
เริ่่�มเปิิดอีีกคริ่้�งทีี่� 70% เปิิดคริ่้�งต่่อีไปิทีี่� 80% เปิิดเต็่มรูิ่ปิแบบวัน้ทีี่� 1 ธัน้วัาคม 2021

สิ่่�งท่ี่�ผู้้�ท่ี่�ได้ริ่บ้การิ่ฉีีดวัค้ซีนีคริ่บโดสแล้้วัเท่ี่านั้้�นั้สิ่ามารถที่ำาได้� สิ่่�งท่ี่�ที่กุคนที่ำาได้�
พนั้้กงานั้และลก้ค�าในั้สิ่ถานั้ท่่ี่ต้�งสิ่ว่นั้ใหญ่จำาเป็นั้ต�องมก่ารเชค็อ่นั้ COVID-Safe และมห่ล้กฐานั้การฉ่ด้วค้ซน่ั้  •  สิ่ำาหรบ้สิ่ถานั้ท่่ี่ต้�งในั้เขตภม้ภ่าคของรฐ้ NSW ท่่ี่มข่�อกำาหนั้ด้ในั้การฉ่ด้

วค้ซน่ั้สิ่ำาหรบ้พนั้้กงานั้และลก้ค�า พนั้้กงานั้สิ่ามารถกล้บมาที่ำางานั้ได้�ในั้วน้ั้ท่่ี่ 11 ตลุาคม หากพวกเขาได้�รบ้วค้ซน่ั้ COVID-19 แล�วอยา่งนั้�อย 1 เขม็ แต่ต�องได้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่ 
ภายในั้วน้ั้ท่่ี่ 1 พฤศจก่ายนั้ 2021  •  มข่�อจำาก้ด้เรื่องความหนั้าแนั้่นั้ 1 คนั้ต่อพื�นั้ท่่ี่ 4 ตารางเมตร (ตรม.) สิ่ำาหรบ้บรเ่วณในั้รม่ และ 1 คนั้ต่อพื�นั้ท่่ี่ 2 ตรม. สิ่ำาหรบ้บรเ่วณกลางแจ�งสิ่ำาหรบ้

ก่จกรรมท่่ี่อย้ใ่นั้รายการด้�านั้ล่างนั้่�  •  มแ่ผู้นั้ด้ำาเนั้่นั้การเพื่อความปลอด้ภ้ยจากไวรส้ิ่โคโรนั้า (COVID-19 Safety Plans)  

ก่จกรรมสิ่ว่นั้ใหญท่่ี่�อย้ใ่นั้รายการด้�านั้ล่างนั้่�มข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้อย้ท่่ี่�                         
1 คนั้ต่อ 2 ตรม. สิ่ำาหรบ้บรเ่วณในั้รม่และกลางแจ�ง

หน้้ากาก
และรหัส QR

> พนั้ก้งานั้และลก้ค�าที่กุคนั้ในั้สิ่ถานั้ท่ี่�ในั้รม่ท้ี่�งหมด้จำาเปน็ั้ต�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากาก รวม
ถึงขณะอย้บ่นั้บรก่ารขนั้สิ่ง่สิ่าธารณะ เครื�องบน่ั้ และในั้สิ่นั้ามบน่ั้ (ยกเว�นั้เด้ก็อายุ
ตำ�ากวา่ 12 ปี) 

> ไมจ่ำาเปน็ั้ต�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากากในั้สิ่ถานั้ท่ี่�กลางแจ�ง (ยกเว�นั้สิ่ำาหรบ้พนั้ก้งานั้
ต�อนั้รบ้สิ่ว่นั้หนั้�า)   

> พนั้ก้งานั้และลก้ค�าจำาเปน็ั้ต�องเชค็อ่นั้ COVID Safe และมห่ล้กฐานั้การฉ่ด้วค้ซน่ั้

> พนั้ก้งานั้และลก้ค�าที่กุคนั้ในั้สิ่ถานั้ท่ี่�ในั้รม่ท้ี่�งหมด้จำาเปน็ั้ต�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากาก         
รวมถึงขณะอย้บ่นั้บรก่ารขนั้สิ่ง่สิ่าธารณะ เครื�องบน่ั้ และในั้สิ่นั้ามบน่ั้ (ยกเว�นั้เด้ก็
อายุตำ�ากวา่ 12 ป)ี   

> ไมจ่ำาเปน็ั้ต�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากากในั้อาคารสิ่ำานั้ก้งานั้ (ผู้้�คนั้ท่ี่�ยง้ไมไ่ด้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ยง้
คงต�องสิ่วมหนั้�ากากในั้สิ่ำานั้ก้งานั้อย้)่    

> ไมจ่ำาเปน็ั้ต�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากากในั้สิ่ถานั้ท่ี่�กลางแจ�ง (ยกเว�นั้สิ่ำาหรบ้พนั้ก้งานั้ต�อนั้รบ้
สิ่ว่นั้หนั้�า)   

> พนั้ก้งานั้และลก้ค�าจำาเปน็ั้ต�องเชค็อ่นั้ COVID Safe และมห่ล้กฐานั้การฉ่ด้วค้ซน่ั้

> จำาเปน็ั้ต�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากากขณะอย้บ่นั้บรก่ารขนั้สิ่ง่สิ่าธารณะ เครื�องบน่ั้ และในั้
สิ่นั้ามบน่ั้ และพนั้ก้งานั้ต�อนั้รบ้สิ่ว่นั้หนั้�าจำาเปน็ั้ต�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากาก

> ไมจ่ำาเปน็ั้ต�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากากในั้สิ่ถานั้ท่ี่�กลางแจ�ง (รวมถึงพนั้ก้งานั้ต�อนั้รบ้สิ่ว่นั้หนั้�า)           
> ไมจ่ำาเปน็ั้ต�องมห่ล้กฐานั้การฉ่ด้วค้ซน่ั้อ่กต่อไป โด้ยคำาสิ่้�งของกระที่รวงสิ่าธารณสิ่ขุ

การไปเยี่่�ยี่มครอบครวั
และเพื่่�อน้

> อนั้ญุาตให�มค่นั้มาเย่�ยมคณุท่ี่�บ�านั้ของคณุได้�คร้�งละไมเ่ก่นั้ 10 คนั้ (จำานั้วนั้จำาก้ด้
ของผู้้�เย่�ยมเยย่มไมน่ั้บ้รวมเด้ก็อายุตำ�ากวา่ 12 ป)ี   

> อนุั้ญาตให�มก่ารพบปะสิ่ง้สิ่รรค์ และนั้น้ั้ที่นั้าการกลางแจ�งขนั้าด้เล็กได้�ไมเ่ก่นั้ 30 คนั้ 
(จำาก้ด้ให�มค่นั้ท่ี่�ฉ่ด้วค้ซน่ั้ไมค่รบโด้สิ่ได้� 2 คนั้)    

> อนั้ญุาตให�มค่นั้เข�าเย่�ยมผู้้�ท่ี่�พำานั้ก้อย้ใ่นั้บ�านั้พก้คนั้ชรา และบ�านั้คนั้พก่ารได้�โด้ย
สิ่อด้คล�องก้บนั้โยบายของสิ่ถานั้ท่ี่�เหล่านั้้�นั้

> อนั้ญุาตให�มค่นั้มาเย่�ยมคณุท่ี่�บ�านั้ของคณุได้�คร้�งละไมเ่ก่นั้ 20 คนั้ (จำานั้วนั้จำาก้ด้
ของผู้้�เย่�ยมไมน่ั้บ้รวมเด้ก็อายุตำ�ากวา่ 12 ป)ี     

> อนั้ญุาตให�มก่ารพบปะสิ่ง้สิ่รรค์ และนั้น้ั้ที่นั้าการกลางแจ�งขนั้าด้เล็กได้�ไมเ่ก่นั้ 50 คนั้ 
(จำาก้ด้ให�มค่นั้ท่ี่�ฉ่ด้วค้ซน่ั้ไมค่รบโด้สิ่ได้� 2 คนั้)    

> อนั้ญุาตให�มค่นั้เข�าเย่�ยมผู้้�ท่ี่�พำานั้ก้อย้ใ่นั้บ�านั้พก้คนั้ชรา และบ�านั้คนั้พก่ารได้�โด้ย
สิ่อด้คล�องก้บนั้โยบายของสิ่ถานั้ท่ี่�เหล่านั้้�นั้

> ไมจ่ำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้ท่ี่�มาเย่�ยมท่ี่�บ�านั้ของคณุ   
> ไมจ่ำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้สิ่ำาหรบ้การพบปะสิ่ง้สิ่รรค์และนั้น้ั้ที่นั้าการกลางแจ�ง  
> อนั้ญุาตให�ที่กุคนั้เข�าเย่�ยมผู้้�ท่ี่�พำานั้ก้อย้ใ่นั้บ�านั้พก้คนั้ชรา และบ�านั้คนั้พก่ารได้�โด้ย

สิ่อด้คล�องก้บนั้โยบายของสิ่ถานั้ท่ี่�เหล่านั้้�นั้

การออกกำาลงักายี่
และน้นั้ทน้าการ

> ไมจ่ำาก้ด้ระยะหา่งสิ่ำาหรบ้การออกกำาล้งกายและนั้น้ั้ที่นั้าการ   
> เปดิ้ให�บรก่ารโรงยม่ สิ่นั้ามก่ฬาและนั้น้ั้ที่นั้าการในั้รม่อ่กคร้�ง โด้ยมข่�อจำาก้ด้ด้�านั้

ความหนั้าแนั้น่ั้ไมเ่ก่นั้ 20 คนั้ต่อช้�นั้เรย่นั้  
> สิ่ระวา่ยนั้ำ�าในั้รม่เปดิ้ให�บรก่ารสิ่ำาหรบ้ช้�นั้ฝึึกสิ่อนั้ การฝึึก และก่จกรรม

กายภาพบำาบด้้     
> ไมอ่นัุ้ญาตให�เล่นั้ก่ฬาชุมชนั้  

> ไมจ่ำาก้ด้ระยะหา่งสิ่ำาหรบ้การออกกำาล้งกายและนั้น้ั้ที่นั้าการ      
> เปดิ้ให�บรก่ารโรงยม่ สิ่นั้ามก่ฬาและนั้น้ั้ที่นั้าการในั้รม่อ่กคร้�ง โด้ยมข่�อจำาก้ด้ด้�านั้

ความหนั้าแนั้น่ั้ไมเ่ก่นั้ 20 คนั้ต่อช้�นั้เรย่นั้
> สิ่ระวา่ยนั้ำ�าในั้รม่เปดิ้ให�บรก่ารสิ่ำาหรบ้ช้�นั้ฝึึกสิ่อนั้ การฝึึก และก่จกรรมกายภาพบำาบด้้
> อนั้ญุาตให�จด้้ก่ฬาชุมชนั้โด้ยท่ี่�เจ�าหนั้�าท่ี่� ผู้้�ชม และผู้้�เข�ารว่มก่จกรรมจะต�องได้�รบ้

การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่แล�ว

> ไมจ่ำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้ในั้โรงยม่ สิ่นั้ามก่ฬาและนั้น้ั้ที่นั้าการในั้รม่ แต่จำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้   
> เปดิ้ให�บรก่ารสิ่ระวา่ยนั้ำ�าในั้รม่สิ่ำาหรบ้ที่กุก่จกรรม   
> อนั้ญุาตให�จด้้ก่ฬาชุมชนั้สิ่ำาหรบ้เจ�าหนั้�าท่ี่� ผู้้�ชม และผู้้�เข�ารว่มก่จกรรมท้ี่�งหมด้

1แก�ไขเมื่อวน้ั้ท่่ี่ 8 ตลุาคม 2021  |

nsw.gov.au

เปิิด NSW อีกีคริ่้�ง

อนุญุาตให้ผู้้้ท่้ี่�มีอ่ายุุตำ�ากว่า่ 16 ปีท่ีี่�ได้้รับัการัฉ่ีด้ว่คัซีนุ่ไมีค่รับโด้สเข้า้ไปีในุสถานุท่ี่�ที่ำางานุข้องพว่กเข้า และสถานุท่ี่�กลางแจ้ง้ทัี่�งห้มีด้ได้้โด้ยุไมีม่ีผู่้้ติ้ด้ตามี แต่จ้ำาเปีน็ุต้องอยุ้กั่บคนุในุครัอบครัวั่ข้องเข้าท่ี่�ได้้รับัการัฉ่ีด้ว่คัซีนุ่ครับโด้สแล้ว่ห้นุ่�งคนุในุสถานุท่ี่�ให้บ้รักิารั (นุอกจ้ากไปีรับัอาห้ารักลับบา้นุ) 
สถานุบนัุเทิี่ง ศู้นุยุน์ุนัุที่นุาการัข้นุาด้ให้ญ่ และสถานุท่ี่�นุมีสัการั พื้้�นท่ี่�ของรัฐับาลท้ี่องถ่ิ่�นอาจมีก่ฎและมีาตรัการัจำากัดท่ี่�แตกต่างกันออกไปโดยสอดคล้องกับคำาสั�งของกรัะที่รัวงสาธารัณสขุ โปรัดดขูอ้มูีลล่าสดุได้ท่ี่� nsw.gov.au

การิ่ฉีดีวัค้ซีนี COVID-19 มาฉีดีวัค้ซีนีก้นเถอีะ



เริ่่�มเปิิดอีีกคริ่้�งทีี่� 70% เปิิดคริ่้�งต่่อีไปิทีี่� 80% เปิิดเต็่มรูิ่ปิแบบวัน้ทีี่� 1 ธัน้วัาคม 2021

สิ่่�งท่ี่�ผู้้�ท่ี่�ได้ริ่บ้การิ่ฉีีดวัค้ซีนีคริ่บโดสแล้้วัเท่ี่านั้้�นั้สิ่ามารถที่ำาได้� สิ่่�งท่ี่�ที่กุคนที่ำาได้�

โรงเรย่ี่น้

> เปดิ้โรงเรย่นั้อ่กคร้�ง โด้ยใช�มาตรการรก้ษาความปลอด้ภ้ยจาก COVID-19           
ในั้ระด้บ้ 3 (ด้ ้education.nsw.gov.au) 

> แนั้วที่างการกล้บเข�าไปยง้โรงเรย่นั้แบบสิ่ล้บก้นั้จะเร่�มขึ�นั้วน้ั้ท่ี่� 18 ตลุาคม โด้ย
นั้ก้เรย่นั้ที่กุคนั้จะกล้บเข�าสิ่้ก่ารเรย่นั้แบบต้วต่อต้วต้�งแต่วน้ั้ท่ี่� 25 ตลุาคม 2021

> เปดิ้โรงเรย่นั้อ่กคร้�งโด้ยใช�มาตรการรก้ษาความปลอด้ภ้ยจาก COVID-19 ในั้ระด้บ้ 3 
(ด้ ้education.nsw.gov.au)

> แนั้วที่างการกล้บเข�าไปยง้โรงเรย่นั้แบบสิ่ล้บก้นั้จะเร่�มขึ�นั้วน้ั้ท่ี่� 18 ตลุาคม โด้ย
นั้ก้เรย่นั้ที่กุคนั้จะกล้บเข�าสิ่้ก่ารเรย่นั้แบบต้วต่อต้วต้�งแต่วน้ั้ท่ี่� 25 ตลุาคม 2021

> นั้ก้เรย่นั้กล้บสิ่้ก่ารเรย่นั้แบบต้วต่อต้วเรย่บร�อยแล�ว

การชอปป้� งและ
บรกิารสว่น้บุคคล

> ร�านั้ค�าปล่กท่ี่�ไมไ่ด้�จำาหน่ั้ายสิ่น่ั้ค�าจำาเปน็ั้สิ่ามารถเปดิ้ให�บรก่ารได้�โด้ยมก่ารจำาก้ด้
ความหนั้าแนั้น่ั้ (ผู้้�ท่ี่�ได้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ไมค่รบโด้สิ่สิ่ามารถเข�าร�านั้ค�าปล่กท่ี่�ไมไ่ด้�
จำาหน่ั้ายสิ่น่ั้ค�าจำาเปน็ั้ได้�โด้ยผู้า่นั้แอปพล่เคชน้ั้ Click & Collect เท่ี่านั้้�นั้) 

> การบรก่ารสิ่ว่นั้บุคคล (รวมถึงร�านั้ที่ำาผู้ม สิ่ปา สิ่ถานั้เสิ่รม่ความงามและที่ำาเล็บ ร�านั้
สิ่ก้และร�านั้นั้วด้) เปดิ้ให�บรก่ารได้�โด้ยจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ให�มล่ก้ค�าสิ่ง้สิ่ดุ้ได้� 5 คนั้

> ร�านั้ค�าปล่กท่ี่�ไมไ่ด้�จำาหนั้า่ยสิ่น่ั้ค�าจำาเปน็ั้สิ่ามารถเปดิ้ให�บรก่ารได้�โด้ยมก่ารจำาก้ด้
ความหนั้าแนั้น่ั้ (ผู้้�ท่ี่�ได้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ไมค่รบโด้สิ่สิ่ามารถเข�าร�านั้ค�าปล่กท่ี่�ไมไ่ด้�
จำาหนั้า่ยสิ่น่ั้ค�าจำาเปน็ั้ได้�โด้ยผู้า่นั้แอปพล่เคชน้ั้ Click & Collect เท่ี่านั้้�นั้)   

> ไมจ่ำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้เข�ารบ้บรก่ารสิ่ว่นั้บุคคล (รวมถึงร�านั้ที่ำาผู้ม สิ่ปา สิ่ถานั้เสิ่รม่
ความงามและที่ำาเล็บ ร�านั้สิ่ก้และร�านั้นั้วด้) ซึ�งจะเปดิ้ได้�อ่กคร้�งโด้ยมข่�อจำาก้ด้ความ
หนั้าแนั้น่ั้   

> เปดิ้สิ่ถานั้ท่ี่�ให�บรก่ารที่างเพศอ่กคร้�ง 

> ร�านั้ค�าปล่กท่ี่�ไมไ่ด้�จำาหนั้า่ยสิ่น่ั้ค�าจำาเปน็ั้สิ่ามารถเปดิ้ให�บรก่ารสิ่ำาหรบ้ที่กุคนั้ได้� โด้ยม่
การจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้  

> ไมจ่ำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้เข�ารบ้บรก่ารสิ่ว่นั้บุคคล (รวมถึงร�านั้ที่ำาผู้ม สิ่ปา สิ่ถานั้เสิ่รม่
ความงามและที่ำาเล็บ ร�านั้สิ่ก้และร�านั้นั้วด้) โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ 

> สิ่ถานั้ท่ี่�สิ่ำาหรบ้การมเ่พศสิ่ม้พน้ั้ธใ์นั้สิ่ถานั้ท่ี่� และสิ่ถานั้บรก่ารที่างเพศสิ่ามารถเปดิ้ให�
บรก่ารได้�โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ 1 คนั้ต่อ 4 ตรม.

รา้น้อาหารและ
ธุุรกิจภาคบรกิาร

> ธุรก่จภาคบรก่ารเปดิ้ให�บรก่ารได้�อ่กคร้�งโด้ยจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้สิ่ำาหรบ้การจอง
แต่ละคร้�งไมเ่ก่นั้ 20 คนั้ (สิ่ำาหรบ้ผู้้�ท่ี่�ได้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ไมค่รบโด้สิ่ ซื�อกล้บบ�านั้
ได้�เท่ี่านั้้�นั้)     

> ห�ามร�องเพลงในั้รม่ (ยกเว�นั้นั้ก้แสิ่ด้ง) 
> ต�องนั้้�งด้ื�มในั้รม่เท่ี่านั้้�นั้ แต่กลางแจ�งอาจนั้้�งหรอืยนืั้ก็ด้ื�มได้�    
> อนั้ญุาตให�เต�นั้รำากลางแจ�ง ไมอ่นั้ญุาตให�เต�นั้รำาในั้รม่ (ยกเว�นั้ท่ี่�งานั้แต่งงานั้)

> ธุรก่จภาคบรก่ารเปดิ้ให�บรก่ารอ่กคร้�งโด้ยจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้สิ่ำาหรบ้การจองแต่ละ
คร้�งไมเ่ก่นั้ 20 คนั้ (ผู้้�ท่ี่�ได้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ไมค่รบโด้สิ่ ซื�อกล้บบ�านั้ได้�เท่ี่านั้้�นั้)  

> ห�ามร�องเพลงในั้รม่ (ยกเว�นั้นั้ก้แสิ่ด้ง)    
> อนั้ญุาตให�เต�นั้รำาในั้รม่ (ยกเว�นั้ท่ี่�ไนั้ต์คล้บ) และกลางแจ�ง   
> นั้้�งหรอืยนืั้ด้ื�มได้�ท้ี่�งในั้รม่และกลางแจ�ง

> ไมจ่ำาก้ด้ผู้้�เข�าใช�สิ่ถานั้ท่ี่�บรก่าร แต่มก่ารจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้   
> อนั้ญุาตให�ร�องเพลงและเต�นั้รำาในั้รม่และกลางแจ�ง   
> อาจนั้้�งหรอืยนืั้ด้ื�มได้�ท้ี่�งในั้รม่และกลางแจ�ง 

การทำางาน้
จากท่�บา้น้

> นั้ายจ�างอนุั้ญาตให�พนั้ก้งานั้ที่ำางานั้จาก บ�านั้ต่อไปได้� ในั้กรณท่่ี่�ปฏ่ิบต่้ได้�   
> นั้ายจ�างต�องให�พนั้ก้งานั้ท่ี่�ได้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ไมค่รบโด้สิ่ที่ำางานั้จากบ�านั้            

ในั้กรณท่่ี่�ปฏ่ิบต่้ได้�

> นั้ายจ�างอนั้ญุาตให�พนั้ก้งานั้ที่ำางานั้จากบ�านั้ต่อไปได้� ในั้กรณท่่ี่�ปฏ่ิบต่้ได้�    
> นั้ายจ�างต�องให�พนั้ก้งานั้ท่ี่�ได้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ไมค่รบโด้สิ่ที่ำางานั้จากบ�านั้                 

ในั้กรณท่่ี่�ปฏ่ิบต่้ได้�

> นั้ายจ�างอนั้ญุาตให�พนั้ก้งานั้ที่ำางานั้จากบ�านั้ได้�ตามด้ลุยพน่ั้จ่ของนั้ายจ�าง 
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แก�ไขเมื่อวน้ั้ท่่ี่ 8 ตลุาคม 2021  |

เปิิด NSW อีกีคริ่้�ง

อนุญุาตให้ผู้้้ท่้ี่�มีอ่ายุุตำ�ากว่า่ 16 ปีท่ีี่�ได้้รับัการัฉ่ีด้ว่คัซีนุ่ไมีค่รับโด้สเข้า้ไปีในุสถานุท่ี่�ที่ำางานุข้องพว่กเข้า และสถานุท่ี่�กลางแจ้ง้ทัี่�งห้มีด้ได้้โด้ยุไมีม่ีผู่้้ติ้ด้ตามี แต่จ้ำาเปีน็ุต้องอยุ้กั่บคนุในุครัอบครัวั่ข้องเข้าท่ี่�ได้้รับัการัฉ่ีด้ว่คัซีนุ่ครับโด้สแล้ว่ห้นุ่�งคนุในุสถานุท่ี่�ให้บ้รักิารั (นุอกจ้ากไปีรับัอาห้ารักลับบา้นุ) 
สถานุบนัุเทิี่ง ศู้นุยุน์ุนัุที่นุาการัข้นุาด้ให้ญ่ และสถานุท่ี่�นุมีสัการั พื้้�นท่ี่�ของรัฐับาลท้ี่องถ่ิ่�นอาจมีก่ฎและมีาตรัการัจำากัดท่ี่�แตกต่างกันออกไปโดยสอดคล้องกับคำาสั�งของกรัะที่รัวงสาธารัณสขุ โปรัดดขูอ้มูีลล่าสดุได้ท่ี่� nsw.gov.au

การิ่ฉีดีวัค้ซีนี COVID-19 มาฉีดีวัค้ซีนีก้นเถอีะ



เริ่่�มเปิิดอีีกคริ่้�งทีี่� 70% เปิิดคริ่้�งต่่อีไปิทีี่� 80% เปิิดเต็่มรูิ่ปิแบบวัน้ทีี่� 1 ธัน้วัาคม 2021

สิ่่�งท่ี่�ผู้้�ท่ี่�ได้ริ่บ้การิ่ฉีีดวัค้ซีนีคริ่บโดสแล้้วัเท่ี่านั้้�นั้สิ่ามารถที่ำาได้� สิ่่�งท่ี่�ที่กุคนที่ำาได้�

งาน้อ่เวน้้ท์และ
งาน้บนั้เทิง

> ศ้นั้ยน์ั้น้ั้ที่นั้าการขนั้าด้ใหญ ่(รวมถึงสิ่นั้ามก่ฬา สิ่วนั้สิ่นั้กุ และสิ่นั้ามแขง่ม�า) เปดิ้
ให�บรก่ารได้�อ่กคร้�ง โด้ยมก่ารจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ไมเ่ก่นั้ 5,000 คนั้ หรอืได้�รบ้
ข�อยกเว�นั้  

> สิ่ถานั้บน้ั้เท่ี่ง (รวมถึงโรงภาพยนั้ตรแ์ละโรงละคร) เปดิ้ให�บรก่ารได้�อ่กคร้�งโด้ยม่
การจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ หรอืความจุท่ี่�นั้้ �งคงท่ี่� 75%  

> สิ่ถานั้ท่ี่�อำานั้วยความสิ่ะด้วกด้�านั้ข�อม้ลสิ่ารสิ่นั้เที่ศและการศึกษา (รวมถึงหอศ่ลป ์
พพ่ธ่ภ้ณฑ์์ และห�องสิ่มุด้) เปดิ้ให�บรก่ารได้�อ่กคร้�งโด้ยมก่ารจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้  

> อนั้ญุาตให�มก่ารรวมกลุ่มสิ่าธารณะกลางแจ�งท่ี่�มต้่�ว และท่ี่�นั้้ �งไมเ่ก่นั้ 500 คนั้ 
โด้ยมก่ารจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้  

> แหล่งเรง่รมยแ์ละไนั้ต์คล้บยง้คงปดิ้ที่ำาการอย้่

> ศ้นั้ยน์ั้น้ั้ที่นั้าการขนั้าด้ใหญ ่(รวมถึงสิ่นั้ามก่ฬา สิ่วนั้สิ่นั้กุ และสิ่นั้ามแขง่ม�า) เปดิ้ให�
บรก่ารได้�อ่กคร้�ง โด้ยมก่ารจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ไมเ่ก่นั้ 5,000 คนั้ หรอืได้�รบ้ข�อ
ยกเว�นั้     

> สิ่ถานั้บน้ั้เท่ี่ง (รวมถึงโรงภาพยนั้ตรแ์ละโรงละคร) เปดิ้ให�บรก่ารได้�โด้ยมก่ารจำาก้ด้
ความหนั้าแนั้น่ั้ หรอืความจุท่ี่�นั้้ �งคงท่ี่� 75%   

> สิ่ถานั้ท่ี่�อำานั้วยความสิ่ะด้วกด้�านั้ข�อม้ลสิ่ารสิ่นั้เที่ศและการศึกษา (รวมถึงหอศ่ลป ์
พพ่ธ่ภ้ณฑ์์ และห�องสิ่มุด้) เปดิ้ให�บรก่ารได้�อ่กคร้�ง โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้         

> อนั้ญุาตให�มก่ารสิ่ง้สิ่รรค์กลางแจ�งท่ี่�ปลอด้ภ้ยจาก COVID ได้�ไมเ่ก่นั้ 200 คนั้
> อนั้ญุาตให�มก่ารสิ่ง้สิ่รรค์กลางแจ�งท่ี่�มก่ารควบคมุ (เชน่ั้ มร่้ �ว จด้้ท่ี่�นั้้ �งตามต้�ว) ได้�ไม่

เก่นั้ 3,000 คนั้ โด้ยมก่ารจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้   
> ไนั้ต์คล้บและคล้บเปลื�องผู้�าเปดิ้ให�นั้้�งด้ื�มได้�อ่กคร้�ง และห�ามเต�นั้รำา

> ไมม่ก่ารจำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้สิ่ำาหรบ้ศ้นั้ยน์ั้น้ั้ที่นั้าการขนั้าด้ (รวมถึง สิ่นั้ามก่ฬา สิ่วนั้สิ่นั้กุ 
และสิ่นั้ามแขง่ม�า) โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ หรอืความจุท่ี่�นั้้ �งคงท่ี่� 100%  

> ไมม่ก่ารจำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้สิ่ำาหรบ้สิ่ถานั้บน้ั้เท่ี่ง (รวมถึงโรงภาพยนั้ตรห์รอืโรงละคร) 
ท้ี่�งนั้่�จะขึ�นั้อย้ก้่บข�อจำาก้ด้ความจุหรอืท่ี่�นั้้ �งคงท่ี่� 100%  

> ไมก่ารจำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้สิ่ำาหรบ้สิ่ถานั้ท่ี่�อำานั้วยความสิ่ะด้วกด้�านั้ข�อม้ลสิ่ารสิ่นั้เที่ศและการ
ศึกษา (รวมถึงหอศ่ลป ์พพ่ธ่ภ้ณฑ์์ และห�องสิ่มุด้) แต่ยง้มก่ารจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้อย้ ่

> ไมจ่ำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้สิ่ำาหรบ้การสิ่ง้สิ่รรค์กลางแจ�งท่ี่�มต้่�วและท่ี่�นั้้ �ง โด้ยจะต�องมแ่ผู้นั้
ด้ำาเนั้น่ั้การเพื�อความปลอด้ภ้ยจากไวรส้ิ่โคโรนั้า (COVID-19 Safety Plans) หาก
มผู่้้�เข�ารว่มมากกวา่ 1,000 คนั้

> ไนั้ต์คล้บและคล้บเปลื�องผู้�าเปดิ้ให�บรก่ารได้� โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ 1 คนั้ต่อ 
4 ตรม. ยนืั้ด้ื�มได้�และเต�นั้รำาได้�  

> เปดิ้แหล่งเรง่รมยอ่์กคร้�ง โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้

งาน้แต่่งงาน้และ
บรกิารทาง ศาสน้า

> อนั้ญุาตให�จด้้งานั้แต่งงานั้ได้�โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ไมเ่ก่นั้ 100 คนั้ 
(จำาก้ด้ให�มผู่้้�ท่ี่�ไมไ่ด้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่เพย่ง 5 คนั้)     

> อนุั้ญาตให�จด้้งานั้ฉลองการแต่งงานั้ได้�โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ไมเ่ก่นั้ 100 คนั้ 
(ไมอ่นั้ญุาตให�ผู้้�ท่ี่�ไมไ่ด้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่เข�ารว่มงานั้) ต�องนั้้�งที่านั้อาหาร
และนั้้�งด้ื�ม และอนั้ญุาตให�เต�นั้รำาได้�      

> อนั้ญุาตให�จด้้งานั้ศพได้�โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ไมเ่ก่นั้ 100 คนั้ (จำาก้ด้ให�
มผู่้้�ท่ี่�ไมไ่ด้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่เข�ารว่มพธ่ไ่ด้�เพย่ง 10 คนั้) และต�องนั้้�งที่านั้
อาหารและนั้้�งด้ื�ม        

> เปดิ้สิ่ถานั้ท่ี่�นั้มส้ิ่การ โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้  
> นั้ก้ร�องท่ี่�ได้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่แล�วไมเ่ก่นั้ 10 คนั้ สิ่ามารถร�องเพลงในั้

สิ่ถานั้ท่ี่�นั้มส้ิ่การและบรก่ารที่างศาสิ่นั้าได้�

> อนั้ญุาตให�จด้้งานั้แต่งงานั้ได้�โด้ยไมจ่ำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้ (จำาก้ด้ให�มผู่้้�ท่ี่�ไมไ่ด้�รบ้การฉ่ด้
วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่เพย่ง 5 คนั้)   

> อนั้ญุาตให�จด้้งานั้ฉลองการแต่งงานั้ได้�โด้ยไมจ่ำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้ (ไมอ่นั้ญุาตให�ผู้้�ท่ี่�
ไมไ่ด้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่เข�ารว่มงานั้) อนั้ญุาตให�ยนืั้ที่านั้อาหารและด้ื�มได้� และ
อนั้ญุาตให�เต�นั้รำาได้� โด้ยยง้มข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้อย้ ่  

> อนั้ญุาตให�จด้้งานั้ศพได้�โด้ยไมม่ข่�อ จำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้ (จำาก้ด้ให�มผู่้้�ท่ี่�ไมไ่ด้�รบ้การ
ฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่เข�ารว่มพธ่ไ่ด้�เพย่ง 10 คนั้) อนั้ญุาตให�ยนืั้ที่านั้อาหารและด้ื�มได้� 
โด้ยยง้มข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้อย้ ่   

> เปดิ้สิ่ถานั้ท่ี่�นั้มส้ิ่การสิ่ำาหรบ้ท่ี่�ไมไ่ด้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่ โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความ
หนั้าแนั้น่ั้

> นั้ก้ร�องท่ี่�ได้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่แล�วไมเ่ก่นั้ 10 คนั้ สิ่ามารถร�องเพลงในั้สิ่ถานั้ท่ี่�
นั้มส้ิ่การและบรก่ารที่างศาสิ่นั้าได้�

> อนั้ญุาตให�จด้้พธ่แ่ต่งงานั้ได้�โด้ยไมจ่ำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้ อนั้ญุาตให�ยนืั้ที่านั้อาหารและ
ด้ื�มได้� และอนั้ญุาตให�เต�นั้รำาได้� โด้ยยง้มข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้อย้ ่                 

> อนั้ญุาตให�จด้้งานั้ศพได้�โด้ยไมจ่ำาก้ด้จำานั้วนั้คนั้ อนั้ญุาตให�ยนืั้ที่านั้อาหารและด้ื�มได้� 
โด้ยมข่�อจำาก้ด้ความหนั้าแนั้น่ั้       

> เปดิ้สิ่ถานั้ท่ี่�นั้มส้ิ่การโด้ยอนั้ญุาตให�ที่กุคนั้ร�องเพลงได้� และยง้มข่�อจำาก้ด้ด้�านั้ความ
หนั้าแนั้น่ั้

การเดิิน้ทางและ
การขน้สง่

> ยกเล่กข�อจำาก้ด้การเด้น่ั้ที่างภายในั้เขตพื�นั้ท่ี่�รฐ้บาลที่�องถ่�นั้ และในั้เขตรศ้ม ่5 กม.    
> ไมอ่นั้ญุาตให�เด้น่ั้ที่างไปเท่ี่�ยวและเย่�ยมชมนั้น้ั้ที่นั้าการ รวมถึงการเด้น่ั้ที่างวน้ั้

เด้ย่วกล้บระหวา่งเกรต็เที่อร ์ซด่้นั้ย่ ์(รวมถึงเซน็ั้ที่รล้ โค�สิ่ท์ี่ ว้ลล็องก็อง เชล็ล์
ฮารเ์บอร ์และบลเ้มานั้เท็ี่นั้สิ่)์ และเขตภม้ภ่าคของรฐ้ NSW   

> อนั้ญุาตให�มก่ารเด้น่ั้ที่างไปเท่ี่�ยววน้ั้ หยุด้ระหวา่งเขตภม้ภ่าคต่างๆ ของรฐ้บาล
ที่�องถ่�นั้ได้�   

> อนั้ญุาตให�แชรร์ถก้นั้ได้� (สิ่มาชก่ในั้ครอบครว้ท่ี่�ยง้ไมไ่ด้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่) 
> เป่ด้ท่่ี่จอด้รถคาราวานั้และท่่ี่ต้�งแคมป์อ่กคร้�ง (รวมถึงสิ่ำาหรบ้ผู้้�ท่่ี่ยง้ไมไ่ด้�รบ้การ

ฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่) 

> ไมม่ข่�อจำาก้ด้ระยะการเด้น่ั้ที่าง  
> อนั้ญุาตให�เด้น่ั้ที่างท่ี่องเท่ี่�ยววน้ั้หยุด้ระหวา่งเกรต็เที่อร ์ซด่้นั้ย่ ์(รวมถึงเซน็ั้ที่รล้ 

โค�สิ่ท์ี่ ว้ลล็องก็อง เชล็ล์ฮารเ์บอร ์และบลเ้มานั้เท็ี่นั้สิ่)์ และเขตภม้ภ่าคของรฐ้ NSW 
(ไมอ่นั้ญุาตสิ่ำาหรบ้ผู้้�ท่ี่�ไมไ่ด้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่) 

> อนั้ญุาตให�แชรร์ถก้นั้ได้� (สิ่มาชก่ในั้ครอบครว้ท่ี่�ยง้ไมไ่ด้�รบ้การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่)  
> ท่ี่�จอด้รถคาราวานั้และท่ี่�ต้�งแคมปย์ง้คงเปดิ้ให�บรก่ารอย้ ่(รวมถึงสิ่ำาหรบ้ผู้้�ท่ี่�ไมไ่ด้�รบ้

การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่)

> อนั้ญุาตให�มก่ารเด้น่ั้ที่าง (รวมถึงเพื�อท่ี่องเท่ี่�ยววน้ั้หยุด้) ระหวา่งเกรต็เที่อร ์ซด่้น่ั้ย์
และเขตภม้ภ่าคของรฐ้ NSW  

> อนั้ญุาตให�ที่กุคนั้แชรร์ถก้นั้ได้� 
> ท่ี่�จอด้รถคาราวานั้และท่ี่�ต้�งแคมปย์ง้คงเปดิ้ให�บรก่ารอย้ ่(รวมถึงสิ่ำาหรบ้ผู้้�ท่ี่�ไมไ่ด้�รบ้

การฉ่ด้วค้ซน่ั้ครบโด้สิ่)
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อนุญุาตให้ผู้้้ท่้ี่�มีอ่ายุุตำ�ากว่า่ 16 ปีท่ีี่�ได้้รับัการัฉ่ีด้ว่คัซีนุ่ไมีค่รับโด้สเข้า้ไปีในุสถานุท่ี่�ที่ำางานุข้องพว่กเข้า และสถานุท่ี่�กลางแจ้ง้ทัี่�งห้มีด้ได้้โด้ยุไมีม่ีผู่้้ติ้ด้ตามี แต่จ้ำาเปีน็ุต้องอยุ้กั่บคนุในุครัอบครัวั่ข้องเข้าท่ี่�ได้้รับัการัฉ่ีด้ว่คัซีนุ่ครับโด้สแล้ว่ห้นุ่�งคนุในุสถานุท่ี่�ให้บ้รักิารั (นุอกจ้ากไปีรับัอาห้ารักลับบา้นุ) 
สถานุบนัุเทิี่ง ศู้นุยุน์ุนัุที่นุาการัข้นุาด้ให้ญ่ และสถานุท่ี่�นุมีสัการั พื้้�นท่ี่�ของรัฐับาลท้ี่องถ่ิ่�นอาจมีก่ฎและมีาตรัการัจำากัดท่ี่�แตกต่างกันออกไปโดยสอดคล้องกับคำาสั�งของกรัะที่รัวงสาธารัณสขุ โปรัดดขูอ้มูีลล่าสดุได้ท่ี่� nsw.gov.au

การิ่ฉีดีวัค้ซีนี COVID-19 มาฉีดีวัค้ซีนีก้นเถอีะ


