
 

 

COVID Safe Checklist: สาํหรบัซอ่งถกูกฎหมายในรฐัควนีสแ์ลนด ์ 
 
สาํหรบัซอ่งถกูกฎหมายในรฐัควนีสแ์ลนด ์ (Queensland Licensed Brothels) 
ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2020 (As at 3 July 2020) 
สิง่ท่ีสาํคัญท่ีคุณตอ้งทาํเพ่ือความปลอดภัยของการเปิดธุรกิจของคุณอีกครัง้ 
 
รายการตรวจสอบ COVID Safe สาํหรบัซอ่งถกูกฎหมายในรฐัควนีสแ์ลนด ์
 
เราตอ้งทาํสิ�งใดบา้งเพื�อใหก้ลบัมาเปิดใหบ้รกิารไดอ้ยา่งปลอดภยั: 
 

1. ตรวจสอบวา่ธรุกจิของคณุสามารถกลบัมาเปิดใหบ้รกิารไดแ้ลว้ 
⃣ ตรวจดเูว็บไซต ์COVID-19 ของรัฐบาลควนีสแ์ลนดไ์ดท้ี� www.covid19.qld.gov.au เพื�อยนืยนัวา่

ธรุกจิของคณุสามารถกลบัมาเปิดใหบ้รกิารไดแ้ลว้ และเพื�อดวูา่มขีอ้จํากดัเฉพาะใด ๆ หรอืไมท่ี�มผีล 
⃣ หากธรุกจิของคณุปิดอยู ่ตรวจสอบสภาพของอปุกรณแ์ละสิ�งอํานวยความสะดวกวา่ใชง้านไดต้าม

ปกตเิต็มที� เชน่ อปุกรณป้์องกนัตวัสว่นบคุคล แกส๊ ไฟฟ้า หอ้งนํ�า และอา่งลา้งมอื 
⃣ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อาหารและเครื�องดื�มที�เกบ็ไวท้ี�ธรุกจิของคณุไมป่นเปื�อนหรอืไมห่มดอาย ุ
⃣ โปรแกรมการฝึกอบรม COVID Safe เป็นกจิกรรมบงัคบัและตอ้งดําเนนิการภายในสองสปัดาหห์ลงั

จากกลบัมาเปิดใหบ้รกิาร การฝึกอบรม COVID Safe สําหรับรา้นเสรมิสวย รา้นทําเล็บ รา้นทําผวิ
แทน รา้นสกั และสปา (ใบอนุญาตขนาดเล็ก) เป็นการฝึกอบรมที�เกี�ยวขอ้งที�สดุสําหรับอตุสาหกรรม
ของเรา การฝึกอบรมสามารถเขา้ไดจ้ากระบบออนไลน ์TAFE Queensland 
(https://tafeqld.edu.au/covid-safe) หรอืจากองคก์รอตุสาหกรรมที�ผา่นการรับรอง 
 

2. สวสัดภิาพของพนกังาน 

⃣ สั�งใหพ้นักงานอยูบ่า้นหากพนักงานป่วย และกลบับา้นทนัทหีากพนักงานรูส้กึไมส่บาย กําหนดให ้
พนักงานตอ้งผา่นการตรวจ COVID-19 หากมอีาการใด ๆ ของโรคระบบทางเดนิหายใจเฉียบพลนั (
ไอ เจ็บคอ หายใจลําบาก) หรอืเป็นไขห้รอืมปีระวตัเิป็นไข ้พนักงานตอ้งกกัตวัอยูท่ี�บา้นจนกวา่จะได ้
รับผลตรวจยนืยนัผล COVID-19 เป็นลบ 

⃣ ดดัแปลงกระบวนการหลงัเคานเ์ตอร์ (รวมถงึหอ้งพักเบรก) เพื�อจํากดัพนักงานที�อยูใ่กลช้ดิกนัให ้  
มากที�สดุ มอบหมายหอ้งทํางานเฉพาะใหก้บัพนักงาน เพื�อลดความจําเป็นในการไปยงัพื�นที�อื�นและ  
เวลาพักเบรก เพื�อรับรองการเวน้ระยะหา่งจากผูอ้ื�น 

⃣ เลื�อน ยกเลกิ หรอืใชก้ารสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ การประชมุผา่นวดิโีอ สําหรับการประชมุ การรวม
ตวั และการฝึกอบรมแบบพบปะที�ไมสํ่าคญั 

⃣ หารอืกบัพนักงานเกี�ยวกบัมาตรการ COVID-19 ในสถานที�ทํางาน และมอบขอ้มลูและความรูใ้ห ้
พนักงานอยา่งเพยีงพอ รวมถงึการเปลี�ยนแปลงในการทํางานและหลกัปฏบิตั ิและหลกัการทําความ
สะอาดและฆา่เชื�อที�เหมาะสมในที�ทํางาน 

⃣ ตดิป้ายและโปสเตอรเ์พื�อเตอืนพนักงานและผูอ้ื�นเกี�ยวกบัความเสี�ยงของ COVID-19 
⃣ พจิารณาความเสี�ยงดา้นความปลอดภยัและจัดการความเสี�ยงเหลา่นี�ตามลําดบัการควบคมุที�เหมาะสม 

เชน่ การกําจัด การทดแทน การปิดกั �น การควบคมุจัดการ และอปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล ตามที�จําเป็น 
⃣ ปรับใชม้าตรการเพื�อเพิ�มการเวน้ระยะหา่งระหวา่งพนักงานในระดบัที�ปลอดภยัและปฏบิตัไิดจ้รงิ และลด

เวลาที�พนักงานตอ้งตดิตอ่ใกลช้ดิกนั 
⃣ หากสามารถทําไดแ้ละปลอดภยั ตรวจทานงานและกระบวนการที�มกัตอ้งตดิตอ่กนัอยา่งใกลช้ดิ และระบุ

หาวธิดีดัแปลงงานเหลา่นี�เพื�อเพิ�มการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมระหวา่งพนักงาน 
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⃣ ใชข้อ้ตกลงการทํางานจากบา้น หากพนักงานสามารถทํางานจากบา้นได ้เชน่ งานบรหิารจัดการ ที�ไม่
ตอ้งมกีารตดิตอ่แบบพบปะ 

 

3. การเวน้ระยะหา่งจากผูอ้ ื�น 

⃣ ตั �งป้ายที�จดุทางเขา้เพื�อแจง้ลกูคา้ไมใ่หเ้ขา้สูส่ถานที� หากลกูคา้รูส้กึไมส่บายหรอืมอีาการ 
COVID19 ป้ายควรระบวุา่ธรุกจิมสีทิธทิี�จะปฏบิตักิารใหบ้รกิาร และตอ้งยนืยนัวา่ใครกต็ามที�มอีาการ
เหลา่นี�ตอ้งออกจากสถานที� 

⃣ หากสามารถทําได ้ใหกํ้าหนดทางออกแยกจากจดุทางเขา้เพื�อลดการสมัผัสกนั 
⃣ ปรับใชม้าตรการเพื�อจํากดัจํานวนคนที�อยูใ่นสถานที� รวมถงึ รักษาขอ้จํากดัใหม้คีนสงูสดุไมเ่กนิ 20 

คนพรอ้มกนั และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มรีะยะหา่งราว 4 ตารางเมตรตอ่คน 
⃣ รับรองการเวน้ระยะหา่งจากผูอ้ื�นโดยวางเครื�องหมายบนพื�นหรอืผนัง หรอืป้ายเพื�อระบรุะยะหา่ง 

1.5 เมตรระหวา่งผูอ้ื�นสําหรับบรเิวณรอและตอ่ควิ 
⃣ พจิารณาการใชแ้ผงกั �น หากทําได ้เชน่ แผน่พลาสตกิรอบ ๆ เคานเ์ตอรต์อ้นรับ 
⃣ เวน้ระยะหา่งระหวา่งที�นั�งอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร 
⃣ จํากดัการชาํระเงนิดว้ยเงนิสด โดยสง่เสรมิใหล้กูคา้ใชว้ธิชีาํระเงนิแบบใชร้ะบบรับจา่ยเงนิดว้ยรดูบตัร

การฝากเงนิโดยตรง หรอืวธิกีารชาํระเงนิแบบไมส่มัผัสอื�น ๆ 
⃣ จํากดัการเดนิเขา้มานัดหมายและการตดิตอ่กบัลกูคา้ที�เคานเ์ตอร ์โดยการสง่เสรมิการจองทางออนไลน์

หรอืทางโทรศพัท ์

4. การเก็บบนัทกึ 

⃣ ตอ้งมกีารเกบ็ขอ้มลูตดิตอ่ของลกูคา้ พนักงาน และลกูจา้งทกุคน ไดแ้ก ่ชื�อ อเีมล หมายเลข
โทรศพัทม์อืถอื และวนัที�รับบรกิารไวอ้ยา่งนอ้ย  56 วนั 

⃣ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ใชบ้นัทกึสําหรับการตดิตามการตดิเชื�อ COVID-19 เทา่นั�น และเกบ็ขอ้มลู
และจัดเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและปลอดภยั 
 

5. สขุอนามยั ความสะอาด และการควบคมุการตดิเชื�อ 

⃣ แจง้ลกูคา้ถงึความคาดหวงักอ่นที�จะมาตามนัดหมาย ขอ้มลูนี� ไดแ้ก:่ 
⃣ อยูบ่า้นหากลกูคา้รูส้กึไมส่บาย 
⃣ ลกูคา้ตอ้งใหร้ายละเอยีดเพื�อเกบ็บนัทกึ 
⃣ ลกูคา้ตอ้งลา้งมอืหรอืใชเ้จลฆา่เชื�อแอลกอฮอลเ์มื�อมาถงึกอ่นเขา้สูบ่รเิวณตอ้นรับ 

⃣ หากลกูคา้มาถงึตามนัดหมาย แตรู่ส้กึไมส่บาย ลกูคา้จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้ยู ่
⃣ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้และผูใ้หบ้รกิารทางเพศมอีา่งลา้งมอืหรอืเจลลา้งมอืแอลกอฮอลท์ี�

เหมาะสม แนะนําใหใ้ชเ้จลลา้งมอืแอลกอฮอลท์ี�ประกอบดว้ยเอทานอล 60% หรอืไอโซโพรพลิ 
70% เป็นอยา่งนอ้ย 

⃣ ใชผ้า้คลมุเตยีงแบบยางซึ�งสามารถฆา่เชื�อดว้ยฟีนอลไดห้ลงัการนัดหมายแตล่ะครั �ง ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ไดฆ้า่เชื�อโตะ๊ขา้งเตยีงหลงัการนัดหมายแตล่ะครั �งดว้ย 

⃣ หากกอ่นหนา้นี� ผูใ้หบ้รกิารทางเพศตอ้งใชถ้งุมอืเพื�อควบคมุความเสี�ยงอื�นนอกเหนอืจากการตดิ
เชื�อ COVID-19 ผูใ้หบ้รกิารตอ้งใชง้านถงุมอืตอ่ไป 

⃣ แนะนําการรักษาสขุอนามยัที�ดใีหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารทางเพศ โดยแนะนําใหล้า้งมอืเป็นประจํา การลา้งมอื
ควรใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 20 ถงึ 30 วนิาท ีถสูบูใ่หค้รอบคลมุทั�วพื�นที�ของมอืทั �งหมดกอ่นลา้งดว้ยนํ�า 
หากไมส่ามารถลา้งมอืได ้แนะนําใหใ้ชเ้จลลา้งมอืแอลกอฮอลท์ี�ประกอบดว้ยเอทานอล 60% หรอืไอ
โซโพรพลิ 70% เป็นอยา่งนอ้ย 

⃣ ลดการใชอ้ปุกรณแ์ละเครื�องมอืรว่มกนั และเกบ็หนังสอื นติยสาร และไอแพดออกจากบรเิวณรอ 
⃣ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณป้์องกนัตวัสว่นบคุคลเป็นแบบใชค้รั �งเดยีวเทา่นั�น 
⃣ ระงับการเสนอเครื�องดื�มหรอืตูก้ดนํ�าดื�ม 

covid19.qld.gov.au  



 
 

⃣ ทําความสะอาดบรเิวณที�มกีารสมัผัสและพื�นผวิเป็นประจําอยา่งนอ้ยทกุชั�วโมงดว้ยสบูห่รอืนํ�ายาฆา่
เชื�อ (รวมถงึอปุกรณแ์ละเครื�องมอืที�ใชร้ว่มกนั, อปุกรณ ์Eftpos, โตะ๊, ท็อปเคานเ์ตอร ์และอา่งลา้ง
มอื) 

⃣ พื�นผวิใด ๆ ที�ลกูคา้ใชง้านตอ้งมกีารทําความสะอาดระหวา่งลกูคา้แตล่ะคนดว้ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
มกีารฆา่เชื�ออปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้งระหวา่งลกูคา้แตล่ะคน ตรวจสอบวา่มเีวลาเพยีงพอระหวา่งการนัด
หมายแตล่ะครั �งเพื�อใหม้เีวลาทําความสะอาด 

⃣ ลกูคา้ทกุคนตอ้งอาบนํ�ากอ่นและหลงัทกุการนัดหมาย ฝักบวัและอา่งลา้งมอืตอ้งไดรั้บการฆา่เชื�อ
และเชด็ใหแ้หง้หลงัจากทกุการนัดหมาย 

⃣ ขอ้มลูการตดิตอ่ของลกูคา้ พนักงานผูใ้หบ้รกิาร และผูท้ี�มาตดิตอ่ในซอ่ง ผูใ้หบ้รหิารผูจั้กการรี
เซฟชั�นจะตอ้งเกบ็ขอ้มลูไวท้ั �งหมดรวมถงึชื�อเต็มที�อยูอ่เีมล (ที�อยูอ่าศยัถา้ไมม่)ี หมายเลข
โทรศพัทม์อืถอืและวนัที�ใหบ้รกิารเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 56 วนั 

⃣ ผูใ้หบ้รกิาร/ผูใ้หบ้รกิารทางเพศตอ้งถอืใบรับรองสขุภาพทางเพศที�เป็นปัจจบุนั ซึ�งยนืยนัวา่ตนไดรั้บ
การตรวจคดักรองสําหรับโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์

 
6. การทบทวนและดแูล 

⃣ รายการตรวจสอบนี�เป็นสว่นสําหรับของแผนระดบัอตุสาหกรรม/รายการตรวจสอบ COVID Safe ตาม
ที�ระบใุนเว็บไซต ์WorkSafe 

⃣ ทบทวนระบบงานของคณุเป็นประจําเพื�อรับรองความสอดคลอ้งกบัคําสั�งและคําแนะนําในปัจจบุนัที�
กําหนดโดยหน่วยงานดา้นสขุภาพ 

⃣ แสดงรายการตรวจสอบที�ลงนามแลว้ไวใ้นที�สาธารณะเพื�อเป็นหลกัฐานวา่คณุเป็นธรุกจิ COVID Safe 
⃣ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมสํีาเนาของรายการตรวจสอบที�ลงนามแลว้ ซึ�งตอ้งนําไปแสดง หากมกีาร

รอ้งขอจากเจา้หนา้ที�กํากบัดแูล/เจา้หนา้ที�บงัคบัใชก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง การรอ้งขอนี�อาจรวมถงึการ
จัดหาสําเนาอเิล็กทรอนกิสด์ว้ย 

⃣ ตดิตามขา่วสารลา่สดุและคําแนะนําเพิ�มเตมิไดท้ี�  www.covid19.qld.gov.au และ 
www.worksafe.qld.gov.au 

⃣ พนักงานที�มขีอ้รอ้งเรยีนที�เกี�ยวการทํางานทั�วไปสามารถตดิตอ่ WHS Queensland ไดท้ี�หมายเลข 
1300 362 128 

⃣ เจา้ของธรุกจิที�ตอ้งการทําความเขา้ใจเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัภาระหนา้ที�ดา้น WHS ของตนเกี�ยวกบั 
COVID-19 สามารถโทรตดิตอ่หมายเลข 1300 005 018 หรอืสหภาพหรอืสมาคมดา้นอตุสาหกรรม
ของตนเองได ้

⃣ ลกูคา้ที�มขีอ้กงัวลวา่ธรุกจิปฏบิตัติามรายการตรวจสอบนี�หรอืไมส่ามารถโทรตดิตอ่หมายเลข 
134 COVID (13 42 68) 
 

7. การสง่พสัด ุผูร้บัเหมา และผูเ้ย ี�ยมชมที�เขา้สูส่ถานที� 
 

⃣ หากทําได ้แจง้ใหผู้ส้ง่พัสดหุรอืผูรั้บเหมาอื�น ๆ ที�มาถงึสถานที�ใหล้ดการตดิตอ่ทางกายภาพกบั
พนักงาน 

⃣ ใชเ้อกสารอเิล็กทรอนกิส ์หากทําได ้หากตอ้งการลายเซน็ เสนอใหส้ง่การยนืยนัทางอเีมล
แทนที� หรอืถา่ยรปูสนิคา้ในสถานที�เป็นหลกัฐานการสง่  

covid19.qld.gov.au  

http://www.covid19.qld.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/

