ้มูลเพิม่เตมิจากแผ่นขอ้มลูความปลอดภยัของสนิคา้) 

 ส าหรบัอุปกรณท์ าความสะอาดอย่างหวัไมถู้พืน้และผา้เชด็ ควรซกัในน ้ารอ้นและตากใหแ้หง้สนิทกอ่นน าไปใชซ้ า้  

https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0032/138749/Fact-sheet-Hand-sanitisers.pdf
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 ส าหรบัอุปกรณท์ าความสะอาด เชน่ ถงั 
ควรเทน ้าทิง้ใหเ้กลีย้งและท าความสะอาดดว้ยน า้ยาท าความสะอาดและ/หรอืน ้ายาฆา่เชือ้ทีผ่สมใหม่และปล่อยใหแ้หง้สนิ
ทกอ่นน าไปใชซ้ า้  

 พูดคุยกบัพนักงานเกีย่วกบัมาตรการโควดิ-19 ในสถานทีท่ างาน ใหข้อ้มลูและการศกึษากบัพวกเขาอย่างเพยีงพอ 
รวมถงึเร ือ่งการเปลีย่นแปลงหนา้ทีง่านและวธิปีฏบิตั ิวธิที าความสะอาดและฆ่าเชือ้ทีเ่หมาะสม  

5. สนิคา้ทีม่าส่ง ผูร้บัเหมา และผูม้าเยอืนสถานทีป่ระกอบการ 

 ก ากบัคนขบัรถส่งของหรอืผูร้บัเหมาอืน่ ๆ 
ทีเ่ขา้มาในศนูยอ์าหารใหม้ปีฏสิมัพนัธท์างกายกบัพนักงานใหน้อ้ยทีสุ่ดถา้ท าได ้

 ใชเ้อกสารอเิล็กทรอนิกสถ์า้ท าได ้หากตอ้งมกีารเซน็ชือ่ ใหพู้ดคุยเพือ่ขออเีมลย์นืยนัแทน 
หรอืถ่ายภาพสนิคา้ทีส่ง่ถงึสถานทีเ่พือ่เป็นหลกัฐานการส่งสนิคา้  

 จดับรเิวณส าหรบัสง่หรอืรบัของเมือ่มสีนิคา้มาส่ง  

6. ทบทวนและตดิตาม 

 ทบทวนระบบงานของคุณอย่างสม ่าเสมอเพือ่ใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามค าสัง่และค าแนะน าดา้นสาธารณสุขปัจจบุนัทีป่ระกา
ศโดยเจา้หนา้ทีส่าธารณสุข 

 แสดงเชค็ลสิตท์ีล่งชือ่แลว้ฉบบันีต้่อสาธารณะเพือ่เป็นหลกัฐานว่าคณุเป็นธรุกจิ COVID Safe  

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณุมสี าเนาของเชค็ลสิตท์ีล่งชือ่แลว้ฉบบันีซ้ ึง่คณุตอ้งแสดงหากเจา้หนา้ทีก่ ากบัดูแล/บงัคบัใชก้ฎ
หมายขอดู ซึง่อาจรวมถงึการแสดงส าเนาแบบอเิล็กทรอนิกส ์ 

 ตดิตามขอ้มูลล่าสุดและหาค าแนะน าเพิม่เตมิไดท้ี ่www.covid19.qld.gov.au และ www.worksafe.qld.gov.au 

 Workplace Health and Safety (WHS) specific guidance can be obtained from ‘Work health and 

safety during COVID-19: Guide to keeping your workplace safe, clean and healthy’. 

 สามารถขอรบัค าแนะน าเฉพาะกจิจาก Workplace Health and Safety (WHS) ไดจ้าก ‘Work health and 

safety during COVID-19: แนวทางการรกัษาสถานทีท่ างานใหป้ลอดภยั สะอาด และดตี่อสุขภาพ’ 

 เจา้ของธรุกจิทีม่คี าถามเกีย่วกบัเชค็ลสิตนี์ห้รอื COVID Safe Industry Plan 

สามารถตดิต่อองคก์รทีม่อี านาจสูงสุดในอุตสาหกรรมของพวกเขาหรอืหน่วยงานรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งของพวกเขา  

 ลูกจา้งทีม่ขีอ้รอ้งเรยีนทัว่ไปเกีย่วกบัสุขภาพและความปลอดภยัสามารถโทรตดิต่อ Workplace Health and 

Safety รฐัควนีสแ์ลนด ์ไดท้ีเ่บอร ์1300 362 128 

 เจา้ของธรุกจิทีต่อ้งการท าความเขา้ใจหนา้ทีร่บัผดิชอบเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัในทีท่ างาน (WHS) 

ใหม้ากยิง่ขึน้เกีย่วกบัโควดิ-19 สามารถโทรไปทีเ่บอร ์1300 005 018 

หรอืสหภาพแรงงานหรอืสมาคมอุตสาหกรรมของพวกเขา  

 ลูกคา้ทีม่คีวามกงัวลวา่ธรุกจิหน่ึงก าลงัปฏบิตัติามเชค็ลสิตนี์ห้รอืไมส่ามารถโทรไปทีเ่บอร ์134 COVID (13 42 68) 

 

ชือ่ของบุคคลผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบการกรอกและน าเชค็ลสิตน้ี์ไปปฏบิตัติาม: 

ชือ่และสถานทีต่ ัง้ของธุรกจิ/นิตบิุคคลส าหรบัเชค็ลสิตน้ี์: 

ลายเซน็และวนัที:่ 

 

 

http://www.covid19.qld.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
https://wcq-search.squiz.cloud/s/redirect?collection=wcq-meta&url=https%3A%2F%2Fwww.worksafe.qld.gov.au%2F__data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0013%2F19210%2Fcovid-19-overview-and-guide.pdf&auth=NulRp9Er3CETFHL4vFarGw&profile=_default&rank=2&query=COVID+guide
https://wcq-search.squiz.cloud/s/redirect?collection=wcq-meta&url=https%3A%2F%2Fwww.worksafe.qld.gov.au%2F__data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0013%2F19210%2Fcovid-19-overview-and-guide.pdf&auth=NulRp9Er3CETFHL4vFarGw&profile=_default&rank=2&query=COVID+guide
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/19210/covid-19-overview-and-guide.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/19210/covid-19-overview-and-guide.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/19210/covid-19-overview-and-guide.pdf
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