VARIANCE FAQs

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ
THAY ĐỔI

Dine-in Restaurants

Nhà hàng ăn ngoài

Is dining in a restaurant safe?
Yes, dining in a restaurant is safe if both
patrons and restaurant operators follow
the Public Health infection control
protocols. Los Angeles County would not
have sought to reopen this critical element
of our community if the metrics that show
our progress indicated uncontrolled
COVID-19 infection rates.

Đi ăn ở nhà hàng có an toàn không?
Có, đi ăn ở nhà hàng sẽ an toàn nếu cả
khách vãng lai và nhân viên nhà hàng đều
tuân thủ các quy tắc về kiểm soát lây
nhiễm Sức khỏe cộng đồng. Hạt Los
Angeles sẽ đã không tìm cách mở cửa trở
lại loại cơ sở thiết yếu này trong cộng đồng
nếu các chỉ số thể hiện sự tiến triển của
chúng ta cho thấy tốc độ lây nhiễm
COVID-19 đang ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng do COVID-19 lây lan thông qua
tiếp xúc giữa người với người nên Hạt sẽ
hạn chế số người được ở trong nhà hàng,
bắt buộc phải giãn cách vật lý và đeo khẩu
trang, đồng thời yêu cầu triển khai các quy
tắc kiểm soát lây nhiễm mới tại nhà hàng.

But because person-to-person contact is
how COVID-19 spreads, the County is
limiting capacity in restaurants, mandating
physical distancing and face coverings
and requiring new infection control
protocols in restaurants.
Is dining outdoors safer than dining
indoors?
Both indoor and outdoor dining can be
safe when Public Health infection control
protocols are followed.

Đi ăn ngoài trời có an toàn hơn đi ăn
trong nhà không?
Đi ăn ở ngoài trời hay trong nhà thì cũng
đều an toàn miễn là các quy tắc về kiểm
soát lây nhiễm Sức khỏe cộng đồng được
tuân thủ.

Do servers need to wear masks and/or
gloves?
All restaurant workers should minimize the
amount of time spent within six feet of
guests. Depending on the work they do,
employees will be required to wear cloth
face coverings, face shields, and/or gloves
if they are in contact with others.

Người phục vụ có cần đeo khẩu trang
và/hoặc găng tay không?
Tất cả nhân viên của nhà hàng cần phải
giảm thiểu khoảng thời gian phục vụ khách
gần hơn 6 feet (1,8 m). Tùy vào công việc
của mình mà nhân viên sẽ được yêu cầu
đeo khẩu trang vải, mũ chắn giọt bắn
và/hoặc găng tay nếu họ tiếp xúc với
người khác.

Are all patrons required to receive a Tất cả khách vãng lai có được yêu cầu
temperature check upon entry?
kiểm tra thân nhiệt khi vào nhà hàng
không?
It’s not required, but some restaurants Việc này không bắt buộc, nhưng một nhà
may choose to do this. However, patrons hàng có thể chọn làm vậy. Tuy nhiên,

should always make use of available hand
sanitizer, and wear a face covering when
not eating or drinking. If you feel sick,
please stay home and do not go to a
restaurant.

khách vãng lai nên luôn tận dụng bình xịt
khử trùng tay sẵn có và đeo khẩu trang khi
không ăn uống. Nếu bạn cảm thấy ốm, vui
lòng ở nhà và không được tới nhà hàng.

Are bathrooms cleaned after each use? Phòng vệ sinh có được vệ sinh sau mỗi
lần sử dụng không?
Bathrooms are required to be checked Phòng vệ sinh được yêu cầu kiểm tra
regularly and must be cleaned on an thường xuyên và phải được vệ sinh hàng
hourly basis with approved Environmental giờ bằng các chất khử trùng được Cơ
Protection Agency (EPA) disinfectants.
quan Bảo vệ Môi sinh (EPA) phê duyệt.
Are new requirements in place for food
handling?
Existing food handling and food
preparations protocols already safeguard
against foodborne illness

Có triển khai các yêu cầu mới về xử lý
thức ăn không?
Các quy tắc hiện hành về xử lý và chế biến
thức ăn đã đang bảo vệ trước bệnh do đồ
ăn gây ra

Are menus safe to use?
Reusable menus are cleaned and
disinfected between each customer use.
Alternatives such as stationary menu
boards, electronic menus, or mobile
device downloadable menus should be
considered by establishments.

Menu có an toàn để sử dụng không?
Menu tái sử dụng được vệ sinh và khử
trùng sau mỗi lần được khách hàng sử
dụng. Cơ sở nên cân nhắc áp dụng các
biện pháp thay thế như bảng menu cố
định, menu điện tử hay menu tải xuống
trên thiết bị di động.

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

Cách thanh toán tốt nhất là gì?
strongly Chúng tôi đặc biệt khuyến khích giao dịch
không dùng tiền mặt.

Can I sit at the bar?
Tôi có thể ngồi tại quầy bar không?
No. Bar area and countertop service is not Không. Khu vực quầy bar và phục vụ tại
allowed.
mặt quầy không được cho phép.

