
Museums, Galleries, Zoos, and 
Aquariums FAQs  

ค ำถำมทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
และพิพิธภัณฑ์สัตว์น ำ้  

  

What are museums, galleries, zoos, 
and aquariums doing to slow the 
spread of COVID-19?  

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น ำ้มีมำตรกำรอะไรบ้ำงเพ่ือชะลอกำรแพร่

กระจำยของ 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.  

พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ 
สวนสัตวแ์ละพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ำจะตอ้งมัน่ใจว่ำมีกำรปฏิบติัตำมระเบีย
บกำรดำ้นสำธำรณสุขทั้งหมด 
ผูเ้ขำ้ชมและพนกังำนจะตอ้งสวมหนำ้กำกปกปิดใบหนำ้และรักษำระยะ
ห่ำงทำงกำยภำพเอำไว ้เพ่ือช่วยชะลอกำรแพร่กระจำยของ 
COVID-19 เทศมณฑลจึงจ ำกดัปริมำณกำรเขำ้ชมในพิพิธภณัฑ์ 
หอศิลป์ สวนสัตว ์และพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ำ 
เพ่ือใหแ้น่ใจว่ำผูเ้ขำ้ชมไดป้ฏิบติัตำมขอ้จ ำกดัในพ้ืนท่ีจดัแสดง 
และแกลเลอร่ี  

  

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

คุณควรเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสัตว ์
หรือพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ำกบัสมำชิกในบำ้นของคุณเท่ำนั้น 

  

Do I have to wear a face covering? ฉันต้องสวมหน้ำกำกปกปิดใบหน้ำหรือไม่ 

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. 

พนกังำนและผูเ้ขำ้ชมตอ้งสวมหนำ้กำกปกปิดใบหนำ้ในขณะท่ีอยู่ในพิ
พิธภณัฑ ์หอศิลป์สวนสัตว ์หรือพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ำ 
ขอ้ก  ำหนดน้ีใชก้บัผูใ้หญ่และเด็กท่ีอำยุเกนิ 2 ปีทุกคน 
เฉพำะบุคคลท่ีมีโรคระบบทำงเดินหำยใจเร้ือรัง 
หรือมีโรคประจ ำตวัทำงกำรแพทยอ่ื์น ๆ 
ซ่ึงจะเกดิอนัตรำยหำกสวมหนำ้กำกเท่ำนั้นท่ีจะไดรั้บกำรยกเวน้จำกขอ้
ก  ำหนดน้ี 

  

Will I have my temperature taken at 
these facilities? 

ฉันจะได้รับกำรตรวจวัดอณุหภูมิในสถำนทีเ่หล่ำนีห้รือไม่ 

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. 

อำจจะมี ในบำงกรณี 

จะมีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบอำกำรป่วยจะกอ่นท่ีคุณจะเขำ้สู่สถำนท่ี 

กำรตรวจสอบอำกำรป่วยจะรวมถึงอำกำรไอ หำยใจถ่ี หรือมีไข ้
และอำกำรอ่ืน ๆ ท่ีคุณอำจจะมีอยู่ 
สำมำรถตรวจสอบอำกำรเหล่ำน้ีไดแ้บบทำงไกล 
หรือดว้ยตนเองเม่ือคุณเดินทำงมำถึง 

  

Staff will also be screened for symptoms.  พนกังำนกจ็ะไดรั้บกำรตรวจคดักรองอำกำรต่ำง ๆ ดว้ย  
  

Anyone feeling sick should stay home. ใครกต็ำมท่ีรู้สึกไม่สบำยควรอยู่บำ้น 

  

Will capacity be limited? จะมีกำรจ ำกดัจ ำนวนผู้เข้ำชมหรือไม่ 

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

มี จะมีกำรจ ำกดัจ ำนวนผูเ้ขำ้ชมเพ่ือรักษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

  



Are tours and live demonstrations 
available?  

มีบริกำรทวัร์และกำรสำธิตแบบสดหรือไม่  

Yes, as long as the group is limited to 
members of a single household. In same-
household tours or demonstrations, 
guides must maintain at least six feet of 
physical distance from guests.  

ท ำได ้ตรำบใดท่ีในกลุ่ม ๆ 
หน่ึงประกอบไปดว้ยสมำชิกท่ีมำจำกบำ้นเดียวกนัเท่ำนั้น 
ในกำรทวัร์หรือกำรสำธิตต่ำง ๆ ของสมำชิกท่ีมำจำกบำ้นเดียวกนั 
ไกดต์อ้งรักษำระยะห่ำงทำงกำยภำพจำกแขกอย่ำงนอ้ยหกฟุต  

  

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

จะตอ้งจดัรูปแบบของพ้ืนท่ีชมกำรสำธิตแบบสด กำรแสดงของสัตว ์
ฯลฯ 
ใหม่เพ่ือใหส้ำมำรถรักษำระยะห่ำงทำงกำยภำพระหว่ำงแต่ละครอบครั
วได ้ 

  

Can I interact with the touchable 
exhibits?  

ฉันสำมำรถมีปฏสัิมพันธ์กบัส่ิงของทีจ่ัดแสดงให้สัมผัสได้หรือไม่  

Visitors should not engage with hands-on 
displays. 

ผูเ้ขำ้ชมไม่ควรจะมีส่วนร่วมในกำรแสดงท่ีตอ้งไปเกีย่วขอ้งหรือสัมผสั
โดยตรง 

  

Can I visit the theaters inside 
museums, galleries, aquariums, and 
zoos?  

ฉันสำมำรถเข้ำชมห้องบรรยำยภำยในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น ำ้ และสวนสัตว์ได้หรือไม่  

No, theaters are closed at this time.  ไม่ได ้หอ้งบรรยำยจะถูกปิดในช่วงน้ี  
  

Can I eat in the cafes?  ฉันสำมำรถทำนอำหำรทีร้่ำนในสถำนทีน่ั้น ๆ ได้หรือไม่  

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.  

ได ้คุณสำมำรถทำนอำหำรท่ีร้ำนอำหำรในสถำนท่ีทำงวฒันธรรมได้ 
หำกมีกำรเปิดใหบ้ริกำร 
ร้ำนอำหำรทั้งหมดจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก  ำหนดดำ้นสำธำรณสุขท่ีมีอยู่ 
โปรดตรวจสอบกบัสถำนประกอบกำรกอ่นท่ีจะเดินทำงไป  

  

Are field trips allowed?  อนุญำตให้มีกำรทศัศึกษำหรือไม่  
Large group field trips are not allowed. 
You may only visit these destinations with 
members of your own household.  

ไม่อนุญำตใหมี้กำรทศันศึกษำเป็นกลุ่มใหญ่ 

คุณสำมำรถเย่ียมชมสถำนท่ีเหล่ำน้ีไดก้บัสมำชิกในบำ้นของคุณเองเท่ำ
นั้น  

  

### ### 

 


