VARIANCE FAQs

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អពំ ភាី ពនៅទីទទពីគ្នា

Dine-in Restaurants

ការបរិនភាគអាហារកាងុ នភាជនីយដ្ឋាន

Is dining in a restaurant safe?

នត្ើការបរិនភាគអាហារនៅនភាជនីយដ្ឋានមានសុវត្ថភាិ ពឬនទ?
បាទ/ច៎ា ស ការបរិនភាគអាហារនៅនភាជនីយដ្ឋានមានសុវត្ថិភាព ប្បសិននបើទំងន្ញៀវ
និងប្បត្ិបត្តិករនភាជនីយដ្ឋានអនុវត្តតាមពិធីសារប្ត្ួត្ពិនិត្យការឆ្លងនមនោគសុខភាពសា
ធារណៈ។ នោនធី Los Angeles
នឹងមិនដសែងរកការនបើកន ើងវិញនូវធាត្ុែ៏សំោន់ទនសហគមន៍របស់នយើងនទ
ប្បសិននបើនមប្ទិកដែលបង្ហាញពីការរីកចនប្មើនរបស់នយើងបានបង្ហាញពីអប្តាឆ្លងនមនោគ
COVID-19 ដែលមិនមានការប្ត្ួត្ពិនិត្យ។
បុដនតនដ្ឋយសារដត្ទំនាក់ទំនងរវាងមនុសសមាាក់នៅមនុសសមាាក់គឺជារនបៀបទនការរីកោល
ដ្ឋល COVID-19 នោនធីកំពុងកំណត្់ចំនួនមនុសសនៅតាមនភាជនីយដ្ឋាន
នដ្ឋយត្ប្មូវឱ្យមានការរកាចមាាយពីគ្នា និងការពាក់មាស់
និងពិធីសារប្ត្ួត្ពិនិត្យការឆ្លងថ្មីនៅកាុងនភាជនីយដ្ឋាន។

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.
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.

នត្ើការបរិនភាគអាហារនៅោងនប្ៅមានសុវត្ថភាិ ពជាងការបរិនភាគនៅផ្ទះឬនទ?

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.

នត្ើអកា រត្់ត្ប្ុ ត្ូវការពាក់មាស់ និង/ឬនប្សាមទែឬនទ?

Are all patrons required to receive a
temperature check upon entry?
It’s not required, but some restaurants
may choose to do this. However, patrons
should always make use of available

នត្ើន្ញៀវប្ត្វូ វាស់សត្ី ណ
ុ ា ភាពនៅនពលចូលឬនទ?

ទំងការបរិនភាគអាហារកាុងផ្ទះ
និងោងនប្ៅអាចមានសុវត្ថិភាពនៅនពលពិធីសារប្ត្ួត្ពិនិត្យការឆ្លងនមនោគសុ ខភាពសា
ធារណៈប្ត្ូវបានអនុវត្តតាម។

ោល់បុគគលិកនភាជនីយដ្ឋានទំងអស់គួរដត្កាត្់បនថយចំនួននពលនវលាដែលបានចំណា
យត្ិចបំផ្ុត្កាុងចមាាយប្បាំមួយជំហាន។ នដ្ឋយអាប្ស័យនលើការង្ហរដែលពួកនគនធែើ
និនោជិត្នឹងប្ត្ូវពាក់មាស់ របាំងការពារមុខ និង/ឬនប្សាមទែ
ប្បសិននបើពួកនគមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាកែទទ។

វាមិនចំបាច់នទ បុដនតនភាជនីយដ្ឋានខលះអាចនប្ជើសនរីសនធែើដបបននះ។
នទះោងណាក៏នដ្ឋយ ន្ញៀវគួរដត្នប្បើទឹកលាងទែដែលអាចនប្បើបានជានិចច

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.

នហើយប្ត្ូវពាក់មាស់នៅនពលមិនបរិនភាគ ឬផ្ឹក។ ប្បសិននបើអាកមានអារមមណ៍ថាឈឺ
សូមនៅផ្ទះ នហើយកុំនៅនភាជនីយដ្ឋាន។

Are bathrooms cleaned after each
use?
Bathrooms are required to be checked
regularly and must be cleaned on an
hourly basis with approved Environmental
Protection Agency (EPA) disinfectants.

នត្ើបនទប់ទកឹ ប្ត្វូ បានសមាាត្បនាទប់ពនី ប្បមើ តងៗដែរឬនទ?
បនទប់ទឹកត្ប្មូវឱ្យមានការប្ត្ួត្ពិនិត្យជាប្បចំ
នហើយប្ត្ូវសមាាត្ជាប្បចំោល់មួយនមាងមតង
នដ្ឋយនប្បើប្បដ្ឋប់សមាលប់នមនោគរបស់ទីភាាក់ង្ហរការពារបរិសាថន (EPA)
ដែលបានអនុញ្ញាត្។

Are new requirements in place for food នត្ើមានត្ប្មវូ ការថ្មនី ៅនឹងកដនលងសប្មាប់ការប្គប់ប្គងមាបូ អាហារដែរឬនទ?
handling?
ពិធសា
ី រសតីពីការប្គប់ប្គង
Existing food handling and food
preparations protocols already safeguard និងនរៀបចំអាហារប្ត្ូវបានការពារទល់នឹងជំងឺដែលបណាតលមកពីចំណីអាហារ
against foodborne illness
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.

What is the best way to pay?
Cashless transactions are strongly
encouraged.
Can I sit at the bar?
No. Bar area and countertop service is
not allowed.

នត្ើមនុឺ យុ មានសុវត្ថភាិ ពកាងុ ការនប្បប្ើ បាស់ឬនទ?
មុឺនុយដែលអាចនប្បើន ើងវិញបានប្ត្ូវបានសមាាត្
និងសមាលប់នមនោគបនាទប់ពីអត្ិថ្ិជននប្បើរួច។ ជនប្មើសជំនួសមានែូចជា កាតរមុឺនុយ
មុឺនុយនអ ិចប្ត្ូនិច
ឬមុឺនុយដែលអាចទញយកកាុងឧបករណ៍ចល័ត្គួរដត្ប្ត្ូវបានពិចរណានដ្ឋយនភាជនី
យដ្ឋាន។
នត្ើវធិ ីណាដែលលាបំផ្ត្ុ នែើមបីបង់ប្បាក់?
ប្បត្ិបត្តិការនដ្ឋយមិននប្បើសាច់ប្បាក់ប្ត្ូវបាននលើកទឹកចិត្តោងោល ំង។
នត្ើខអាញុំ ចអងគយុ នៅបារបានឬនទ?
នទ។ កដនលងបារ និងកដនលងអងគុយជិត្អាកលក់មិនប្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ន ើយ។

