Bars & Wineries
Are masks required while drinking?
No, face coverings are not required while
eating or drinking, but they should be on any
time you are not eating or drinking.

Are temperature checks required?
Maybe. In some cases symptom checks will
be conducted before you enter the
establishment. Symptom checks must include
coughing, shortness of breath or fever, and
any other symptoms you may be
experiencing.
How are glasses cleaned between users?
Stringent cleaning and disinfecting
precautions are in place. Detailed information
about the guidelines can be found here.
Does alcohol kill COVID-19?
No, and excessive drinking can weaken your
immune system, which makes you more
vulnerable to the virus.
Can I gather with my friends at the bar or
winery?
No, you must only gather with members of
your own household. You must maintain 6
feet of distance from people from outside
your own household.
Are live bands allowed?
Not at this time.
Will wine tasting activities be the same?
Certain safety modifications will slightly
change the traditional experience, such as:
●
●
●

A clean glass will be provided for
each tasting
The communal spittoon will be
removed, and individual, disposable
cups will be provided to each guest.
Tours that combine people from
different households will be
discontinued. If tours are provided to

Mga Bar & Mga Gawaan ng Alak
Kailangan ba ang mga mask habang
umiinom?
Hindi, ang mga pantakip sa mukha ay hindi
kinakailangan habang kumakain o umiinom,
ngunit dapat sinusuot ang mga ito sa
anumang oras na hindi ka kumakain o
umiinom.
Kailangan ba ang mga pag-tsek ng
temperatura?
Siguro. May ilang pagkakataon kung saan
magsasagawa ng mga pag-tsetsek para sa
sintomas bago ka pumasok sa gusali.
Kasama dapat sa mga pag-tsek para sa
sintomas ang pag-ubo, pangangapos ng
hininga o lagnat, at anumang iba pang mga
sintomas na maaaring nararanasan mo.
Paano nililinis ang mga baso sa pagitan
ng mga gumagamit?
May mga mahigpit na pag-iingat sa paglilinis
at pagdidisimpekta. Ang detalyadong
impormasyon tungkol sa mga patnubay ay
matatagpuan dito.
Pinapatay ba ng alkohol ang COVID-19?
Hindi, at ang labis na pag-inom ay maaaring
magpahina sa iyong immune system, na
nagpapahina sa iyo laban sa virus.
Maaari ba akong magtipon-tipon kasama
ang aking mga kaibigan sa bar o gawaan
ng alak?
Hindi, dapat kang magtipon-tipon lamang sa
mga miyembro ng iyong sariling
sambahayan. Dapat mong mapanatili ang 6
talampakan na distansya mula sa mga taong
sa labas ng iyong sariling sambahayan.
Pinapayagan ba ang mga live na banda?
Hindi sa panahon na ito.
Pareho pa rin ba ang mga aktibidad sa
pag-tikim ng alak?
Ang tiyak na mga pagbabago sa kaligtasan
ay medyo babaguhin ang tradisyonal na
karanasan, tulad ng:
● Ang isang malinis na baso ay ibibigay
para sa bawat pag-tikim
● Ang ibinahaging spittoon ay aalisin, at
ang indibidwal na mga maitatapon na
tasa ay ibibigay sa bawat bisita.
● Ang mga tour na pinagsasama-sama
ang mga tao mula sa iba't ibang mga
sambahayan ay ititigil. Kung ang mga

members of the same household, the
tour guide must maintain at least six
feet of physical distance from the
visitors.

tour ay para sa mga miyembro ng
parehong sambahayan, ang tour
guide ay dapat mapanatili ang hindi
bababa sa anim na talampakan na
pisikal na distansya mula sa mga
bisita.

