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Dine-in Restaurants

Ռեստորաններում ճաշելը

Is dining in a restaurant safe?
Yes, dining in a restaurant is safe if both
patrons and restaurant operators follow the
Public Health infection control protocols. Los
Angeles County would not have sought to
reopen this critical element of our community
if the metrics that show our progress indicated
uncontrolled COVID-19 infection rates.

Ապահո՞վ է ռեստորաններում ճաշելը:
Այո՛, ռեստորաններում ճաշելն ապահով է,
եթե
և՛
հաճախորդները,
և՛
թե
ռեստորանների աշխատողները հետևում
են
Հանրային
Առողջապահության
Վարչության
վարակի
վերահսկման
կանոններին: Լոս Անջելեսի Վարչաշրջանը
չի ձգտի վերաբացել մեր հանրության
համար այս կարևոր տարրը, եթե մեր
հաջողությունների ցուցանիշները COVID19-ով վարակման անվերահսկելի նորմեր
ցույց տան:
Բայց քանի որ COVID-19-ը տարածվում է
ֆիզիկական շփման միջոցով, Վարչական
շրջանը
սահմանափակում
է
ռեստորանների
հնարավորությունները՝
ռեստորաններում
պարտադրելով
ֆիզիկական
հեռավորություն
պահել,
դիմակ կրել, ինչպես նաև պահանջել նոր
վարակի վերահսկման կանոններ:

But because person-to-person contact is how
COVID-19 spreads, the County is limiting
capacity in restaurants, mandating physical
distancing and face coverings and requiring
new infection control protocols in restaurants.

Is dining outdoors safer than dining Բաց տարածքներում ճաշելն ավելի
indoors?
ապահո՞վ է, քան փակ տարածքներում
ճաշելը:
Both indoor and outdoor dining can be safe Ե՛վ բաց, և՛ փակ տարածքներում ճաշելն
when Public Health infection control protocols ապահով է, եթե հետևում են Հանրային
are followed.
առողջապահության վարչության վարակի
վերահսկման կանոններին:
Do servers need to wear masks and/or
gloves?
All restaurant workers should minimize the
amount of time spent within six feet of guests.
Depending on the work they do, employees
will be required to wear cloth face coverings,
face shields, and/or gloves if they are in contact
with others.

Մատուցողները պե՞տք է դիմակ և/կամ
ձեռնոցներ կրեն:
Ռեստորանների բոլոր աշխատողները
պետք է նվազագույնի հասցնեն հյուրերից
վեց ոտնաչափից պակաս տարածության
վրա գտնվելու ժամանակը: Կախված
նրանց
կատարած
աշխատանքից՝
աշխատակիցներից պահանջվում է կտորե

դիմակ, դեմքի սաղավարտ և/կամ ձեռնոց
կրել, երբ շփվում են այլ մարդկանց հետ:
Are all patrons required to receive a Արդյոք
բոլո՞ր
հաճախորդների
temperature check upon entry?
ջերմաչափում է պահանջվում ներս
մտնելիս:
It’s not required, but some restaurants may Դա
չի
պահանջվում,
բայց
որոշ
choose to do this. However, patrons should ռեստորաններ կարող են որոշել դա անել:
always make use of available hand sanitizer, Սակայն հաճախորդները միշտ պետք է
and wear a face covering when not eating or օգտագործեն
հասանելի
ձեռքի
drinking. If you feel sick, please stay home and ախտահանիշներ և դիմակ կրեն, երբ չեն
do not go to a restaurant.
ուտում կամ խմում: Եթե ձեզ վատ եք զգում,
խնդրում ենք մնալ տանը և ռեստորան
չգնալ:
Սանհանգույցները
յուրաքանրյուր
օգտագործումից հետո մաքրվո՞ւմ են:
Bathrooms are required to be checked Պահանջվում է, որ սանհանգույցները
regularly and must be cleaned on an hourly պարբերաբար ստուգվեն և մաքրվեն
basis with approved Environmental Protection Շրջակա միջավայրի պաշտպանության
Agency (EPA) disinfectants.
գործակալության
(EPA)
կողմից
արտոնված ախտահանիշ նյութերով:
Are bathrooms cleaned after each use?

Are new requirements in place for food
handling?
Existing food handling and food preparations
protocols already safeguard against foodborne
illness

Կա՞ն արդյոք սննդամթերքի հետ
աշխատելու նոր պահանջներ:
Սննդամթերքի հետ աշխատելու և սնունդ
պատրաստելու
ներկայումս
գործող
կանոններն արդեն իսկ պաշտպանում են
սննդածին հիվանդություններից:

Are menus safe to use?

Անվտա՞նգ է արդյոք մենյուներից
օգտվելը:
Բազմակի օգտագործման մենյուները
յուրաքանչյուր
հաճախորդի
կողմից
օգտագործվելուց հետո մաքրվում և
ախտահանվում են: Հաստատությունները
պետք է ընտրեն այլ կիրառման միջոցներ,
ինչպիսիք
են
ստացիոնար
մենյուստենդները, էլեկտրոնային մենյուները կամ
բջջային
սարքերով
ներբեռնվող
մենյուները:

Reusable menus are cleaned and disinfected
between each customer use. Alternatives such
as stationary menu boards, electronic menus,
or mobile device downloadable menus should
be considered by establishments.

Ո՞րն
է
վճարելու
տարբերակը:
Cashless transactions are strongly encouraged. Անկանխիկ
գործարքները
խրախուսվում են:
What is the best way to pay?

լավագույն
խստորեն

Can I sit at the bar?
Ես կարո՞ղ եմ նստել բարում:
No. Bar area and countertop service is not Ոչ, բարերը և բարերի կանգնակներից
allowed.
օգտվելը չի թույլատրվում:

