Card Rooms, Satellite Wagering
Facilities & Racetracks
Are masks required?
Yes, staff and patrons must wear face
coverings.
Will temperature screenings be
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.
Staff will also be screened for
symptoms.

បន្ទ ប់លេងលបៀ កន្ន្ែ ងភ្នាេ់ ន្ិងទីលាន្ប្បណាំ ង
លតើតប្រូវឱ្យពាក់ម៉ាស់ឬលទ?
បាទ/ចា៎ស
បុគ្គលិកនិងភ្ញៀវភោជនីយដ្ឋានត្រូវតរពាក់ម៉ាស់។
លតើន្ឹងតប្រូវឱ្យវាស់សីតុណ្ហភ្នពឬលទ?
ត្បតែលជាវាស់។
កនុងករណីខ្លះ
ការត្រួ រពិនិរយភោគ្សញ្ញានឹងត្រូវភ្វ ើភ ើងមុនភពលអ្ន កចូ
លកនុងទីតាំង។
ការពិនិរយភោគ្សញ្ញាត្រូវតររ ួមបញ្ចល
ូ ការកអ ក
ដងហ ក់
ឬត្គ្ ុនភតៅ
និងភោគ្សញ្ញាភសេងៗភទៀរតដលអ្ន កអាចនឹងជួ បត្បទះ។
បុគ្គលិកក៏នឹងត្រូវពិនិរយរកភោគ្សញ្ញាសងតដរ។

៍ ឺគ្ួរតរភៅសទះ។
Anyone feeling sick should stay home. អ្ន កណាតដលមនអារមម ណឈ

Are table card games (poker,
blackjack, hold ‘em) allowed?
Yes,
with
physical
distancing
guidelines in place. Signs will be
posted near tables reminding players
of best practices for staying safe.
How are casino chips cleaned
before and after usage?
Equipment and furniture that must be
shared is cleaned and disinfected
between shifts or between users,
whichever is more frequent, including
but not limited to working surfaces,
keys, chips in play, gaming table rails
and chairs, dice and tiles, cards (if not
discarded after use), electronic
playing book forms, touchscreens,
time clocks, cleaning equipment and
stationary and mobile equipment
controls.How are cards cleaned
before and after usage?
Cards will be changed at every dealer
rotation and disposed of by the
outgoing dealer. Disposable gloves
should be offered to players and staff
at tables.

លតើន្េែងលបៀលេើតុ (poker, blackjack, hold ‘em)
បាន្អន្ុញ្ញាតឬលទ?
បាទ/ចា៎ស
ភដ្ឋយមនភោលការណ៍តណនាំអ្ាំពកា
ី ររកាចមាយពីោន
ភៅនឹងកតនល ង។
សញ្ញានឹងត្រូវបានបិទភៅជិររុភដើមបីរំលឹកអ្ន កភលងឱ្យអ្
នុរៅឱ្យបានលអ បាំសុរភដើមបីរកាសុវរថ ិោព។
លតើកាក់លេងលៅកាសុីណ្ូប្តូវបាន្សមាតរុន្
ន្ិងលប្កាយលពេលប្បើប្បាស់យ៉ាងដូ ចលរេ ច?
ឧបករណ៍
និងភត្គ្ឿងសង្ហហ រ ិមតដលភត្បើរ ួមោនត្រូវបានសមអរ
និងសមលប់ភមភោគ្តមភវន
ឬរវាងអ្ន កភត្បើត្បាស់
ភ ះបីជាមួ យណាញឹកញាប់ជាងក៏ភដ្ឋយ
រ ួមមនជាអាទិផ្សទការង្ហរ ភោ កាក់ភៅកនុងការភលង
រុនិងភតអ្ីភលងតលបង
ត្ោប់ភបៀ
ភបៀ
(ត្បសិនភបើមន
ិ ពត្ង្ហយបនទប់ពភី ត្បើ)
ទត្មង់ភសៀវភៅភលងភអ្ ច
ិ ត្រូនិច
ភអ្ត្កង់ប៉ាះ
ន ិកាកាំណរ់ភពល
ការសមអរឧបករណ៍
និងការត្គ្ប់ត្គ្ងភ្ន ើរទុកដ្ឋក់របស់របរ
និងឧបករណ៍ចល័រ។លតើលេសមាតលបៀយ៉ាងដូ ចលរេ ចរុន្
ន្ិងលប្កាយលពេលប្បើប្បាស់?

ភបៀនឹងត្រូវបានផ្លលស់បតរោល់
ូ
ភពលដូ រអ្ន កតចក
និងការតចកភបៀរបស់អ្នកតចកភបៀ
និងភបាះភចលភដ្ឋយអ្ន កតចកភបៀតដលភចញភត្ត។
ភត្ោមផ្ដតដលអាចភដ្ឋះភបាះភចលបានគ្ួ រតរត្រូវបានសៅ
ល់ជូនដល់អ្នកភលង និងបុគ្គលិកភៅរុភលង។

Are slot machines allowed?
Yes, but physical distancing will be in
effect.
How are machines cleaned between
users?
Machines will be cleaned regularly in
accordance with guidelines, listed
found here.
Are betting windows open?
Yes, racetracks and satellite wagering
facilities with betting windows are
open. However, windows should be
configured to allow six feet of
separation and including physical
impermeable barriers, where possible.

លតើម៉ាសុន្
ី លគេ រប្តូវបាន្អន្ុញ្ញាតឬលទ?
បាទ/ចា៎ស ប៉ាុតនៅ ត្រូវអ្នុវរៅ ការរកាចមាយពីោន។
លតើម៉ាសុន្
ី ប្តូវបាន្សមាតយ៉ាងដូ ចលរេ ចរវាងអា កលប្បើប្បា
ស់?
ម៉ាសុីននឹងត្រូវសមអរជាត្បចាំត្សបតមភោលការណ៍តណ
នាំ តដលបានភរៀបោប់ភៅទីភនះ។
លតើបងអចភ្ន
ួ ា េ់លបើកឬលទ?
បាទ/ចា៎ស
ទីលានត្បណាាំង
និងកតនល ងោនល់តដលមនបងអចោ
ួ ន ល់ភបើក។
ភ ះយ៉ាងណាក៏ភដ្ឋយ
បងអ ួចគ្ួ រតរត្រូវបានកាំណរ់រចនសមព ័នធ
ភដើមបីអ្នុញ្ញារឱ្យមនការតញកត្បាាំមួយជាំហាន
និងរ ួមបញ្ចល
ូ
ាំងរនាំងតដលមិនត្ជាបទឹក
ភៅចាំណុចណាតដលអាចភ្វ ើភៅបាន។
លតើខ្ញាំអាចបញ្ញាទិញលេសជ្ាៈលៅលពេលេងបាន្ឬលទ?

Can I order drinks while playing?
No beverage service will not be មិនមនភសវាកមម ភ្សជជៈនឹងយកមករុភលងតលបង
ភទ។
available at gaming tables.
លតើខ្ញាំអាចកុរម៉ាង់រហបអាហារលៅលពេកាំ
ូ
ពុងលេងបាន្ឬលទ
Can I order food while playing?
?
No, meal service is not allowed while ភទ
ភសវាអាហារមិនត្រូវបានអ្នុញ្ញារភៅភពលកាំពុងភលងភទ
playing.
។
Can friends play together at the លតើរិតេេ័កេិអាចលេងជារួ យគ្នាលៅតុន្តរួ យបាន្ឬលទ?

same table?
Yes, as long as physical distancing បាទ/ចា៎ស
ដោបណាបាំភពញតមភោលការណ៍តណនាំអ្ាំពីការរកាច
guidelines are met.
មាយពីោន។

