
 

 

An toàn COVID  

Lời khuyên dành cho chuyên gia trị liệu sắc đẹp và làm móng 

Tôi cần làm gì trước khi bắt đầu giao dịch?  

• Hoàn thành và trưng bày bảng danh mục An toàn COVID trong cơ sở của quý vị 
trước khi quý vị bắt đầu giao dịch từ 11h59 tối thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2020 
(đây là lúc bắt đầu Giai đoạn 1 Nới lỏng Hạn chế). 

• Các bảng danh mục cho quý vị biết những gì quý vị cần làm để trở thành một 

Doanh nghiệp An toàn COVID. Bảng danh mục bao gồm dữ liệu đầu vào từ các 

bên liên quan chính của ngành. 
• Quý vị phải hoàn thành bảng danh mục này nhằm đảm bảo quý vị tuân thủ các yêu 

cầu về y tế cần thiết để cho phép quý vị mở cửa và cung cấp một môi trường an 
toàn cho khách hàng và nhân viên. 

Cách hoàn thành bảng danh mục An toàn 
COVID 

1. Truy cập covid19.qld.gov.au và nhấp vào ‘Roadmap 
to Easing Restrictions’. Trên trang đó quý vị có thể tìm 
thấy bảng danh mục ngành nghề liên quan của quý vị. 

2. In, hoàn thành, ký và trưng bày bảng danh mục ở một 
vị trí nổi bật, có thể nhìn thấy tại cơ sở kinh doanh của 
quý vị. 

Quý vị không bắt buộc phải nộp bảng danh mục này cho Sở 
Y tế Queensland. Tuy nhiên, một nhân viên thực thi có liên 
quan có thể kiểm tra việc chấp hành bất cứ lúc nào và/hoặc 
có thể yêu cầu xem bản sao của bảng danh mục đã ký. Tất cả 
các doanh nghiệp nên tuân theo hướng dẫn về sức khỏe và 
an toàn lao động. 

Thông tin thêm 

Quý vị có thể xem lộ trình đầy đủ đối với việc nới lỏng hạn chế tại covid19.qld.gov.au. 
 
Để nhận được hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ, quý vị có thể gọi đường dây nóng 
Doanh nghiệp Nhỏ theo số 1300 654 687 hoặc truy cập trang web 
www.business.qld.gov.au.   
 
Để biết thông tin chung về phản ứng của Chính phủ Queensland đối với COVID-19, quý vị 
có thể gọi 13 QGOV (13 74 68) hoặc truy cập covid19.qld.gov.au. 
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Câu hỏi thường gặp 

GIAI ĐOẠN MỘT - 15 tháng 5 năm 2020  

Tôi có thể có bao nhiêu khách hàng quen trong cửa hàng của mình? Giới hạn này 
có bao gồm nhân viên hay không?  

Giới hạn này không bao gồm nhân viên. Các thẩm mỹ viện, spa và tiệm làm móng của 
Queensland được phép mở cửa trở lại từ 11h59 Thứ Sáu ngày 15 tháng Năm. Quý vị có 
thể có 10 người (trừ nhân viên) tại cơ sở trị liệu sắc đẹp hoặc tiệm làm móng của quý vị 
trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, để giữ an toàn cho người Queensland, doanh 
nghiệp của quý vị phải tuân thủ các quy định giãn cách xã hội cũng như hoàn thành và 
trưng bày bảng danh mục An toàn COVID.   

 Cơ sở trị liệu sắc đẹp Giai đoạn Một bao gồm những gì? Nó không bao gồm những 
gì? 

Nó bao gồm một loạt các dịch vụ làm đẹp và ngoại hình cá nhân. Nới lỏng giai đoạn một 
không bao gồm các dịch vụ xịt nhuộm nâu da, xông hơi, các dịch vụ spa sử dụng các loại 
nước khác, chẳng hạn như bồn thủy trị liệu không trị liệu, bồn tạo sóng, tủ phòng xông 
hơi, dàn vòi hoa sen, massage không trị liệu, bất kỳ dịch vụ nào khác được liệt kê là 
không được phép. 

Tôi cần hoàn thành những tài liệu nào trước khi mở lại một hoạt động bị hạn chế 

trước đó?  

Tại Queensland, nếu ngành của quý vị được Giám đốc Sở Y tế đánh giá là có nguy cơ 
cao hơn thì quý vị bắt buộc phải hoàn thành bản Danh mục An toàn COVID của Chính 
phủ Queensland hiện có trên trang web COVID19 của Queensland. Điều này đồng nghĩa 
với việc là từ ngày 16 tháng 5 năm 2020, quý vị phải hoàn thành bảng Danh mục An toàn 
COVID nếu quý vị muốn cung cấp: 

• dịch vụ ăn uống (không bao gồm các khu ẩm thực) như tại nhà hàng, quán cà 

phê, quán rượu, câu lạc bộ đã đăng ký và được cấp phép, câu lạc bộ RSL hoặc 

khách sạn (không bao gồm quán bar hoặc quán game); hoặc 

• các dịch vụ làm móng hoặc trị liệu sắc đẹp.  

Mặc dù doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các tài liệu hướng dẫn khác nhưng bảng Danh 
mục An toàn COVID là tài liệu chính phải được hoàn thành trước khi mở lại một hoạt động 
bị hạn chế trước đó.  

Nếu quý vị không cung cấp các dịch vụ này thì quý vị không cần phải hoàn thành bảng 

Danh mục An toàn COVID. Tuy nhiên, quý vị vẫn nên đưa ra kế hoạch của riêng mình để 
ứng phó với COVID-19 như một phần nghĩa vụ của quý vị theo luật về Sức khỏe & An 
toàn Lao động của Queensland.  

GIAI ĐOẠN THỨ HAI - 12 tháng 6 năm 2020  

Tôi có thể có bao nhiêu khách hàng quen trong cửa hàng của mình? Giới hạn có 
bao gồm cả nhân viên hay không?  
Từ 11h59 tối ngày 12 tháng 6 năm 2020, các hạn chế sẽ được nới lỏng đối với ngành 
nghề của quý vị. Quý vị có thể có 20 người (không bao gồm nhân viên) tại bất kỳ thời 



 

 

điểm nào tại các tiệm trị liệu sắc đẹp, tiệm làm móng, tiệm nhuộm da, tiệm xăm và spa. 
Tuy nhiên, để giữ an toàn cho người Queensland, doanh nghiệp của quý vị phải tuân thủ 
các quy định về giãn cách xã hội, hoàn thành và trưng bày bảng Danh mục An toàn 
COVID và đăng ký khách hàng. 

 
Kế hoạch An toàn COVID là gì? Nó khác với bảng Danh mục An toàn COVID như thế 
nào? 

Các kế hoạch an toàn COVID sẽ do một ngành nghề thiết lập ở cấp độ toàn ngành. Các 
kế hoạch này là không bắt buộc và được khuyến khích như một cách thúc đẩy thực hành 
tốt nhất trên nhiều lĩnh vực và loại hình kinh doanh. Từ Giai đoạn 2, một số ngành nghề 
đủ điều kiện, chẳng hạn như nhà hàng, quán rượu và câu lạc bộ sẽ có thể đưa ra Kế 
hoạch An toàn COVID cho Ngành nghề đó, nếu được cơ quan y tế có liên quan phê 
duyệt, sẽ cho phép các doanh nghiệp tuân thủ kế hoạch này cung cấp dịch vụ với số 
lượng khách hàng tăng lên.   

Yêu cầu 4 mét vuông có nghĩa là gì? 

Điều đó có nghĩa là nếu cung cấp một dịch vụ đủ điều kiện, cần có đủ không gian trong cơ 
sở kinh doanh, trong nhà hoặc ngoài trời, tương đương với 4 mét vuông trên mỗi người. 
Ví dụ, điều đó có nghĩa là một doanh nghiệp có 20 mét vuông diện tích sàn sử dụng nội 
bộ thì có thể chứa đủ điều kiện phục vụ cho tổng cộng 5 người. Quy định này áp dụng cho 
khách hàng, người lao động và khách ghé thăm, tùy thuộc vào quy mô của cơ sở hoặc số 
lượng nhân viên tại cơ sở đó, có thể giới hạn số lượng khách hàng được phép bất kể giới 
hạn quy định nào. 

Trong khi ở mức trung bình, cũng cần cân nhắc quy định khoảng cách vật lý 1,5m và mọi 
người không được tụ tập thành nhóm trong cơ sở. 


