
 

 

ปลอดภยัจาก COVID  
คําแนะนําสําหรบัพนักงานคลนิิกเสรมิความงามและชา่งทําเล็บ 

สิง่ทีต่อ้งทาํก่อนกลบัมาเร ิม่กจิการใหม่อกีคร ัง้  

• กรอกขอ้มูลและจดัแสดงรายการตรวจสอบความปลอดภยั COVID ในสถานประกอบการก่อนเร ิม่
กจิการตัง้แต่เวลา 23.59 น. ของวนัศุกรท์ี่ 15 พฤษภาคม 2563 (หลงัเร ิม่มาตรการผ่อนปรนระยะที ่1) 

• รายการตรวจสอบนีร้ะบุรายละเอยีดสิง่ที่คุณตอ้งทําก่อนจะเป็นธรุกจิทีป่ลอดภยัจาก COVID 
โดยรายการตรวจสอบแต่ละขอ้รวบรวมจากผูม้ีส่วนไดเ้สยีทีสํ่าคญัในอุตสาหกรรม 

• ใชร้ายการตรวจสอบนีใ้นการตรวจสอบกจิการของคุณเพือ่เสรมิสรา้งความมั่นใจว่าธรุกจิสอดคลอ้งกบั
ขอ้กําหนดดา้นสุขภาพทีจ่ําเป็นต่อการเปิดสถานประกอบการอย่างปลอดภยัสําหรบัลูกคา้และพนักงาน
ของคุณ 

วธิกีารกรอกรายการตรวจสอบความปลอดภยั 
COVID  

1. ไปที ่covid19.qld.gov.au และคลิกที่ 'Roadmap to Easing 
Restrictions' ในหนา้นีคุ้ณจะพบรายการตรวจสอบความปลอดภยั
ของกจิกรรมประเภทต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. พมิพ ์กรอก ลงนาม และจดัแสดงรายการตรวจสอบในสถาน-
ประกอบการใหเ้ห็นประจกัษต่์อสาธารณะ 

คุณไม่จําเป็นตอ้งส่งรายการตรวจสอบนีก้ลบัมาที ่Queensland Health 
อย่างไรก็ตามเจา้หนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอาจขอตรวจสอบสถาน
ประกอบการไดต้ลอดเวลาและ/หรอือาจขอสําเนารายการตรวจสอบทีล่งนาม 
ธรุกจิทุกประเภทควรปฏบิตัติามแนวทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
ในการทํางาน 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 
ดูแผนงานมาตรการผ่อนปรนทัง้หมดไดท้ี ่covid19.qld.gov.au 
 
สําหรบัธรุกจิขนาดเล็ก คุณสามารถขอความชว่ยเหลอืผ่านสายด่วนธรุกจิขนาดเล็กไดท้ี ่1300 654 687 
หรอืไปที ่www.business.qld.gov.au    
 
หากตอ้งการขอ้มูลทั่วไปเกีย่วกบัมาตรการตอบโตส้ถานการณแ์พรร่ะบาด COVID-19 ของรฐับาลควนีสแ์ลนด ์
สามารถโทรหา 13 QGOV (13 74 68) หรอืไปที ่covid19.qld.gov.au 

 

https://www.worksafe.qld.gov.au/coronavirus/workplace-risk-management-b/_recache
https://www.worksafe.qld.gov.au/coronavirus/workplace-risk-management-b/_recache


 

 

คําถามทีพ่บบ่อย 

ระยะทีห่น่ึง – 15 พฤษภาคม 2563  
สถานประกอบการสามารถรองรบัลูกคา้ไดก้ีร่าย ตวัเลขน้ีรวมพนกังานดว้ยหรอืไม่   

ตวัเลขดงักล่าวไม่รวมพนักงาน รา้นเสรมิสวย สปาและรา้นทําเล็บในรฐัควนีสแ์ลนดส์ามารถกลบัมาเปิดใหม่ได ้
ตัง้แต่เวลา 11.59 น. ของวนัศุกรท์ี ่15 พฤษภาคม โดยรองรบัลูกคา้ในสถานเสรมิความงามหรอืรา้นทําเล็บ 
ในคราวเดียวไดสู้งสุด 10 คน (ไม่รวมพนักงาน) อย่างไรก็ตามเพือ่เพิม่ความปลอดภยัใหค้นในรฐัควนีสแ์ลนด ์
ธรุกจิของคุณจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขการเวน้ระยะห่างทางสงัคม และจะตอ้งกรอกและจดัแสดงรายการ
ตรวจสอบความปลอดภยั COVID ในสถานประกอบการ   

การผ่อนปรนระยะทีห่น่ึง คลนิิกเสรมิความงามสามารถประกอบกจิกรรมใดไดบ้า้ง และงดกจิกรรม
อะไรบา้ง 

กจิกรรมทีง่ดไดแ้ก่บรกิารเสรมิรูปลกัษณส่์วนบุคคลและบรกิารเสรมิความงามต่างๆ มาตรการผ่อนปรนระยะที ่1 
ไม่อนุญาตใหบ้รกิารสเปรยผ์วิสแีทน ซาวน่า บรกิารสปาทีใ่ชนํ้้าอืน่ๆ เชน่ อ่างวารบํีาบดัทีไ่ม่ใชเ่พือ่การบําบดั 
อ่างนํ้าวน ตูอ้บไอนํ้า การบําบดัดว้ยแรงดนันํ้า (วชิชี)่ บรกิารนวดทีไ่ม่ใชเ่พือ่การบําบดั และบรกิารอืน่ๆ 
ทีบ่ญัญตัไิว ้

จะตอ้งกรอกเอกสารอะไรบา้งก่อนเปิดใหบ้รกิารกจิกรรมทีไ่ม่อนุญาตใหท้ําก่อนหน้านี้  

ในรฐัควนีสแ์ลนดห์ากธรุกจิของคุณจดัอยู่ในกลุ่มธรุกจิความเสีย่งสูงโดยหวัหนา้เจา้หนา้ทีส่าธารณสุข  
คุณจะตอ้งกรอกรายการตรวจสอบความปลอดภยั COVID ของรฐับาลควนีสแ์ลนดใ์นเว็บไซต ์Queensland 
COVID19 ใหเ้รยีบรอ้ย นั่นหมายความว่าตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป คุณจะตอ้งกรอก 
รายการตรวจสอบความปลอดภยั COVID ใหเ้รยีบรอ้ยหากตอ้งการ : 

• เปิดใหบ้รกิารนั่งรบัประทานอาหารในรา้น (ไม่รวมศูนยอ์าหาร) เชน่ ทีร่า้นอาหาร คาเฟ่ ผบัสโมสร 
ทีข่ึน้ทะเบยีนและไดร้บัใบอนุญาต สโมสร RSL หรอืโรงแรม (ไม่รวมบารห์รอืโซนเกม) หรอื 

• บรกิารทําเล็บหรอืบรกิารเสรมิความงาม  

แมว่้าธรุกจิหน่ึงอาจมส่ีวนเกีย่วเน่ืองกบัแนวทางความปลอดภยัฉบบัอืน่ๆ แต่รายการตรวจสอบความปลอดภยั 
COVID ถอืเป็นเอกสารสําคญัที่ตอ้งกรอกใหเ้สรจ็ก่อนเปิดใหบ้รกิารกจิกรรมทีไ่ม่อนุญาตใหดํ้าเนินการก่อน
หนา้นี ้ 
 
หากคุณไม่ไดใ้หบ้รกิารทีร่ะบุไวนี้ ้ไม่จําเป็นตอ้งกรอกรายการตรวจสอบความปลอดภยั COVID แต่ควร
พจิารณาแผนส่วนตวัเพือ่โตต้อบสถานการณก์ารแพรร่ะบาด COVID-19 ในฐานะสถานประกอบการทีม่ ี
ภาระผูกพนัตามกฎหมายว่าดว้ยสุขภาพและความปลอดภยัในที่ทํางานของรฐัควนีสแ์ลนด ์

ระยะทีส่อง – 12 มถุินายน 2563  
สถานประกอบการสามารถรองรบัลูกคา้ไดก้ีร่าย ตวัเลขน้ีรวมพนักงานดว้ยหรอืไม่   
ตัง้แต่เวลา 23.59 น. ของวนัที ่12 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป จะมมีาตรการผ่อนปรนธรุกจิของคุณเพิม่มากขึน้ 
โดยรองรบัลูกคา้ในคราวเดยีวไดสู้งสุด 20 คน (ไม่รวมพนักงาน) สําหรบัธรุกจิเสรมิความงาม รา้นทําเล็บ 
สตูดโิอทําผวิแทน รา้นสกัและสปา อย่างไรก็ตามเพือ่เพิม่ความปลอดภยัใหค้นในรฐัควนีสแ์ลนด ์ธรุกจิของคุณ
จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขการเวน้ระยะห่างทางสงัคม และจะตอ้งกรอกและแสดงรายการตรวจสอบความปลอดภยั 
COVID รวมทัง้ลงทะเบยีนลูกคา้ 



 

 

 
แผน COVID Safe Plan คอือะไร ต่างจากรายการตรวจสอบความปลอดภยั COVID อย่างไร 

แผน COVID Safe Plan ถูกสรา้งขึน้โดยอุตสาหกรรมในระดบัอุตสาหกรรมทัง้หมด ไม่ใชแ่ผนบงัคบัให ้
ผูป้ระกอบการปฏบิตัติาม แต่เป็นแนวทางกระตุน้ใหป้ฏบิตัเิพือ่ส่งเสรมิการปฏบิตัิงานอนัเป็นเลศิในอุตสาหกรรม
และธรุกจิแต่ละประเภท เมือ่รฐับาลออกมาตรการผ่อนปรนระยะที ่2 ธรุกจิทีม่สีทิธิเ์ปิดใหบ้รกิาร เชน่ รา้นอาหาร 
ผบั และคลบัสามารถยืน่เสนอแผน COVID Safe Plan สําหรบัอุตสาหกรรมนั้นได ้หากไดร้บัการอนุมตัจิาก
หน่วยงานสาธารณสุขทีเ่กีย่วขอ้ง สถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามแผนจะไดร้บัอนุญาตใหบ้รกิารลูกคา้เพิม่มาก
ขึน้   
ระยะห่าง 4 ตารางเมตรหมายถงึอะไร 

หากสถานประกอบเร ิม่ใหบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาต จะตอ้งเผือ่พืน้ทีภ่ายในสถานประกอบการใหบุ้คคลต่างๆ  
ไม่ว่าจะในอาคารหรอืนอกอาคาร 4 ตารางเมตร/คน ยกตวัอย่างเชน่ หากสถานประกอบการมพีืน้ทีใ่ชส้อย
ภายใน 20 ตารางเมตร จะสามารถรองรบัคนไดท้ัง้หมด 5 คน เป็นตน้ ขอ้บงัคบันีนํ้าไปใชก้บัลูกคา้ พนักงาน 
และผูเ้ยีย่มชม ซึง่ขึน้อยู่กบัขนาดของสถานที่หรอืจํานวนพนักงานในสถานประกอบการ  และอาจจํากดัจํานวน
ลูกคา้ทีอ่นุญาตใหเ้ขา้ใชบ้รกิารโดยไม่คํานึงถงึขอ้จํากดัทีกํ่าหนดไว ้

แมต้วัเลขนีจ้ะเป็นค่าเฉลีย่ แต่ควรพจิารณาเงือ่นไขการเวน้ระยะห่าง 1.5 ม. ประกอบดว้ย และหา้มมใิหจ้ดักลุ่ม
หรอืนั่งรวมกนัภายในสถานประกอบการ 
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