
เปิิดอีกีครั้้�งทีี่� 80% 8 พฤศจิกิายน 2021 95% หรั้อืี 15 ธัน้วาคม

สิ่่�งท่ี่�ผู้้�ฉีดีวค้ซีนีครั้บเท่ี่านั้้�นั้สิ่ามารถที่ำาได้� สิ่่�งท่ี่�ผู้้�ฉีีดวค้ซีนีครั้บเท่ี่านั้้�นั้สิ่ามารถที่ำาได้� สิ่่�งท่ี่�ที่กุคนั้ที่ำาได้�

พนั้ก้งานั้และลก้ค้�าในั้สิ่ถานั้ท่ี่�ต้ั้�งสิ่ว่นั้ใหญ่จ่ำำาเป็น็ั้ตั้�องมก่ารเช็ค็้อ่นั้ COVID-Safe และมห่ล้ก
ฐานั้การฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้  •  สิ่ำาหรบ้สิ่ถานั้ท่ี่�ต้ั้�งในั้เขตั้ภูม้ภู่าค้ของรฐ้ NSW ท่ี่�มข่�อกำาหนั้ด้ในั้การ
ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้สิ่ำาหรบ้พนั้ก้งานั้และลก้ค้�า พนั้ก้งานั้สิ่ามารถกล้บไป็ที่ำางานั้ได้�ในั้วน้ั้ท่ี่� 11 ตั้ลุาค้ม 
หากพวกเขาได้�รบ้วค้้ซีน่ั้ COVID-19 แล�วอย่า่งนั้�อย่ 1 เขม็ แต่ั้ตั้�องฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ค้รบภูาย่ในั้

วน้ั้ท่ี่� 1 พฤศจำก่าย่นั้ 2021  •  มข่�อจำำาก้ด้เร่�องค้วามหนั้าแนั้น่ั้ 1 ค้นั้ต่ั้อพ่�นั้ท่ี่� 4 ตั้ารางเมตั้ร 
(ตั้รม.) สิ่ำาหรบ้บรเ่วณในั้รม่ และ 1 ค้นั้ต่ั้อพ่�นั้ท่ี่� 2 ตั้รม. สิ่ำาหรบ้บรเ่วณกลางแจำ�งสิ่ำาหรบ้

ก่จำกรรมท่ี่�อย้่ใ่นั้ราย่การด้�านั้ล่างนั้่�  •  มแ่ผู้นั้ด้ำาเนั้น่ั้การเพ่�อค้วามป็ลอด้ภู้ย่จำากไวรส้ิ่โค้โรนั้า 
(COVID-19 Safety Plans)

พนั้ก้งานั้และลก้ค้�าในั้สิ่ถานั้ท่ี่�ต้ั้�งสิ่ว่นั้ใหญ่จ่ำำาเป็น็ั้ตั้�องเช็ค็้อ่นั้ COVID-Safe และมห่ล้ก
ฐานั้การฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้  •  มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ 1 ค้นั้ต่ั้อ 2 ตั้รม. สิ่ำาหรบ้พ่�นั้ท่ี่�ในั้รม่ และ

กลางแจำ�งสิ่ำาหรบ้ก่จำกรรมท้ี่�งหมด้ท่ี่�อย้่ใ่นั้ราย่การด้�านั้ล่างนั้่�  •  ใช็�แผู้นั้ด้ำาเนั้น่ั้การเพ่�อค้วาม
ป็ลอด้ภู้ย่จำากไวรส้ิ่โค้โรนั้า (COVID-19 Safety Plans)

มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ 1 ค้นั้ต่ั้อ 2 ตั้รม. สิ่ำาหรบ้พ่�นั้ท่ี่�บรเ่วณในั้รม่ และกลางแจำ�งสิ่ำาหรบ้
ก่จำกรรมท้ี่�งหมด้ท่ี่�อย้่ใ่นั้ราย่การด้�านั้ล่างนั้่�

หน้้ากาก
และรหัส QR

> พนั้ก้งานั้และลก้ค้�าที่กุค้นั้ในั้สิ่ถานั้ท่ี่�ในั้รม่ท้ี่�งหมด้จำำาเป็น็ั้ตั้�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากาก รวม
ถึงขณะอย้่บ่นั้บรก่ารขนั้สิ่ง่สิ่าธารณะ เค้ร่�องบน่ั้ และในั้สิ่นั้ามบน่ั้ (ย่กเว�นั้เด้ก็อายุ่
ตั้ำ�ากวา่ 12 ปี็) 

> ไมจ่ำำาเป็น็ั้ตั้�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากากในั้อาค้ารสิ่ำานั้ก้งานั้อ่กต่ั้อไป็ (ย่กเว�นั้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไม่
ค้รบ)

> ไมจ่ำำาเป็น็ั้ตั้�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากากในั้สิ่ถานั้ท่ี่�กลางแจำ�ง (ย่กเว�นั้สิ่ำาหรบ้พนั้ก้งานั้
ตั้�อนั้รบ้สิ่ว่นั้หนั้�า)  

> พนั้ก้งานั้และลก้ค้�าจำำาเป็น็ั้ตั้�องเช็ค็้อ่นั้ “COVID-19 Safe” และมห่ล้กฐานั้การ
ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ 

> พนั้ก้งานั้และลก้ค้�าที่กุค้นั้ในั้สิ่ถานั้ท่ี่�ในั้รม่ท้ี่�งหมด้จำำาเป็น็ั้ตั้�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากาก รวมถึงขณะ
อย้่บ่นั้บรก่ารขนั้สิ่ง่สิ่าธารณะ เค้ร่�องบน่ั้ และในั้สิ่นั้ามบน่ั้ (ย่กเว�นั้เด้ก็อายุ่ตั้ำ�ากวา่ 12 ป็)ี   

> ไมจ่ำำาเป็น็ั้ตั้�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากากในั้อาค้ารสิ่ำานั้ก้งานั้อ่กต่ั้อไป็ (ย่กเว�นั้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ)
> ไมจ่ำำาเป็็นั้ตั้�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากากในั้สิ่ถานั้ท่ี่�กลางแจำ�ง (ย่กเว�นั้สิ่ำาหรบ้พนั้ก้งานั้ตั้�อนั้รบ้สิ่ว่นั้หนั้�า)
> พนั้ก้งานั้และลก้ค้�าจำำาเป็น็ั้ตั้�องเช็ค็้อ่นั้ “COVID-19 Safe” และมห่ล้กฐานั้การฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้

> จำำาเป็น็ั้ตั้�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากากขณะอย้่บ่นั้บรก่ารขนั้สิ่ง่สิ่าธารณะ เค้ร่�องบน่ั้ และในั้สิ่นั้ามบน่ั้ 
และพนั้ก้งานั้ตั้�อนั้รบ้สิ่ว่นั้หนั้�าจำำาเป็น็ั้ตั้�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากาก

> ไมจ่ำำาเป็น็ั้ตั้�องสิ่วมใสิ่ห่นั้�ากากในั้สิ่ถานั้ท่ี่�กลางแจำ�ง (รวมถึงพนั้ก้งานั้ตั้�อนั้รบ้สิ่ว่นั้หนั้�า)        
> ไมจ่ำำาเป็น็ั้ตั้�องมห่ล้กฐานั้การฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้อ่กต่ั้อไป็ โด้ย่ค้ำาสิ่้�งของกระที่รวงสิ่าธารณสิ่ขุ 

การไปเยี่่�ยี่ม
ครอบครวั
และเพื่่�อน้

> อนั้ญุ่าตั้ให�มค่้นั้มาเย่่�ย่มค้ณุท่ี่�บ�านั้ของค้ณุได้�ค้ร้�งละไมเ่ก่นั้ 20 ค้นั้              
(จำำานั้วนั้จำำาก้ด้ของผู้้�เย่่�ย่มเย่ย่่มไมน่ั้บ้รวมเด้ก็อายุ่ตั้ำ�ากวา่ 12 ป็)ี   

> อนั้ญุ่าตั้ให�มก่ารพบป็ะสิ่ง้สิ่รรค์้ และนั้น้ั้ที่นั้าการกลางแจำ�งขนั้าด้เล็กได้�ไมเ่ก่นั้ 50 
ค้นั้ (จำำาก้ด้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบท่ี่� 2 ค้นั้)    

> อนั้ญุ่าตั้ให�มค่้นั้เข�าเย่่�ย่มผู้้�ท่ี่�พำานั้ก้อย้่ใ่นั้บ�านั้พก้ค้นั้ช็รา และบ�านั้ค้นั้พก่ารได้�โด้ย่
สิ่อด้ค้ล�องก้บนั้โย่บาย่ของสิ่ถานั้ท่ี่�เหล่านั้้�นั้

> ไมจ่ำำาก้ด้จำำานั้วนั้ผู้้�ท่ี่�มาเย่่�ย่มบ�านั้ของค้ณุ
> ไมจ่ำำาก้ด้จำำานั้วนั้ค้นั้มาพบป็ะสิ่ง้สิ่รรค์้ และนั้น้ั้ที่นั้าการกลางแจำ�ง (ตั้�องมแ่ผู้นั้ด้ำาเนั้น่ั้การ

เพ่�อค้วามป็ลอด้ภู้ย่จำากไวรส้ิ่โค้โรนั้า (COVID-19 Safety Plans) หากมผู่้้�ค้นั้เข�ารว่มเก่นั้ 
1,000 ค้นั้)

> อนั้ญุ่าตั้ให�ที่กุค้นั้เข�าเย่่�ย่มผู้้�ท่ี่�พำานั้ก้อย้่ใ่นั้บ�านั้พก้ค้นั้ช็รา และบ�านั้ค้นั้พก่ารได้�โด้ย่
สิ่อด้ค้ล�องก้บนั้โย่บาย่ของสิ่ถานั้ท่ี่�เหล่านั้้�นั้

> ไมจ่ำำาก้ด้จำำานั้วนั้ค้นั้ท่ี่�มาเย่่�ย่มท่ี่�บ�านั้ของค้ณุ   
> ไมจ่ำำาก้ด้จำำานั้วนั้ค้นั้มาพบป็ะสิ่ง้สิ่รรค์้กลางแจำ�ง (ตั้�องมแ่ผู้นั้ด้ำาเนั้น่ั้การเพ่�อค้วามป็ลอด้ภู้ย่

จำากไวรส้ิ่โค้โรนั้า (COVID-19 Safety Plans) หากมผู่้้�ค้นั้เข�ารว่มเก่นั้ 1,000 ค้นั้)
> อนั้ญุ่าตั้ให�ที่กุค้นั้เข�าเย่่�ย่มผู้้�ท่ี่�พำานั้ก้อย้่ใ่นั้บ�านั้พก้ค้นั้ช็รา และบ�านั้ค้นั้พก่ารได้�โด้ย่

สิ่อด้ค้ล�องก้บนั้โย่บาย่ของสิ่ถานั้ท่ี่�เหล่านั้้�นั้ 

การออกกำาลงักายี่
และนั้น้ทน้าการ

> เป็ดิ้ให�บรก่ารโรงย่ม่ สิ่นั้ามก่ฬาและนั้น้ั้ที่นั้าการในั้รม่อ่กค้ร้�ง โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ด้�านั้
ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ไมเ่ก่นั้ช็้�นั้ละ 20 ค้นั้ 

> สิ่ระวา่ย่นั้ำ�าในั้รม่เป็ดิ้ให�บรก่ารสิ่อนั้วา่ย่นั้ำ�า การฝึึก และก่จำกรรมกาย่ภูาพบำาบด้้     
> อนั้ญุ่าตั้ให�จำด้้ก่ฬาชุ็มช็นั้สิ่ำาหรบ้เจำ�าหนั้�าท่ี่� ผู้้�ช็มและผู้้�เข�ารว่มก่จำกรรมท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้

ค้รบแล�วไมเ่ก่นั้ 1,000 ค้นั้ พร�อมแผู้นั้ด้ำาเนั้น่ั้การเพ่�อค้วามป็ลอด้ภู้ย่จำากไวรส้ิ่
โค้โรนั้า (COVID-19 Safety Plans)

> เป็ดิ้โรงย่ม่และช็้�นั้เรย่่นั้เตั้�นั้รำา โด้ย่จำำาก้ด้อย้่ท่่ี่� 20 ค้นั้ 
> เป็ดิ้สิ่ระวา่ย่นั้ำ�าในั้รม่อ่กค้ร้�งสิ่ำาหรบ้ที่กุก่จำกรรม  
> อนั้ญุ่าตั้ให�จำด้้ก่ฬาชุ็มช็นั้สิ่ำาหรบ้เจำ�าหนั้�าท่ี่� ผู้้�ช็ม และผู้้�เข�ารว่มก่จำกรรมที่กุค้นั้ (ตั้�องมแ่ผู้นั้

ด้ำาเนั้น่ั้การเพ่�อค้วามป็ลอด้ภู้ย่จำากไวรส้ิ่โค้โรนั้า (COVID-19 Safety Plans) หากมผู่้้�เข�า
รว่มก่จำกรรมเก่นั้ 1,000 ค้นั้)

> ไมจ่ำำาก้ด้จำำานั้วนั้ค้นั้ในั้โรงย่ม่ สิ่นั้ามก่ฬาและนั้น้ั้ที่นั้าการในั้รม่ แต่ั้จำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้   
> เป็ดิ้ให�บรก่ารสิ่ระวา่ย่นั้ำ�าในั้รม่สิ่ำาหรบ้ที่กุก่จำกรรม   
> อนั้ญุ่าตั้ให�จำด้้ก่ฬาชุ็มช็นั้สิ่ำาหรบ้เจำ�าหนั้�าท่ี่� ผู้้�ช็ม และผู้้�เข�ารว่มก่จำกรรมที่กุค้นั้ (ตั้�องมแ่ผู้นั้

ด้ำาเนั้น่ั้การเพ่�อค้วามป็ลอด้ภู้ย่จำากไวรส้ิ่โค้โรนั้า (COVID-19 Safety Plans) หากมผู่้้�เข�า
รว่มก่จำกรรมเก่นั้ 1,000 ค้นั้)

1ถก้ตั้�องเม่�อวน้ั้ท่ี่� 2 พฤศจำก่าย่นั้ 2021  |

เปิิด NSW อีกีครั้้�ง

อนุญุาตให้ผู้้้ท่้ี่�มีอ่ายุุตำ�ากว่า่ 16 ปีท่ีี่�ฉ่ีดว่คัซีนุ่ไมีค่รบเข้า้ไปีในุสถานุท่ี่�ที่ำางานุข้องพว่กเข้า และสถานุท่ี่�กลางแจ้ง้ทัี่�งห้มีดได้โดยุไมีม่ีผู่้้ติ้ดตามี แต่จ้ำาเปีน็ุต้องอยุ้กั่บคนุในุครอบครวั่ข้องเข้าท่ี่�ฉ่ีดว่คัซีนุ่ครบห้นุ่�งคนุในุสถานุท่ี่�ให้บ้รกิาร (นุอกจ้ากไปีรบัอาห้ารกลับบา้นุ)  สถานุบนัุเทิี่ง และศู้นุยุน์ุนัุที่นุาการข้นุาดให้ญ ่
พื้้�นท่ี่�ของรัฐับาลท้ี่องถ่ิ่�นอาจมีก่ฎและมีาตรัการัจำากัดท่ี่�แตกต่างกันออกไปโดยสอดคล้องกับคำาสั�งของกรัะที่รัวงสาธารัณสขุ

ด้ข้�อม้ลเพ่�มเต่ั้มได้�ท่ี่� nsw.gov.au



เปิิดอีกีครั้้�งทีี่� 80% 8 พฤศจิกิายน 2021 95% หรั้อืี 15 ธัน้วาคม

สิ่่�งท่ี่�ผู้้�ฉีดีวค้ซีนีครั้บเท่ี่านั้้�นั้สิ่ามารถที่ำาได้� สิ่่�งท่ี่�ผู้้�ฉีีดวค้ซีนีครั้บเท่ี่านั้้�นั้สิ่ามารถที่ำาได้� สิ่่�งท่ี่�ที่กุคนั้ที่ำาได้�

โรงเรย่ี่น้

> เป็ดิ้โรงเรย่่นั้อ่กค้ร้�ง โด้ย่ใช็�มาตั้รการรก้ษาค้วามป็ลอด้ภู้ย่จำาก COVID-19 ในั้
ระด้บ้ 3 หรอ่ระด้บ้ 3 บวก ในั้วน้ั้ท่ี่� 25 ตั้ลุาค้ม (ด้ ้education.nsw.gov.au) 

> นั้ก้เรย่่นั้กล้บสิ่้ก่ารเรย่่นั้แบบต้ั้วต่ั้อต้ั้วเรย่่บร�อย่แล�ว > นั้ก้เรย่่นั้กล้บสิ่้ก่ารเรย่่นั้แบบต้ั้วต่ั้อต้ั้วเรย่่บร�อย่แล�ว 

การชอปป้� ง
และบรกิาร
สว่น้บุคคล

> ร�านั้ค้�าป็ล่กท่ี่�ไมไ่ด้�จำำาหน่ั้าย่สิ่น่ั้ค้�าจำำาเป็น็ั้สิ่ามารถเป็ดิ้ให�บรก่ารได้�โด้ย่มก่ารจำำาก้ด้
ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ (ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบสิ่ามารถเข�าร�านั้ค้�าป็ล่กท่ี่�ไมไ่ด้�จำำาหนั้า่ย่สิ่น่ั้ค้�า
จำำาเป็น็ั้ได้�โด้ย่ผู้า่นั้แอป็พล่เค้ช็น้ั้ Click & Collect เท่ี่านั้้�นั้)                                                                                            

> การบรก่ารสิ่ว่นั้บุค้ค้ล (รวมถึงร�านั้ที่ำาผู้ม สิ่ป็า สิ่ถานั้เสิ่รม่ค้วามงามและที่ำาเล็บ       
ร�านั้สิ่ก้และร�านั้นั้วด้) เป็ดิ้ให�บรก่ารได้�โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ และไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้ 

> เป็ดิ้สิ่ถานั้ท่ี่�ให�บรก่ารที่างเพศอ่กค้ร้�งหนั้ึ�ง 

> ร�านั้ค้�าป็ล่กท่ี่�ไมไ่ด้�จำำาหนั้า่ย่สิ่น่ั้ค้�าจำำาเป็น็ั้ย่ง้ค้งเป็ดิ้ให�บรก่ารได้�โด้ย่มก่ารจำำาก้ด้ค้วามหนั้า
แนั้น่ั้ (ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบสิ่ามารถเข�าร�านั้ค้�าป็ล่กท่ี่�ไมไ่ด้�จำำาหนั้า่ย่สิ่น่ั้ค้�าจำำาเป็น็ั้ได้�โด้ย่ผู้า่นั้
แอป็พล่เค้ช็น้ั้ Click & Collect เท่ี่านั้้�นั้)   

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้เข�ารบ้บรก่ารสิ่ว่นั้บุค้ค้ล และไมม่ก่ารจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ (รวมถึงร�านั้ที่ำาผู้ม 
สิ่ป็า สิ่ถานั้เสิ่รม่ค้วามงามและที่ำาเล็บ ร�านั้สิ่ก้และร�านั้นั้วด้) 

> เป็ดิ้สิ่ถานั้ท่ี่�ให�บรก่ารที่างเพศ

> ร�านั้ค้�าป็ล่กท่ี่�ไมไ่ด้�จำำาหนั้า่ย่สิ่น่ั้ค้�าจำำาเป็น็ั้สิ่ามารถเป็ดิ้ให�บรก่ารสิ่ำาหรบ้ที่กุค้นั้ได้� โด้ย่มก่าร
จำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้เข�ารบ้บรก่ารสิ่ว่นั้บุค้ค้ล (รวมถึงร�านั้ที่ำาผู้ม สิ่ป็า สิ่ถานั้เสิ่รม่ค้วามงามและที่ำา
เล็บ ร�านั้สิ่ก้และร�านั้นั้วด้) โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ 

> เป็ดิ้สิ่ถานั้ท่ี่�ให�บรก่ารที่างเพศ

รา้น้อาหารและ
ธุุรกิจภาคบรกิาร

> จำองใช็�สิ่ถานั้ท่ี่�บรก่ารได้�ค้ร้�งละ 20 ค้นั้ โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ (ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้
วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบให�ซี่�อกล้บบ�านั้ได้�เท่ี่านั้้�นั้)     

> ห�ามร�องเพลงในั้รม่ (ย่กเว�นั้นั้ก้แสิ่ด้ง) 
> อนั้ญุ่าตั้ให�เตั้�นั้รำาได้�ท้ี่�งในั้รม่และกลางแจำ�ง 
> อาจำนั้้�งหรอ่ย่น่ั้ด้่�มได้�ท้ี่�งในั้รม่และกลางแจำ�ง 

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้หรอ่การจำองในั้สิ่ถานั้ท่ี่�บรก่าร โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้
> ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ ให�ซี่�อกล้บบ�านั้ได้�เท่ี่านั้้�นั้ 
> อนั้ญุ่าตั้ให�ร�องเพลงและเตั้�นั้รำาได้�ท้ี่�งในั้รม่และกลางแจำ�ง 
> อาจำนั้้�งหรอ่ย่น่ั้ด้่�มได้�ท้ี่�งในั้รม่และกลางแจำ�ง

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้ในั้สิ่ถานั้ท่ี่�บรก่าร แต่ั้มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้   
> อนั้ญุ่าตั้ให�ที่กุค้นั้ร�องเพลงและเตั้�นั้รำาในั้รม่และกลางแจำ�งได้� 
> อาจำนั้้�งหรอ่ย่น่ั้ด้่�มได้�ท้ี่�งในั้รม่และกลางแจำ�ง

การทำางาน้
จากบา้น้

> นั้าย่จำ�างอนุั้ญ่าตั้ให�พนั้ก้งานั้ที่ำางานั้จำากบ�านั้ต่ั้อไป็ได้� ในั้กรณท่่ี่�ป็ฏ่ิบต่้ั้ได้�   
> นั้าย่จำ�างตั้�องให�พนั้ก้งานั้ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบที่ำางานั้จำากบ�านั้ ในั้กรณท่่ี่�ป็ฏ่ิบต่้ั้ได้�

> นั้าย่จำ�างอนั้ญุ่าตั้ให�พนั้ก้งานั้ที่ำางานั้จำากบ�านั้ต่ั้อไป็ได้� ในั้กรณท่่ี่�ป็ฏ่ิบต่้ั้ได้�  
> นั้าย่จำ�างตั้�องให�พนั้ก้งานั้ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบที่ำางานั้จำากบ�านั้ ในั้กรณท่่ี่�ป็ฏ่ิบต่้ั้ได้�

> นั้าย่จำ�างอนั้ญุ่าตั้ให�พนั้ก้งานั้ที่ำางานั้จำากบ�านั้ได้�ตั้ามด้ลุย่พน่ั้จ่ำของนั้าย่จำ�าง

การเดิิน้ทาง
และการขน้สง่

> ไมจ่ำำาก้ด้ระย่ะเด้น่ั้ที่าง
> ไมอ่นั้ญุ่าตั้ให�เด้น่ั้ที่างไป็เท่ี่�ย่ว รวมถึงการไป็เท่ี่�ย่วแบบไป็เช็�าเย่น็ั้กล้บ ระหวา่ง

เกรที่เที่อรซ์ีด่้นั้ย่่แ์ละเขตั้ภูม้ภู่าค้ของ NSW   
> อนั้ญุ่าตั้ให�นั้้�งรถไป็ด้�วย่ก้นั้ได้� (ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบโด้สิ่ตั้�องเป็น็ั้สิ่มาช็ก่ค้รว้เรอ่นั้

ของค้ณุเท่ี่านั้้�นั้)  
> ท่ี่�จำอด้รถค้าราวานั้และท่ี่�ต้ั้�งแค้มป็ย์่ง้เป็ดิ้ต่ั้อไป็ (รวมถึงสิ่ำาหรบ้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ) 

> ไมจ่ำำาก้ด้ระย่ะเด้น่ั้ที่าง
> อนั้ญุ่าตั้ให�เด้น่ั้ที่างไป็เท่ี่�ย่ว รวมถึงการไป็เท่ี่�ย่วแบบเช็�าไป็เย่น็ั้กล้บ ระหวา่งเกรที่เที่อรซ์ีด่้นั้ย่่์

และเขตั้ภูม้ภู่าค้ของ NSW (ย่กเว�นั้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ)                                                                                         
> อนั้ญุ่าตั้ให�นั้้�งรถไป็ด้�วย่ก้นั้ได้� (ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบตั้�องเป็น็ั้สิ่มาช็ก่ค้รว้เรอ่นั้ของค้ณุ

เท่ี่านั้้�นั้)  
> ท่ี่�จำอด้รถค้าราวานั้และท่ี่�ต้ั้�งแค้มป็ย์่ง้เป็ดิ้ต่ั้อไป็ (รวมถึงผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ)

> อนั้ญุ่าตั้ให�ที่กุค้นั้เด้น่ั้ที่างระหวา่งเกรที่เที่อรซ์ีด่้นั้ย่่แ์ละ NSW
> อนั้ญุ่าตั้ให�ที่กุค้นั้โด้ย่สิ่ารรถไป็ด้�วย่ก้นั้ได้�
> ท่ี่�จำอด้รถค้าราวานั้และท่ี่�ต้ั้�งแค้มป็ย์่ง้เป็ดิ้ต่ั้อไป็ (รวมถึงผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ)
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เปิิดอีกีครั้้�งทีี่� 80% 8 พฤศจิกิายน 2021 95% หรั้อืี 15 ธัน้วาคม

สิ่่�งท่ี่�ผู้้�ฉีดีวค้ซีนีครั้บเท่ี่านั้้�นั้สิ่ามารถที่ำาได้� สิ่่�งท่ี่�ผู้้�ฉีีดวค้ซีนีครั้บเท่ี่านั้้�นั้สิ่ามารถที่ำาได้� สิ่่�งท่ี่�ที่กุคนั้ที่ำาได้�

การเดิิน้ทาง
ระหวา่งประเทศ

> ต้ั้�งแต่ั้วน้ั้ท่ี่� 1 พฤศจำก่าย่นั้เป็น็ั้ตั้�นั้ไป็ นั้ก้ท่ี่องเท่ี่�ย่วต่ั้างช็าต่ั้ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ค้รบ ไม่
จำำาเป็น็ั้ตั้�องก้กต้ั้วเม่�อมาถึงอ่กต่ั้อไป็ แต่ั้พวกเขาตั้�องตั้รวจำ PCR และได้�รบ้การ
ย่อมรบ้จำากองค์้การ Therapeutic Goods Administration (TGA) วา่เป็็นั้ผู้้�ท่ี่�
ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ค้รบ และรฐ้บาลเค้รอ่จำก้รภูพรบ้รองสิ่ถานั้การณ์ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ของพวกเขา

> ต้ั้�งแต่ั้วน้ั้ท่ี่� 1 พฤศจำก่าย่นั้เป็น็ั้ตั้�นั้ไป็ นั้ก้ท่ี่องเท่ี่�ย่วต่ั้างช็าต่ั้ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบย่ง้
จำำาเป็น็ั้ตั้�องก้กต้ั้วเม่�อมาถึงเป็น็ั้เวลา 14 วน้ั้ และจำะมก่ารจำำาก้ด้จำำานั้วนั้ผู้้�ท่ี่�เด้น่ั้ที่าง
เข�าเมอ่ง 

> นั้ก้ท่ี่องเท่ี่�ย่วต่ั้างช็าต่ั้ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ค้รบ ไมจ่ำำาเป็น็ั้ตั้�องก้กต้ั้วเม่�อมาถึงอ่กต่ั้อไป็ พวกเขาตั้�อง
ตั้รวจำ PCR และได้�รบ้การย่อมรบ้จำากองค์้การ Therapeutic Goods Administration 
(TGA) วา่เป็น็ั้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ค้รบ และรฐ้บาลเค้รอ่จำก้รภูพรบ้รองสิ่ถานั้ะการฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ของ
พวกเขา

> นั้ก้ท่ี่องเท่ี่�ย่วต่ั้างช็าต่ั้ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ ย่ง้จำำาเป็น็ั้ตั้�องก้กต้ั้วเม่�อมาถึงเป็น็ั้เวลา 14 วน้ั้ 
และจำะมก่ารจำำาก้ด้จำำานั้วนั้ผู้้�ท่ี่�เด้น่ั้ที่างเข�าเมอ่ง 

> นั้ก้ท่ี่องเท่ี่�ย่วต่ั้างช็าต่ั้ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ค้รบ ไมจ่ำำาเป็น็ั้ตั้�องก้กต้ั้วเม่�อมาถึงอ่กต่ั้อไป็ แต่ั้
พวกเขาตั้�องตั้รวจำ PCR และได้�รบ้การย่อมรบ้จำากองค์้การ Therapeutic Goods 
Administration (TGA) วา่เป็น็ั้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ค้รบ และรฐ้บาลเค้รอ่จำก้รภูพรบ้รองสิ่ถานั้ะ
การฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ของพวกเขา 

> นั้ก้ท่ี่องเท่ี่�ย่วต่ั้างช็าต่ั้ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ ย่ง้จำำาเป็น็ั้ตั้�องก้กต้ั้วเม่�อมาถึงเป็น็ั้เวลา 14 วน้ั้
และจำะมก่ารจำำาก้ด้จำำานั้วนั้ผู้้�ท่ี่�เด้น่ั้ที่างเข�าเมอ่ง

งาน้อ่เวน้้ท์และ
งาน้บนั้เทิง

> ศ้นั้ย่น์ั้น้ั้ที่นั้าการขนั้าด้ใหญ่ ่(รวมถึงสิ่นั้ามก่ฬา สิ่วนั้สิ่นั้กุ และสิ่นั้ามแขง่ม�า) เป็ดิ้
ให�บรก่ารได้�อ่กค้ร้�ง โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ไมเ่ก่นั้ 5,000 ค้นั้ หรอ่ได้�รบ้
การย่กเว�นั้  

> สิ่ถานั้บน้ั้เท่ี่ง (รวมถึงโรงภูาพย่นั้ตั้รแ์ละโรงละค้ร) เป็ดิ้ให�บรก่ารได้�อ่กค้ร้�งโด้ย่ม่
ข�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ หรอ่ค้วามจุำท่ี่�นั้้ �งค้งท่ี่� 75%  

> สิ่ถานั้ท่ี่�อำานั้วย่ค้วามสิ่ะด้วกด้�านั้ข�อม้ลสิ่ารสิ่นั้เที่ศและการศึกษา (รวมถึงหอศ่ลป็ ์
พพ่ธ่ภู้ณฑ์์ และห�องสิ่มุด้) เป็ดิ้ให�บรก่ารได้�อ่กค้ร้�งโด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้

> อนั้ญุ่าตั้ให�มก่ารสิ่ง้สิ่รรค์้ในั้ท่ี่�สิ่าธารณะกลางแจำ�งได้�ไมเ่ก่นั้ 200 ค้นั้ พร�อมก้บม่
แผู้นั้ค้วามป็ลอด้ภู้ย่จำากไวรส้ิ่โค้โรนั้า (COVID-19)  

> อนั้ญุ่าตั้ให�มก่ารสิ่ง้สิ่รรค์้กลางแจำ�งแบบมก่ารค้วบค้มุ (มร่้�ว ท่ี่�นั้้ �ง และต้ั้�ว) ไมเ่ก่นั้ 
3,000 ค้นั้ โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้

> ไนั้ต์ั้ค้ล้บและสิ่ถานั้เรง่รมย่เ์ป็ดิ้ที่ำาการใหมโ่ด้ย่ท่ี่�มก่ารนั้้�งด้่�มได้� แต่ั้ไมม่ก่ารเตั้�นั้รำา

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้สิ่ำาหรบ้สิ่่�งอำานั้วย่ค้วามสิ่ะด้วกขนั้าด้ใหญ่ ่(รวมถึงสิ่นั้ามก่ฬา สิ่วนั้สิ่นั้กุและ
สิ่นั้ามแขง่ม�า) โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้หรอ่ค้วามจุำของท่ี่�นั้้�ง 100%  

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้สิ่ำาหรบ้สิ่่�งอำานั้วย่ค้วามสิ่ะด้วกด้�านั้ค้วามบน้ั้เท่ี่ง (รวมถึงโรงภูาพย่นั้ตั้รแ์ละโรง
ละค้ร) โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้หรอ่ค้วามจุำของท่ี่�นั้้�ง 100%  

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้สิ่ำาหรบ้สิ่่�งอำานั้วย่ค้วามสิ่ะด้วกด้�านั้ข�อม้ลสิ่ารสิ่นั้เที่ศและการศึกษา (รวมถึงหอ
ศ่ลป็ ์พพ่ธ่ภู้ณฑ์์ และห�องสิ่มุด้) โด้ย่ท่ี่�ย่ง้มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้สิ่ำาหรบ้การสิ่ง้สิ่รรค์้และนั้น้ั้ที่นั้าการในั้ท่ี่�สิ่าธารณะกลางแจำ�ง (ตั้�องมแ่ผู้นั้
ด้ำาเนั้น่ั้การเพ่�อค้วามป็ลอด้ภู้ย่จำากโรค้ไวรส้ิ่โค้โรนั้า (COVID-19 Safety Plans) หากม่
ค้นั้เข�ารว่มงานั้มากกวา่ 1,000 ค้นั้)

> อนั้ญุ่าตั้ให�เตั้�นั้รำา และไมจ่ำำาเป็น็ั้ตั้�องนั้้�งด้่�มแอลกอฮอล์ในั้ไนั้ต์ั้ค้ล้บและสิ่ถานั้เรง่รมย่์
> เป็ดิ้สิ่ถานั้ท่ี่�ให�บรก่ารที่างเพศอ่กค้ร้�งหนั้ึ�ง โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้  
> ห�ามจำด้้เที่ศกาลด้นั้ตั้ร ่ 
> เป็ดิ้สิ่วนั้สิ่นั้กุและสิ่นั้ามเด้ก็เล่นั้ใหมอ่่กค้ร้�ง โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้สิ่ำาหรบ้สิ่่�งอำานั้วย่ค้วามสิ่ะด้วกด้�านั้นั้น้ั้ที่นั้าการขนั้าด้ใหญ่่ (รวมถึงสิ่นั้ามก่ฬา สิ่วนั้
สิ่นั้กุและสิ่นั้ามแขง่ม�า) ท้ี่�งนั้่�ขึ�นั้อย้่ก้่บข�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้หรอ่ค้วามจุำท่ี่�นั้้ �งค้งท่ี่� 100%  

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้สิ่ำาหรบ้สิ่่�งอำานั้วย่ค้วามสิ่ะด้วกด้�านั้การบน้ั้เท่ี่ง (รวมท้ี่�งโรงภูาพย่นั้ตั้รแ์ละโรง
ละค้ร) ท้ี่�งนั้่�ขึ�นั้อย้่ก้่บข�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้หรอ่ค้วามจุำท่ี่�นั้้ �งค้งท่ี่� 100%  

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้สิ่ำาหรบ้สิ่่�งอำานั้วย่ค้วามสิ่ะด้วกด้�านั้ข�อม้ลสิ่ารสิ่นั้เที่ศและการศึกษา (รวมถึงหอ
ศ่ลป็ ์พพ่ธ่ภู้ณฑ์์ และห�องสิ่มุด้) โด้ย่ท่ี่�ย่ง้มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้   

> ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้สิ่ำาหรบ้การสิ่ง้สิ่รรค์้และการนั้น้ั้ที่นั้าการในั้ท่ี่�สิ่าธารณะกลางแจำ�ง (ตั้�องมแ่ผู้นั้
ด้ำาเนั้น่ั้การเพ่�อค้วามป็ลอด้ภู้ย่จำากไวรส้ิ่โค้โรนั้า (COVID-19 Safety Plans) หากมค่้นั้
เข�ารว่มมากกวา่ 1,000 ค้นั้) 

> ไนั้ต์ั้ค้ล้บ สิ่ถานั้เรง่รมย่ ์และสิ่ถานั้ท่ี่�บรก่ารที่างเพศเป็ดิ้ให�บรก่ารได้� โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วาม
หนั้าแนั้น่ั้   

> เป็ดิ้แสิ่ด้งเที่ศกาลด้นั้ตั้รอ่่กค้ร้�ง โด้ย่จำำาก้ด้จำำานั้วนั้ค้นั้อย้่ท่่ี่� 20,000 ค้นั้ และมข่�อกำาหนั้ด้
ค้วามหนั้าแนั้น่ั้  

> เป็ดิ้สิ่วนั้สิ่นั้กุและสิ่นั้ามเด้ก็เล่นั้สิ่ำาหรบ้ที่กุค้นั้ 

งาน้แต่่งงาน้
และบรกิาร
ทางศาสน้า

> อนั้ญุ่าตั้ให�จำด้้งานั้แต่ั้งงานั้โด้ย่ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้เข�ารว่มพธ่ ่(จำำาก้ด้จำำานั้วนั้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้
ไมค่้รบอย้่ท่่ี่� 5 ค้นั้) 

> อนั้ญุ่าตั้ให�จำด้้งานั้รบ้รองการแต่ั้งงานั้โด้ย่ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้เข�ารว่มงานั้ (ไมอ่นั้ญุ่าตั้
ให�ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบเข�ารว่มงานั้) อนั้ญุ่าตั้ให�ย่น่ั้ที่านั้หรอ่ด้่�ม และอนั้ญุ่าตั้ให�
เตั้�นั้รำา โด้ย่ท่ี่�ย่ง้มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้  

> อนั้ญุ่าตั้ให�จำด้้งานั้ศพโด้ย่ไมจ่ำำาก้ด้จำำานั้วนั้ค้นั้เข�ารว่มพธ่ ่(จำำาก้ด้จำำานั้วนั้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้
วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบอย้่ท่่ี่� 10 ค้นั้) อนุั้ญ่าตั้ให�ย่น่ั้ที่านั้อาหารและด่้�มเค้ร่�องด้่�มได้�โด้ย่ท่ี่�ย่ง้
มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้      

> เป็ดิ้สิ่ถานั้ท่ี่�สิ่ก้การะสิ่ำาหรบ้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ โด้ย่ท่ี่�ย่ง้มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ 
> นั้ก้ร�องท่ี่�ได้�รบ้การฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ค้รบโด้สิ่แล�วไมเ่ก่นั้ 10 ค้นั้ สิ่ามารถร�องเพลงในั้

สิ่ถานั้ท่ี่�นั้มส้ิ่การและบรก่ารที่างศาสิ่นั้าได้�

> อนั้ญุ่าตั้ให�จำด้้งานั้แต่ั้งงานั้โด้ย่ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้เข�ารว่มพธ่ ่(จำำาก้ด้จำำานั้วนั้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ
อย้่ท่่ี่� 5 ค้นั้)

> อนั้ญุ่าตั้ให�จำด้้งานั้รบ้รองการแต่ั้งงานั้โด้ย่ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้ (ไมอ่นั้ญุ่าตั้ให�ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ) 
อนั้ญุ่าตั้ให�ย่น่ั้ที่านั้หรอ่ด้่�ม และอนั้ญุ่าตั้ให�เตั้�นั้รำา โด้ย่ท่ี่�ย่ง้มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้    

> อนั้ญุ่าตั้ให�จำด้้งานั้ศพโด้ย่ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้เข�ารว่มพธ่ ่(จำำาก้ด้จำำานั้วนั้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบอย้่ท่่ี่� 
10 ค้นั้) อนั้ญุ่าตั้ให�ย่น่ั้ที่านั้อาหารและด่้�มเค้ร่�องด้่�มได้�โด้ย่ท่ี่�ย่ง้มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้

> ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบห�ามร�องเพลงหรอ่เตั้�นั้รำาในั้รม่
> ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบตั้�องนั้้�งที่านั้หรอ่ด้่�ม     
> เป็ดิ้สิ่ถานั้ท่ี่�สิ่ก้การะสิ่ำาหรบ้ผู้้�ท่ี่�ฉ่ีด้วค้้ซีน่ั้ไมค่้รบ โด้ย่ท่ี่�ย่ง้มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้

> อนั้ญุ่าตั้ให�จำด้้งานั้แต่ั้งงานั้โด้ย่ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้ อนั้ญุ่าตั้ให�ย่น่ั้ที่านั้และด่้�ม และเตั้�นั้รำาได้� โด้ย่ท่ี่�
ย่ง้มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้  

> อนั้ญุ่าตั้ให�จำด้้งานั้ศพโด้ย่ไมจ่ำำาก้ด้ค้นั้ อนั้ญุ่าตั้ให�ย่น่ั้ที่านั้และด่้�ม ได้�โด้ย่มข่�อจำำาก้ด้ค้วาม
หนั้าแนั้น่ั้   

> อนั้ญุ่าตั้ให�ที่กุค้นั้ร�องเพลงและเตั้�นั้รำาในั้รม่ได้�   
> เป็ดิ้สิ่ถานั้ท่ี่�สิ่ก้การะสิ่ำาหรบ้ที่กุค้นั้ โด้ย่ท่ี่�ย่ง้มข่�อจำำาก้ด้ค้วามหนั้าแนั้น่ั้ 
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