Museums, Galleries, Zoos, and
Aquariums FAQs

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អពំ សា
ី រមន្ទរី វិចត្ិ រសាល សួន្សរវ ន្ិងជលវបបដ្ឋាន្

What are museums, galleries, zoos,
and aquariums doing to slow the
spread of COVID-19?
Museums, galleries, zoos, and aquariums
must ensure that all Public Health
protocols are followed. Visitors and staff
are required to use face coverings and
practice physical distancing. To help slow
the spread of COVID-19, the County is
limiting capacity in museums, galleries,
zoos, and aquariums, to ensure that
visitors observe limits in exhibit spaces
and galleries.

តរើសារមន្ទរី វិចត្ិ រសាល សួន្សរវ
ន្ិងជលវបបដ្ឋាន្កំពុងត្វអើ តវី ែើមបីការ់បន្ថយការរីករាលដ្ឋលនន្ COVID-19?

You should only visit a museum, gallery,
zoo or aquarium with members of your
own household.

អនកគ្ួរដរតៅទសសនាសារមន្ទីរ វិចិត្រសាល សួន្សរវ
ន្ិងជលវបបដ្ឋាន្ដរជាមួយសមជិកត្កុមត្គ្ួសាររបស់អនកប៉ាុត្ណោះ។

Do I have to wear a face covering?

តរើខត្្ុំ រវូ ពាក់ម៉ាស់ឬតទ?
បាទ/ច៎ា ស បុគ្គលិក
ន្ិងអនកទសសនាត្រូវដរពាក់ម៉ាស់ខណៈតពលដែលតៅកនុងសារមន្ទីរ វិចិត្រសាល
សួន្សរវ ឬជលវបបដ្ឋាន្។ ការពាក់តន្ោះត្រូវអន្ុវរតចំតពាោះមន្ុសសតពញវ័យ
ន្ិងកុមរទំងអស់ដែលមន្អាយុតលើសពី 2 ឆ្នំ។
មន្ដរបុគ្គលដែលមន្ជំងឺផ្ាូវែតងហើមរាុនំ រ៉ៃ
ឬសាថ ន្ភាពតវជជសាស្តសតតផ្សងៗតទៀរដែលអាចមន្តត្គ្នោះថានក់តដ្ឋយសារតត្បើម៉ាស់តត្គ្នោះ
ថានក់ប៉ាុត្ណោះដែលត្រូវបាន្តលើកដលងពីតសចកតីរត្មូវតន្ោះ។

Yes, staff and visitors must wear face
coverings while in museums, galleries,
zoos or aquariums. This applies to all
adults and children over the age of 2.
Only individuals with chronic respiratory
conditions or other medical conditions
that make use of a mask hazardous are
exempted from this requirement.

សារមន្ទីរ វិចិត្រសាល សួន្សរវ ន្ិងជលវបបដ្ឋាន្ត្រូវដរធានាថា
រាល់ពិ្ីសារសុខភាពសាធារណៈត្រូវបាន្អន្ុវរតតាម។ អនកទសសនា
ន្ិងបុគ្គលិករត្មូវឱ្យតត្បើម៉ាស់ ន្ិងអន្ុវរតការរកាចមា យពីគ្នន។
តែើមបីជួយការ់បន្ថយការរីករាលដ្ឋល COVID-19
តោន្្ីកំពុងកំណរ់ចំន្ួន្មន្ុសសតៅកនុងសារមន្ទីរ វិចិត្រសាល សួន្សរវ
ន្ិងជលវបបដ្ឋាន្តែើមបីធានាថា
អនកទសសនាសតងេរតមើលដែន្កំណរ់តៅកនុងទីធាាពិព័រណ៍ ន្ិងវិចិត្រសាល។

Will I have my temperature taken at
these facilities?
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. These checks can be
done remotely or in person upon your
arrival.

តរើតគ្ន្ឹងវាស់សរី ណ
ុ ហ ភាពរបស់ខត្ុំ ៅកដន្ាងទំងតន្ោះឬតទ?

Staff will also be screened for symptoms.

បុគ្គលិកក៏ន្ឹងត្រូវពិន្ិរយរកតរាគ្សញ្ញាផ្ងដែរ។

Anyone feeling sick should stay home.

អនក្ដែលមន្អារមមណ៍ឈឺគ្ួរដរតៅផ្ទោះ។

Will capacity be limited?

តរើចន្ំ ន្ួ មន្ុសសន្ឹងត្រវូ បាន្កំណរ់ឬតទ?

ត្បដែលជាវាស់ កនុងករណីខាោះ
ការត្រួរពិន្ិរយតរាគ្សញ្ញា ន្ឹងត្រូវត្វើត ើងមុន្តពលអនកចូលកនុងទីតាំង។
ការពិន្ិរយតរាគ្សញ្ញាត្រូវដររួមបញ្ចូលការកអក ែងហក់ ឬត្គ្ុន្តតត
ន្ិងតរាគ្សញ្ញាតផ្សងៗតទៀរដែលអនកអាចន្ឹងជួបត្បទោះ។
ការត្រួរពិន្ិរយទំងតន្ោះអាចត្រូវបាន្ត្វើត ើងពីចមា យ
ឬតដ្ឋយផ្ទទល់តៅតពលអនកមកែល់។

Yes, capacity will be limited to allow for
physical distancing.

បាទ/ច៎ា ស
ចំន្ួន្មន្ុសសន្ឹងត្រូវបាន្កំណរ់តែើមបីអន្ុញ្ញារឱ្យមន្ការរកាចមា យពីគ្នន។

Are tours and live demonstrations
available?
Yes, as long as the group is limited to
members of a single household. In samehousehold tours or demonstrations,
guides must maintain at least six feet of
physical distance from guests.

តរើមន្ការតែើរតមើល ន្ិងការបង្ហហញផ្ទទល់ឬតទ?

The viewing areas for live
demonstrations, animal shows, etc. must
be reconfigured so that physical
distancing can be maintained between
household units.

កដន្ាងតមើលសត្មប់ការបង្ហហញផ្ទទល់ ការសដមតងរបស់សរវជាតែើម
ត្រូវដរបាន្កំណរ់រចនាសមព័ន្ធត ើងវិញតែើមបីឱ្យចមា យពីគ្ននអាចត្រូវបាន្រការវាងត្គ្ួសា
រមួយតៅត្គ្ួសារមួយ។

Can I interact with the touchable
exhibits?
Visitors should not engage with hands-on
displays.

តរើខអា្ុំ ចប៉ាោះពាល់ជាមួយវរថតាុ ំងបង្ហហញដែលអាចប៉ាោះបាន្ឬតទ?

Can I visit the theaters inside
museums, galleries, aquariums, and
zoos?
No, theaters are closed at this time.

តរើខអា្ុំ ចទសសនាតរាងភាពយន្តតៅោងកនុងសារមន្ទរី វិចត្ិ រសាល ជលវបបដ្ឋាន្
ន្ិងសួន្សរវបាន្ឬតទ?

Can I eat in the cafes?

តរើខអា្ុំ ចញាុ ំតៅកនងុ ោងកាតែវបាន្ឬតទ?
បាទ/ច៎ា ស អនកអាចញាុ ំតៅតភាជន្ីយដ្ឋាន្តាមកដន្ាងវបប្ម៌បាន្
ត្បសិន្តបើតភាជន្ីដ្ឋាន្ទំងតនាោះតបើក។
តភាជន្ីយដ្ឋាន្ទំងអស់ត្រូវដរតគ្នរពតាមតសចកតីរត្មូវនន្សុខភាពសាធារណៈដែលម
ន្ត្សាប់។ សូមសាកសួរជាមួយត្គ្ឹោះសាថ ន្មុន្តពលអតញ្ជើញតៅ។

Yes, you may eat at restaurants in
cultural facilities if they are open. All
restaurants must follow existing Public
Health requirements. Please check with
the establishment before going.

បាទ/ច៎ា ស ែរាប្ត្កុមត្រូវបាន្កំណរ់ចំន្ួន្សមជិកត្រឹមដរមួយត្គ្ួសារ។
តៅកនងុ ការតែើរតមើល ឬការបង្ហហញសត្មប់ដរមួយត្គ្ួសារ
មគ្គុតទសក៍ត្រូវដររកាចមា យពីត្្ៀវយ៉ា ងតោច្ស់ត្បាំមួយជំោន្ដែរ។

អនកទសសនាមិន្គ្ួរកាន្់ពាល់របស់របរដ្ឋក់បង្ហហញតទ។

តទ តរាងភាពយន្តត្រូវបាន្បិទតៅតពលតន្ោះ។

តរើការត្វែើ តំ ណើរចុោះតៅែល់ទតាី ំងត្រវូ បាន្អន្ុញ្ញារឬតទ?
ការត្វើែំតណើរចុោះតៅែល់ទីតាំងជាត្កុម្ំៗមិន្ត្រូវបាន្អន្ុញ្ញារត ើយ។
Large group field trips are not allowed.
You may only visit these destinations with អនកត្បដែលជាអាចតៅកាន្់តគ្នលតៅទំងតន្ោះជាមួយសមជិកត្គ្ួសារផ្ទទល់របស់អនក
members of your own household.
ដរប៉ាុត្ណោះ។
Are field trips allowed?
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