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COVIDSafe Policy and Plan 

(กฎระเบียบท่ีต้องปฎิบัติเกี่ยวกบั โควิด-19) 

Plunkett Orchards (บริษัท พลคัเคต 
ออร์ชาร์ด) 

6th August 2020 (วันท่ี 06 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 

Sally Plunkett, B. Agr. Sci (Hons),(PhD) ( คุณแชลลี ่พลคัเค็ต , B. Agr. Sci (Hons),(PhD) 

 

 

The aim of this COVIDSafe Policy is to communicate with staff and contractors the measures we 

have in place to maintain good hygiene, cleaning and physical distancing in the workplace.   

 

It will describe what records we are keeping for contact tracing and screening procedures to 

detect potential infections. 

 

It outlines the process to follow if you need to self-isolate and how we would respond to a 

COVID-19 infection. 

 

The most important message is not to come to work when you are unwell.  Plunkett 

Orchards will fully support your financial and health wellbeing if you need to stay home 

for testing and self-isolation.  We appreciate openness and honesty, and stress the 

importance of being tested if you have fever, dry cough, sore throat, runny nose or other 

flu symptoms (however minor), or if you have had a close-contact with a confirmed 

infection.   

 

Thank you for protecting our community. Let’s work safely through this COVID threat together.   

 

 

       น่ีคือนโยบายความปลอดภยั COVID-19  ส่ือสารกบัพนกังานและผูรั้บเหมา ถึงมาตรการเพื่อรักษา
สุขอนามยัท่ีดีการท างานทุกส่ิงตอ้งอยูภ่ายใต ้ ความสะอาดและการเวน้ระยะห่างในท่ีท างาน. 
 ทางบริษทัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งบนัทึกขอ้มูลไวส้ าหรับการติดตามผูติ้ดต่อและขั้นตอนการคดักรองเพื่อ
ตรวจหาการติดเช้ือท่ีอาจเกิดขึ้นได.้ 
 มนัคือกระบวนการขั้นตอนท่ีตอ้งปฎิบติั ถา้คุณตอ้งการท่ีท่ีแยกตวัออกเอง ทางบริษทัยนิดีท่ีจะช่วย
สนบัสนุนการตรวจสอบหากเจอเช้ือ โควิด-19 
ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคืออย่ามาท างานเม่ือคุณไม่สบาย ทางบริษัท พลคัเค๊ต ออร์ชาร์ด จะสนับสนุนด้านการเงินและ
สุขภาพท่ีดีของคุณอย่างเต็มท่ีหากคุณจ าเป็นต้องอยู่บ้านเพ่ือทดสอบและแยกตัว ขอขอบคุณในการยอมรับ และ
ความซ่ือสัตย์ และขอเน้นย า้ถึงความส าคัญของการได้รับการทดสอบว่าคุณมีไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ น ้ามูกไหล หรือ
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มีอาการไข้หวัดอ่ืน ๆ (เลก็น้อย) หรือหากคุณเคยสัมผัสใกล้ชิดกบัการติดเช้ือท่ีได้รับการยืนยนัว่าติดเช้ือ 
 
ขอบคุณทุกคนท่ีช่วยป้องกนัการติดเช้ือภายในบริษัท เรามาท างานร่วมกันและช่วยกนัไม่ให้ติด เช้ือโควิด-19 
 
SUMMARY – Step by Step (สรุปขั้นตอนตามล าดับ) 
 
1. If you are feeling unwell do not go to work. (ถ้ารู้สึกไม่คอ่ยดี ไม่ต้องมาท างาน) 
2. Check your symptoms - you may have coronavirus (COVID-19) if you have any of the following: fever, 
chills or sweats, cough, sore throat, shortness of breath, runny nose and loss of sense of smell or taste.(ตรวจดู
อาการของคุณ - คุณอาจมีโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) หากคุณมีอาการดังต่อไปนี:้ มีไขห้นาวสั่น หรือ เหงือ่ออก 
ไอเจ็บคอ หายใจถ่ี น ้ามูกไหล และสูญเสียความรู้สึกของกลิน่หรือรส) 
3. Get tested if you have any of the symptoms. Return home immediately. (ท าการทดสอบหากคุณมี
อาการเหล่าน้ัน ให้รีบกลับบ้านทนัท)ี 
4. Wait for your test results. Do not go to work or go out shopping, stay at home. It usually takes between 
1 and 3 days for your results to be returned to you. (รออผลการทดสอบของคุณออกมาก่อน ห้ามไปท างานหรือ
ออกไปซือ้ของ ให้อยู่แต่ในบ้านของตวัเอง โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันท าการคณุจะได้รับผลตรวจ วา่ตดิ
เชือ้โควิด-19 หรือไม่) 
5. If you are worried you will lose pay while you wait for your results you may be eligible for a $300 
Coronavirus (COVID-19) Test Isolation Payment. (ไม่ต้องกงัวลว่าช่วงระหว่างรอผลตรวจเชือ้โควิด-19 ออกมาแลว้
จะไม่มีเงนิใช้จ่าย คุณมีสิทธิท์ีจ่ะได้รับเงนิช่วยเหลือจากการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ถึง $ 300 AUD( 300 เหรียญ
ดอลล่าส ์ออสเตรเลีย) 
6. If you test negative, go about your normal activity. (หากผลตรวเป็น ลบ ใหคุ้ณกลับมาท างานหรือใช้ชวีิต
ประจ าปกติ) 
7. If you test positive you will be contacted. You will need to self-isolate for 14 days. Do not go to work. If 
you are worried you will lose pay you may be eligible for a $1500 Coronavirus (COVID-19) Worker Support 
Payment. ( หากผลตรวจเป็น บวก คณุจะต้องแยกตวัเองเป็นเวลา 14 วัน ห้ามออกไปท างาน หากคุณกังวลว่าจะ
ไม่มีรายได้ช่วงน้ัน คุณอาจมีสทิธิ์ได้รับเงนิสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยเร่ือง  โคโรนาไวรัส (COVID-19) คุณจะได้รับ
เงนิชว่ยเหลือว่างงาน $1,500 AUD ( 1,500 เหรียญ) 
8. If your condition worsens contact your GP or a health professional.  If you become very unwell and are 
having trouble breathing contact triple zero (000), you may need to be admitted to hospital. ( หากอาการของคุณ
แย่ลงให้ตดิตอ่แพทยห์รือผู้เชีย่วชาญด้านสุขภาพ หากคุณไม่สบายมากและมีปัญหาในการหายใจติดขัด หรือ
หายใจไม่ออก คุณอาจตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล) 
9. If you have tested positive and have self-isolated for 14 days, you will be allowed to go about your 
normal activity (checked by DHHS). ( หากคุณทดสอบในเชงิบวกและต้องแยกตัวเองเป็นเวลา 14 วันคุณจะได้รับ
อนุญาตใหท้ ากจิกรรมตามปกติได้ (ตรวจสอบโดย กรมสุขภาพและอนามัยแห่งออสเตรเลยี หรือ DHHS เท่าน้ัน) 
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Plunkett Orchards 
 

As an essential food service, Plunkett Orchards will remain in operation during stage 3 

restrictions.  

 

“Plunkett Orchards” operates over a range of worksites, environments and occupations 

including farming and fruit growing, fruit processing and packing, fruit transport, 

general maintenance and accommodation facilities. 

 

COVID19 risk assessments have been conducted throughout the business, focusing on 

hygiene and physical distancing.   

 

We have been making changes to mitigate COVID19 risks since March 2020 across our 

business and will continue to be vigilant and make any changes as the pandemic cycle 

evolves.   

 

        บริษัท พลคัเค๊ต ออชาร์ด 
         ในฐานะบริษัทผู้ท่ีให้บริการทางด้านอาหาร บริษัท พลคัเค็ต ออชาร์ด ยังคงเปิดท าการในช่วง 
ระยะที่ 3 ของการคุ้มเข้มสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส  
 “บริษัท พลคัเค็ต ออชาร์ด” ด าเนินงานในสภาพแวดล้อม และอาชีพที่หลากหลาย รวมถึงงาน
ท าฟาร์มและการปลูกผลไม้ การแปรรูป และการบรรจุผลไม้ การขนส่งผลไม้ การบ ารุงรักษาท่ัวไป 
และส่ิงอ านวยความสะดวกด้านที่พกั  

มีการประเมินความเส่ียง COVID19 ท่ัวท้ังธุรกจิโดยเน้นท่ีสุขอนามัยและความห่างเหินทาง
กายภาพ  

บริษัทของเราก าลงัท าการเปลีย่นแปลงเพ่ือลดความเส่ียงจาก COVID19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2020 ในธุรกจิของเรายังคงเฝ้าระวังและติดตามเปลีย่นแปลงวัฏจักรของการระบาดโรคทีพ่ฒันาขึน้ 
 

Responsibilities (ความรับผิดชอบ) 
This policy shall apply to all employees, contractors, sub-contractors and anyone visiting the 
orchard, packing shed or maintenance areas. (นโยบายนีบ้งัคบัใชก้บัพนกังานทุกคน ผูร้บัเหมา 
ผูร้บัเหมาช่วงต่อ และทุกคนที่เขา้มาเยี่มในออชาร ์โรงแพคผลไม ้หรือฝ่ายช่อมบ ารุงรกัษาสถานที่) 
Employees have a responsibility, under workplace health and safety laws, to take reasonable care 
not to adversely affect the health and safety of others at work. ( พนกังานตอ้งมีความรบัผิดชอบภายใต้
กฎหมายสขุภาพและความปลอดภยัในสถานที่ท างานเพื่อดแูลอย่างสมเหตสุมผลและไม่ใหส้ง่ผลเสียต่อ
สขุภาพและความปลอดภยัของผูอ่ื้นในที่ท างาน) 
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Every employee, contractor and visitor must report any case of suspected COVID-19   if they have 
had close contact with a suspected or confirmed COVID-19 case. ( พนกังานทกุคน ผูร้บัเหมา และผู้
เยี่ยมชมทกุคน จะตอ้งรายงานเก่ียวการตรวจหาเชืโ้ควิด-19 และถา้หากพวกเขาไดส้มัผสัใกลช้ิดกบัคนที่ติด
เชือ้โควิด-19 มาแลว้) 
Close contact can happen in many ways, but examples include:(การติดต่อสามาถเกิดขึน้ไดห้ลายทาง) 
เช่น  
• Living in the same household or household-like setting (for example share house or hostel) การอยู่
ในบา้นรวมกนัหรือการแบ่งเช่าหอ้ง หรือโรงแรม 
• Face-to-face contact for more than 15 minutes in some other setting such as in a car or bus.การ
ประจนัหนา้กนันานเหินกว่า 15 นาทีในสถานที่อ่ืนๆ เช่น ในรถบสั หรือ รถยนตส์่วนตวั 
A person can be contagious 48 hours before the symptoms show up as well as after symptoms are 
present. 
บคุคลที่ไดร้บัเชือ้ อาการจะแสดงใหเ้ห็นเมื่อไดร้บัเชือ้ก่อนหรือหลงัการสมัผสั 48 ชั่วโมง 
Close contact can occur: การสมัผสัใกลช้ิดเกิดขึน้ได ้เช่น  
• Caring for, living with, visiting, or sharing a health care waiting area with a COVID-19 positive 
case.การดแูล 
การอยู่รว่มกนั การเยี่ยมเยียน การใชส้ถานที่ร่วมกบับคุคลที่ติดเชือ้ โควิด-19 
• Having direct contact with infectious secretions of a COVID-19 positive case e.g. being coughed 
on, etc. 
การติดเชือ้โดยตรงจากผูท้ี่ติดเชือ้โควิด-19 เช่น การไอ หรือ จาม 
Personnel that have any symptoms related to the virus, a temperature of 37.4°C or over, fever, dry 
cough, sore throat or respiratory issues shall self-isolate and not come to     the workplace. บคุลากร
ที่มีอาการใด ๆ เก่ียวกบัไวรสัอณุหภมูิ 37.4 ° C ขึน้ไปมีไขไ้อแหง้เจ็บคอหรือระบบทางเดินหายใจ ตอ้งแยกตวั
เอง และหา้มออกไปที่ท างาน 
Everyone shall follow fundamental preventative controls (masks, regular and thorough hand 
washing, physical distancing, no physical contact, cough/sneeze etiquette) and self-isolation if 
symptoms develop. ทกุคนตอ้งปฏิบติัตามการควบคมุป้องกนัขัน้พืน้ฐาน  (หนา้กาก, การลา้งมืออย่าง
สม ่าเสมอและทั่วถึง, การเวน้ระยะห่าง, หา้มสมัผสัร่างกาย, มารยาทในการไอ / จาม) และการแยกตวัเองหาก
มีอาการเกิดขึน้ 
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Coronavirus disease (COVID19) โรค Coronavirus (COVID19) 

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease that is caused by a newly 
discovered form of coronavirus. โรค โคโรนาไวรสั (COVID-19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชือ้ไวรสั
ชนิดใหม่พึ่งคน้พบในเรว็วนันี ้
Symptoms of COVID-19 can range from mild illness to pneumonia. Some people will recover easily, 
and others may get very sick very quickly. อาการของ  COVID-19 มีตัง้แต่เจ็บป่วยเล็กนอ้ยไปจนถึงปอด
บวม บางคนจะฟ้ืนตวัไดง้่ายและบางคนอาจป่วยเรว็มาก 
The common symptoms of COVID-19 may include: โดยปกติอาการของโรค โควิด-19 

• Coughing ไอ/ จาม  

• sore throat เจ็บคอ 

• fatigue (tiredness), and อ่อนเพลีย เมือ้ยลา้ และ  

• difficulty breathing or shortness of breath. หายใจล าบาก และหายใจถ่ี 
Most people infected with COVID-19 will have a mild to moderate illness and will recover without 
special medical treatment. Some people, such as those with underlying medical problems or 
disease and older people, are more likely to suffer from more serious symptoms of the diseases. 
คนสว่นใหญ่ที่ติดเชือ้ COVID-19 จะมีอาการเล็กนอ้ยถึงปานกลางและจะหายขาดโดยไม่ตอ้งไดร้บัการ
รกัษาเป็นพิเศษ บางคนมีปัญหาเรื่องยา หรือผูท้ี่มีโรคประจ าตวั และผุท้ี่สงูอายมุีโอกาสเสี่ยงติดเชือ้ขัน้รุน่
แรงไดเ้รว็กว่าในวยัอ่ืน 
Some people are at greater risk of more serious illness with COVID-19: บางคนทีม่ีความเส่ีงทีจ่ะ
ได้รับเชือ้โควิด-19 

• Aboriginal and Torres Strait Islander people 50 years and older with one or more 

chronic medical conditions ชาวอะบอรจิินและชาวเกาะช่องแคบทอรเ์รสอายุ 50 ปีขึน้

ไปที่มีอาการป่วยเรือ้รงัอย่างนอ้ยหนึ่งอย่าง 

• People 65 years and older with one or more chronic medical conditions ผูท้ี่มีอาย ุ65 ปีขึน้ไปที่
มีอาการป่วยเรือ้รงัอย่างนอ้ยหนึ่งอย่าง 

• People 70 years and older, and ผูท้ี่มีอายุตัง้แต่ 70 ขึน้ไป และ  

• People with compromised immune systems ผูท้ี่มีระบบภมูิคุม้กนับกพรอ่ง 
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There may be staff members or contractors that fall into this category that we are not aware 

of due to the private nature of that information.  However, as part of our COVIDsafe 

responsibilities, it is our duty to manage risks posed to vulnerable staff by providing you 

with additional PPE or changing your work tasks/location อาจมีพนกังานหรือผูร้บัเหมาที่ตกอยู่

ในหมวดหมู่นี ้ โดยที่เราไม่ทราบเนื่องจากลกัษณะสว่นบุคคลของขอ้มลูนัน้ อย่างไรก็ตามในฐานะ

สว่นหนึ่งของความรบัผิดชอบดา้นความปลอดภยัของ COVID เรามีหนา้ที่ในการจดัการความเสี่ยง

ที่เกิดขึน้กบัเจา้หนา้ที่ที่มีความเสี่ยงโดยการจดัหา PPE เพิ่มเติมใหค้ณุหรือเปลี่ยนงาน / สถานที่

ท างานของคณุ 

If you are vulnerable, please discuss these concerns Sally Plunkett or Andrew Plunkett so 

that we can mitigate the risks to you.  This will be in complete confidentiality. หากพนกังาน

ท่านใด  วิตกกงัวลหรือ หรือมีความเสียงโปรดติดต่อที่ Sally Plunkett  หรือ Andrew Plunkett เพื่อลด

ความเสี่ยงที่จะเกิดขีน้ เราจะเก็บเป็นความลบัอย่างที่สดุ 
 
How is COVID-19 spread? โควิด-19 แพร่กระจายอย่างไร 
 

• The most likely way someone will catch the virus is by breathing in micro-droplets a person 

close to them has released by sneezing, coughing – or just breathing out วิธีที่ง่ายที่สดุของ

โรค คือ การหายเอาเอาละอองขนาดเล็กของเชือ้ไวรสัเขา้ไป โดยจาการ ไอ-หรือ แค่การหายใจเขา้

ออก  

• A person can, however, also catch it via the hand-to-face pathway: touching a surface 

where live virus material is present, then touching their mouth, nose or eyes คนที่มีการจบัมือ

แลว้มาจบับนใบหนา้ การจบัสิ่งที่มีไวรสัแฝงอยู่แลว้มาจบัที่ปาก จมกู หรือตา 

As a preventative measure, all work sites will have a daily Health Testing Procedure for all staff 
and contractors. พื่อเป็นมาตรการปอ้งกนัสถานที่ท างานทัง้หมด จะมีขัน้ตอนการทดสอบสขุภาพ
ประจ าวนัส าหรบัเจา้หนา้ที่และผูร้บัเหมาทัง้หมด 
 

• Temperature screening shall ensure that personnel with a fever (37.4°C or more) are 
detected. การตรวจคดักรองอณุภมูิตอ้งท าใหแ้ม่นย ่าว่า อณุภมูิที่ 37.4 C (องษา) หรือ มากกว่า 

• A COVID-19 Daily Self Checklist will inform us about other symptoms we need to follow 
up on.การตรวจโควิด-19 ประจ าวนัเตอ้งท าอย่างต่อเนื่องและตอ้งทราบถึงอาการรายวนั 
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Preventive Controls การควบคุมเชิงป้องกัน 
 

Be socially responsible and practice good personal hygiene habits. Following the below 

recommendations can significantly reduce risk exposure. การรบัผิดชอบต่อสงัคมและปฏิบติั

สขุอนามยัส่วนบุคคลที่ดี การปฏิบติัตามค าแนะน าดา้นล่างสามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างมาก 

 

Hand washing วิธีการล้างมือ  
Wash hands often for 40-60 seconds every time, scrub hands with soap for at least 20 
seconds ลา้งมือบ่อยๆ 40-60 วินาทีทกุครัง้ขดัมือดว้ยสบู่อย่างนอ้ย 20 วินาที 

• Before and after preparing food ก่อนและหลงัการเตรียมอาหาร  

• After going to the toilet หลงัจากการเขา้หอ้งสขุา 

• Before and after eating ก่อนและหลงัการรบัประทานอาหาร 

• After coughing and sneezing หลงัจาก การไอ/จาม 

• After removing personal protective equipment (PPE) such as masks and disposable 
gloves. 

หลงัจากถอดอปุกรณป์้องกนัสว่นบุคคล (PPE) เช่นหนา้กากและถงุมือแบบใชแ้ลว้ทิง้ 

• This procedure is also expected in the orchard using mobile wash stations. ขัน้ตอนนีร้วมถึง
การลา้งมือตามจดุต่างๆที่ตัง้ไวภ้ายใน ออชารด์ 

Use hand sanitizers if soap and water is not available (e. after you touch your drink bottle) ใชเ้จ
ลลา้งมือหรือ ยาฆ่าเชือ้ ถา้สบู่หรือน า้ไม่สารถใชง้านได ้(หลงัจากคณุจบัขวดน า้ด่ืม) 

Coughing and sneezing การไอหรือจาม  

Make sure you and the people around you follow good respiratory hygiene. This means 

covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Then 

dispose of the used tissue immediately and wash your hands. มั่นใจว่าคณุ และ คนรอบขา้งคณุ 

ปฎิบติัตามสขุอนามยั หมายถึงการปิดปากและจมกูโดยการใชต้รงขอ้ศอกในขณะคณุไอหรือจาม หลงัจาก

นัน้ใหท้ิง้ทิชชู่ที่คณุใชโ้ดยทนัที 
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Why? ท าไมต้องท า   Droplets spread virus. By following good respiratory hygiene, you protect 

the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19. เพราะว่าเป็นการหยดุการ

แพรก่ระจายไวรสั และปฏิบติัตามสขุอนามยัเพื่อป้องกนัคนรอบขา้งไดร้บัไวรสั จากไขห้วดัใหญ่ และ ไวรสั โค

โรนาโควิด-19 

Avoid touching eyes, nose and mouth หลีกเล่ียงการสัมผัส ตา จมูก และ ปาก 

Why? ท าไมตอ้งท า  Hands touch many surfaces and can pick up viruses. Once 

contaminated, hands can transfer the virus to your eyes, nose or mouth. From there, the virus can 

enter your body and can make you sick. มือที่สมัผสัผิวต่างๆจ านวนมากสามารถติดเชือ้ไวรสัไดเ้รว็ และ

เมื่อมีเชือ้ไวรสัที่มือของเราแลว้ แลว้ก็ไปสมัผสัที่ ตา จมกู และก็ปาก และหลงัจากนัน้เชือ้ไวรสักส้ามารถเขา้สู่

รา่งกายของคณุท าใหค้ณุป่วย 

 
Other Preventive Controls…การป้องกันควบคุมเชิงอื่นๆ 

• Maintain good indoor ventilation. ระบายอากาศในที่ร่มใหดี้  

• Avoid sharing food, cutlery, crockery, utensils and other personal hygiene items เหลี่ยงการ
กินอาหารรว่มกนั การใชช้อ้นกลาง ชอ้มและชอ้นเป็นไปไดใ้ชส้ว่นตวั 

• Avoid physical contact such as shaking hands. เหลี่ยงการสมัผสัมือดว้ยกนั 

• Clean personal property that you bring to work and is likely to be handled during breaks 
(mobile phones, keys and sunglasses). Alcohol-based wet wipes will be provided. ท าความ
สะอาดทรพัยส์ินสว่นตวัที่น ามาใชใ้นการท างานและดแูลในระหว่างช่วงพกัเบรค เช่น โทรศพัทม์ือถือ 
กญุแจ แว่นกนัแดด บรษิัทมีกระดาษเปียกไวใ้หบ้ริการ 

 

Personal Protective Equipment (PPE) อุปกรณป้์องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) 
 
Face masks or face shields หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากปิดใบหน้า 
The main reason to wear a mask is to protect others. If you are unknowingly infected with 

coronavirus a mask will help reduce the chance that you could spread the virus to others. 

เหตผุลหลกัในการสวมหนา้กากคือเพื่อปกป้องการติดเชือ้จากผูอ่ื้น หากคณุติดเชือ้ไวรสัโควิด-19โดย

ไม่รูต้วั หนา้กากจะช่วยลดโอกาสที่คณุจะแพร่กระจายไวรสัไปยงัผูอ่ื้นได ้
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Masks are compulsory for everyone in the state of Victoria when you leave your house. 

หนา้กากอนามยั เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัทุกคนในรฐัวิกตอเรียเมื่อคณุออกจากบา้น 
 

Disposable facemasks are available for packing shed staff and may be replaced at each 

break. Dispose of used masks. แผ่นปิดหนา้แบบใชแ้ลว้ทิง้ ส  าหรบัพนกังานโรงเก็บของ และอาจ

เปลี่ยนใหม่ไดใ้นแต่ละช่วงพกั มาสกท์ี่ใชแ้ลว้ใหท้ิง้ 
 

Reusable facemasks will be available for orchard, administration and maintenance staff. 

DHHS recommends washing a reusable mask each day in the washing machine with other 

clothes, or hand-washed using soap and the warmest appropriate water setting for the cloth. 

Let it completely dry before using it again. มากสแ์บบใชซ้  า้ไดจ้ะมีใหส้  าหรบัพนกังานสวน,ธุรการ

และบ ารุงรกัษา DHHS แนะน าใหล้า้ท าความสะอาดมาสก์ที่ใชซ้  า้ไดทุ้กวนัดว้ยเครื่องซกัผา้ดว้ยกบั

เสือ้ผา้อ่ืน ๆ หรือซกัดว้ยมือโดยใชส้บู่และน า้อุ่นที่เหมาะสมที่สดุส าหรบัผา้ ปล่อยให้แห้งสนิทก่อน
ใช้งานอีกคร้ัง 
 
When removing your face covering: เมือ้ต้องการถอหน้ากากอนามัย 

• Don’t touch the front of the mask or your face. อย่าสมัผสัดา้นหนา้ของหนา้กากหรือใบหนา้ของ
คณุ 

• Carefully remove your mask by grasping the ear loops. ถอดหนา้กากออกอย่างระมดัระวงั โดยจบั
ที่ครอบหู 

• Masks can become contaminated or lose their effectiveness if they are damp, wet, 
damaged or dirty. หนา้กากอนามยั จะหมดประสิทธิภาพ  หากฉีกขาดหรือเปียกน า้ หรือ 
สกปรก 

• Wash your hands for at least 20 seconds with soap and water or use alcohol- based 

hand sanitizer containing at least 60% alcohol. ลา้งมืออย่างนอ้ย 20 วินาทีดว้ยสบู่และ

น า้กติ หรือใหใ้ชเ้จลลา้งมือฆ่าเชือ้ที่มีสว่นผสมของแอลกอฮอล ์อย่างนอ้ย 60 เปอรเ์ช็นขึน้

ไป 

Mask infographics are available at the end of this document. วิธีการใช ้หนา้กากอนามยัอยู่

ลา่งสดุ 

The Victorian DHHS has up to date information for face coverings. ใหเ้ขาไปดคูู่มือได้
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ที่เวบไชนด์า้นลา่งนี ้  https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-and-coverings-covid-

19 

Disposable gloves.  ถุงมือแบบทีใ่ช้แล้ว 

To be worn by cleaning staff and temperature testing staff and disposed after task. พนกังานท า
ความสะอาดและ พนกังานที่คอยตรวจคดักรองอณุภมูิ ใชแ้ลว้ใหท้ิง้ทนัทีหลงัจากใชง้าน หา้มน ามาใชต่้อ 
 
Eye protection อุปกรณป้์องกันตา 
To be worn by cleaning staff and temperature testing staff and disinfected after task with alcohol-
based wet wipes. พนกังาน ตอ้งท าความสะอาดและเช๊คอณุภมูิ หลงัเลิกงานดว้ยกระดาษเปียกที่เตรียมไว ้
Physical Distancing การเวน้ระยะห่างทางสงัคม  
 
Physical distancing is necessary because the most likely way of catching the virus is by breathing 
in micro-droplets from another person sneezing, coughing, or exhaling. By ensuring there is 4 square 
metres of space per person and maintaining a physical distance of at least 1.5 metres from others 
where possible, you will reduce the likelihood of exposure to micro-droplets of others. 
การเวน้ระยะห่างทางสงัคม เป็นสิ่งที่จ  าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิธีที่เป็นที่ดีสดุในการไดร้บัเชือ้ไวรสัจากการการ
หายใจเอาละอองขนากเล็กจากบุคคลอ่ืนโดยการจาม ไอ หรือหายใจออก การตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีพืน้ที่ 4 
ตารางเมตรต่อคนและรกัษาระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ย 1.5 เมตรจากที่อ่ืน คณุจะลดโอกาสในการสมัผสั
กบัละอองขนาดเล็กของผูอ่ื้น 
Maintain at least 1.5 metres distance between yourself and other people. รกัษาระยะห่างระหว่างตวัเอง 
กบัคนอื่น อย่างนอ้ย 1.5 เมตร 
Why? When someone coughs or sneezes, or talks, they spray small liquid droplets    from their 
nose or mouth which may contain the virus. If you are too close, you can breathe in the droplets, 
including the COVID-19 virus. เมื่อมีคนไอหรือจามหรือพดูคยุพวกเขาจะพ่นละอองออกจากจมกูหรือปาก
ซึ่งอาจมีเชือ้ไวรสั หากคณุอยู่ใกลเ้กินไปคณุสามารถหายใจเอาเชือ้ละอองที่มีไวรสั COVID-19 เขา้ไปได ้
 
Physical distancing measures: มาตราการทางกายภาพสังคม  
 

• Offices are closed to visitors and financial administration staff working from home on 
roster system. พนกังานส านกังาน และ ฝ่ายบริหารการเงิน ใหท้ างานที่บา้นตามระบบที่จดัไว ้
 

https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-and-coverings-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-and-coverings-covid-19
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• Office configurations and staff levels have been modified in improve distancing. ก าหนดให้
พนกังานทกุระดบั มีการเวน้ระยะห่างกนั  
 

• In all indoor spaces (packing shed, hostel communal spaces and offices) the maximum 
capacity has been calculated and displayed on the door. Do not enter if the capacity has 
been reached. พืน้ที่ภายในอาคารทัง้หมด  ( โรงแพ๊คกิง้ผลไม ้ส านกังาน หอ้งบริการ ) ใหม้ีปา้ย
เตือนการเวน้ระยะ หรือ หา้มเขา้ไปในบรเิวณนัน้ 

 
 

 

• In the packing shed smoko room, approved seating has been marked by red tape and 
signage.  Additional tables and seating areas have been created.  Enter and exit by the 
specified doors. ในส่วของหอ้งสบูบหุรี่ในโรงแพคกิง้ อนญุาตใหน้ั่งตามที่มีเครื่องหมายสีแดง 
และปา้ยบอกเท่านัน้ โดยจะมืน้ที่ใหน้ั่ง และ การเขา้-ออกตามที่ก านดไวเ้ท่านัน้ 

 

• In other areas (orchard, maintenance area) at break times, do not sit within 2m of other 
people.  Distance yourself from each other and do not gather to look at each other's 
phones or take photos together. บรเิวณนอกพืน้ที่ (ฟารม์ หรือ แผนกช่อมบ ารุง) ในช่วงพกั
เบรก ใหน้ั่งดว้ยกนัไดแ้ค่ 2 คน และห่างกนัคนละ 2 เมตรอย่างนอ้ย หา้มรวมตวัเป็นกลุม่หรือ
ถ่ายรูปดว้ยกนัทางโทรศพัท ์

 

• Visiting truck drivers are required to remain outside despatch office and approach 
window from custom-built outside platform with a clear acrylic sheet across the 
window as a hygiene shield. คนขบัรถบรรทุกที่เขา้มาวางบิลดา้นการเงินการบญัชี จะตอ้ง
อยู่นอกส านกังาน  

 
โดยที่หนา้ต่างส านกังานจะมีแพลตฟอรม์ภายนอกที่สรา้งขึน้เองโดยมีแผ่นอะครลิิกใสพาดผ่าน
หนา้ต่างเพื่อเป็นเกราะป้องกนัสขุอนามยัการ 

• The number of residents in each share house and hostel has been reduced by 50-
75% to mitigate COVID risks.  In share houses and hostel, we encourage use of 
communal areas (kitchen and bathrooms) on a roster system so that only 2 people 
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are using the area at the same time. บคุคลที่อยู่บา้นร่วมกนัหลายคน หรือ การแชรเ์ฮาส ์ให้
ลดจ านวนคนลง ประมาณ 50-70 เปอรเ์ช็นเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชือ้ พืน้ที่สว่นกลางที่ใช้
รว่มกนั เป็นไปไดใ้หใ้ชแ้ค่ 2 เท่านัน้ เช่น หอ้งน า้ หอ้งครวั ในเวลาเดียวกนั 

 

• Buses and cars.  All buses and cars are to be used at half-capacity or less, with maximum 
fresh air ventilation. Several trips will be done if necessary to maintain physical distancing 
between travellers. รถโดยสารประจ าทางหรือรถยนตส์่วนตวั ควนมีพืน้ที่อย่างนอ้ยครึง่หนึ่ง ใหม้ี
อากาศถ่ายเทมากที่สดุ หากเดินทางไปหลายท่ี และเป็นการป้องกนัไปในตวัโดยการเวน้ระยะห่าง
หารนั่งในรถ 

Monitoring การตรวจสอบ 

Visitor and Contractor Register ผู้ ทีเ่ข้ามาตดิต่อหรือเยีย่มชม 

We are recording the date, name and location of all visitors and contractors to our sites to enable 
contract tracing if required. เราตอ้งลงบนัทกึวนัที่ ชื่อ ที่อยู่ ทัง้หมดของผูท้ี่เขา้มาติดต่อในไชนง์านหากมี
ความจ าเป็นที่ตอ้งรอ้งขอ 

Truck Movement Register การลงทะเบียนส าหรับรถบรรทุก 

We are recording the interstate and Victorian truck movements of our vehicles.  Date, place of 
breaks and time spent there are being recorded. เราตอ้งมีการบนัทึกขอ้มลูว่ารถบรรทกุว่า ไดม้ีการขบั
ไปที่ใดบา้งในระหว่งรฐัวิคตอเรีย เช่น วนัที่ สถานที่พกั และเริ่มตน้จากที่ใดบา้ง 

Share House Register การลงทะเบียนอยู่บ้านด้วยกัน 

For staff not living in Plunkett accommodation, we are compiling a list of share houses being 
occupied by staff.  The only details we seek are how many people you are sharing with, and where 
your housemates work or attend school.  ส าหรบัพนกังานที่ไม่ไดอ้ยู่ในสถานที่ของบรษิัทที่จดัไวใ้ห ้เรา
ก าลงัรวบรวมรายชื่อพนกังงานทัง้หมดก่ีคนที่อาศยัอยู่ในบา้นของคณุ และเพื่อนรว่มบา้นของคณุท างานที่ไหน
หรือมีไปโรงเรียนที่ไหนบา้ง 

Covid-19 Daily Self Checklist การตรวจสอบไวรัสโควิด-19 ด้วยตัวเอง 
 
Review your daily COVID-19 Self Checklist each day before starting work. If you answer YES to 
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any of the questions, please stay home and contact your supervisor. ท าการทดสอบโควิด-19 ดว้ย
ตงัเองทกุวนัก่อนเริ่มท างาน. ถา้คณุตอบว่า “ใช่” ก็จะมีค าถามขอ้ต่อไป , กรุณาอยู่บา้น และ ใหบ้อกกบั
ทางหวัหนา้ 
 
You will need to bring this checklist with you each day and submit to your supervisor when your 
temperature is tested. It is important that you answer this checklist honestly. คณุจะตอ้งน ารายการ
ตรวจสอบนีติ้ดตวัไปดว้ยทกุวนัและสง่ใหห้วัหนา้งานของคณุ เมื่อไดร้บัการทดสอบอณุหภมูิ สิ่งส  าคญัคือ
คณุตอ้งตอบรายการตรวจสอบนีอ้ย่างตรงไปตรงมา 
 
 
 
 
If you start to feel sick during your shift, let your supervisor know and we will help you to get 
home, self-isolate and take the appropriate next steps. Please note that it is unlikely you have 
COVID19 just because you feel unwell but at this time, out of an abundance of caution we 
require this process to be followed. ถา้คณุรูป่้วยในระหว่างท างาน,แจง้ใหห้วัหนา้งานทราบ และจะช่วย
สง่คณุกลบับา้น ,แยกตวัเอง และด าเนินการขัน้ตอนที่เหมาะสมต่อไป. โปรดอย่าระเวียงว่าคณุจะติดไวรสั
โควิด-19 เพียงแค่คณุรูส้กึไม่สบายในเวลานั่นเอง, เพียงแค่ว่าเราตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการเฝา้ระวงัและ
ติดตามผล 
 
We want to stress how important it is for you to have a COVID test if you have any symptoms.  
This is not something to fear or be embarrassed about – many of us have already gone through 
this process!  Just let us know and we can help you. เราตอ้งขอเนน้ย า้ว่าเรามีความจ าเป็นที่ตอ้ง
ตรวจสอบไวรสัโควิด-19 หากคณุมีอาการเหลา่นัน้. นี่คือสิ่งที่ไม่ตอ้งกลวัและอาย เราไดผ้่านการท า
กระบวนการนีม้าก่อนแลว้! ขอเพียงแค่แจง้ใหเ้ราทราบ และเรายินดีที่จะช่วยเหลือคณุ 
 

Temperature Testing การตรวจสอบวัดอณุภูม ิ
 
Testing will be done using infrared forehead thermometers. Social distancing requirements must 
be strictly observed by the testing staff. การทดสอบจะท าโดย ใชเ้ครื่องวดัอณุหภมูิหนา้ผากอินฟราเรด 
เจา้หนา้ที่ทดสอบตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการเวน้ระยะห่างทางสงัคมอย่างเครง่ครดั 
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Temperature screening of employees and contractors will be conducted daily at all Plunkett 
Orchards work locations. After testing is conducted and daily checklist collected, staff will be 
considered safe to work. การคดักรองอณุหภมูิของพนกังาน และผูร้บัเหมา จะด าเนินการทุกวนัใน
สถานที่ท างานของ บรษิัท พลคัเค็ต ออชารด์ ในทกุที่ หลงัจากด าเนินการทดสอบและรวบรวมรายการ
ตรวจสอบประจ าวนัแลว้ ถือว่าพนกังานปลอดภยัพรอ้มที่จ  างาน 
 
If the scanner’s reading result is within the normal range of body temperature (equal to or less 

than 37.3°C) then it is considered safe to work.  If a person’s temperature is equal to or in 
excess of 37.4°C, the person will not be allowed to commence work.  The person shall stay in a 
safe location, physically distant from others, until reassessment occurs. หากผลตรวจอณุภมูิ
รา่งกายตามปกติอยู่ที่ 37.3 องศา หรือนอ้ยกว่านัน้ ถือว่า คณุปรกติ และสามาถท างานได.้ แต่ถา้หากอณุ
ภมูิสงูเกิน 37.4 องศา ถือว่ามีความเสียงและจะไม่ไดท้ างาน ควรที่ตอ้งกลบับา้นและกกัตวัเอง และการเวน้
ระยะห่าง และติดตามประเมินผลต่อไป 
 

Re-testing time frames การตรวสอบผลย้อนหลัง 
 

• Temperature reading equal to or >37.4°C shall be subject to further testing after a period  
of 1 hour.อณุภมูิ เท่ากบั หรือ มากกว่า 37.4 องศา ควจะตอ้งท างานทดสอบใหม่หลงัจาก 1 ชั่วโมง
ไปแลว้ 

• Temperature reading after 1 hour equal to or >37.4°C will require self-isolation and further  
medical follow-up. หลงัจาก 1 ชั่วโมงแลว้วดัอณุภมูิได ้เท่ากบั หรือ มากกว่า 37.4 องศา ควรจะ
แยกตวัออก และท าการตรวจหาเชือ้ตามขัน้ตอนต่อไป   

 

In case of contractors, access to a location will not be allowed if the thermal scanner shows a 
temperature equal to or higher than 37.4°C. บางกรณีผูร้บัเหมา ถากตรวจพบอณุภมูิเจอที่ เท่ากบั หรือ
มากกว่า 37.4 องศา จะไม่ไดร้บัอณญุาตใหเ้ขามาในสถานที่โดยเด็ดขาด 
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SEEK ADVICE   ขอ้แนะน ำ 

IDENTIFY AND INFORM   ระบุตวัตนและขอ้มูล 

 

Response to High Temperature Reading prior to Work   ถำ้มีอุณภูมิสูงในช่วงของกำร

ท ำงำน 

 

If a high temperature reading was taken ask the person to wait in isolation for 1 hour before a 

second temperature check is conducted.  A minimum distance of 2 metres must be maintained 

between this person and others. หากผลตรวจอณุภมูิสงูใหท้ าการแยกตวัออกเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนท า
การตรวจสอบอณุภมูิในครัง้ที่ 2 และใหเ้วน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 2 เมตรระหว่างผูอ่ื้น 

 

If the second temperature check returns a temperature below 37.4°C, the person can 

commence work. หากผลตรวจอณุภมูิครัง้ที่ 2 ออกมาต ่ากว่า 37.4 ° C บคุคลนัน้สามารถท างานปกติได ้
 

Should the second temperature check return a temperature of 37.4°C or more, the person will 

be asked to return home.  This can be arranged for you.  Your supervisor (or Sally Plunkett) will 

help coordinate the next step which is to: หากตรวจสอบอณุหภมูิครัง้ที่สองมีอณุหภมูิ 37.4 ° C ขึน้ไป
บคุคลนัน้จะถูกขอใหก้ลบับา้น หรือ คณุสามารถบรหิาร  หวัหนา้งาน (หรือ Sally Plunkett) จะช่วย
ประสานงานในขัน้ตอนต่อไปซึ่งก็คือ: 

• Seek advice from the 24-hour coronavirus hotline on 1800 675 398 or โดยการโทรสาย
ด่วนไวรสัโคโรนาโควดิ-19 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงทีเ่บอรโ์ทรสายด่วน 1800 675 398 

• Discuss with a local GP via telehealth.  

Monday-Friday, we recommend Shepparton Respiratory Clinic at 172 Welsford Street, 

Shepparton. They take online bookings and their phone number is 03 5821 9655.  

Saturday and Sunday, we would contact GV Health. ตดิต่อหมอ ในพืน้ทีผ่่านทางโทรศพัท์
สายด่วนสุขภาพ วนัจนัทร ์- ศุกรข์อแนะน า Shepparton Respiratory Clinic ที ่172 Welsford 
Street, Shepparton พวกเขาท าการจองออนไลน์และหมายเลขโทรศพัทค์อื 03 5821 9655 
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วนัเสารแ์ละวนัอาทติยเ์ราจะตดิต่อ GV Health 

• You will likely have a COVID test and you must self-isolate before you receive your 

results. 

Cleaners and any work close-contacts for the previous 48 hours shall be notified so they can 

take particular care and precautions in case the result is returned positive. หากคุณมอีาการคลา้ย
โควดิ-19 
ตอ้งท าการแยกตวัเองจนกว่าผลตรวจะออกมา.พนกังานท าความสะอาด หรอื พนกังานทีม่กีารตดิต่อใกลช้ดิ
กบับุคคลนัน้ใหด้แูลตวัเองเป็นเป็นพเิศษหากบุคคลนัน้มผีล บวก  
Self-isolation   การแยกตวัเอง 
 

People who have been tested because they have symptoms of coronavirus (COVID-19), need to 

isolate at home while waiting for their test result, even if they no longer have those symptoms. 

ผูท้ีไ่ดร้บัการตรวจเชือ้โควดิ-19 จ าเป็นตอ้งแยกตวัเองอยู่กบับา้นในขณะทีร่อผลตรวจ แมว้่าจะไม่มอีาการ
เหล่านัน้แสดงใหเ้หน็อกีต่อไปกต็าม 
 

If you share your home with others at one of the Plunkett Orchards houses or hostel. we have a 

self-contained unit prepared for anyone required to self-isolate or quarantine. 

This unit is at 280 McIsaac Road and has its own bathroom and fridge. We would arrange food 

to be delivered to you. หากคุณใชบ้า้นร่วมกบัผูอ้ื่น หรอืหอพกั Plunkett Orchards เรามหีอ้งชุดในตวัที่
เตรยีมไวส าหรบัทุกคนทีต่อ้งการแยกตวัเองหรอืกกักนั ยนูิตนี้ตัง้อยู่ที ่280 McIsaac Road มหีอ้งน ้าและ
ตูเ้ยน็ในตวั เราจะจดัสง่อาหารใหคุ้ณได ้
 
If your test is returned as negative, you will remain in the isolated environment until your 

symptoms have passed. Once you have been free of symptoms for 24-hours, you may return to 

work. 

หากผลตรวจคุณออกมาเป็น ลบ หรอืไม่พบเชือ้, คุณยงัจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแยกตวัจนกว่าอาการจะหาย และ
เมื่อคุณไม่มอีาการแสดงออกภายใน 24 ชัว่โมงแลว้, คุณสามารถกลบัเขา้มาท างานได ้ 
 
Response to illness that develops while at work การตอบสนองหากเจบ็ป่วยขณะท่ีท างาน 

If a staff member, contractor or visitor becomes unwell while at work, displaying any of the 

COVID symptoms, the procedure to follow for that person is the same as for a high 

temperature, outlined in the previous section.หากสมาชกิพนักงาน ผูร้บัเหมา หรอืผูเ้ยยีมเยยีน มอีาการไม่
ดใีนขณะปฏบิตังิาน แลว้มอีาการแสดงออกเกีย่วกบัโควดิ-19 บุคคลลนัน้จะมอีาการจากอุณภูมทิีส่งู ตามขัน้ดงักล่าวที่
แจง้ไว ้
If your illness is not related to COVID symptoms, you will not be required to self-isolate or 

contact the coronavirus hotline. หากอาการไม่เกี่ยกบัไวรสัโควดิ-19 คุณจะไม่ถูกใหแ้ยกตวัเอง หรอื ไม่ตอ้ง
ตดิต่อไปทีส่ายด่วนโรคโคโรนาไวรสัโควดิ-19 
If your illness involves COVID symptoms, we will notify cleaners and any work close-contacts for 
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the previous 48 hours so they can take particular care and precautions in case the result is 

returned positive. หากพบมอีาการเกีย่วขอ้งกบัโควดิ-19 เราจะตอ้งแจง้ทมีงานท าความสะอาดและผูใ้กลช้ดิกบัคุณ
ภายใน 48 ชัว่โมงก่อนหน้านี้ เพื่อทีใ่หพ้วกเขาไดด้แูลตวัเองเป็นพเิศษ หากผลตรวจออกมาเป็น บวก( พบเชือ้) 
If this is at the packing shed or offices, disinfection cleaning staff will arrange for deeper and 

thorough cleaning using CIDAL (containing quaternary ammonium compounds).  

หากเปนโรงแพคกิง้ผลไม ้หรอื ส านักงาน ใหพ้นักงานท าความสะอาดอย่างละเอยีดโดยการใชส้ารเคม ีCIDAL 
(สารประกอบควอรนัทนีแอมโมเนีย) ใชท้ าความสะอาด 
Detailed cleaning instructions are available to cleaners regarding emergency decontamination 

procedures. ค าแนะน าในการใชส้ารเคมสี าหรบัพนักงานท าความสะอาดกรณีฉุกเฉิน ควรดอูย่างละเอยีด 
 

Response to confirmed COVID19 case on site กรณีมีผลยืนยนัมีเคสโควิด-19ในท่ีท างาน 

If there is a confirmed case of COVID19 on site we will immediately inform all staff and 

contractors via supervisors and text messages. หากมเีคสยนืยนัมโีควดิ-19 ในทีท่ างานเราจะแจง้ขอ้มลูไปยงั
พนักงาน หวัหน้างาน และผูร้บัเหมาผ่านทางขอ้ความ 

Close contacts will be identified, quarantined and monitored. ผูท้ีใ่กลช้ดิถูกกกัตวัและตดิตามผล 

Cleaning – Additional disinfection processes will be performed in the areas where the person 

and close contacts have been.  This will include known or likely common rooms, touch-points, 

equipment, buses, accommodation.  This is detailed in the COVID cleaning document. การท าความ
สะอาด – กระบวนการฆา่เชือ้เพิม่เตมิ จะด าเนินการในบรเิวณทีม่บีุคคลและผูส้มัผสัใกลช้ดิ ซึง่จะรวมถงึหอ้งสว่นกลาง
ทีรู่จ้กัหรอืน่าจะเป็นจุดสมัผสัอุปกรณ์รถประจ าทางทีพ่กั มรีายละเอยีดอยู่ในเอกสารการท าความสะอาด COVID 
 

If Plunkett Orchards is notified of a confirmed diagnosis by either the employee, 

contractor or by the Department of Health and Human Services (DHHS) we will notify 

WorkSafe immediately about a coronavirus (COVID-19) notifiable incident.หาก Plunkett 
Orchards ไดร้บัแจง้เกีย่วกบัการวนิิจฉยัทีไ่ดร้บัการยนืยนัจากทัง้พนักงานผูร้บัเหมาหรอืจาก Department of 
Health and Human Services (DHHS) เราจะแจง้ให ้WorkSafe ทราบทนัทเีกีย่วกบัเหตุการณ์ทีแ่จง้ให้
ทราบเกีย่วกบัไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
 
 

Review – risk management controls will be reviewed in light of a positive COVID19 case 

and we will consider whether work processes or scheduling can be altered in any way to 

mitigate further risks. ทบทวน และควบคมุบรหิารความเสียงกรณีที่ความเสียงไวรสัโควิด-19 จะมากนอ้ย
ขึน้อยู่กบักระบวนการเปล่ียนแปลงตาม แพลนท่ีวางไวใ้นอนาคต 

 

Sick Leave Payment การจ่ายเงินเม่ือคณุป่วย  

 

You will be paid while you are self-isolating or quarantining. คณุจะไดร้บัเงินเมื่อคณุป่วย แยกตวั 

Employees can’t go to work if they need to quarantine or self-isolate because they: พนักงานทีไ่ม่
สามารถไปท างานได ้และตอ้งถูกกแยกตวั หรอื กกัตวัเอง เนื่องจาก 

• have been diagnosed with coronavirus  ไดร้บัการวนิิจฉยัว่า ตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
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• have been in close contact with someone who has been diagnosed with coronavirus. ได้
สมัผสัใกลช้ดิกบัผูท้ีไ่ดร้บัเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

• need to get tested or are waiting for a coronavirus test result ไดร้บัการตรวเชือ้ไวรสัและอยู่
ระหว่างรอผลตรวจออกมา 

• are prohibited from leaving their home because of an enforceable government direction 
หา้มออกจากบา้นเนื่องจากกฎบงัคบัจากรฐับาล 

• have arrived from overseas or  interstate and need to self-isolate because of an 

enforceable government direction. เดนิทางมาจากต่างประเทศ หรอืระหว่างรฐั จ าเป็นตอ้งกกัตามกฎ
บงัคบัจากรฐับาล 

 

In  the  event  you  are  required  to  self-isolate  and  have  used  all   your  leave  entitlements,  

the  following  government  support  is available.  We can assist you with these details. ในกรณีที่
คุณจ าเป็นตอ้งแยกตวัเอง และใชส้ทิธกิารลาทัง้หมดของคุณ คุณสามารถขอรบัการสนับสนุนจากรฐับาลดงัต่อไปนี้ เรา
สามารถช่วยเหลอืคุณในรายละเอยีดเหล่านี้ 
 
$300 Coronavirus (COVID-19) Test Isolation Payment  ได้รบัเงิน 300 เหรีญหากตรวจเจอเช้ือโควิด-19 

Victorian workers can apply for a $300 Coronavirus (COVID-19) Test  Isolation  Payment  that  

provides  financial  support  while  they   self- isolate to wait for the  results  of  a  coronavirus  

(COVID-19)  test.  To  receive  this  payment  you  must  have  used  all  your  sick  leave  and     

also meet the other eligibility criteria. พนักงานทีท่ างานในรฐัวคิตอเรยี จะไดร้บัเงนิสนับสนุน 300 เหรยีญหาก
เขา้รบัการตรวจหาเชือ้ไวรสั ในขณะทีคุ่ณตอ้งกกัตวัเอง หรอืแยกตวัออกจากสงัคม ในช่วงระหว่างรอผลออกมา คุณจะ
ไดรบัเงนิช่วยเหลอืกต่็อเมื่อเขา้เงืน่ไข สามารถดรูายละเอยีดไดที ่เวบ็ไชน์ดา้นล่าง 

More information at https:// www.dhhs.vic.gov.au/employee-isolation-payment-covid-19 

 
 

 

$1,500 Coronavirus (COVID-19) Worker Support Payment  ได้รบัเงินช่วยเหลือ 1500 เหรียญหากมีเช้ือไวรสั 

If you test positive for coronavirus or are a close contact of a confirmed case and are required to 

self-isolate or quarantine, you may be eligible for a one-off $1,500 payment.  To receive this 

payment you must have used all your sick leave and also meet the other eligibility criteria. It is 

available to Temporary Working Visa 457 and 482 holders. ถา้คณุตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 หรอื ไดร้บัเชือ้
จากบุคคลใกลช้ดิ และมกีารกกัตวั คุณมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิช่วยเหลอื 1500 เหรยีญ การไดร้บัเงนินี้คุณตอ้งมกีารใชส้ทิธลิา
ป่วยหรอืเงือ่นไขอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง.ผูท้ีไ่ดเ้งนิช่วยเหลอืเหล่านี้ ส าหรบัวชี่า 457 และวชี่า 482 ทีถ่อือยู่มสีทิธิไ์ดร้บัเงนิ
เช่นเดยีวกนั ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไชน์ ดา้นล่างนี้  
More information at https:// www.dhhs.vic.gov.au/1500-coronavirus-covid-19-worker-support-

payment 

 

 
Cleaning การท าความสะอาด 

 

• Daily and weekly environmental cleaning is carried out by a full-time professional 

http://www.dhhs.vic.gov.au/employee-isolation-payment-covid-19
http://www.dhhs.vic.gov.au/1500-coronavirus-covid-19-worker-support-payment
http://www.dhhs.vic.gov.au/1500-coronavirus-covid-19-worker-support-payment
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cleaner for share-houses and hostel, offices, bathrooms and kitchens.  ควร าความสะอาด
รายวนัและรายสปัดาหโ์ดยพนักงานความสะอาดแบบมอือาชพีในการใชบ้า้นร่วมกนั หอ้งบรกิารร่วมกนั 
ส านักงาน หอ้งน ้า และ หอ้งครวัเป็นตน้ 

• An additional cleaner is employed to clean high-touch surfaces in frequently used areas 

of the packing shed and offices, with a 2-in-1 detergent and disinfectant solution.  This 

is done four times a day.  การใชน้ ้ายาท าความสะอาดเพิม่เตมิเพื่อท าความสะอาดพืน้ผวิทีม่กีารสมัผสั
สงูในบรเิวณทีใ่ชบ้่อยของโรงแพ๊คผลไม ้และส านักงาน โดยใชผ้งซกัฟอกและน ้ายาฆา่เชือ้แบบ 2-in-1 ท าวนั
ละ 4 ครัง้ 

• Soap and paper towel is checked throughout the day. เช๊ค สบู่และกระดาษตลอดเวลา 
• Touch points in buses are disinfected each night. จดุที่สมัผสับนรถโดยสารจะถกูฆา่เชือ้ทกุคืน 

• Forklifts are disinfected each morning by drivers before starting work. รถยกจะถูกฆา่เชือ้ทุก
เชา้ก่อนเริม่ท างาน 

• Touch points in shared trucks are disinfected by the exiting driver and entering driver.           
จุดสมัผสัทีร่ถบรรทุกใชร่้วมกนั จะถูกฆา่เชือ้ ตัง้แต่ฝัง่คนขบั และฝัง่คนนัง่ 

 

Read product label and safety data sheet for the cleaning product and follow all instructions, 

including PPE.อ่านฉลากผลติภณัฑแ์ละเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัส าหรบัผลติภณัฑท์ าความสะอาดและปฏบิตัิ
ตามค าแนะน าทัง้หมดรวมถงึ PPE 
 

Cleaners refer to COVID cleaning documents. พนกังานท าความสะอาดปฏิบตัิตามเอกสาร 
 

Communication การสื่อสาร การติดต่อ 

 

Let’s work safely through this COVID threat together.  ร่วมกนัสรา้งความปลอดภยัจากเชือ้โควดิ-19 
 

You can talk to your supervisor (or anyone in management) if you have any concerns regarding 

COVID19. คุณสามารถคุยกบัทางหวัหน้า ( หรอื ใครกไ็ดใ้นฝ่ายบรหิาร) ถา้คุณไม่เขา้ใจเกีย่วกบัโรคไวรสัโควดิ-19 
 

Packing Shed (Kelly – 0498 265 526) (Jonathan – 0437 290 017) โรงแพ๊คผลไม ้ตดิต่อ (คุณเคลลี ่เบอร์
โทร0498-265 426) คุณโจนาธาน เบอรโ์ทร 0437-290 017) 
 
Orchard (Danny – 0437 290 080) ฟารม์ ตดิต่อ (คุณแดนนี่ เบอร ์0437-290 080) 
 

Accommodation (Becky 0432 354 383) ฝ่ายทีอ่ยู่อาศยั ตดิต่อ (คุณเบคกี ้เบอร ์0432-354 383) 
 

Covid-19 Officer  Sally Plunkett 0418 998 390 ฝ่ายโรคไวรสัโควดิ-19ตดิต่อคุณแชลลี ่พลคัเค๊ต เบอร ์0418-
998 390 
 

Review ทบทวนอีกครัง้  
 

This COVIDsafe policy will be reviewed and updated on September 24th, 2020.  All monitoring 
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and procedures will be in place until this time.  นโยบายความปลอดภยั COVID นี้จะไดร้บัการทบทวนและ
ปรบัปรุงในวนัที ่24 กนัยายน 2020 การตรวจสอบและขัน้ตอนทัง้หมดจะมผีลจนถงึเวลานี้ 
 
 

 

Additional Resources แหล่งข้อมลูเพิม่เตมิไปศึกษาได้ทีต่าม เว็บไชน ์ด้านล่างนี ้

 

For further information about Covid-19, we recommend you visit: 

 

The Commonwealth Department of Health’s website กรมสขุภาพส านกังานใหญ่ประเทศออสเตรเลีย 

https://www.health.gov.au/ 

 

The Victorian Department of Health’s website กรมอนามยัแห่งรฐัวคิตอเรยี 

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 

 

 

 

Interactive self-assessment (DHHS Victoria) แบบประเมินสขุภาพตนเอง ของกรมสขุภาพอนามยั 

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus-self-assessment 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.health.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus-self-assessment
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นิ้ 

 
  

ล้างมือด้วยน ้า 

 

กดสบู่ลงผ่ามือ 

 

ลูบให้เกิดฟองแบบหมุน

หมุนวบหมุน 

 

มือขวาอยู่บนแล้วลูบตามชอกนิว้ 

 

 

ลูบตามซอกนิว้ให้ท่ัว 
หลังนิ้วให้ลูบตามแบบน่ี 

ลูบหัวแม่มือตามภาพสลับช้ายขวา 

 
ลูบเป็นวงกลมผ่ามือช้ายขวา 

 

ล้างมือด้วยน ้าอีคร้ัง 

 

เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้า ใช้ผ้าเช็ดหรือปิดก๊อกน ้า 

 

มือของคุณปลอดภัย 

 

วิธีล้างมือทีถู่กต้อง และใช้เวลา ประมาณ 40-60 วินาทเีท่าน้ันเอง 
 



 
 

             
  อาการของโรคโควคิ-19  จะแสดงออกดงันี้             
             
             
   อาการ    โควดิ-19           หนาว                 ไขห้วดัใหญ่  
             
             
             
  ไข ้    ปกต ิ           มบีา้ง                         ปกต ิ  
             
   ไอ    ปกต ิ        ปกต ิ                      ปกต ิ  
             
             
 เจบ็คอ             บางครัง้   ปกต ิ     ปกต ิ   
             
     หายใจขดั  บางครัง้      ไม่      ไม่   
             
             เหนื่อย               บางครัง้                   บางครัง้                   ปกติ  
             
   เจบ็ ปวด    บางครัง้        ไม่                                   ปกติ  
             
             
   ปวดหวั                            บางครัง้                     ปกต ิ                      ปกติ   
               น ้าหมกูไหล                  
     บางครัง้                  ปกต ิ                       บางครัง้  
             
              ทอ้งเสยี     ปานกลาง               ไม่           มมีากหรอื    
                 บางครัง้ 
      จาม    ไม่                                  ปกต ิ             ไม่   

    



 

ห้ามใช้หน้ากากท่ีช ารุด 

อย่าลืมว่าหน้ากากอันเดียวไม่สามารถ
ป้องไวรัสได้ทัง้หมด อย่างน้อยต้องเว้น
ระยะห่าง 1.5 เมตร ล้างมือบ่อยๆ และ
สวมหน้ากากตลอด  

ห้ามใช้หน้ากากซ ้า 
ห้ามเอาหน้ากากให้ผู้อ่ืนใช้ ห้ามถอดหน้ากากคุยกับผู้อ่ืน 

ห้ามจับหน้ากากด้านหน้า ห้ามท าหน้ากากหาย 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
             

      การใช้หน้ากากอนามัยทีป่ลอดภัย    
             
             
             
             

        
 

 

 

                                                                                                     Do not use a ripped or damp mask 
Do not wear the mask 

only over mouth or 

nose 

 

 

 

 

 
 

Do not wear a loose 

mask 

Do not touch 

the front of 

the mask 

Do not remove the mask to 

talk to someone or do 

other things that would 

require touching the mask 

Do not leave 

your used mask 

within the reach 

of others 

Do not re-use the 

mask

Remember that masks alone cannot 
protect you from COVID-19. Maintain at 
least 1.5 metres distance from others and 
wash your hands frequently and 
thoroughly, even while wearing a mask. 

 
 
 
 
 
 

who

 
 
�
 

 

หา้ม 
ห้ามปิดเฉพาะแค่ปากหรือจมูก 



 

.,e 

1 2 

 

3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 

1. ลา้งมอืทุกครัง้ก่อนจบัหน้ากากอนามยั 
2. ตรวจสอบหน้ากากว่ามรีอยรัว่หรอืไม่ 
3. หาดา้นบนจะมลีวดแขง็นูนออกมา 
4. สเีขม้ตอ้งอยู่ดา้นนอก (สฟ้ีาเขม้) 
5. บบีลวดใหเ้ขากบัสนัจมกู 
6. ปิด ปาก จมกู และ คาง 
7. ปรบัหน้ากากใหพ้อดแีละไม่ใหม้ชี่องวา่งระหว่างสวมใส่ 
8. พยามเลีย่งการจบัหน้ากากอนามยั 
9. เวลาถอดหน้ากากใหจ้บัสายรดัหทูัง้ 2 ขา้ง 
10. พยามเอาหน้ากากอกห่างจากตวั 
11. เมื่อใชแ้ลว้ใหโ้ยนทิง้ถงัขยะ 
12. ลา้งมอืใหส้ะอาด 

 
 
 
 
 
 
 

 

�. . ' \ 

Wash your hands before Inspect the mask 

for touching the mask  tears or holes 

 

� 

 

 

Find the top side,  Ensure the  Place the metal 

where the metal piece colored-side faces piece or stiff 

edge 

or stiff edge is outwards over your nose 

r ...... \ ....... 

� Iii 

Cover your Adjust the mask to 

your mouth, nose,  face without leaving 
and chin gaps on the sides 

-+- 
 

�. . ' 
Avoid touching the Remove the mask from  Keep the mask away 

mask  behind the ears or from you and 

surfaces 

head while removing it 

Discard the mask Wash your 

hands immediately after use 

 after discarding 

preferably into a closed bin the mask

Remember that masks alone cannot protect 

you from COVID-19. Maintain at least 1.5 

metres distance from others and wash your 

hands frequently and thoroughly, even while 

wearing a mask. 

 
 

 
who.int/epi-win �� 

 
 
 
 

World Health 
Organization 

\ 
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� 

1 2 

3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 

7 6 5 4 3 

2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clean your hands before Inspect t e mask for 

touching the mask 

 
dam . r if dirty 

�,..  ... 

� 

 

 

 

Adjust the mask to 

your face without 

leaving gaps on the 

sides 

Cover your 

mouth, nose, 

and chin 

Avoid touching 

the mask 

Clean your hands 

before removing 

the mask 

Remove the mask by 

the straps behind 

the ears or head 

-1- 

 
 
 
 
 
 

Pull the mask 

away from your 

face 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Do not wear the 

mask under the 

nose 

 
Store the mask in a clean 

plastic, resealable bag if 

it is not dirty or wet and 

you plan to re-use it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do not remove the 

mask where there are 

people within 1 metre 

 
Remove the mask 

by the straps 

when taking it out 

of the bag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do not use a 

mask that is 

difficult to 

breathe through 

 
Wash the mask in 

soap or detergent, 

preferably with hot 

water, at least once a 

day 

 

 

 

 

 

 
Do not use a mask 

that looks damaged 

 

 

 

 

 

Do not wear a 

dirty or wet 

mask 

 
Clean your 

hands after 

removing the 

mask 

 

 

 

 

 

 

 
Do not wear a 

loose mask 

 

 

 

 

 

Do not share 

your mask with 

others 

A fabric mask can protect others around you. To protect 

yourself and prevent the spread of COVID-19,  remember 

to keep at least 1.5 metres distance from others , clean 

your hands frequently and thoroughly, and avoid touching 

your face and mask. 
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การใช้หน้ากากอนามัยท่ี ไม่ใช่จากรมอนามัย หรือหน้ากากผ้าท่ัวไป 
1. ล้างมือให้สะอาด 
2. ตรวจสอบว่าช ารุดเสียหาย หรือ สกปรก หรือไม่ 
3. ปรับหน้ากากให้กระชับช่วงระว่างสวมใส่ 
4. ปิด ปาก จมูก และ คาง 
5. พยายามอย่าจับหน้ากาก 
6. ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย แบบผ้า 
7. ใช้มือ 2 ข้างจับสายรัดหูเพ่ือถอดหน้ากากผ้า 
8. พยามเอาหน้ากากออกห่างจากหน้า 
9. เก็บหน้ากากผ้าใส่ถงุพลาสตกิ หากไม่ช ารุด กลบัมาใช้ได้อีก 
10. เม่ือต้องการเอาจากจากถุงพลาสติก ให้จับท่ีสายรัด 
11. น าไปท างความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกอย่างน้อยวันละคร้ัง 
12. ล้างมือให้สะอาด 

 

ห้ามท าเมื่อใช้หน้ากากผ้า 
1.หา้มใชห้นา้กากที่ช  ารุด 
2. หา้มท าหนา้กากผา้หาย 
3. หา้มใสห่นา้กากผา้ต ่ากว่าจมกู 
4. หา้มถอดหนา้กากผา้ในระว่างทีมีคนอยู่ใกลก้ว่า 1 เมตร 
5. หา้มใสห่นา้กากผา้จนแน่นหายใจไม่ออก 
6. หา้มใหห้นา้กากผา้ที่เปียกหรือสกปรก 
7. หา้มใหห้นา้กากผา้รว่มบคุคลอื่น 
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[Grab your reader’s attention with a 

great quote from the document or 

use this space to emphasize a key 

point. To place this text box 

anywhere on the page, just drag it.] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

        ขอ้มลู ณ วนัที ่29 เมษายน 2020 

โรคโควิด-19 ในท่ีท างาน 
คุณอาจไม่รู้เลยวา่การท่ีเราไม่สนใจในเร่ืองสุขภาพของตวัเอง เป็นความเสียงอยา่งยิง่ในสถานท่ี
ท างาน เราตอ้งการใหพ้นกังานและสถานท่ีลดความเสียงเร่ืองการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

1. ISOLATE   พยายามออกห่างและสวมหนา้กาก 
2. SEEK ADVICE โทรติดต่อสายด่วยสุขภาพในเขตของตนเอง 
3. TRANSPOPT การคมนาคมตอ้งเป็นคนในบา้นหรือตอ้งไดรั้บยา 
4. CLEAN ท าความสะอาดบริเวณรอบๆ และถา้สัมผสัใกลชิ้ดจนกวา่จะสะอาดดี ในขณะท่ีคุณท า
ความสะอาด สวม PPE  
5. IDENTIFY AND INFROM   ตรวจสอบบุคคลท่ี ใกลชิ้ด หรือ สัมผสั ใหติ้ดต่อหน่วยงานดา้น
สุขภาพ หรือ แจง้กบับุคคลท่ีมีความรู้เร่ืองเก่ียวกบัการแยกตวั 
6. REVIEW การติดตาม บริการจดัการความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น และพูดคุยแลกเปล่ียกบั WHS 
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บุคคลทีวิ่ตกังวลในขณะทีท่ างาน 

1. SEEK ADVICE   โทรไปท่ีสายด่วนสุขภาพในเขตตนเองเพ่ือขอค าแนะน า 
2. IDENTIFY & INFORM ตรวจสอบบุคคลท่ีใกล้ชิดสัมผัส ให้ติดต่อหน่วยงานท่ี

เกีย่วด้านสุขภาพ และให้ความรู้แนวทางการแยกตัวเอง 
3. CLEAN ท าความสะอาดรอบบริเวณหากบุคคลท่ีได้สัมผัสมาก่อน ห้ามใช้สถานท่ี

จนกว่าม่ันใจว่าปลอดภัย และในขณะท่ีทพความสะอาดควรใส่ชุด PPE 
4. REVIEW การติดตาม บริหารความเส่ียงและควบคุมไวรัสโควิด-19 บรรยากาศที่

ท างานมีการเปลีย่นแปลง พนักงานต้องได้รับการปรึกษาจาก WHS ถ้าเกดิเร่ือง 
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ถ้าไม่เขาใจตรงไหน สามาถติดต่อดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไชน ์ส านักงานความ
ปลอดภัยการท างานออสเตรเลีย 

Remember: จ าไว ้
➢ ไม่มีระบบอตัโนมติัของ WHS มาตรวจสอบในท่ีท างานทัง้หมดส าหรบับุคคท่ีมีผลกระทบในบางส่วน

เท่านันท่ีจะต้องติดต่อหน่วยงาน 
➢ บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อต้องส่วมใส่ชุด PPE ท่ีถกูต้องตามหลกัเกณฑก์รมสุขถาพออสเตรเลีย 
➢ พดูคยุกบัพนักงานและลดความกงัวล 
➢ ถ้าต้องการตรวจสอบดว้ยตวัเองท่ี WHS regulator ตรวจสอบได้ท่ีเอกสารท่ีระบไุว้ 
➢ ปฏิบติัตวัตามข้อผกูพนั ดใูนระเบียบของ OAIC 
➢ ท าตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข 
➢  

 ส านักงานสขุภาพแต่ละเมืองในออสเตรเลีย 
นิวเชาส์เวล ์1300 066 055   เวสเทิรน์ออสเตรเลีย (08) 6373 2222 
ควีนสแ์ลนด ์13 432 584   แทสมาเนีย  1800 671 738    

วิคตอเรีย 1800 675 398   ออสเตรเลีย แคปปิตอล เทอริโทร่ี (02)5124 9213 
เชาท์ออสเตรเลีย 1300 232 272  นอทเทิรน์ เทอริโทร่ี  (08) 8922 8044 
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