
Card Rooms, Satellite Wagering Facilities 
& Racetracks 

Mga Silid ng Baraha, Mga Pasilidad ng 
Satellite na Pustahan & Mga Karerahan 

Are masks required? Kinakailangan ba ang mga mask? 

Yes, staff and patrons must wear face 
coverings. 

Oo, ang mga kawani at patron ay dapat 
magsuot ng mga pantakip sa mukha. 

Will temperature screenings be required?  Kinakailangan ba ang mga pag-tsek ng 
temperatura?  

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.  

Siguro. May ilang pagkakataon kung saan 
magsasagawa ng mga pag-tsek 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.  

Staff will also be screened for symptoms. I-tsetesk din ang mga kawani para sa mga 
sintomas. 

  

Anyone feeling sick should stay home. Dapat manatili sa bahay ang sinumang may 
sakit. 

  

Are table card games (poker, blackjack, 
hold ‘em) allowed? 

Pinapayagan ba ang mga larong baraha 
(poker, blackjack, hold ‘em)? 

Yes, with physical distancing guidelines in 
place. Signs will be posted near tables 
reminding players of best practices for 
staying safe.  

Oo, may mga patnubay para sa pisikal na 
distancing. Ipa-paskil ang mga karatula sa 
malapit sa mga lamesa na nagpapaalala sa 
mga manlalaro ng pinakamahusay na 
kasanayan para manatiling ligtas.  

How are casino chips cleaned before and 
after usage? 

Paano nililinis ang mga casino chip bago 
at pagkatapos gamitin? 

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? 

Ang mga kagamitan at muwebles na dapat 
ibinabahagi ay lilinisin at didisimpektahin sa 
pagitan ng mga shift o sa pagitan ng mga 
manlalaro, alinman ang mas madalas, 
kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga 
ibabaw na pinagtatrabahuan, mga susi, mga 
chip na kasama sa laro, mga riles at upuan 
ng lamesang panlaro, dais at mga tile, mga 
baraha (kung hindi itinapon pagkatapos 
gamitin), mga elektroniko na playing book 
form, mga touchscreen, orasan, kagamitang 
panlinis at mga kontrol ng kagamitan na 
nakapirme at madaling ilipat.Paano nililinis 
ang mga baraha bago at pagkatapos 
gamitin? 

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.  

Ang mga baraha ay papalitan sa bawat pag-
ikot ng dealer at itatapon ng papalabas na 
dealer. Ang mga maitatapon na guwantes ay 
dapat na inaalok sa mga manlalaro at kawani 
sa mga lamesa.  

Are slot machines allowed? Pinapayagan ba ang mga slot machine? 



Yes, but physical distancing will be in effect. Oo, pero kailangan sundin ang pisikal na 
distancing. 

How are machines cleaned between 
users? 

Paano nililinis ang mga machine sa 
pagitan ng mga manlalaro? 

Machines will be cleaned regularly in 
accordance with guidelines, listed found here. 

Ang mga makina ay lilinisin nang regular 
ayon sa mga patnubay, na nakalista dito. 

Are betting windows open? Bukas ba ang mga puwesto para sa 
pustahan? 

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.  

Oo, bukas ang mga pasilidad ng karerahan at 
satellite na pustahan. Gayon man, ang mga 
puwesto ay dapat ma-configure upang 
pahintulutan ang anim na talampakan ng 
paghihiwalay at may kasamang mga hindi 
malalampasan na hadlang, kung saan 
posible.  

Can I order drinks while playing? Maaari ba akong mag-order ng inumin 
habang naglalaro? 

No beverage service will not be available 
at gaming tables. 

Walang serbisyo para sa inumin sa mga 
lamesang panlaro. 

Can I order food while playing? Maaari ba akong mag-order ng pagkain 
habang naglalaro? 

No, meal service is not allowed while playing.  Hindi, hindi pinapayagan ang serbisyo para 
sa pagkain habang naglalaro.  

Can friends play together at the same 
table?  

Maaari bang makipag-laro ang mga 
kaibigan sa parehong mesa?  

Yes, as long as physical distancing 
guidelines are met.  

Oo, hangga't natutugunan ang mga patnubay 
sa pisikal na distancing.  

 

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