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.

Բարեր և գինետներ
Խմելիս պահանջվո՞ւմ է դիմակ կրել:
Ոչ, ուտելիս կամ խմելիս դիմակ կրել չի
պահանջվում, բայց դրանք պետք է
մշտապես կրեք, երբ չեք ուտում կամ
խմում:
Պահանջվո՞ւմ
է
ջերմաչափումներ
կատարել:
Հնարավոր
է:
Որոշ
դեպքերում
ախտանիշների
ստուգումը
կիրականացվի մինչև հաստատություն
մտնելը:
Ախտանիշների
ստուգումը
պետք է ներառի հազը, շնչարգելությունը
կամ նորմայից բարձր ջերմությունը և
ցանկացած այլ ախտանիշ, որոնք կարող
եք ունենալ:
Ինչպե՞ս են բաժակները մաքրվում
յուրաքանչյուր օգտագործողից հետո:
Գործում են մաքրման և ախտահանման
խիստ
նախազգուշական
միջոցներ:
Ուղեցույցների վերաբերյալ մանրամասն
տեղեկություններ կարող եք գտնել
այստեղ։
Ալկոհոլն սպանո՞ւմ է COVID-19-ը։
Ոչ,
և
ալկոհոլի
չափից
շատ
օգտագործումը կարող է թուլացնել Ձեր
իմունային համակարգը, ինչը Ձեզ է՛լ
ավելի խոցելի է դարձնում վիրուսի
համար:
Կարո՞ղ ենք ընկերներով հավաքվել
բարում կամ գինետանը:
Ոչ, Դուք կարող եք հավաքվել միայն ձեզ
հետ բնակվող ընտանիքի անդամների
հետ: Ձեր տնից դուրս դուք պետք է
մարդկանցից
6 ոտնաչափ
հեռավորություն պահպանեք:
Թույլատրվո՞ւմ
են
նվագախմբերի
կենդանի ելույթներ:
Ներկայումս ոչ։

Will wine tasting activities be the same?

Գինու համտեսման արարողությունը
նո՞ւյնն է լինելու:
Certain safety modifications will slightly Անվտանգության
նկատառումներից
change the traditional experience, such as:
ելնելով՝ որոշ փոփոխություններ փոքրինչ կփոխեն ավանդական գործընթացը,
օրինակ՝
● A clean glass will be provided for
● Յուրաքանչյուր համտեսման
each tasting
համար մաքուր բաժակ կտրվի
● The communal spittoon will be
● Կհեռացվի ընդհանուր թքամանը,
removed, and individual, disposable
և յուրաքանչյուր հյուրին
cups will be provided to each guest.
անհատական, մեկանգամյա
օգտագործման բաժակներ
կտրամադրվեն:
● Tours that combine people from
● Համատեղ չբնակվող՝ տարբեր
different households will be
ընտանիքների անդամներից
discontinued. If tours are provided to
բաղկացած համատեղ տուրերը
members of the same household, the
կդադարեցվեն: Եթե տուրում
tour guide must maintain at least six
ընդգրկված են միասին բնակվող
feet of physical distance from the
ընտանիքի անդամներ, ապա
visitors.
էքսկուրսավարը պետք է
այցելուներից առնվազն վեց
ոտնաչափ հեռավորություն
պահպանի:

