
Card Rooms, Satellite Wagering Facilities 
& Racetracks 

Phòng bài, Cơ sở cá cược vệ tinh & Theo 
dõi cuộc đua 

Are masks required? Tôi có phải đeo khẩu trang không? 

Yes, staff and patrons must wear face 
coverings. 

Có, nhân viên và khách hàng phải đeo khẩu 
trang. 

Will temperature screenings be required?  Tôi có cần phải kiểm tra thân nhiệt 
không?  

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.  

Có thể. Trong một số trường hợp, người ta 
sẽ tiến hành kiểm tra triệu chứng trước khi 
bạn vào cơ sở. Các triệu chứng được kiểm 
tra phải bao gồm ho, thở gấp hoặc sốt và bất 
cứ triệu chứng nào khác mà bạn có thể đang 
gặp phải.  

Staff will also be screened for symptoms. Nhân viên cũng sẽ được tầm soát triệu 
chứng. 

  

Anyone feeling sick should stay home. Bất cứ ai cảm thấy mệt thì nên ở nhà. 

  

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

Các trò chơi bài trên bàn (poker, 
blackjack, hold ‘em) có được hoạt động 
không? 

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

Có, cùng với hướng dẫn giãn cách. Cần treo 
các biển hiệu gần bàn nhắc nhở người chơi 
về các thông lệ thực hành tốt nhất nhằm giữ 
an toàn.  

How are casino chips cleaned before and 
after usage? 

Các chip casino được vệ sinh trước và 
sau khi sử dụng như thế nào? 

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? 

Thiết bị và đồ đạc dùng chung được vệ sinh 
và khử trùng giữa các ca hoặc sau mỗi người 
dùng, tùy thuộc thiết bị và đồ đạc nào được 
dùng thường xuyên hơn, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở bề mặt sử dụng, chìa khóa, 
chip được dùng khi chơi, đường ray bàn chơi 
game, xúc xắc và quân cờ, bài (nếu không 
được vứt bỏ sau khi sử dụng), các mẫu đặt 
chơi điện tử, màn hình cảm ứng, đồng hồ 
thời gian, thiết bị vệ sinh và điều khiển thiết bị 
cố định và di động. Bài được vệ sinh trước 
và sau khi sử dụng như thế nào? 

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.  

Bài sẽ được thay đổi ở mỗi lượt chia của 
người chia bài (dealer) và được người chia 
vứt bỏ khi ra khỏi bàn. Găng tay dùng một 
lần cần được cung cấp cho người chơi và 
nhân viên tại bàn.  

Are slot machines allowed? Máy đánh bạc có được hoạt động không? 

Yes, but physical distancing will be in effect. Có, nhưng sẽ áp dụng giãn cách. 

How are machines cleaned between 
users? 

Các máy được vệ sinh sau mỗi người 
dùng như thế nào? 

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

Máy sẽ được vệ sinh thường xuyên theo 
hướng dẫn, có tại đây. 

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


Are betting windows open? Cửa sổ đặt cược có mở không? 

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.  

Có, đường đua và cơ sở đặt cược vệ tinh có 
cửa sổ đặt cược vẫn mở. Tuy nhiên, các cửa 
sổ cần được bố trí để giãn cách khoảng 2 
mét và lắp đặt các tấm chắn không thấm 
nước, nếu có thể.  

Can I order drinks while playing? Tôi có thể gọi đồ uống trong khi chơi 
không? 

No beverage service will not be available 
at gaming tables. 

Không có dịch vụ đồ uống tại bàn chơi 
game. 

Can I order food while playing? Tôi có thể gọi đồ ăn trong khi chơi 
không? 

No, meal service is not allowed while playing.  Không, không cho phép sử dụng dịch vụ ăn 
uống trong khi chơi.  

Can friends play together at the same 
table?  

Bạn bè có thể chơi cùng một bàn không?  

Yes, as long as physical distancing 
guidelines are met.  

Có, với điều kiện là các bạn tuân theo hướng 
dẫn giãn cách.  

  

Bars & Wineries Quầy bar & quầy rượu 

Are masks required while drinking? Tôi có cần đeo khẩu trang trong khi uống 
không? 

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

Không, bạn không cần phải đeo khẩu trang 
trong khi ăn hoặc uống, nhưng cần phải đeo 
khẩu trang bất cứ lúc nào bạn không ăn hoặc 
uống.  

Are temperature checks required?  Tôi có cần kiểm tra thân nhiệt không?  

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. 

Có thể. Trong một số trường hợp, người ta 
sẽ tiến hành kiểm tra triệu chứng trước khi 
bạn vào cơ sở. Các triệu chứng được kiểm 
tra phải bao gồm ho, thở gấp hoặc sốt và bất 
cứ triệu chứng nào khác mà bạn có thể đang 
gặp phải. 

How are glasses cleaned between users?  Kính được vệ sinh sau mỗi người dùng 
như thế nào?  

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

Có các quy định phòng ngừa khử trùng và vệ 
sinh nghiêm ngặt. Bạn có thể xem thông tin 
chi tiết về các hướng dẫn tại đây. 

Does alcohol kill COVID-19? Rượu có diệt được COVID-19 không? 

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

Không, và uống quá nhiều rượu có thể làm 
suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn, khiến 
bạn dễ bị nhiễm virus hơn. 

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

Tôi có thể tụ tập với bạn bè tại quầy bar 
hoặc quầy rượu không? 

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. 

Không, bạn chỉ được tụ tập với các thành 
viên trong gia đình của mình. Bạn phải duy trì 
khoảng cách 2 mét với những người ngoài 
gia đình của bạn. 

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


Are live bands allowed?  Các ban nhạc biểu diễn trực tiếp có được 
cho phép không?  

Not at this time.  Không phải lúc này.  

Will wine tasting activities be the same?  Các hoạt động nếm rượu vang có được 
cho phép không?  

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

Đối với trải nghiệm truyền thống, một số điều 
chỉnh về quy định an toàn sẽ phần nào thay 
đổi, chẳng hạn như: 

● A clean glass will be provided for 
each tasting 

● Ly sạch sẽ được cung cấp cho mỗi 
lần nếm 

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

● Ống nhổ chung sẽ được dọn đi, và 
cốc dùng một lần, cá nhân sẽ được 
cung cấp cho mỗi khách.  

● 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. 

● Các tour kết hợp những người từ các 
hộ gia đình khác nhau sẽ bị ngừng. 
Nếu các tour được tổ chức cho các 
thành viên trong cùng một hộ gia 
đình, hướng dẫn viên của tour phải 
duy trì khoảng cách ít nhất 2 mét với 
khách. 

 


