
 

รายการตรวจสอบ  COVID Safe สาํหรับผูใ้ห้บริการทางเพศรับจา้งอิสระ 
ผูใ้ห้บริการทางเพศรับจา้งอิสระ 
ฉบับแกไ้ขวันท่ี  01 กันยายน  2020 

สิง่ท่ีคุณตอ้งทาํเพ่ือกลับมาเปิดกิจการอยา่งปลอดภัยอีกครัง้ 
 
1. การเตรียมกลับมาทาํงาน 

⃣ กอ่นกลับมาทาํงาน  โปรดอา่นแผนน้ี  มีระยะเวลาผอ่นผัน  14 วันมีผลนับตัง้แตวั่นท่ีอนุมัติแผน เพ่ือให้ 
Respect Inc และผูใ้ห้บริการทางเพศมีเวลาปรับใชก้ารเปล่ียนแปลงทัง้หมด 

⃣ โปรแกรมการฝึกอบรม  COVID Safe เป็นกิจกรรมภาคบังคับและตอ้งดาํเนินการให้เสร็จสิน้ภายในสองสัปดาหห์ลังจากกลับมา
เร่ิมงาน  การฝึกอบรม  COVID Safe สาํหรับร้านเสริมสวย  ร้านทาํเลบ็  ร้านทาํผิวแทน  ร้านสัก  และสปา  (ใบอนุญาตขนาดเลก็ ) 
เป็นการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสุดสาํหรับอุตสาหกรรมของเรา  การฝึกอบรมสามารถเขา้ไดจ้ากระบบออนไลน์  TAFE 
Queensland (https://tafeqld.edu.au/covid-safe) หรือจากองคก์รอุตสาหกรรมท่ีผา่นการรับรอง 

⃣ ตรวจดูเวบ็ไซต ์ COVID-19 ของรัฐบาลควีนสแ์ลนดไ์ดท่ี้  www.covid19.qld.gov.au เพ่ือยืนยันวา่ธุรกิจของคุณสามารถ
กลับมาเปิดให้บริการไดแ้ลว้  และเพ่ือดูวา่มีขอ้จาํกัด หรือเง่ือนไขเฉพาะใด  ๆ  ท่ีจะตอ้งนํามาปฏิบัติตาม  

 
2. มาตรการป้องกัน  COVID-19 ท่ัวไป 

⃣ รักษาระยะหา่งจากผูอ่ื้นโดยเวน้ระยะหา่งประมาณ  1.5 เ มตร  ในสถานการณ์ทางสังคมและพ้ืนท่ีสาธารณะทัง้หมด 

⃣ หลีกเล่ียงการสัมผัสใบหน้าตนเอง 
⃣ ปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม 
⃣ รักษาสุขอนามัยมือท่ีดีเย่ียม 
⃣ อาบนํา้กอ่นและหลังการนัดหมายแตล่ะครัง้ 

 
3. ห้ามทาํงาน  หากคุณ : 

⃣ เดินทางไปตา่งประเทศในชว่ง  14 วันกอ่นหน้าน้ี 
⃣ ไปยังพ้ืนท่ีท่ีประกาศวา่เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยง  COVID-19 (hotspot) ในชว่ง  14 วันกอ่นหน้าน้ี 

o รายการของพ้ืนท่ีท่ีประกาศวา่เสี่ยงเป็นพ้ืนท่ีระบาด  COVID-19 (hotspot) สามารถดูไดท่ี้ 
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/ho
tspots-covid-19 

⃣ ไดรั้บผลการตรวจ  COVID-19 เป็นบวกในสองสัปดาหท่ี์ผา่น มา หรือไดรั้บคาํแนะนําให้กักตัวเองขณะรอผลตรวจ 
COVID-19 

⃣ ไดสั้มผัสใกลชิ้ดกับผูท่ี้ทราบวา่ติด  COVID-19 
⃣ รู้สกึไมส่บายหรือมีอาการ  COVID-19 ใด  ๆ : 

o เป็นไข ้ ไอ  เจบ็คอ  หายใจลาํบาก  นํา้มูกไหล  ปวดหัว  ออ่นเพลีย  ปวดกลา้มเน้ือหรือขอ้ตอ่  หรือสูญเสยีการรับรส 
⃣ หากคุณมีอาการ  COVID-19 ให้รับการตรวจทันที  

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alearts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-a
nd-fever-clinics 
 

  
หาก คุณไดรั้บการตรวจ  COVID-19 แลว้ และคุณกาํลังรอผลตรวจ คุณตอ้งกักตัวเอง และไมท่าํงานจนกวา่ผลตรวจไดรั้บกลับมาเป็นลบ  

covid19.qld.gov.au  

http://www.covid19.qld.gov.au/
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alearts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-clinics
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alearts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-clinics


 
 

● หากผลตรวจกลับมาเป็นบวก  คุณตอ้งกักตัวเองและไมค่วรทาํงาน  คุณอาจจะไดรั้บการติดตอ่จากหน่วยงานสาธารณสุข
ทอ้งถิน่เพ่ือติดตาม 

คาํแนะนําดา้นสุขภาพสามารถขอไดจ้าก  13HEALTH (โทรศัพท ์ 13 43 25 84) บริการทางโทรศัพทใ์ห้บริการตลอด  24 ช่ัวโมงทุกวัน 
7 วันตอ่สัปดาห ์ (คา่ใชจ้า่ยเทา่กับโทรในพ้ืนท่ี ) สาํหรับชาวควีนสแ์ลนดทุ์กคน โดยมีเจา้หน้าท่ีดา้นสุขภาพท่ีมีคุณสมบัติคอ่ยรับสาย ในกรณี
ฉุกเฉินติดตอ่หมายเลขตองศูนย ์ (000) เสมอ 
 
4. ขอ้ควรระมัดระวังในสถานท่ีทาํงานขายบริการ 

⃣ ควรทาํการนัดหมายโดยการจองลว่งหน้าเทา่นัน้  (ทางโทรศัพท ์ สง่ขอ้ความ  หรือออนไลน์ )  

⃣ จาํกัดการนัดหมายสูงสุดหน่ึง  (1) คนในแตล่ะครัง้ 

⃣ ควรใชอุ้ปกรณ์ป้องกันตัวสว่นบุคคล  รวมถึงถุงยางในการให้บริการทุกครัง้ 

⃣ จาํกัดการชาํระเงนิดว้ยเงนิสง่  โดยสง่เสริมให้ลูกคา้จา่ยเงนิลว่งหน้า  โดยการฝากเงนิโดยตรง  หรือตัวเลือกการชาํระเงนิอ่ืน  ๆ  ท่ี
ไมต่อ้งสัมผัสกัน   

 
5. การคัดกรองลูกคา้ 

⃣ ดาํเนินการคัดกรองเพ่ือป้องกัน  COVID-19 กอ่นการจอง  ถามลูกคา้ดว้ยวาจา  ผา่นทางอีเมล  หรือ  sms: 
o คุณมีอาการ  COVID-19 ใด  ๆ  ในสองสัปดาหท่ี์ผา่นมาหรือไม ่ ไดแ้ก ่ เป็นไข ้ ไอ  เจบ็คอ  หายใจลาํบาก  นํา้มูกไหล  ปวดหัว 

ออ่นเพลีย  ปวดกลา้มเน้ือหรือขอ้ตอ่  หรือสูญเสยีการรับรส 
o คุณไดรั้บการตรวจ  COVID-19 เป็นบวกหรือไม ่
o ในสองสัปดาหท่ี์ผา่นมาไดสั้มผัสกับใครกต็ามท่ีมีผลการตรวจ  COVID-19 เป็นบวกหรือไม ่  
o คุณไดรั้บคาํแนะนําให้กักตัวเองขณะรอผลการตรวจ  COVID-19 หรือไม ่
o คุณเดินตา่งไปตา่งประเทศหรือระหวา่งรัฐในสองสัปดาหท่ี์ผา่นมาหรือไม ่ คุณเดินทางไปหรือเขา้ใกลกั้บสถานท่ีท่ีประกาศวา่

เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยง  COVID-19 (hotspot) หรือไม ่หรือ ไดสั้มผัสกับผูป่้วยท่ียืนยันแลว้หรือท่ีสงสัยวา่เป็น  COVID-19 หรือ
ไม ่

⃣ หากลูกคา้ตอบใช ่ ในคาํถามขอ้ใด  ๆ  เหลา่น้ี  แนะนําตอ่ลูกคา้วา่เขาไมส่ามารถจองได ้ 

⃣ หากลูกคา้มาถึงตามการจอง  และลูกคา้ไมส่บาย  แจง้ให้ลูกคา้กลับไป  และแนะนําให้ลูกคา้ติดตอ่ขอคาํแนะนําทางการแพทย ์

 
6. การเกบ็บันทึก 

⃣ การติดตามผูสั้มผัสเป็นเร่ืองสาํคัญอยา่งยิง่  ตอ้งมีการเกบ็ขอ้มูลติดตอ่ของลูกคา้ ผูใ้ห้บริการ แขกผูเ้ขา้เย่ียม และผูรั้บเหมาทุกคนท่ี
เขา้สูส่ถานท่ีอยา่งน้อย  56 วัน ขอ้มูลเหลา่น้ี ไดแ้ก ่: 

o ช่ือและนามสกุลของแตล่ะบุคคล 
o ขอ้มูลติดตอ่อยา่งน้อยสองรูปแบบ เชน่ โทรศัพทมื์อถือและท่ีอยูอี่เมล 
o วันท่ี เวลา และระยะเวลาท่ีเขา้มา /ของการจอง 

⃣ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ขอ้มูลท่ีบันทึกไวนํ้าไปใชเ้พ่ือวัตถุประสงคใ์นการติดตามการติดเช้ือ  COVID-19 เทา่นัน้ และรวบรวมและ

จัดเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นความลับและปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจวา่บันทึกทัง้หมดพร้อมเขา้ถึงไดทั้นที  (ภายใน  1 ช่ัวโมง ) หากเจา้
หน้าท่ีสาธารณสุขร้องขอ 

 
ในกรณีท่ีคุณหรือลูกคา้ของคุณไดรั้บผลตรวจ  COVID-19 เป็นบวก  คุณอาจตอ้งให้รายละเอียดตอ่เจา้หน้าท่ี /เจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขท่ีติดตามผูสั้มผัสของ 
รัฐควีนสแ์ลนด ์ เจา้หน้าท่ีดังกลา่วมีหน้าท่ีตรวจสอบให้แน่ใจวา่ทุกคนท่ีติดตอ่กับผูท่ี้ติด  COVID-19 จะไดรั้บการติดตอ่  น่ีคือขัน้
ตอนปฏิบัติมาตรฐานท่ีมีผลกับทุกคนท่ีติด  COVID-19 และเป็นแนวทางมาตรฐานดา้นสาธารณสุขในออสเตรเลีย  น่ีคือ
กระบวนการเดียวกันกับการติดตามรายช่ือสาํหรับติดเช้ือทางเพศสัมพันธ ์ (STI เชน่  เอชไอวี  ซิฟิลิส  ฯลฯ ) 

 
7. สุขอนามัยและการทาํความสะอาด 

covid19.qld.gov.au  



 
 

⃣ รักษาสุขอนามัยท่ีดีโดยการอาบนํา้บอ่ย  ๆ  และลา้งมือดว้ยสบูแ่ละนํา้  ปฏิบัติตามเทคนิคการลา้งมือท่ีแนะนําเก่ียวกับ  COVID-19 
การลา้งมือควรใชเ้วลา อยา่งน้อย  20 วนิาที  ถูสบูใ่ห้ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีของมือทัง้หมดกอ่นลา้งดว้ยนํา้  หากไมส่ามารถลา้งมือได ้
แนะนําให้ใชเ้จลลา้งมือแอลกอฮอลท่ี์ประกอบดว้ยเอทานอล  60% หรือไอโซโพรพิล  70% เป็นอยา่งน้อย 

⃣ ลูกคา้ตอ้งอาบนํา้และลา้งมือดว้ยสบูเ่ม่ือมาถึงและออกไป  วางสบูแ่ละผา้ขนหนูผืนใหมส่าํหรับลูกคา้แตล่ะคนเตรียมไวใ้นห้องนํา้   

⃣ แจง้ให้ลูกคา้วางผา้ขนหนูใชแ้ลว้  และสิง่ของสว่นบุคคลไวใ้นห้องนํา้   

⃣ ผา้ปูเตียงและผา้ขนหนูใชแ้ลว้ตอ้งหอ่ไวใ้นถุงหรือซักดว้ยนํา้ร้อนเม่ือเสร็จสิน้การให้บริการ จากนัน้ตากให้แห้งสนิท แนะนําให้ใช้
ถุงมือเม่ือซักผา้ขนหนูหรือผา้ปูเตียง  เพ่ือจาํกัดการสัมผัสผา้ปูเตียงสกปรก  ทิ้งถุงมืออยา่งถูกตอ้ง  โปสเตอร์น้ีเป็นการเตือนวธีิการ
ถอดถุงมืออยา่งถูกตอ้งท่ีเป็นประโยชน์  https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/poster-how-to-remove-gloves.pdf 

⃣ อุปกรณ์ป้องกันตัวสว่นบุคคลท่ีใชแ้ลว้ทัง้หมดจากการให้บริการควรไดรั้บการจัดการตามขอ้ควรระวังดา้นความปลอดภัยของ 
PPE ตามปกติ  โดยใสถุ่ง  และทิ้งลงในถังขยะทันที   

⃣ ของเลน่ทัง้หมดควรหอ่ดว้ยถุงยางขณะใชง้าน และลา้งและฆา่เช้ือให้สะอาดหลังการให้บริการ   

⃣ ลา้งและฆา่เช้ือพ้ืนผิวทัง้หมดกอ่นและหลังการให้บริการแตล่ะครัง้  เชน่  โต๊ะขา้งเตียง  ทอ็ปเคาน์เตอร์  อา่งลา้งหน้า  ท่ีซ่ึงลูกคา้วาง
ผา้ขนหนูและเสื้อผา้  ฝักบัว  

⃣ บริเวณทาํงานควรมีการระบายอากาศ  โดยการเปิดหน้าตา่งและประตู  

⃣ ใชค้วามพยายามทัง้หมดเพ่ือให้อากาศถา่ยเทอยา่งเพียงพอตลอดเวลา 
 
8. การทบทวนและดูแล 

⃣ ทบทวนระบบงานของคุณเป็นประจาํเพ่ือรับรองความสอดคลอ้งกับคาํสัง่และคาํแนะนําในปัจจุบันท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานดา้น
สุขภาพ   

⃣ Respect Inc สามารถให้การสนับสนุน คาํปรึกษาและทรัพยากร รวมถึงของใชท่ี้จาํเป็นแกผู่ใ้ห้บริการทางเพศได ้
⃣ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่คุณมีสาํเนาของรายการตรวจสอบท่ีลงนามแลว้ ซ่ึงตอ้งนํามาแสดง หากหน่วยงานกาํกับดูแล /เจา้หน้าท่ี

บังคับใชก้ฎหมายขอดู ซ่ึงอาจรวมถึงการแสดงสาํเนาอิเลก็ทรอนิกสใ์ด ๆ ดว้ย 

⃣ ติดตามขา่วสารลา่สุดและดูแนวทางเพิม่เติมไดท่ี้  www.covid19.qld.gov.au และ  www.worksafe.qld.gov.au 
 
9. แรงงานท่ีทอ่งเท่ียว /เดินทาง 

⃣ ติดตามขา่วสารลา่สุดเก่ียวกับขอ้จาํกัดในการเดินทางของรัฐควีนสแ์ลนดไ์ดท่ี้เวบ็ไซตน้ี์ 
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-h
ealth-directions  

covid19.qld.gov.au  

https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/poster-how-to-remove-gloves.pdf

