Nail Salons / Personal Care Facilities

Մատնահարդարման սրահներ / Անձնական
խնամքի հաստատություններ

Do I have to wear a mask?
Clients are required to wear face coverings at all
times while in the facility. You may remove the
face covering only when receiving a service that
involves that part of the face, such as a face wax.

Ես պե՞տք է դիմակ կրեմ:
Հաճախորդները հաստատությունում
գտնվելու ամբողջ ընթացքում պարտավոր
են դիմակ կրել: Դուք դիմակը կարող եք
հանել միայն այնպիսի ծառայություն
ստանալիս, որը ներառում է դեմքի այդ
մասը, օրինակ՝ մոմով դեմքի
մազահեռացման ժամանակ:
Նախքան սպասարկումը կչափվի՞ իմ
ջերմությունը:
Ջերմաչափումները կատարվում են
հաստատության հայեցողությամբ: Սակայն
հաստատություն ժամանելիս
հաճախորդների մոտ բանավոր կստուգվի
COVID-19 ախտանիշների առկայությունը:
Եթե հաճախորդի մոտ հայտնաբերվի որևէ
ախտանիշ, կամ նա հիվանդացած կամ
շփված լինի որևէ մեկի հետ, ով հիվանդացել
է, այցը կվերանշանակվի ոչ շուտ, քան 14 օր
հետո: Ստուգվող ախտանիշները կարող են
ներառել հազը, շնչարգելությունը և բարձր
ջերմությունը:

Will my temperature be taken before a service?
Temperature checks are at the discretion of the
establishment. However, clients will be verbally
screened for COVID-19 symptoms upon arrival.
If the customer is exhibiting any

symptoms, has been sick, or has been exposed to
someone who has been sick, the appointment is
rescheduled at least 14 days in the future.
Symptom checks may include coughing,
shortness of breath and fever.

Staff will also be screened for symptoms.

Աշխատակազմը նույնպես ախտանիշների
ստուգում է անցնելու:

Anyone feeling sick should stay home.

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

Can I get a manicure?
Yes.
Can I get a pedicure?
Yes.
Can I get eyelash extensions?
Yes.
Can I get a face wax?

Կարո՞ղ եմ մանիկյուր անել:
Այո:
Կարո՞ղ եմ պեդիկյուր անել:
Այո:
Կարո՞ղ եմ թարթիչներս երկարացնել:
Այո:
Կարո՞ղ եմ մոմով դեմքի մազահեռացում
անել։
Այո:
Կարո՞ղ եմ մոմով մարմնի մազահեռացում
անել։

Yes.
Can I get my body waxed?

Yes.
Can I get electrolysis?
Yes.
Can I get my makeup done?
Yes.
Can I get a facial?
Yes.
Can I get a tan?
Yes.

Այո:
Կարո՞ղ եմ էլեկտրոէպիլյացիա անել։
Այո:
Կարո՞ղ եմ մեյքափ անել։
Այո:
Կարո՞ղ եմ օգտվել դիմահարդարի
ծառայություններից:
Այո:
Կարո՞ղ եմ արևայրուք ստանալ։
Այո:

