
Card Rooms, Satellite Wagering Facilities & 

Racetracks 

Թղթախաղի սրահները, վազքուղիները 

յեվ նրանց մասնաճյուղերը  

Are masks required? Պահանջվո՞ւմ է դիմակ կրել: 

Yes, staff and patrons must wear face 

coverings. 

Այո, աշխատակազմը և հաճախորդները 

պետք է դիմակ կրեն: 

Will temperature screenings be required?  Ջերմաչափումներ կպահանջվե՞ն:  

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.  

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:  

Staff will also be screened for symptoms. Աշխատակազմը նույնպես 

ախտանիշների ստուգում է անցնելու: 

  

Anyone feeling sick should stay home. Ցանկացած ոք, ով հիվանդ է, պետք է 

տանը մնա: 

  

Are table card games (poker, blackjack, hold 

‘em) allowed? 

Թույլատրվո՞ւմ են սեղանի թղթախաղեր 

(պոկեր, բլեքջեք, Տեխասի հոլդեմ): 

Yes, with physical distancing guidelines in 

place. Signs will be posted near tables 

reminding players of best practices for 

staying safe.  

Այո՝ ֆիզիկական հեռավորության 

պահպանման ցուցումներով: Նշանները 

կտեղադրվեն սեղանների մոտ՝ 

խաղացողներին հիշեցնելու 

ապահովության լավագույն փորձը:  

How are casino chips cleaned before and after 

usage? 

Ինչպե՞ս են խաղատների չիպերը 

մաքրվում օգտագործումից առաջ և հետո։ 

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? 

Համատեղ օգտագործվող 

սարքավորումները և կահույքը 

մաքրվում և ախտահանվում են 

յուրաքանչյուր հերթափոխից կամ 

հաջորդ օգտագործողից առաջ (կախված 

նրանից, թե որն է ավելի հաճախակի 

տեղի ունենում)՝ ներառյալ, բայց 

չսահմանափակվելով, աշխատանքային 

մակերեսներով, բանալիներով, խաղերի 

չիպերով, խաղային սեղանի 

բռնակներով,  աթոռներով, 



խաղազառերով և խաղասալիկներով, 

քարտերով (եթե դեն չեն նետվում 

օգտագործումից հետո), էլեկտրոնային 

խաղագրքերի ձևաթղթերով, սենսորային 

էկրաններով, ժամացույցներով, 

մաքրման սարքավորումներով, անշարժ 

և շարժական սարքավորումների 

կառավարման վահանակներով:Ինչպե՞ս 

են քարտերը մաքրվում օգտագործումից 

առաջ և հետո։ 

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.  

Քարտերը կփոխվեն խաղավարների 

յուրաքանչյուր փոփոխությունից հետո և 

դեն կնետվեն լքող խաղավարի կողմից: 

Խաղացողներին և աշխատակազմին 

սեղանների մոտ պետք է առաջարկվեն 

մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ:  

Are slot machines allowed? Թույլատրվո՞ւմ են խաղային 

ավտոմատների խաղեր։ 

Yes, but physical distancing will be in effect. Այո, սակայն ֆիզիկական 

հեռավորության պահպանմամբ։ 

How are machines cleaned between users? Ինչպե՞ս են մաքրվում խաղային 

ավտոմատները յուրաքանչյուր 

օգտագործողից հետո։ 

Machines will be cleaned regularly in 

accordance with guidelines, listed found 

here. 

Խաղային ավտոմատները պարբերաբար 

մաքրվում են համաձայն ուղեցույցների, 

որոնք կարող եք գտնել այստեղ։ 

Are betting windows open? Խաղադրույքների ընդունման 

պատուհանները բա՞ց են: 

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.  

Այո, վազքուղիների յեվ նրանց 

մասնաճյուղերի խաղադրույքներ 

կատարելու պատուհանները բաց են: 

Սակայն, պատուհանները պետք է 

հարմարեցվեն այնպես, որ ապահովեն 

վեց ոտնաչափ հեռավորություն և ըստ 

հնարավորության՝ ներառեն ֆիզիկական 

անթափանցելի խոչընդոտներ:  

Can I order drinks while playing? Կարո՞ղ եմ խաղալիս խմիչքներ 

պատվիրել: 

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


No beverage service will not be available at 

gaming tables. 

Խաղասեղաններին խմիչքների 

մատուցման ոչ մի ծառայություն չի 

գործի: 

Can I order food while playing? Կարո՞ղ եմ խաղալիս սնունդ պատվիրել: 

No, meal service is not allowed while 

playing.  

Ոչ, խաղալու ընթացքում սննդի 

մատուցում չի թույլատրվում:  

Can friends play together at the same table?  Կարո՞ղ են ընկերները միասին խաղալ 

նույն սեղանի շուրջ:  

Yes, as long as physical distancing guidelines 

are met.  

Այո՝ հետևելով ֆիզիկական 

հեռավորության պահպանման 

կանոններին:  

  

 


