
 
 

                                                Phone – 02 9517 2577 
Fax – 02 9517 2488 
Post – PO Box 854,  

Newtown NSW 2042 
Street – Suite 203, 1 Erskineville Road, 

Newtown NSW 2042 
Email – info@scarletalliance.org.au  
Web – www.scarletalliance.org.au  

ABN - 86 612 112 065 
 

          http://www.scarletalliance.org.au/library/return_to_work_July2020_THAI 

 
 
 สถานะของการกลบัไปทํางานและการผ่อนปรนขอ้จํากดั 23/07/2020 
 
รฐับาลของแตล่ะรฐัและอาณาเขตรว่มกบัคณะรฐัมนตรแีห่งชาต ิ(National Cabinet) 
ไดเ้ร ิม่กระบวนการผ่อนปรนขอ้จํากดัทีก่าํหนดขึน้เพือ่ชว่ยชะลอการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
บางรฐัและอาณาเขตยงัไม่ไดป้ระกาศวนักลบัไปทํางานสําหรบัสถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศ รฐัอืน่ ๆ 
มกีารกลบัไปทํางานแลว้หรอืมกีารกาํหนดวนัแลว้  
 
รฐัและอาณาเขตส่วนใหญม่แีผน COVID-19 Safe Work, รายการตรวจสอบ และกรอบการทํางานกาํหนดไว ้
ซึง่ผูป้ระกอบการตอ้งปฏบิตัติามเพือ่ใหก้ลบัมาเปิดกจิการได ้เงือ่นไขของแผนการกลบัไปทํางาน COVID-19 นี ้
และผูท้ีต่อ้งเตรยีมตวัและ/หรอืส่งแผนน้ันแตกตา่งกนัไปในแตล่ะรฐัและอาณาเขต  
 
องคก์รสมาชกิของ Scarlet Alliance 
ในแตล่ะรฐัและอาณาเขตไดช้ว่ยเหลอืผูใ้หบ้รกิารทางเพศทําความเขา้ใจขอ้กาํหนดในการกลบัไปทํางาน 
และในการจดัเตรยีมรายการตรวจสอบและแผนการทํางานทีจ่ําเป็น 
สําหรบัรายชือ่ตดิต่อสําหรบัองคก์รผูใ้หบ้รกิารทางเพศในทอ้งถิน่ของคุณ โปรดดูที:่ 
https://redbook.scarletalliance.org.au/home/sex-worker-orgs/ 
 
เอกสารฉบบันีแ้กไ้ขเมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2020 Scarlet Alliance 
และสมาชกิองคก์รเพือ่นผูใ้หบ้รกิารทางเพศยงัคงเปิดใหบ้รกิาร หรอืใหก้ารสนับสนุนทางโทรศพัท ์
และจะคอยแจง้ขอ้มลูข่าวสารใหม่ ๆ ใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารทางเพศเมือ่ม ี 
 
ตารางดา้นล่างแสดงสรุปขอ้กาํหนดในปัจจบุนัของรฐัและอาณาเขตของคณุ และลงิกไ์ปยงัแนวทางและ/หรอืแผน 
COVID-19 Safe work หรอืรายการตรวจสอบ  
 

 แผน COVID-19 Safe ตามเขตการปกครอง 
  
รฐันิวเซาทเ์วลส ์ สถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดบรกิารในวนัที ่01 

กรกฎาคม 2020 โดยมกีารกาํหนดและใชง้านแผน Covid-19 Safety 
เพือ่รกัษาสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัใหแ้กผู่ป้ระกอบธรุกจิ พนักงาน 
และลูกคา้ 
แผน COVID-19 Safety สามารถเขา้ดูไดท้ีน่ี่: แผน COVID-19 
Safety สําหรบัสถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศ 
 
ผูใ้หบ้รกิารทางเพศอสิระและนายหนา้หาเพือ่นเทีย่วสามารถประกอบกจิการ
ได ้โดยปฏบิตัติามขอ้จํากดัและแนวทาง แตไ่มต่อ้งมแีผน COVID-19 
Safety 
 
รายการของสถานทีท่ีต่อ้งกาํหนดแผน COVID-19 Safety 
สามารถดไูดท้ีน่ี่ 

https://redbook.scarletalliance.org.au/home/sex-worker-orgs/
https://redbook.scarletalliance.org.au/home/sex-worker-orgs/
https://www.nsw.gov.au/covid-19/industry-guidelines/sex-services
https://www.nsw.gov.au/covid-19/industry-guidelines/sex-services
https://www.nsw.gov.au/covid-19/industry-guidelines/sex-services
https://www.nsw.gov.au/covid-19/industry-guidelines/sex-services
https://www.nsw.gov.au/covid-19/industry-guidelines
https://www.nsw.gov.au/covid-19/industry-guidelines
https://gazette.legislation.nsw.gov.au/so/download.w3p?id=Gazette_2020_2020-139.pdf
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โดยทั่วไป จํานวนผูค้นทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในสถานทีจ่ะกาํหนดตาม 
‘กฎหน่ึงคนตอ่ 4 ตารางเมตร’ 
ขดีจาํกดันีม้ผีลกบังานแต่งงานและงานศพในสถานทีพ่กัอาศยั 
ประชาชนสามารถเขา้รว่มการรวมตวักนัในสาธารณะกลางแจง้ไดไ้มเ่กนิ 
20 คน สามารถรบัแขกทีบ่า้นไดไ้ม่เกนิ 20 คน  
นายจา้งตอ้งอนุญาตใหพ้นักงานทํางานจากทีบ่า้น 
หากสามารถทําไดต้ามสมควร  
คําสัง่กระทรวงสาธารณสุข (ขอ้จํากดั COVID-19 
เกีย่วกบัการรวมตวัและการเดนิทาง) (เลขที ่4) 2020 
 
ปัจจบุนัไมม่ขีอ้จํากดัการเดนิทางภายในรฐันิวเซาทเ์วลส ์
 
ผูท้ีไ่ปรฐัวกิตอเรยีในชว่ง 14 
วนัทีผ่่านมาไม่สามารถเดนิทางไปยงัรฐันิวเซาทเ์วลสไ์ดโ้ดยมขีอ้ยกเวน้บาง
อย่าง  
 
ประชาชนตอ้งไมถ่มนํ้าลายหรอืไอใส่เจา้หนา้ทีร่ฐัหรอืพนักงานอืน่ ๆ 
อย่างตัง้ใจในลกัษณะทีม่เีหตผุลมากพอทีจ่ะสรา้งความกลวัเกีย่วกบัการแพ
รเ่ชือ้ COVID-19 
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-
19/Pages/public-health-orders.aspx 
 
ขอ้จํากดัเกีย่วกบัการประกอบกจิการโรงแรมและขอ้จาํกดัเพิม่เตมิเกีย่วกบั
การเดนิทางคาดว่าจะมปีระกาศในวนัศุกรท์ี ่17 กรกฎาคม 2020 
โดยตอบสนองเหตุการณแ์พรร่ะบาด Casula Crossroads Hotel 
และต่อมาแพรเ่ชือ้ใหก้บัชมุชน 
 

รฐัวกิตอเรยี มกีารเร ิม่บงัคบัใชข้อ้จํากดัและคําสัง่อยู่บา้นอกีคร ัง้ในมหานครเมลเบริน์และ
มติเชลไชร ์เน่ืองจากจํานวนผูป่้วย COVID-19 ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมาก 
ประกาศสภาวะฉุกเฉินในรฐัวกิตกเรยีมกีารขยายเวลาออกไป ณ วนัที ่22 
กรกฎาคม 
การใชห้นา้กากอนามยั/อุปกรณปิ์ดใบหนา้นอกบา้นเป็นขอ้บงัคบั  
 
ขอ้จํากดัเกีย่วกบัการใหบ้รกิารทางเพศ: 
 
ณ วนัที ่22 คาํสัง่กจิกรรมทีถ่กูจํากดั (พืน้ทีห่วงหา้ม) (เลขที ่3) 
งานอสิระตามทีเ่รยีกเท่าน้ันและงานเพือ่นเทีย่วสาํหรบันายหนา้หรอืซอ่ง 
(นอกสถานทีเ่ท่าน้ัน) ไดร้บัอนุญาตทั่วรฐัวกิตอเรยี 
รวมถงึในเขตมหานครเมลเบริน์และมติเชลดว้ย  
 
ณ วนัที ่22 กรกฎาคม คาํสัง่อยู่บา้น (พืน้ทีห่วงหา้ม) (เลขที ่4) 
กาํหนดใหผู้ท้ีอ่ยู่ในมหานครเมลเบริน์และมติเชลสามารถออกไปทํางานได ้
ผูใ้หบ้รกิารทางเพศสามารถออกจากบา้นได ้
เพือ่ใหบ้รกิารทางเพศแบบพบปะในรูปแบบทีอ่นุญาต 
ผูใ้หบ้รกิารทางเพศสามารถเขา้สู่บา้นของลูกคา้เพือ่ทํางานได ้

https://gazette.legislation.nsw.gov.au/so/download.w3p?id=Gazette_2020_2020-139.pdf
https://gazette.legislation.nsw.gov.au/so/download.w3p?id=Gazette_2020_2020-139.pdf
https://gazette.legislation.nsw.gov.au/so/download.w3p?id=Gazette_2020_2020-139.pdf
https://gazette.legislation.nsw.gov.au/so/download.w3p?id=Gazette_2020_2020-139.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/pho-border-control.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/pho-border-control.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/public-health-orders.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/public-health-orders.aspx
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ณ เวลา 23.59 น. วนัที ่22 กรกฎาคม ซอ่งยงัคงตอ้งปิดใหบ้รกิาร 
ปัจจบุนัยงัไมม่วีนักลบัมาเปิดใหบ้รกิารหรอืแผนความปลอดภยั 
สถานทีค่วามบนัเทงิทีแ่สดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจง้ 
และสถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศยงัคงตอ้งปิดใหบ้รกิารเชน่กนั 
ขอ้บงัคบันีม้ผีลทั่วรฐัวกิตอเรยี 
 
บทลงโทษสําหรบัการฝ่าฝืนคาํสัง่: 
ตํารวจรฐัวกิตอเรยีสามารถคดิค่าปรบัในจดุเกดิเหตุไดสู้งสุด $1,652 
สําหรบับุคคลธรรมดาและสูงสุด $9,913 สําหรบัธรุกจิ 
 
นอกเหนือจากขอ้จํากดั COVID-19 แลว้ 
กฎหมายทีม่อียู่เดมิเกีย่วกบัการใหบ้รกิารทางเพศยงัคงมผีลบงัคบัใช ้ 
 
หากตํารวจรฐัวกิตอเรยีตัง้คาํถามหรอืตดิตอ่คุณ หรอืคุณถูกเรยีกค่าปรบั 
โปรดตดิตอ่ Vixen Collective เพือ่ขอขอ้มลูและการสนับสนุน 
และแนะนําบรกิารทางกฎหมาย 
https://www.vixencollective.org/contact-us 
 
แหล่งขอ้มูล 
 
กฎหมายการใหบ้รกิารทางเพศในรฐัวกิตอเรยี: 
http://www.scarletalliance.org.au/laws/vic/index_html#ref5   
 
ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธแิละขอ้ผูกพนัเมือ่ถูกตาํรวจตัง้คําถามในรฐัวกิตอเรยีสา
มารถดไูดท้ีน่ี่: 
 
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/free-
publications-and-resources/police-powers-your-rights-in-
victoria 
 
คําแนะนําและขอ้มลูทางกฎหมายฟรสีําหรบัผูท้ีอ่ยู่ภายในรฐัวกิตอเรยีทีถู่ก
ตํารวจสกดั ตัง้คําถาม คดิคา่ปรบั หรอืตัง้ขอ้หาภายใตก้ฎหมาย COVID-
19:  
 
0434 136 501  
https://www.fitzroy-legal.org.au 
 
ระดบัการจํากดัและแผนทีข่อ้จาํกดัของรฐัวกิตอเรยี: 
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-
covid-19 
 
คําสัง่อยู่บา้น (พืน้ทีห่วงหา้ม) (เลขที ่4)  
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/2
02007/Stay%20at%20Home%20Directions%20%28Restrict
ed%20Areas%29%20%28No%204%29%20-%2022%20Jul
y%202020.pdf 
 
คําสัง่กจิกรรมทีถู่กจํากดั (พืน้ทีห่วงหา้ม) (เลขที ่3): 

https://www.vixencollective.org/contact-us
http://www.scarletalliance.org.au/laws/vic/index_html?fbclid=IwAR2-4Bj7DYaD2EPCLuCK7CQpXdxNi59YJQL7CXgNRBWJiR0nUID1TvmCvEA#ref5
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/free-publications-and-resources/police-powers-your-rights-in-victoria?fbclid=IwAR3G0wKqfNXENA-IBU8vDT_n6NxXHKTbsreeKibs1PW8LCCRmy0pB248JMI
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/free-publications-and-resources/police-powers-your-rights-in-victoria?fbclid=IwAR3G0wKqfNXENA-IBU8vDT_n6NxXHKTbsreeKibs1PW8LCCRmy0pB248JMI
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/free-publications-and-resources/police-powers-your-rights-in-victoria?fbclid=IwAR3G0wKqfNXENA-IBU8vDT_n6NxXHKTbsreeKibs1PW8LCCRmy0pB248JMI
https://www.fitzroy-legal.org.au/covid_19_resources
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/stay-home-directions-restricted-areas-no-4-doc
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Stay%20at%20Home%20Directions%20(Restricted%20Areas)%20(No%204)%20-%2022%20July%202020.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Stay%20at%20Home%20Directions%20(Restricted%20Areas)%20(No%204)%20-%2022%20July%202020.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Stay%20at%20Home%20Directions%20(Restricted%20Areas)%20(No%204)%20-%2022%20July%202020.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Stay%20at%20Home%20Directions%20(Restricted%20Areas)%20(No%204)%20-%2022%20July%202020.pdf
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https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/2
02007/Restricted%20Activity%20Directions%20%28Restrict
ed%20Areas%29%20%28No%203%29%20-%2022%20Jul
y%202020.pdf 
 
คําสัง่กจิกรรมทีถู่กจํากดั (เลขที ่14) (พืน้ทีอ่ืน่ ๆ) 
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/2
02007/Restricted%20Activity%20Directions%20%28No%20
14%29.pdf 
 
ขอ้บงัคบัในการสวมใส่หนา้กากอนามยัและอุปกรณป์กปิดใบหนา้  
https://www.dhhs.vic.gov.au/face-coverings-1159pm-
wednesday-22-july 

รฐัควนีสแ์ลนด ์ ขอ้จํากดัเกีย่วกบัการใหบ้รกิารทางเพศในรฐัควนีสแ์ลนดม์กีารผ่อนผนัในเ
ทีย่งวนัศกุรท์ี ่3 กรกฎาคม เป็นส่วนหน่ึงของการผ่อนปรนขอ้จํากดัระยะที ่
3 
ผูใ้หบ้รกิารทางเพศคนเดยีวและซอ่งสามารถกลบัไปทํางานไดใ้นรฐัควนีสแ์
ลนด ์เป็นสว่นหน่ึงของการผ่อนปรนขอ้จาํกดัระยะที ่2 (มกีาํหนดในวนัที ่
10 กรกฎาคม แต่เลือ่นขึน้มาเป็นวนัที ่3 กรกฎาคม) 
ตามเงือ่นไขทีก่าํหนดในแผนของอุตสาหกรรมทางเพศ 
ผูใ้หบ้รกิารทางเพศมขีอ้บงัคบัทีจ่ะตอ้ง:  

- กรอกรายการตรวจสอบ COVID Safe 
สําหรบัผูป้ระกอบการเดีย่ว (หนา้ 5-7 
ของแผนของอตุสาหกรรม) 

- ลงนามในประกาศการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (page 8 of the 
industry plan) กอ่นเริม่ทํางาน และ 

- รบัใบรบัรองว่าผ่านการฝึกอบรม COVID-19 
ทางออนไลนภ์ายในสองสปัดาหห์ลงัจากเริม่กลบัไปทํางาน 

สําเนาของรายการตรวจสอบทีส่มบูรณต์อ้ง “เตรยีมไวใ้หพ้รอ้ม” 
สําหรบัการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
สําเนาของประกาศการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีล่งนามแลว้ตอ้งแสดงทีส่ถาน
ทีท่ีม่กีารใหบ้รกิารทางเพศ หรอื “เตรยีมไวใ้หพ้รอ้ม 
หากไม่ไดใ้ชส้ถานทีท่ีอ่ยู่กบัทีใ่นการใหบ้รกิาร” 
และภายในสองสปัดาหผ์ูใ้หบ้รกิารทางเพศตอ้งมใีบรบัรองว่าผ่านการฝึกอบ
รม COVID 
 
หมายเหต:ุ หากคุณทํางานทีซ่อ่ง 
ซอ่งตอ้งเป็นผูท้ีล่งนามในประกาศการปฏบิตัติามกฎระเบยีบไม่ใชผู่ใ้หบ้รกิา
รทางเพศ 
 
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ: 
การปฏบิตัติามขอ้กาํหนด COVID Safe ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ 
มโีอกาสทีก่ารตรวจสอบนีจ้ะมตีํารวจหรอืเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตอืน่ ๆ 
มาเกีย่วขอ้ง 

https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Restricted%20Activity%20Directions%20(Restricted%20Areas)%20(No%203)%20-%2022%20July%202020.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Restricted%20Activity%20Directions%20(Restricted%20Areas)%20(No%203)%20-%2022%20July%202020.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Restricted%20Activity%20Directions%20(Restricted%20Areas)%20(No%203)%20-%2022%20July%202020.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Restricted%20Activity%20Directions%20(Restricted%20Areas)%20(No%203)%20-%2022%20July%202020.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Restricted%20Activity%20Directions%20(No%2014).pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Restricted%20Activity%20Directions%20(No%2014).pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202007/Restricted%20Activity%20Directions%20(No%2014).pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/face-coverings-1159pm-wednesday-22-july
https://www.dhhs.vic.gov.au/face-coverings-1159pm-wednesday-22-july
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/business-activity
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/business-activity
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/business-activity
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/132450/covid-safe-industry-plan-sex-industry.pdf
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/132450/covid-safe-industry-plan-sex-industry.pdf
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/132450/covid-safe-industry-plan-sex-industry.pdf
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/132450/covid-safe-industry-plan-sex-industry.pdf
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/132450/covid-safe-industry-plan-sex-industry.pdf
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/132450/covid-safe-industry-plan-sex-industry.pdf
https://go.tafeqld.edu.au/covid-safe.html
https://go.tafeqld.edu.au/covid-safe.html
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หากมตีาํรวจเขา้หาคณุ ใหส้อบถามชือ่ หมายเลขประจําตวั 
และสถานีทีต่ํารวจท่านน้ันประจําอยู่ ใชค้วามสุภาพ 
ถ่ายรูปทุกสิง่ทีต่ํารวจแสดงใหคุ้ณดู และตดิตอ่ Respect Inc โดยเรว็ทีสุ่ด 
หากมคีนอืน่เขา้หาคณุโดยระบุว่าพวกเขาเป็นเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต 
ใหถ้ามหาหลกัฐานพสิจูนอ์ตัลกัษณ ์
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิรวมถงึคําแปลสามารถดไูดท้ี:่ 
www.RespectQLD.org.au/covid/ 

รฐัแทสเมเนีย  
ระยะที ่3 เร ิม่ตน้ในวนัที ่26 มถิุนายน 2020 
ขอ้จํากดัทางธรุกจิทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัในวนันี ้ไดแ้ก:่ 

- คลบัเปลือ้งผา้ 
- ขอ้บญัญตัทิีผู่ใ้หบ้รกิารทางเพศใหบ้รกิารแกบุ่คคลหน่ึง 

ภายในกรอบความหมายของพรบ.การกระทําผดิในอุตสาหกรรมท
างเพศปี 2005 

https://coronavirus.tas.gov.au/families-
community/roadmap-to-recovery 
 
ธรุกจิทัง้หมดทีก่ลบัไปทํางานตอ้งมแีผน COVID-19 Safety 
ผูใ้หบ้รกิารทางเพศทุกคนถอืเป็นผูป้ระกอบการเดีย่วหรอืผูป้ระกอบการอสิร
ะตามกฎหมายในรฐัแทสเมเนีย ซึง่รวมถงึผูท้ีทํ่างานในรา้นนวดดว้ย  
 
https://coronavirus.tas.gov.au/business-and-
employees/covid-19-safe-workplaces-framework 
 
หนา้นีแ้สดงรายการภาคธรุกจิทัง้หมดทีต่อ้งมแีผน 
และวนัทีท่ีต่อ้งทําแผนใหเ้สรจ็สิน้ อตุสาหกรรมทางเพศรวมอยู่ในรหสั 
S951 บรกิารส่วนบุคคลอืน่ ๆ 
 
https://coronavirus.tas.gov.au/business-and-
employees/covid-19-safe-workplaces-framework/sectors-
workplace-guidelines 
 
หากคุณคลกิทีร่หสัดงักลา่ว คณุจะพบรายการของแนวทางสถานทีทํ่างาน 
COVID-19 Safe ทัง้หมด รวมถงึแนวทางสําหรบัรา้นตดัผม รา้นเสรมิสวย 
และบรกิารส่วนบุคคลอืน่ ๆ 
 
https://www.worksafe.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/00
09/570168/COVID-Safe-Workplace-Guidelines-Hairdressing,-
Beauty-and-Other-Personal-Services.pdf 
 
เอกสาร Worksafe มลีงิกไ์ปยงั แหล่งขอ้มลูเพือ่ลดอนัตรายจาก COVID-
19 ของ Scarlet Alliance Red Book 
ซึง่สามารถใชจ้ดัทําแผนความปลอดภยัของเฉพาะบุคคลได ้
 
https://redbook.scarletalliance.org.au/covid-19/ 
 

https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/roadmap-to-recovery
https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/roadmap-to-recovery
https://coronavirus.tas.gov.au/business-and-employees/covid-19-safe-workplaces-framework
https://coronavirus.tas.gov.au/business-and-employees/covid-19-safe-workplaces-framework
https://coronavirus.tas.gov.au/business-and-employees/covid-19-safe-workplaces-framework/sectors-workplace-guidelines
https://coronavirus.tas.gov.au/business-and-employees/covid-19-safe-workplaces-framework/sectors-workplace-guidelines
https://coronavirus.tas.gov.au/business-and-employees/covid-19-safe-workplaces-framework/sectors-workplace-guidelines
https://www.worksafe.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/570168/COVID-Safe-Workplace-Guidelines-Hairdressing,-Beauty-and-Other-Personal-Services.pdf
https://www.worksafe.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/570168/COVID-Safe-Workplace-Guidelines-Hairdressing,-Beauty-and-Other-Personal-Services.pdf
https://www.worksafe.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/570168/COVID-Safe-Workplace-Guidelines-Hairdressing,-Beauty-and-Other-Personal-Services.pdf
https://redbook.scarletalliance.org.au/covid-19/
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“เก็บแผน/รายการตรวจสอบฉบบัสมบูรณไ์วท้ีส่ถานทีทํ่างาน 
โดยคุณไมจ่ําเป็นตอ้งส่งไปยงั WorkSafe ดว้ยวธินีี ้
เมือ่มผูีต้รวจสอบเขา้เยีย่ม 
คุณสามารถแสดงใหดู้ไดว้่าคณุปฏบิตัติามมาตรฐานขัน้ตํา่ 
 
คุณยงัจาํเป็นตอ้งแสดงกระบวนการ/ขัน้ตอนใด ๆ 
ทีม่อียู่เพือ่แสดงวา่คุณปรบัใชแ้ผนความปลอดภยัใหแ้กผู่ต้รวจสอบดว้ย 
ผูต้รวจสอบจะตรวจสอบว่าแผนและขัน้ตอนของคณุมกีารปรบัใชใ้นสถานที่
ของคุณ” 
https://www.worksafe.tas.gov.au/topics/Health-and-
Safety/safety-alerts/coronavirus/covid-safe-workplaces-
framework  
 
แม่แบบสําหรบัแผน COVID-19 Safety Plan 
สําหรบัธรุกจิขนาดเล็กและผูป้ระกอบกจิการเดีย่วสามารถดูไดท้ีน่ี่: 
https://www.worksafe.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/00
10/567829/0506-12-V3.0_WorkSafe_COVID-19-Safety-
Plans_Small_Business_Template.pdf 
 
ขอ้จํากดั 1 คนตอ่ 4 ตร.ม.สาํหรบัธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลงเป็น 1 คนตอ่ 2 
ตร.ม. แต่ยงัไม่ไดป้รบัปรุงในแม่แบบ ขอ้ความตอ่ไปนีใ้นหนา้ 7 ไม่ถูกตอ้ง 
และไดร้บัการยนืยนัแลว้กบั Worksafe ของรฐัแทสเมเนีย Worksafe 
แนะนําใหข้ดีคา่เลข “4” และแทนทีด่ว้ยเลข “2” กอ่นคาํนวณ 
“จํานวนรวมของคนทีอ่ยู่ในสถานทีเ่ดยีวพรอ้มกนัไดต้อ้งไม่เกนิจํานวนทีค่ํา
นวณไดโ้ดยการหารพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมดทีว่ดัเป็นตารางเมตรดว้ย 4 " 
 
สําหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎสองตารางเมตร เขา้ไปที:่  
https://coronavirus.tas.gov.au/families-
community/roadmap-to-recovery 
 

รฐัเวสเทริน์ออสเตรเลยี ระยะที ่4 
ของแผนการกลบัไปทํางานของรฐัเวสเทริน์ออสเตรเลยีมผีลจนถงึวนัที ่18 
กรกฎาคม 
 
ภายใตร้ะยะที ่4 
ซอ่นและรา้นนวดในรฐัเวสเทริน์ออสเตรเลยีจาํตอ้งกรอกแผน Covid Safe 
เพือ่กลบัมาเปิดกจิการอกีคร ัง้  
คุณจะพบแนวทางในการชว่ยเหลอืคณุสรา้งแผนไดท้ีน่ี่: 
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-06/COVID-
Safety-Guidelines-Phase-4_0.pdf 
 
และคุณจะพบแม่แบบสําหรบัแผนทีน่ี่: 
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-06/COVID-
19-Safety-Plan-Phase-4_0.pdf 
 
 
ผูใ้หบ้รกิารทางเพศอสิระไม่จําเป็นตอ้งกรอกแผนความปลอดภยั COVID 
 

https://www.worksafe.tas.gov.au/topics/Health-and-Safety/safety-alerts/coronavirus/covid-safe-workplaces-framework
https://www.worksafe.tas.gov.au/topics/Health-and-Safety/safety-alerts/coronavirus/covid-safe-workplaces-framework
https://www.worksafe.tas.gov.au/topics/Health-and-Safety/safety-alerts/coronavirus/covid-safe-workplaces-framework
https://www.worksafe.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/567829/0506-12-V3.0_WorkSafe_COVID-19-Safety-Plans_Small_Business_Template.pdf
https://www.worksafe.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/567829/0506-12-V3.0_WorkSafe_COVID-19-Safety-Plans_Small_Business_Template.pdf
https://www.worksafe.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/567829/0506-12-V3.0_WorkSafe_COVID-19-Safety-Plans_Small_Business_Template.pdf
https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/roadmap-to-recovery
https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/roadmap-to-recovery
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-06/COVID-Safety-Guidelines-Phase-4_0.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-06/COVID-Safety-Guidelines-Phase-4_0.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-06/COVID-19-Safety-Plan-Phase-4_0.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-06/COVID-19-Safety-Plan-Phase-4_0.pdf
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ผูใ้หบ้รกิารทางเพศอสิระ/ส่วนตวัสามารถทํางานตอ่ไปได ้
แต่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้จาํกดัทัว่ไปในการรกัษาระยะห่างทางสงัคม 
ขอ้จํากดันีก้าํหนดใหผู้ทํ้างานตอ้งจดัพืน้ที ่2 
ตารางเมตรต่อแขกแต่ละคนในสถานทีทํ่างาน  
 
เพือ่รบัรองว่าคุณสามารถปฏบิตัติามขอ้จํากดัในการรวมตวัได ้
เราขอแนะนําใหผู้ใ้หบ้รกิารทางเพศหลกีเลีย่งการทํางานซอ้นกบัผูใ้หบ้รกิา
รคนอืน่ในชว่งนี ้
และเราแนะนําใหผู้ใ้หบ้รกิารทางเพศหลกีเลีย่งการจองลูกคา้มากกวา่หน่ึงค
นในชว่งนี ้
 
 

รฐัเซาทอ์อสเตรเลยี พรบ. 
การจดัการสถานการณฉุ์กเฉินในรฐัเซาทอ์อสเตรเลยีมกีารขยายเวลาออก
ไปอกี 28 วนั ณ วนัที ่27 มถินุายน 2020 
 
 
รา้นนวดในรฐัเซาทอ์อสเตรเลยีไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดใหบ้รกิารในชว่งระยะที ่
2 ของการผ่อนผนัขอ้จํากดั COVID ของรฐับาลประจํารฐั โดยระยะที ่2 
มผีลปรบัใชใ้นวนัที ่1 มถิุนายน  
 
ในวนัที ่29 มถินุายน มกีารปรบัใชร้ะยะที ่3 
ของแผนสู่การฟ้ืนฟูของรฐัเซาทอ์อสเตรเลยี 
ระยะนีป้ระกอบดว้ยการเปิดกจิการสปา ซาวน่า และสถานทีอ่าบนํ้า  
 
เพือ่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ COVID 19 
ธรุกจิและกจิกรรมในสาธารณะทีก่าํหนดไวบ้างอย่างตอ้งกรอกแผนธรุกจิ 
Covid Safe 
รวมถงึเขา้รว่มในกลไกการสบืรอ่งรอยการสมัผสักบัลูกคา้/ผูร้บับรกิาร 
และผูเ้ขา้รว่ม โดยรฐับาลของรฐัจดัทําแม่แบบและแบบฟอรม์นีไ้วใ้ห ้
 
 
แผนธรุกจิ Covid Safe สามารถดูไดต้ามทีอ่ยู่เว็บนี ้- 
https://www.covid-19.sa.gov.au/recovery/create-a-covid-
safe-plan 
 
 
แม่แบบการสบืรอ่งรอยการสมัผสัทีอ่อกโดยรฐับาลของรฐัสามารถดไูดต้าม
ทีอ่ยู่เว็บนี ้- 
https://www.covid-
19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/209594/Contact-
Tracing-Record-Attendance-at-Public-Activities.pdf 
 
ตามพรบ. การจดัการสถานการณฉุ์กเฉิน 
ตํารวจของรฐัเซาทอ์อสเตรเลยีมภีาระงานในการตรวจสอบการปฏบิตัติามก
ฎระเบยีบ 
ตํารวจของรฐัเซาทอ์อสเตรเลยีไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้เยีย่มธรุกจิและขอสําเน

https://www.covid-19.sa.gov.au/recovery/create-a-covid-safe-plan
https://www.covid-19.sa.gov.au/recovery/create-a-covid-safe-plan
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/209594/Contact-Tracing-Record-Attendance-at-Public-Activities.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/209594/Contact-Tracing-Record-Attendance-at-Public-Activities.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/209594/Contact-Tracing-Record-Attendance-at-Public-Activities.pdf
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าของแผนธรุกจิ Covid Safe ได ้
รวมถงึดูเอกสารการสบืรอ่งรอยการสมัผสัดว้ย  
 
บทลงโทษสําหรบัการฝ่าฝืนกฎระเบยีบดา้น Covid 
อาจส่งผลใหต้อ้งโทษปรบั $5,000 
 
ณ เทีย่งคนืวนัที ่8 กรกฎาคม 
รฐัเซาทอ์อสเตรเลยีออกคาํสัง่ใหปิ้ดพรมแดนกบัรฐัวกิตอเรยี 
การเดนิทางระหว่างรฐัอืน่ ๆ 
มกีารออกกฎหมายภายใตค้ําสัง่การจดัการสถานการณฉุ์กเฉิน 
(การเดนิทางขา้มพรบแดน เลขที ่8)(COVID 19) ปี 2020  
กฎหมายสามารถดไูดใ้นทีอ่ยู่เว็บดา้นล่าง 
 
https://www.covid-
19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/218493/Emergenc
y-Management-Cross-Border-Travel-No-8-COVID-19-
Direction-signed.pdf 
 

นอรเ์ทริน์เทรร์ทิอร ี ขอ้จํากดัเกีย่วกบัการใหบ้รกิารทางเพศในนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอรไีดร้บัการผ่อน
ผนัตอนเทีย่งวนัศกุรท์ี ่5 มถิุนายน 
โดยมขีอ้จาํกดัและมาตรการการปฏบิตัติามกฎระเบยีบกาํหนดเป็นส่วนประ
กอบทีจ่ําเป็นในการไดร้บัอนุมตัใิหก้ลบัมาเปิดกจิการ 
เป็นส่วนหน่ึงของการผ่อนผนัขอ้จํากดัระยะที ่3  
 
ผูใ้หบ้รกิารทางเพศมขีอ้บงัคบัทีจ่ะตอ้ง: 

● กรอกรายการตรวจสอบแผนความปลอดภยั COVID-19 
ตามทีร่ะบุในแนวทางสําหรบัผูใ้หบ้รกิารทางเพศอสิระและธรุกจิให ้
บรกิารทางเพศทัง้หมด  

● ผูใ้หบ้รกิารทางเพศ 
○ แนวทาง 
○ รายการตรวจสอบ 

แนวทางสําหรบัธรุกจิบรกิารส่วนตวัทัง้หมดทีม่บีรกิารทางเพศแทรกอยู่ในน
อรเ์ทริน์เทรร์ทิอรตีอ้งปฏบิตัติาม 

กฎระเบยีบดา้นสาธารณสุขและอนามยัสิง่แวดลอ้มปี 2014 

นอกเหนือจากขอ้กาํหนดทีจ่าํเป็นตามคําสัง่แลว้ 
ยงัมแีนวทางทีใ่หข้อ้มลูเพิม่เตมิ ซึง่ประกอบดว้ยการปฏบิตัติาม COVID-
19 ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม,  Safe Work Australia – COVID-19 
สําหรบัสถานทีทํ่างาน, Scarlet Alliance Red Book – COVID-19 
สําหรบัผูใ้หบ้รกิารทางเพศ 

 

https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/218493/Emergency-Management-Cross-Border-Travel-No-8-COVID-19-Direction-signed.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/218493/Emergency-Management-Cross-Border-Travel-No-8-COVID-19-Direction-signed.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/218493/Emergency-Management-Cross-Border-Travel-No-8-COVID-19-Direction-signed.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/218493/Emergency-Management-Cross-Border-Travel-No-8-COVID-19-Direction-signed.pdf
https://coronavirus.nt.gov.au/roadmap-new-normal/business/guidelines-for-personal-services-stage-3
https://forms.nt.gov.au/Produce/Form/COVID19/NT%20COVID-19%20Safety%20Checklist%20Stage%203/?ChecklistType=sexual
https://legislation.nt.gov.au/Legislation/PUBLIC-AND-ENVIRONMENTAL-HEALTH-REGULATIONS-2014
https://legislation.nt.gov.au/Legislation/PUBLIC-AND-ENVIRONMENTAL-HEALTH-REGULATIONS-2014
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces
https://redbook.scarletalliance.org.au/covid-19/
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● การลงทะเบยีนประกาศการปฏบิตัติามกฎระเบยีบจะไดร้บัการประเ
มนิโดยเจา้หนา้ทีด่า้นอนามยัสิง่แวดลอ้มทางโทรศพัทส์ําหรบัผูใ้ห ้
บรกิารส่วนตวั และอาจมกีารเยีย่มชมสถานทีด่ว้ย 
เจา้หนา้ทีด่า้นอนามยัสิง่แวดลอ้มอาจเยีย่มชมสถานทีส่าํหรบัผูป้ระ
กอบการขนาดใหญ ่

● เมือ่การตรวจสอบการปฏบิตักิฎระเบยีบไดร้บัการรบัรองแลว้ 
จะมกีารส่งใบรบัรองผ่านทางอเีมล 
เพือ่รบัรองการปฏบิตัติามรายการตรวจสอบและแผนความปลอดภั
ย 

สําเนาของแผน COVID Safety ทีไ่ดร้บัการรบัรองตอ้ง 
“เตรยีมไวใ้หพ้รอ้ม” สาํหรบัการตรวจสอบการปฏบิตัติามเพิม่เตมิ 
สําเนาของประกาศการปฏบิตัติามกฎระเบยีบตอ้งแสดงทีส่ถานทีท่ีม่กีารให ้
บรกิารทางเพศ หรอื “เตรยีมไวใ้หพ้รอ้ม 
หากไม่ไดใ้ชส้ถานทีท่ีอ่ยู่กบัทีใ่นการใหบ้รกิาร”  
 
หมายเหต:ุ หากคุณทํางานทีซ่อ่ง 
ซอ่งตอ้งเป็นผูท้ีล่งนามในประกาศการปฏบิตัติามกฎระเบยีบไม่ใชผู่ใ้หบ้รกิา
รทางเพศ 

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบยงัรวมถงึ 

การจดัเตรยีมเจลแอลกอฮอลฆ์า่เชือ้ใหแ้กส่าธารณชนในสถานที ่
ยกเวน้มสี่วนลา้งมอืไวใ้หบ้รกิาร และ 

แสดงป้ายทีร่ะบุว่าทุกคนควรระลกึทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัการและหลกัปฏบิตัิ
ต่อไปนี:้  

● ปฏบิตัติามการเวน้ระยะห่างระหว่างกนั 
โดยหากสถานการณส์ามารถทําไดใ้ห ้- 
รกัษาระยะห่างจากผูอ้ืน่ทีไ่ม่ใชส่มาชกิในครอบครวั เพือ่น 
หรอืคนรูจ้กั 1.5 ม. หรอื ตดิตอ่กนัใกลช้ดิไม่เกนิ 15 นาท ี

● ปฏบิตัติามสุขอนามยัมอืโดยลา้งมอืหรอืใชเ้จลแอลกอฮอลล์า้งมอื 
อยู่บา้นหากรูส้กึไม่สบาย 
และตดิป้ายใหผู้อ้ืน่พจิารณาดาวนโ์หลดแอป COVIDSafe 

ป้ายตอ้งแสดงไวใ้นตําแหน่งทีเ่ห็นไดช้ดัเจนในจดุหรอืสถานทีด่งัตอ่ไปนี:้ 
หากมพีืน้ทีท่ีเ่ปิดใหแ้กส่าธารณชนหรอืสมาชกิเจา้หนา้ที ่ในพืน้ทีด่งักล่าว 
หรอืในพืน้ทีท่ีเ่ปิดใหแ้กส่าธารชน และ/หรอืพืน้ทีท่ีพ่นักงานเขา้ถงึได ้คาํสัง่ 
COVID-19 (เลขที ่36) ปี 2020 หนา้ 3/3 
นอรเ์ทริน์เทรร์ทิอรเีปิดพรมแดนวนัที ่17 
กรกฎาคมใหแ้กทุ่กรฐัและอาณาเขตทีไ่ม่ไดร้ะบุว่าเป็น “Hot Spots” 
(ฮอตสปอต)  
ทุกทีเ่ดนิทางมายงันอรเ์ทริน์เทรร์ทิอรตีอ้งกรอกแบบฟอรม์เขา้พรมแดน 
 

https://forms.nt.gov.au/Produce/wizard/9ffc58df-b0a5-422e-86e5-f260522c072a/?prepared=true&logGuid=69f655ba-2832-4c5b-959e-8d2d2204eaca
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หากคุณตอ้งการเดนิทางมายงันอรเ์ทริน์เทรร์ทิอรจีากสถานทีท่ีร่ะบุว่าเป็นฮ
อตสปอตไวรสัโคโรนา เราขอแนะนําใหคุ้ณยกเลกิแผน ในทํานองเดยีวกนั 
หากคุณเป็นชาวนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอรทีีต่อ้งการเดนิทางไปยงัฮอตสปอต 
เราขอแนะนําใหคุ้ณยกเลกิแผน 
 
ดู Google map ทีแ่สดงฮอตสปอตในปัจจบุนัและคูม่อืสําหรบันักเดนิทาง 
- คําถามและคําตอบ 
 
ใครก็ตามทีม่าถงึนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอรจีากหรอืผ่านฮอตสปอตทีป่ระกาศไวใ้น
ชว่ง 14 วนัทีผ่่านมาจําเป็นตอ้งกกัตวัภายใตก้ารดูแล 14 วนั 
 
โดยคุณตอ้งออกคา่ใชจ้่ายเอง 
ค่าใชจ้่ายต่อคนสําหรบัการกกัตวัภายใตก้ารดแูลคอื $2500 
 
การกกัตวัภายใตก้ารดูแลทีบ่งัคบันีจ้ะจดัขึน้ทีส่ถานทีก่กัตวั Howard 
Springs หรอืสถานทีท่ีม่กีารรบัรองอืน่ ๆ ในนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอร ี
https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-
covid-19  
https://coronavirus.nt.gov.au/roadmap-new-
normal/business/guidelines-for-personal-services-stage-3 
 

ออสเตรเลยีนแคพทิอลเทรร์ทิอร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้จํากดัมกีาํหนดผ่อนผนัในวนัที ่10 กรกฎาคม แตถู่ก “ระงบั” 
ไวเ้น่ืองจากพบผูป่้วย COVID-19 
รายใหม่ในออสเตรเลยีนแคพทิอลเทรร์ทิอร ี
ปัจจบุนัออสเตรเลยีนแคพทิอลเทรร์ทิอรอียู่ในระยะที ่2.2 
รฐับาลออสเตรเลยีนแคพทิอลเทรร์ทิอรจีะประเมนิการผ่อนผนัขอ้จํากดัอกีค
ร ัง้ในวนัที ่30 กรกฎาคมเป็นนัดหมายคร ัง้ถดัไป 
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017
/1600316/CV_Roadmap_Recovery-plan_ease-of-
restriction_Rel-3.0-0907.pdf 
 
ซอ่น นายหนา้หาเพือ่นเทีย่ว 
และบารเ์ปลือ้งผา้ยงัคงถูกสัง่หา้มอย่างชดัเจนไม่ใหเ้ปิดกจิการ 
โดยตอ้งรอรฐับาลออสเตรเลยีนแคพทิอลเทรร์ทิอรปีระเมนิการยกเลกิ 
“การระงบั” นีท้ี ่“นัดหมายการตรวจสอบ COVID Safe” 
คร ัง้ถดัไปทีก่าํหนดไวใ้นวนัที ่23 กรกฎาคม 
https://www.covid19.act.gov.au/business-hub/restrictions-
and-advice/business/strip-clubs,-brothels-and-escort-
agencies#restrictions 
 
การไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบมผีลตอ้งโทษปรบัตัง้แต่ $8,000 (ค่าปรบั 50 
หน่วย) จนถงึ $40,500 สําหรบันิตบุิคคล  
 
โปรดทราบว่า 
ไมม่คีําสัง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารทางเพศอสิระยุตกิารทํางานอย่างชดัแจง้ในชว่งเวล
านี ้แตต่อ้งคํานึงไวว้่า พรบ.งานบรกิารทางเพศปี 1992 แยกระหว่าง 
‘ซอ่งเพือ่การพาณิชย’์ และ ‘ซอ่งของผูป้ระกอบกจิการเดีย่ว’ และ 
‘นายหนา้หาเพือ่นเทีย่วเพือ่การพาณิชย’์ และ 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1FrtL9mdMHjZ3YNGkh0kkVmHVgqir4qx9&ll=-35.925646028943454,146.5833055&z=7
https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-a-guide-for-travellers
https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-a-guide-for-travellers
https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-a-guide-for-travellers
https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-a-guide-for-travellers
https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/quarantine-fee
https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-covid-19
https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-covid-19
https://coronavirus.nt.gov.au/roadmap-new-normal/business/guidelines-for-personal-services-stage-3
https://coronavirus.nt.gov.au/roadmap-new-normal/business/guidelines-for-personal-services-stage-3
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/1600316/CV_Roadmap_Recovery-plan_ease-of-restriction_Rel-3.0-0907.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/1600316/CV_Roadmap_Recovery-plan_ease-of-restriction_Rel-3.0-0907.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/1600316/CV_Roadmap_Recovery-plan_ease-of-restriction_Rel-3.0-0907.pdf
https://www.covid19.act.gov.au/business-hub/restrictions-and-advice/business/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restrictions
https://www.covid19.act.gov.au/business-hub/restrictions-and-advice/business/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restrictions
https://www.covid19.act.gov.au/business-hub/restrictions-and-advice/business/strip-clubs,-brothels-and-escort-agencies#restrictions


http://www.scarletalliance.org.au/library/return_to_work_July2020_THAI 

‘นายหนา้หาเพือ่นเทีย่วของผูป้ระกอบกจิการเดีย่ว’ 
คําสัง่ของรฐับาลออสเตรเลยีนแคพทิอลเทรร์ทิอรกีล่าวถงึเฉพาะซอ่ง 
นายหนา้หาเพือ่นเทีย่ว และบารเ์ปลือ้งผา้อย่างคงเสน้คงวามาก ๆ 
ตลอดชว่งทีม่ขีอ้จํากดันี ้

ทีสํ่าคญั ในเดอืนพฤษภาคม 
รฐับาลออสเตรเลยีนแคพทิอลเทรร์ทิอรกีล่าวไวว้่า 
‘จะมกีารตรวจสอบเชงิรุกเพือ่รบัรองการปฏบิตัติามขอ้จํากดัเหล่านีใ้นทอ้
งถิน่ ดว้ยเหตนีุ ้SWOP ACT 
จงึตระหนักว่ามกีารทุ่มทรพัยากรตํารวจของออสเตรเลยีนแคพทิอลเทรร์ทิอ
รไีปกบัการควบคมุดแูลซอ่งเพือ่การพาณิชยใ์นฟิชวกิ (Fyshwick) 
และมติเชลล ์(Mitchell) และ “ซอ่งอพารต์เมนต”์ ในขณะนี ้SWOP ACT 
ทราบถงึเหตุการณห์น่ึงทีม่กีารยา้ยทีพ่กัของผูใ้หบ้รกิารทางเพศอสิระทีถู่ก
ข่มขู่ภายในอพารต์เมนตใ์จกลางเมอืงขณะทํางานดว้ยกนั 
โดยไมม่กีารคดิค่าปรบัหรอืตัง้ขอ้กลา่วใด ๆ 
หากคุณเป็นเหยือ่ของการข่มขูจ่ากตาํรวจและ/หรอืถกูตัง้โทษปรบั 
โปรดตดิตอ่ SWOP ACT 
โดยตรงเพือ่พูดคุยและ/หรอืขอการสนับสนุนอย่างเป็นความลบั 

คาํสัง่ของรฐับาลออสเตรเลยีนแคพทิอลเทรร์ทิอรสีําหรบัซอ่ง 
นายหนา้หาเพือ่นเทีย่ว และบารเ์ปลือ้งผา้เกีย่วกบัขอ้จาํกดั COVID-19 
และเงือ่นไขของขอ้มูลในการกลบัมาทํางานจะมอีปัเดตใน: 
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work 

โปรดตดิตอ่ SWOP ACT หากคุณมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิทางเบอร ์
62572855 หรอื 0427 475 671 

เพือ่ตอบสนองตอ่การยกระดบัสถานการณ ์COVID-19 ในรฐัวกิตอเรยี 
คําสัง่ดา้นสาธารณสุขฉบบัใหม่จะมผีลเวลา 7:00 น.ในวนัศกุรท์ี ่3 
กรกฎาคม 2020 
คําสัง่ฉบบันีม้กีารแกไ้ขเน่ืองจากสถานการณใ์นรฐัวกิตอเรยีมกีารเปลีย่นแ
ปลงไป 
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัคาํสัง่ดา้นสาธารณสขุเหล่านีส้าํห
รบัผูท้ีเ่ดนิทางจากรฐัวกิตอเรยีไปยงัออสเตรเลยีนแคพทิอลเทรร์ทิอร ี
เขา้ไปที:่  
https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/faqs-
changes-to-restrictions/information-for-travellers-returning-
to-the-act-from-victoria 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work
https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/faqs-changes-to-restrictions/information-for-travellers-returning-to-the-act-from-victoria
https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/faqs-changes-to-restrictions/information-for-travellers-returning-to-the-act-from-victoria
https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/faqs-changes-to-restrictions/information-for-travellers-returning-to-the-act-from-victoria
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