Museums, Galleries, Zoos, and
Aquariums FAQs

คำถำมทีพ่ บบ่ อยเกีย่ วกับพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสั ตว์
และพิพิธภัณฑ์ สัตว์ นำ้

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

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
สวนสั ตว์ และพิพิธภัณฑ์ สัตว์ นำ้ มีมำตรกำรอะไรบ้ ำงเพื่อชะลอกำรแพร่
กระจำยของ COVID-19
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำจะต้องมัน่ ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ิตำมระเบีย
บกำรด้ำนสำธำรณสุ ขทั้งหมด
ผูเ้ ข้ำชมและพนักงำนจะต้องสวมหน้ำกำกปกปิ ดใบหน้ำและรักษำระยะ
ห่ำงทำงกำยภำพเอำไว้ เพื่อช่วยชะลอกำรแพร่ กระจำยของ
COVID-19 เทศมณฑลจึงจำกัดปริ มำณกำรเข้ำชมในพิพิธภัณฑ์
หอศิลป์ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำ
เพื่อให้แน่ใจว่ำผูเ้ ข้ำชมได้ปฏิบตั ิตำมข้อจำกัดในพื้นที่จดั แสดง
และแกลเลอรี่

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

คุณควรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์
หรื อพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำกับสมำชิกในบ้ำนของคุณเท่ำนั้น

Do I have to wear a face covering?
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.

ฉันต้ องสวมหน้ ำกำกปกปิ ดใบหน้ ำหรื อไม่
พนักงำนและผูเ้ ข้ำชมต้องสวมหน้ำกำกปกปิ ดใบหน้ำในขณะที่อยู่ในพิ
พิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ หรื อพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำ
ข้อกำหนดนี้ใช้กบั ผูใ้ หญ่และเด็กที่อำยุเกิน 2 ปี ทุกคน
เฉพำะบุคคลที่มีโรคระบบทำงเดินหำยใจเรื้ อรัง
หรื อมีโรคประจำตัวทำงกำรแพทย์อื่น ๆ
ซึ่ งจะเกิดอันตรำยหำกสวมหน้ำกำกเท่ำนั้นที่จะได้รับกำรยกเว้นจำกข้อ
กำหนดนี้

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.

ฉันจะได้ รับกำรตรวจวัดอุณหภูมิในสถำนทีเ่ หล่ำนีห้ รื อไม่

Staff will also be screened for symptoms.

พนักงำนก็จะได้รับกำรตรวจคัดกรองอำกำรต่ำง ๆ ด้วย

Anyone feeling sick should stay home.

ใครก็ตำมที่รู้สึกไม่สบำยควรอยู่บำ้ น

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

จะมีกำรจำกัดจำนวนผู้เข้ ำชมหรื อไม่
มี จะมีกำรจำกัดจำนวนผูเ้ ข้ำชมเพื่อรักษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ

อำจจะมี ในบำงกรณี
จะมีกำรดำเนินกำรตรวจสอบอำกำรป่ วยจะก่อนที่คุณจะเข้ำสู่ สถำนที่
กำรตรวจสอบอำกำรป่ วยจะรวมถึงอำกำรไอ หำยใจถี่ หรื อมีไข้
และอำกำรอื่น ๆ ที่คุณอำจจะมีอยู่
สำมำรถตรวจสอบอำกำรเหล่ำนี้ได้แบบทำงไกล
หรื อด้วยตนเองเมื่อคุณเดินทำงมำถึง

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.

มีบริกำรทัวร์ และกำรสำธิตแบบสดหรื อไม่

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

จะต้องจัดรู ปแบบของพื้นที่ชมกำรสำธิ ตแบบสด กำรแสดงของสัตว์
ฯลฯ
ใหม่เพื่อให้สำมำรถรักษำระยะห่ำงทำงกำยภำพระหว่ำงแต่ละครอบครั
วได้

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

ฉันสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์ กบั สิ่ งของทีจ่ ัดแสดงให้ สัมผัสได้ หรื อไม่

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

ฉันสำมำรถเข้ ำชมห้ องบรรยำยภำยในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
พิพิธภัณฑ์ สัตว์ นำ้ และสวนสั ตว์ได้ หรื อไม่

Can I eat in the cafes?
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.

ฉันสำมำรถทำนอำหำรทีร่ ้ ำนในสถำนทีน่ ้นั ๆ ได้ หรื อไม่
ได้ คุณสำมำรถทำนอำหำรที่ร้ำนอำหำรในสถำนที่ทำงวัฒนธรรมได้
หำกมีกำรเปิ ดให้บริ กำร
ร้ำนอำหำรทั้งหมดจะต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนสำธำรณสุ ขที่มีอยู่
โปรดตรวจสอบกับสถำนประกอบกำรก่อนที่จะเดินทำงไป

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

อนุญำตให้ มีกำรทัศศึกษำหรื อไม่
ไม่อนุญำตให้มีกำรทัศนศึกษำเป็ นกลุ่มใหญ่
คุณสำมำรถเยี่ยมชมสถำนที่เหล่ำนี้ได้กบั สมำชิกในบ้ำนของคุณเองเท่ำ
นั้น

###

###

ทำได้ ตรำบใดที่ในกลุ่ม ๆ
หนึ่งประกอบไปด้วยสมำชิกที่มำจำกบ้ำนเดียวกันเท่ำนั้น
ในกำรทัวร์หรื อกำรสำธิ ตต่ำง ๆ ของสมำชิกที่มำจำกบ้ำนเดียวกัน
ไกด์ตอ้ งรักษำระยะห่ำงทำงกำยภำพจำกแขกอย่ำงน้อยหกฟุต

ผูเ้ ข้ำชมไม่ควรจะมีส่วนร่ วมในกำรแสดงที่ตอ้ งไปเกีย่ วข้องหรื อสัมผัส
โดยตรง

ไม่ได้ ห้องบรรยำยจะถูกปิ ดในช่วงนี้

