Museums,
Galleries,
Aquariums FAQs

Zoos,

and Հաճախ
տրվող
հարցեր՝
թանգարանների,
պատկերասրահների,
կենդանաբանական այգիների և
ակվարիումների վերաբերյալ

What are museums, galleries, zoos, Ի՞նչ են անում թանգարանները,
and aquariums doing to slow the պատկերասրահները,
spread of COVID-19?
կենդանաբանական այգիները և
ակվարիումները՝
դանդաղեցնելու
COVID-19-ի տարածումը:
Museums, galleries, zoos, and aquariums Թանգարանները, պատկերասրահները,
must ensure that all Public Health կենդանաբանական
այգիները
և
protocols are followed. Visitors and staff ակվարիումները պետք է հետևեն
are required to use face coverings and Հանրային
առողջապահության
practice physical distancing. To help slow վարչության կանոններին: Այցելուներից
the spread of COVID-19, the County is և աշխատակազմից պահանջվում է
limiting capacity in museums, galleries, դիմակներ
կրել
և
ֆիզիկական
zoos, and aquariums, to ensure that հեռավորություն պահպանել: COVID-19visitors observe limits in exhibit spaces ի տարածումը դանդաղեցնելու համար
and galleries.
Վարչական շրջանը սահմանափակում է
թանգարաններ,
պատկերասրահներ,
կենդանաբանական
այգիներ
և
ակվարիումներ
այցելուների
հոսքը՝
ցուցասրահներում
և
պատկերասրահներում սահմանափակ
թվով
այցելուների
ներկայություն
ապահովելու համար:
You should only visit a museum, gallery, Դուք
կարող
եք
թանգարաններ,
zoo or aquarium with members of your պատկերասրահներ,
own household.
կենդանաբանական
այգիներ
և
ակվարիումներ այցելել՝ միայն Ձեր տան
անդամների հետ:
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.

Ես պե՞տք է դիմակ կրեմ:
Այո, աշխատակազմը և այցելուները
պետք է դիմակ կրեն թանգարաններում,
պատկերասրահներում,
կենդանաբանական
այգիներում
և
ակվարիումներում
գտնվելու
ընթացքում: Դա վերաբերվում է բոլոր
չափահասներին և 2 տարեկանից բարձր
երեխաներին: Այս պահանջի առումով
բացառություն են կազմում միայն այն
մարդիկ,
ովքեր
ունեն
քրոնիկ

շնչառական հիվանդություններ կամ այլ
հիվանդություններ, որոնց դեպքում
դիմակ կրելը վնասակար է:
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.

Այդ
հաստատություններում
իմ
ջերմությունը չափելո՞ւ են:
Հնարավոր
է:
Որոշ
դեպքերում
ախտանիշների
ստուգումը
կիրականացվի մինչև հաստատություն
մտնելը:
Ախտանիշների
ստուգումը
պետք
է
ներառի
հազը,
շնչարգելությունը,
նորմայից բարձր
ջերմությունը
և
ցանկացած
այլ
ախտանիշ, որոնք կարող եք ունենալ: Այդ
ստուգումները կարող են կատարվել
հեռակա կամ առերես, երբ ժամանեք
հաստատություն:

Staff will also be screened for symptoms.

Աշխատակազմը
նույնպես
ախտանիշների ստուգում է անցնելու:

Anyone feeling sick should stay home.

Ցանկացած անձ, ով հիվանդ է, պետք է
տանը մնա:

Այցելուների
հոսքը
սահմանափակվելո՞ւ է:
Yes, capacity will be limited to allow for Այո,
այցելուների
հոսքը
physical distancing.
սահմանափակվելու է՝ ֆիզիկական
հեռավորություն ապահովելու համար:
Will capacity be limited?

Are tours and live demonstrations Հասանելի՞
են
արդյոք
available?
էքսկուրսիաներ
և
կենդանի
ցուցադրություններ:
Yes, as long as the group is limited to Այո, եթե խումբը սահմանափակվում է
members of a single household. In same- նույն տան անդամներով: Նույն տան
household tours or demonstrations, անդամների համար իրականացվող
guides must maintain at least six feet of տուրերի
կամ
կենդանի
physical distance from guests.
ցուցադրությունների
ժամանակ
էքսկուրսավարները պետք է հյուրերից
առնվազն
վեց
ոտնաչափ
հեռավորություն պահպանեն:
The viewing areas for live demonstrations,
animal shows, etc. must be reconfigured
so that physical distancing can be
maintained between household units.

Կենդանի
ներկայացումների,
կենդանիների
մասնակցությամբ
ցուցադրությունների և այլ դիտման
տարածքները
պետք
է
այնպես

վերադասավորել, որ հնարավոր լինի
տան անդամների միջև ֆիզիկական
հեռավորություն պահպանել:
Can I interact with the touchable Կարո՞ղ եմ դիպչել ցուցանմուշների,
exhibits?
որոնց սովորական պայմաններում
թույլատրված էր ձեռք տալ:
Visitors should not engage with hands-on Այցելուները չպետք է ձեռքով դիպչեն
displays.
ցուցանմուշներին:
Can I visit the theaters inside Կարո՞ղ
եմ
թանգարաններում,
museums, galleries, aquariums, and պատկերասրահներում,
zoos?
ակվարիումներում
և
կենդանաբանական
այգիներում
գտնվող թատրոններ այցելել:
No, theaters are closed at this time.
Ոչ, այս պահին թատրոնները փակ են:
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.

Կարո՞ղ եմ սնվել սրճարաններում:
Այո, Դուք կարող եք սնվել մշակույթային
հաստատություններում
առկա
ռեստորաններում, եթե դրանք բաց են:
Բոլոր ռեստորանները պետք է հետևեն
Հանրային
առողջապահության
վարչության գործող պահանջներին:
Մինչ գնալը՝ խնդրում ենք դա ճշտել
տվյալ հաստատությունից:

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

Էքսկուրսիաներ թույլատրվո՞ւմ են:
Մեծ խմբերով էքսկուրսիաներ չեն
թույլատրվում: Դուք կարող եք այդ
վայրեր այցելել միայն Ձեր տան
անդամների հետ:
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