Hair Salons

ហាងអត៊ុ សក់

What hair services are allowed under
the new guidance?
Under the new guidance, haircuts, weaves
and
extensions,
braiding,
lock
maintenance, wig maintenance, hair
relaxing treatments, and color services
can be provided. Services that cannot be
performed with face coverings on both the
worker and customer or that require
touching the customer’s face, for example,
eyelash services, eyebrow waxing and
threading, facials, etc., are still not
allowed.

តតើតសវាកម្មសក់អខ្វី លះដែលត្តវូ បានអន៊ុញ្ញាតតត្ោម្ោរដែនាំថ្មី?
តត្ោម្តសចកតីដែនាំថ្មី ោរោត់សក់ ោរម្ូលរួញ ោរបនត ោរត្កង
ោរតម្ើលដថ្តាំែកសក់ត្កង
ោរតម្ើលដថ្សក់ដាក់
ោរព្យាបាលសក់
និងតសវាកម្មលាបព្យែ៌សក់អាចត្តូវបានផ្តល់ជូន។
តសវាកម្មម្ិនអាចត្វើតដាយពាក់ម៉ាស់ទាំងអនកត្វើ
និងត្ញៀវ
ឬដែលតត្ម្ូវឱ្យមនោរប៉ាះម្៊ុខ្អតិថ្ិជនត ើយ
ឧទហរែ៍តសវាកម្មតោម្ដ្នក
ោរែកតោម្ចត្ចើម្ ោរម៉ា សាម្៊ុខ្ជាតែើម្ តៅដតម្ិនត្តូវបានអន៊ុញ្ញាត។

How will I be protected from the spread តតើខ្នញាំ ងឹ ទទួលបានោរោរពារយ៉ា ងែូចតម្តចព្យីោររីកោលដាលនន
of COVID-19 when I go get my haircut? តៅតព្យលដែលខ្ញោ
ញាំ ត់សក់?

COVID-19

សា នម្ិនត្តូវបានត្ត ប់ម្កជាអាជីវកម្ម្ម្មតាវិញតទ។
វិធានោរសតីព្យីោររកាចមា យព្យីគ្នននឹងត្តូវអន៊ុវតត
ត្តូវដតពាក់ឧបករែ៍ោរពារផ្ទាល់ខ្លួន។
ត្បតិបតតិករសា នត្តូវដតែករបស់របរដែលមនោរប៉ាះតត្ចើន
ែូចជាទសសនវែតីនិងោតហវបតត្ម្ើតដាយខ្លួនឯងតចញ។
ជាងោត់សក់នឹងអាចដតបតត្ម្ើអតិថ្ិជនបានមន ក់ប៉ា៊ុត្ណះកនញងតព្យលដតម្ួយ (ព្យីម្៊ុន
ជាងោត់សក់ត្បដហលជាអាចោត់សក់អតិថ្ិជនខ្ែៈតព្យលដែលសក់របស់អតិថ្ិជន
មន ក់តទៀតកាំព្យ៊ុងសម្ាួតឬត្វើម្៉ាូត)។
Salon operators must also implement new, ត្បតិបតតិករហាងសា នត្តូវដតអន៊ុវតតព្យិ្ីសារថ្មី ដែលមនភាព្យតឹងរ៊ុ៉ឹងកនញងោរសមា ត
stringent cleaning and disinfecting និងោរសមល ប់តម្តោគ។
Salons are not returning to business-asusual. Physical distancing measures will
be in place, personal protective equipment
must be worn. Salon operators must
remove high-touch items, such as
magazines and self-serve coffee. Stylists
will only be able to serve one client at a
time (previously, stylists might cut a
client’s hair while another client’s hair was
drying or processing).

protocols.

How risky is it to get a haircut?

តតើវាមនតត្គ្នះថ្ននក់ប្
៉ា៊ុ ណ កនងញ ោរោត់សក់?
តោន្ី Los Angeles នឹងម្ិនព្យាយម្តបើកត ើងវិញនូវវិស័យតសវាកម្មតនះតទ
ត្បសិនតបើតម្ត្ទិកដែលបង្ហាញព្យីោររីកចតត្ម្ើនរបស់តយើងបានបង្ហាញព្យីអត្តាឆ្លង
COVID-19 ដែលម្ិនអាចត្គប់ត្គងបាន។

Los Angeles County would not have
sought to reopen this service-based sector
if the metrics that show our progress
indicated uncontrolled COVID-19 infection
rates.
The protocols in place are there to protect ព្យិ្ីសារដែលមនតៅនឹងកដនលងគឺតែើម្បីោរពារព្យលរែឋរបស់តយើង។
our residents. As long as business ែោប្មច ស់អាជីវកម្ម/ត្បតិបតតិករ និងអតិថ្ិជនអន៊ុវតតតាម្តគ្នលោរែ៍ដែនាំ
owners/operators and clients follow the
ហានិ្័យនឹងត្តូវបានោត់បនថយ។
guidelines, the risk is reduced.

Do I have to get my temperature
checked before going inside?
It isn’t required, but some businesses may
choose to check the customer's
temperature before moving forward with
the appointment.
Employees and customers will be
screened for symptoms, including cough
and fever. Clients feeling unwell should
reschedule their appointment.

តតើខ្ត្ញាំ តវូ តគវាស់សតី ែ
៊ុ ា ភាព្យម្៊ុនតព្យលចូលតៅោងកនងញ ដែរឬតទ?

Can I get my hair blow dried?

តតើខ្អាញាំ ចឱ្យតគផ្លសញាំ ក់ខ្ញាំឱ្យសាតួ បានឬតទ?
បាទ/ច៎ា ស

Yes.
Can I get my hair washed?
Yes.
Can I get my hair styled?
Yes.
Can I get braids?
Yes.
Can I get a weave or hair extensions?
Yes.
Can I get my hair colored?
Yes.
Can I get my hair chemically treated?
Yes.

វាម្ិនតត្ម្ូវតទ
ប៉ា៊ុដនតអាជីវកម្មម្ួយចាំនួនអាចតត្ជើសតរីសវាស់សីត៊ុែាភាព្យរបស់អតិថ្ិជនម្៊ុនតព្យលបនតែាំ
តែើរជាម្ួយតាម្ោរ្ត់ជួប។
និតយជិត និងអតិថ្ិជននឹងត្តូវព្យិនិតយរកតោគសញ្ញា រួម្ទាំង កាកនិងត្គញនតតត ។
អតិថ្ិជនដែលមនអារម្មែ៍ម្ិនត្សួលគួរដតត្វើោរ្ត់ជួបម្តងតទៀត។

តតើខ្អាញាំ ចឱ្យតគកក់សក់បានឬតទ?
បាទ/ច៎ា ស
តតើខ្អាញាំ ចឱ្យតគត្វើម្ត៉ាូ សក់បានឬតទ?
បាទ/ច៎ា ស
តតើខ្អាញាំ ចឱ្យតគត្កងសក់ឱ្យបានឬតទ?
បាទ/ច៎ា ស
តតើខ្អាញាំ ចឱ្យតគម្ូលសក់រញួ ឬបនតសក់បានឬតទ?
បាទ/ច៎ា ស
តតើខ្អាញាំ ចឱ្យតគបតរូ ព្យែ៌សក់របស់ខ្បាញាំ នឬតទ?
បាទ/ច៎ា ស
តតើខ្អាញាំ ចព្យាបាលសក់របស់ខ្តញាំ ដាយគីម្បាី នតទ?
បាទ/ច៎ា ស

ញាំ ចោត់សក់តដាយពាក់ម៉ាស់បានយ៉ា ងតម្៉ាច?
Do I have to wear a mask? How can I get តតើខ្ត្ញាំ តវូ ដតពាក់ម៉ាស់ឬ? តតើខ្អា
a haircut with it on?

ទាំងអនកនិងអនកោត់សក់ត្តូវដតពាក់ម៉ាស់។
Yes, both you and the stylist must wear បាទ/ច៎ា ស
face
coverings.
Customers
are អតិថ្ិជនត្តូវបានតលើកទឹកចិតតឱ្យពាក់ម៉ាស់ជាម្ួយនឹងដខ្សតសៀតត្តតចៀកតែើម្បីធានថ្ន
encouraged to wear face coverings with
ear loops to ensure the face covering does ោរត្គបម្៊ុខ្ម្ិនរំោនែល់តសវាកម្មសក់។
not interfere with the hair service.
Does my hairstylist have to wear a តតើជាងោត់សក់របស់ខ្ត្ញាំ តវូ ពាក់ម៉ាស់ និង/ឬតត្សាម្នែដែរឬតទ?
mask and/or gloves?
Yes, your hairstylist must wear a face បាទ/ច៎ា ស ជាងោត់សក់របស់អនកត្តូវដតពាក់ម៉ាស់ និងអាចពាក់តត្សាម្នែបាន។
covering and may wear gloves.
Can I hang out at the salon?
No. We know salons are places of comfort
and friendship, but at this time, in order to
adhere
to
physical
distancing
requirements, only people with scheduled
services are allowed to be in the salon
while the service is ongoing. Once the
appointment is finished, clients must
leave.
What is the best way to pay?
Cashless transactions
encouraged.

are

តតើខ្អាញាំ ច្ត់ជួបតៅតៅហាងសា នបានឬតទ?
តទ។
តយើងែឹងថ្នហាងសា នគឺជាកដនលងមនផ្ទស៊ុកភាព្យ
និងម្ិតតភាព្យ
ប៉ា៊ុដនតតៅតព្យលតនះ
តែើម្បីត្បោន់ោាប់តាម្តត្ម្ូវោរោររកាចមា យព្យីគ្នន
មនដតអនកដែលនឹងទទួលតសវាកម្មដែលបានកាំែត់តព្យលតវលាប៉ា៊ុត្ណះដែលត្តូវបាន
អន៊ុញ្ញាតឱ្យចូលកនញងហាងសា នតៅតព្យលកាំព្យ៊ុងទទួលតសវាកម្ម។
តៅតព្យលដែលោរ្ត់ជួបត្តូវបានប្ចប់ អតិថ្ិជនត្តូវដតចកតចញ។

តតើវ្ិ ី្ដែលលាបាំផ្ត៊ុ តែើម្បីបង់ត្បាក់?
strongly ត្បតិបតតិោរតដាយម្ិនតត្បើសាច់ត្បាក់ត្តូវបានតលើកទឹកចិតតយ៉ាងោល ាំង។

Related Services

តសវាកម្មពាក់ព្យន័ នធ ន

តតើខ្អាញាំ ចឱ្យតគែកតោម្ចិត្ចម្ើ ឬតោម្ម្៊ុខ្របស់ខ្បាញាំ នឬតទ?
តសវាកម្មដែលតត្ម្ូវឱ្យអតិថ្ិជនែកម៉ា ស់តចញ
No, services that require that a client តទ
remove a mask and/or that require the និង/ឬដែលតត្ម្ូវឱ្យអនកបតចចកតទសប៉ាះម្៊ុខ្អតិថ្ិជនម្ិនត្តូវបានអន៊ុញ្ញាតតទ។
Can I get my eyebrows or face waxed?

technician touch the client’s face are not
allowed.

តតើខ្អាញាំ ចទទួលោរព្យាបាលម្៊ុខ្បានឬតទ?
តសវាកម្មដែលតត្ម្ូវឱ្យអតិថ្ិជនែកម៉ា ស់តចញ
No, services that require that a client តទ
remove a mask and/or that require the និង/ឬដែលតត្ម្ូវឱ្យអនកបតចចកតទសប៉ាះម្៊ុខ្អតិថ្ិជនម្ិនត្តូវបានអន៊ុញ្ញាតតទ។
Can I get a facial?

technician touch the client’s face are not
allowed.
Can I get a massage?

តតើខ្អាញាំ ចទទួលោរម៉ា សាបានឬតទ?

No, spa services are not included in this តទ តសវាកម្មសប៉ា ម្ិនត្តូវបានោប់ប្ចូលកនញងែាំ្ក់ោលននោរតបើកម្តងតទៀតតទ។
phase of reopening.
Can I get my nails done?
No, nail salons are not open at this time.
Can I get a pedicure?
No, nail salons are not open at this time.

តតើខ្អាញាំ ចឱ្យតគត្វត្ើ កចកឱ្យខ្ញបាញាំ នឬតទ?
តទ ហាងត្វើត្កចកម្ិនត្តូវបានតបើកតទតៅតព្យលតនះ។
តតើខ្អាញាំ ចទទួលតសវាត្កចកឬតទ?
តទ ហាងត្វើត្កចកម្ិនត្តូវបានតបើកតទតៅតព្យលតនះ។

តតើខ្អាញាំ ចទទួលោរតតោម្ដ្នកបានឬតទ?
តសវាកម្មដែលតត្ម្ូវឱ្យអតិថ្ិជនែកម៉ា ស់តចញ
No, services that require that a client តទ
remove a mask and/or that require the និង/ឬដែលតត្ម្ូវឱ្យអនកបតចចកតទសប៉ាះម្៊ុខ្អតិថ្ិជនម្ិនត្តូវបានអន៊ុញ្ញាតតទ។
Can I get eyelash extensions?

technician touch the client’s face are not
allowed.

ហាងោត់សក់
តតើខ្អាញាំ ចឱ្យតគតត្ម្ម្ឹ ព្យ៊ុកមត់ខ្បាញាំ នឬតទ?
Can I get my beard trimmed?
តសវាកម្មដែលតត្ម្ូវឱ្យអតិថ្ិជនែកម៉ា ស់តចញ
No, services that require that a client តទ
remove a mask and/or that require the និង/ឬដែលតត្ម្ូវឱ្យអនកបតចចកតទសប៉ាះម្៊ុខ្អតិថ្ិជនម្ិនត្តូវបានអន៊ុញ្ញាតតទ។
Barbershops

technician touch the client’s face are not
allowed.

តតើខ្អាញាំ ចឱ្យតគតោរព្យ៊ុកមត់ខ្បាញាំ នឬតទ?
តសវាកម្មដែលតត្ម្ូវឱ្យអតិថ្ិជនែកម៉ា ស់តចញ
No, services that require that a client តទ
remove a mask and/or that require the និង/ឬដែលតត្ម្ូវឱ្យអនកបតចចកតទសប៉ាះម្៊ុខ្អតិថ្ិជនម្ិនត្តូវបានអន៊ុញ្ញាតតទ។
Can I get my face shaved?

technician touch the client’s face are not
allowed.

តតើខ្អាញាំ ចឱ្យតគែកតោម្ចិត្ចម្ើ ឬតោម្ម្៊ុខ្របស់ខ្បាញាំ នឬតទ?
តសវាកម្មដែលតត្ម្ូវឱ្យអតិថ្ិជនែកម៉ា ស់តចញ
No, services that require that a client តទ
remove a mask and/or that require the និង/ឬដែលតត្ម្ូវឱ្យអនកបតចចកតទសប៉ាះម្៊ុខ្អតិថ្ិជនម្ិនត្តូវបានអន៊ុញ្ញាតតទ។
Can I get my eyebrows or face waxed?

technician touch the client’s face are not
allowed.

ញាំ ចោត់សក់តដាយពាក់ម៉ាស់បានយ៉ា ងតម្៉ាច?
Do I have to wear a mask? How can I get តតើខ្ត្ញាំ តវូ ដតពាក់ម៉ាស់ឬ? តតើខ្អា
a haircut with it on?
ទាំងអនកនិងអនកោត់សក់ត្តូវដតពាក់ម៉ាស់។
Yes, both you and the stylist must wear a បាទ/ច៎ា ស
mask. Customers are encouraged to wear អតិថ្ិជនត្តូវបានតលើកទឹកចិតតឱ្យពាក់

face coverings with ear loops to ensure the ោរពាក់ម៉ាស់ជាម្ួយនឹងដខ្សតសៀតត្តតចៀកតែើម្បីត្បាកែថ្នពាក់ម៉ាស់ម្ិនត្តូវបានរំោន
face covering does not interfere with the តដាយតសវាសក់។
hair service.
Does my barber have to wear a mask តតើជាងោត់សក់របស់ខ្ត្ញាំ តវូ ពាក់ម៉ាស់ និង/ឬតត្សាម្នែឬតទ?
and/or gloves?
Yes, your barber must wear a face បាទ/ច៎ា ស ជាងោត់សក់របស់អនកត្តូវដតពាក់ម៉ាស់ និងអាចពាក់តត្សាម្នែ។
covering and may wear gloves.
Can I hang out at the barbershop?
No. We know barbershops are places of
comfort and friendship, but at this time, in
order to adhere to physical distancing
requirements, only people with scheduled
services are allowed to be in the salon
while the service is ongoing. Once the
appointment is finished, clients must
leave.

តតើខ្អាញាំ ច្ត់ជួបតៅហាងោត់សក់បានឬតទ?
តទ។
តយើងែឹងថ្នហាងោត់សក់គឺជាកដនលងមនផ្ទស៊ុកភាព្យ
និងម្ិតតភាព្យ
ប៉ា៊ុដនតតៅតព្យលតនះ
តែើម្បីត្បោន់ោាប់តាម្តត្ម្ូវោរោររកាចមា យព្យីគ្នន
មនដតអនកដែលនឹងទទួលតសវាកម្មដែលបានកាំែត់តព្យលតវលាប៉ា៊ុត្ណះដែលត្តូវបាន
អន៊ុញ្ញាតឱ្យចូលកនញងហាងសា នតៅតព្យលកាំព្យ៊ុងទទួលតសវាកម្ម។
តៅតព្យលដែលោរ្ត់ជួបត្តូវបានប្ចប់ អតិថ្ិជនត្តូវដតចកតចញ។

