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Hair Salons ร้านท าผม 

  

What hair services are allowed under 
the new guidance? 

บริการเกีย่วกบัผมใดบ้างทีไ่ด้รับอนุญาตภายใต้ค าแนะน าใหม่ 

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. 

ภายใตค้ าแนะน าใหม่ สามารถใหบ้ริการการตดัผม การถกัทอเส้นผม 
และการต่อผม การถกัเปีย การบ ารุงรักษาผม การบ ารุงรักษาวิกผม 
การท าทรีทเมนทผ์ม และการท าสีผม ได ้
ยงัคงไม่อนุญาตใหมี้บริการซ่ึงไม่สามารถท าไดข้ณะท่ีทั้งผูใ้หบ้ริการแ
ละลูกคา้สวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้อยู่ 
หรือบริการท่ีตอ้งมีการสัมผสัใบหนา้ของลูกคา้ เช่น บริการต่อขนตา 
แวก็ซ์ขนค้ิว และการก  าจดัขนดว้ยเส้นดา้ย การดูแลใบหนา้ ฯลฯ 

    

How will I be protected from the spread 
of COVID-19 when I go get my haircut? 

จะมีวิธีปกป้องฉันจากการแพร่กระจายของ COVID-19 

อย่างไร เม่ือฉันไปตัดผม 

Salons are not returning to business-as-
usual. 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). 

ร้านเสริมสวยจะยงัไม่สามารถกลบัไปท าธุรกจิตามปกติเหมือนเดิมได้ 
จะมีมาตรการป้องกนัดว้ยระยะห่างทางกายภาพอยู่ 
และตอ้งสวมใส่อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล 
ผูป้ระกอบการร้านเสริมสวยตอ้งเอาส่ิงของท่ีตอ้งมีการสัมผสัอยู่บ่อย ๆ 
ออกไป เช่นนิตยสาร และกาแฟแบบบริการตวัเอง 
สไตลิสตจ์ะสามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดค้ร้ังละหน่ึงคนเท่านั้น 
(กอ่นหนา้น้ี สไตลิสตอ์าจท าการตดัผมใหลู้กคา้ 
ในขณะท่ีก  าลงัรอผมของลูกคา้คนอ่ืนแหง้หรือใหบ้ริการการอย่างอ่ืนอ
ยู)่ 

Salon operators must also implement new, 
stringent cleaning and disinfecting 
protocols. 

ผูป้ระกอบการร้านเสริมสวยจะตอ้งใชร้ะเบียบการท าความสะอาดและ
การฆ่าเช้ือใหม่ท่ีเขม้งวดข้ึน 

    

How risky is it to get a haircut? การตัดผมมีความเส่ียงแค่ไหน 

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. 

เทศมณฑลลอสแอนเจลิสจะไม่อนุญาตใหมี้การเปิดภาคส่วนบริการน้ีอี
กคร้ังในชุมชนของเรา 
หากมีตวัช้ีวดัท่ีบ่งบอกว่าเรายงัไม่สามารถควบคุมอตัราการติดเช้ือ 
COVID-19 ได ้

The protocols in place are there to protect 
our residents. As long as business 
owners/operators and clients follow the 
guidelines, the risk is reduced. 

มีระเบียบการเพ่ือคุม้ครองชาวเมืองของเราอยู่ 
ตราบใดท่ีเจา้ของ/ผูป้ระกอบการธุรกจิและลูกคา้ปฏิบติัตามแนวทางดั
งกล่าว ความเส่ียงกจ็ะลดลง 
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Do I have to get my temperature 
checked before going inside? 

ฉันต้องรับการวัดอณุหภูมิก่อนเข้าไปในร้านหรือไม่ 

It isn’t required, but some businesses may 
choose to check the customer's 
temperature before moving forward with 
the appointment. 

ไม่จ าเป็น 
แต่บางธุรกจิกอ็าจเลือกท่ีจะตรวจวดัอุณหภูมิของลูกคา้กอ่นท่ีจะใหบ้ริ
การตามท่ีนดัหมายไว ้

Employees and customers will be 
screened for symptoms, including cough 
and fever. Clients feeling unwell should 
reschedule their appointment. 

จะมีการตรวจคดักรองพนกังานและลูกคา้ท่ีมีอาการของโรค 
รวมถึงอาการไอและมีไข ้
ลูกคา้ท่ีรู้สึกไม่สบายควรจดัตารางนดัหมายใหม่ 

    

Can I get my hair blow dried? ฉันสามารถรับบริการเป่าผมให้แห้งได้หรือไม่ 

Yes. ได ้
    

Can I get my hair washed? ฉันจะสระผมได้ไหม 

Yes. ได ้
    

Can I get my hair styled? ฉันจะจัดแต่งทรงผมของฉันได้ไหม 
Yes. ได ้
    

Can I get braids? ฉันรับบริการถักเปียผมได้หรือไม่ 
Yes. ได ้
    

Can I get a weave or hair extensions? ฉันสามารถถักทอหรือต่อผมได้หรือไม่ 

Yes. ได ้
    

Can I get my hair colored? ฉันสามารถท าสีผมได้หรือไม่ 

Yes. ได ้
    

Can I get my hair chemically treated? ฉันสามารถท าทรีทเมนต์ผมด้วยเคมีได้หรือไม่ 

Yes. ได ้
    

Do I have to wear a mask? How can I 
get a haircut with it on? 

ฉันต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ 
ฉันจะตัดผมได้อย่างไรหากสวมหน้ากากอยู่ 

Yes, both you and the stylist must wear 
face coverings. Customers are 
encouraged to wear face coverings with 
ear loops to ensure the face covering does 
not interfere with the hair service. 

ใช่ ทั้งคุณและสไตลิสตจ์ะตอ้งสวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้ 
ลูกคา้ไดรั้บการสนบัสนุนใหส้วมหนา้กากป้องกนัใบหนา้ท่ีมีห่วงคลอ้ง
กบัหู 
เพ่ือใหแ้น่ใจว่าการสวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้จะไม่ไปรบกวนการท า
ผม 
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Does my hairstylist have to wear a 
mask and/or gloves? 

ช่างท าผมของฉันต้องสวมหน้ากากและ/หรือถุงมือหรือไม่ 

Yes, your hairstylist must wear a face 
covering and may wear gloves. 

ตอ้งสวม ช่างท าผมของคุณจะตอ้งสวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้ 
และควรสวมถุงมือดว้ย 

    

Can I hang out at the salon? ฉันจะออกไปนั่งเล่นอยู่ทีร้่านท าผมได้หรือไม่ 

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. 

ไม่ได ้
เราทราบดีว่าร้านเสริมสวยเป็นสถานท่ีคุณรู้สึกผ่อนคลายและเต็มไปดว้
ยมิตรภาพ แต่ในช่วงเวลาน้ี 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก  าหนดของระยะห่างทางกายภาพ 
เราจะอนุญาตให้เฉพาะคนท่ีมีก  าหนดการเขา้รับบริการเท่านั้นท่ีจะอยู่ใ
นร้านได ้ ขณะท่ีก  าลงัรับบริการอยู ่ เม่ือรับบริการเสร็จเรียบร้อย 
ลูกคา้จะตอ้งออกจากร้านไป 

    

What is the best way to pay? วิธีช าระเงินทีด่ีทีสุ่ดคืออะไร 
Cashless transactions are strongly 
encouraged. 

สนบัสนุนเป็นอย่างย่ิงใหท้  าธุรกรรมดว้ยเงินสด 

    

Related Services บริการทีเ่กีย่วข้อง 
    

Can I get my eyebrows or face waxed? ฉันจะรับบริการแว็กซ์ขนคิว้หรือขนบนใบหน้าได้หรือไม่ 

No, services that require that a client 
remove a mask and/or that require the 
technician touch the client’s face are not 
allowed. 

ไม่ได ้ ไม่อนุญาตบริการท่ีตอ้งใหลู้กคา้ถอดหนา้กากอนามยัออก 
และ/หรือบริการท่ีช่างตอ้งสัมผสักบัใบหนา้ของลูกคา้ 

    

Can I get a facial? ฉันจะรับบริการดูแลผิวหน้าได้หรือไม่ 
No, services that require that a client 
remove a mask and/or that require the 
technician touch the client’s face are not 
allowed. 

ไม่ได ้ ไม่อนุญาตบริการท่ีตอ้งใหลู้กคา้ถอดหนา้กากอนามยัออก 
และ/หรือบริการท่ีช่างตอ้งสัมผสักบัใบหนา้ของลูกคา้ 

    

Can I get a massage? ฉันจะรับบริการนวดได้หรือไม่ 

No, spa services are not included in this 
phase of reopening. 

ไม่ได ้
บริการเกีย่วกบัการท าสปายงัไม่รวมอยู่ในระยะของการกลบัมาเปิดกจิก
ารอีกคร้ังช่วงน้ี 

    

Can I get my nails done? ฉันสามารถท าเลบ็มือได้หรือไม่ 

No, nail salons are not open at this time. ไม่ได ้ยงัไม่อนุญาตใหเ้ปิดบริการร้านท าเล็บในตอนน้ี 

    

Can I get a pedicure? ฉันสามารถท าเลบ็เท้าได้หรือไม่ 
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No, nail salons are not open at this time. ไม่ได ้ยงัไม่อนุญาตใหเ้ปิดบริการร้านท าเล็บในตอนน้ี 

    

Can I get eyelash extensions? ฉันจะรับบริการต่อขนตาได้หรือไม่ 

No, services that require that a client 
remove a mask and/or that require the 
technician touch the client’s face are not 
allowed. 

ไม่ได ้ ไม่อนุญาตบริการท่ีตอ้งใหลู้กคา้ถอดหนา้กากอนามยัออก 
และ/หรือบริการท่ีช่างตอ้งสัมผสักบัใบหนา้ของลูกคา้ 

    

Barbershops ร้านตัดผมชาย 

Can I get my beard trimmed? ฉันจะรับบริการเลม็เคราของฉันได้ไหม 

No, services that require that a client 
remove a mask and/or that require the 
technician touch the client’s face are not 
allowed. 

ไม่ได ้ ไม่อนุญาตบริการท่ีตอ้งใหลู้กคา้ถอดหนา้กากอนามยัออก 
และ/หรือบริการท่ีช่างตอ้งสัมผสักบัใบหนา้ของลูกคา้ 

    

Can I get my face shaved? ฉันจะรับบริการโกนขนบนใบหน้าได้หรือไม่ 
No, services that require that a client 
remove a mask and/or that require the 
technician touch the client’s face are not 
allowed. 

ไม่ได ้ ไม่อนุญาตบริการท่ีตอ้งใหลู้กคา้ถอดหนา้กากอนามยัออก 
และ/หรือบริการท่ีช่างตอ้งสัมผสักบัใบหนา้ของลูกคา้ 

    

Can I get my eyebrows or face waxed? ฉันจะรับบริการแว็กซ์ขนคิว้หรือขนบนใบหน้าได้หรือไม่ 

No, services that require that a client 
remove a mask and/or that require the 
technician touch the client’s face are not 
allowed. 

ไม่ได ้ ไม่อนุญาตบริการท่ีตอ้งใหลู้กคา้ถอดหนา้กากอนามยัออก 
และ/หรือบริการท่ีช่างตอ้งสัมผสักบัใบหนา้ของลูกคา้ 

    

Do I have to wear a mask? How can I 
get a haircut with it on? 

ฉันต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ 
ฉันจะตัดผมได้อย่างไรหากสวมหน้ากากอยู่ 

Yes, both you and the stylist must wear a 
mask. Customers are encouraged to wear 

ท าได ้ ทั้งคุณและสไตลิสตจ์ะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยั 
ลูกคา้ไดรั้บการสนบัสนุนให ้

face coverings with ear loops to ensure the 
face covering does not interfere with the 
hair service. 

สวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้ท่ีมีห่วงคลอ้งกบัหู 

เพ่ือใหแ้น่ใจว่าการสวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้จะไม่ไปรบกวนการท า
ผม 

    

Does my barber have to wear a mask 
and/or gloves? 

ช่างตัดผมของฉันต้องสวมหน้ากากและ/หรือถุงมือหรือไม่ 

Yes, your barber must wear a face 
covering and may wear gloves. 

จ าเป็น 
ช่างตดัผมของคุณตอ้งสวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้และอาจสวมถุงมือด้
วย 

    

Can I hang out at the barbershop? ฉันจะไปนั่งเล่นในร้านตัดผมชายได้หรือไม่ 
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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. 

ไม่ได ้
เราทราบดีว่าร้านตดัผมชายเป็นสถานท่ีคุณรู้สึกผ่อนคลายและเต็มไปด้
วยมิตรภาพ แต่ในช่วงเวลาน้ี 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก  าหนดของระยะห่างทางกายภาพ 
เราจะอนุญาตให้เฉพาะคนท่ีมีก  าหนดการเขา้รับบริการเท่านั้นท่ีจะอยู่ใ
นร้านได ้ ขณะท่ีก  าลงัรับบริการอยู ่ เม่ือรับบริการเสร็จเรียบร้อย 
ลูกคา้จะตอ้งออกจากร้านไป 

 
 


