
Bars & Wineries បារ និងកន្នែងផឹកស្រា 

Are masks required while drinking? តតើតស្ររវូឱ្យពាក់ម៉ា ស់តៅតេលផឹកឬតេ? 

No, face coverings are not required 
while eating or drinking, but they 
should be on any time you are not 
eating or drinking.  

ទេ 
ការពាក់ម៉ា ស់មនិត្រូវបានរត្មូវទេទៅទេលបរទិោគឬផឹ
ក 
ប៉ា៉ុន្នែអ្នកគួរន្រពាក់ទៅត្គប់ទេលន្ែលអ្នកមនិបរទិោគ
ឬផឹក។  

Are temperature checks required?  តតើស្រតវូការវាសស់ីតុណ្ហ ភាេន្ែរឬតេ?  

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. 

ត្បន្ែលជាវាស់។ កន ុងករណខី្ល ះ 
ការត្រួរេនិិរយទោគសញ្ញា នងឹត្រូវទ វ្ ើទ ើងម៉ុនទេលអ្នកចូ
លកន ុងេតីាំង។ 
ការេិនិរយទោគសញ្ញា ត្រូវន្ររមួបញ្ច លូការកអក ែងហក ់
ឬត្គនុទតែ  
និងទោគសញ្ញា ទផេងៗទេៀរន្ែលអ្នកអាចនឹងជួបត្បេះ។ 

How are glasses cleaned between 
users?  

តតើន្វ៉ែនតាស្រតវូបានសមា តយ៉ា ងែូចតរេចរវាងអ្នកតស្ររើស្របា
ស?់  

Stringent cleaning and disinfecting 
precautions are in place. Detailed 
information about the guidelines can 
be found here. 

ការត្បងុត្បយ័រនកន ុងការលាងសមអ រ 
និងសមល ប់ទមទោគែ៏ែមរ់ចរ់គឺមនទៅនឹងកន្នលង។ 
េ័រ៌មនលមអ ិរអ្ាំេីទោលការណ៍ន្ណនាំអាចរកបាន 
ទៅេីទនះ។ 

Does alcohol kill COVID-19? តតើជាតិអាល់កលុសមែ រ់ COVID-19 បានឬតេ? 

No, and excessive drinking can 
weaken your immune system, which 
makes you more vulnerable to the 
virus. 

ទេ 
ទែើយការផឹកជារអិាល់ក៉ុលទត្ចើនទេកអាចទ វ្ ើឱ្យត្បេ័នធ
ោេស៉ុ ាំរបស់អ្នកច៉ុះទខ្ោយ 
ន្ែលទ វ្ ើឱ្យអ្នកងាយត្បឈមនងឹទមទោគ។ 

Can I gather with my friends at the 
bar or winery? 

តតើខ្ញ ុំអាចជួរជុុំជារួយរិតេភ័កេ ិររសខ្់ញ ុំតៅឯបារ 
ឬកន្នែងផឹកស្រាបានឬតេ? 

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. 

ទេ 
អ្នកត្រូវត្បមូលន្រជាមួយសមជិកត្គួសរផ្ទា ល់របស់អ្នកប៉ា៉ុ
ទ ណ្ ះ។ អ្នកត្រូវរកោគមល រ 6 
ជាំហានេីមន៉ុសេេខីាងទត្តត្គួសរផ្ទា ល់របសអ់្នក។ 

Are live bands allowed?  ស្រតវូបានអ្នុញ្ញា តឱ្យស្រករុតន្រនេ ីរនេផ្ទា ល់?  

Not at this time.  មិនន្មនទៅទេលទនះទេ។  

Will wine tasting activities be the 
same?  

តតើសករមភាេភែក់ស្រានឹងែូចគ្នន តេ?  

Certain safety modifications will 
slightly change the traditional 
experience, such as: 

ការន្កន្ត្បស៉ុវរថ ិោេជាក់លាក់នងឹផ្ទល សប់ត រូបេេិទស្ន៍
ន្បបត្បពេណីមួយចាំនួនែូចជា៖ 

● A clean glass will be provided 
for each tasting 

● ន្កវសអ រនងឹត្រូវផែល់ជូនសត្មបក់ារភ្លក់រសជារិ
នីមួយៗ 

● The communal spittoon will be 
removed, and individual, 
disposable cups will be 
provided to each guest.  

● កទនថ ររមួនឹងត្រូវបានយកទចញ 
ទែើយន្េងទសែ ះសត្មប់មន ក់ៗ នងឹត្រូវបានផែល់ែ
ល់ទភ្ញៀវនីមួយៗ។  

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/


● Tours that combine people 
from different households will 
be discontinued. If tours are 
provided to members of the 
same household, the tour 
guide must maintain at least 
six feet of physical distance 
from the visitors. 

● ការទែើរទមើលន្ែលមនមន៉ុសេមកេតី្គួសរទផេង
ៗោន នងឹត្រូវបញ្ឈប។់ 
ត្បសិនទបើការទែើរទមើលត្រូវបានផែល់ែល់សមជិក
ត្គួសរន្រមួយ 
មគគ ុ ទេសទេសចរណ៍ត្រូវន្ររកោចមា យេីោន យ៉ា ង
រិចត្បាាំមួយជាំហានេីអ្នកទែើរទមើល។ 

  

 


