VARIANCE FAQs

คำถำมที่พบบ่ อยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง

Dine-in Restaurants

ร้ ำนอำหำรทีม่ ีกำรนั่งทำนในร้ ำน

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.

กำรนั่งทำนอำหำรในร้ ำนอำหำรปลอดภัยหรื อไม่ ?
การรับประทานอาหารในร้านอาหารนั้นมีความปลอดภัยหากทั้งลูกค้าแ
ละผูป้ ระกอบการร้านอาหารได้ปฏิบตั ิตามระเบียบการควบคุมการติดเชื้
อสาธารณสุ ข
เทศมณฑลลอสแอนเจลิสจะไม่อนุญาตให้มีการเปิ ดบริ การภาคส่ วนที่มี
ความสาคัญกับชุมชนของเรานี้อีกครั้ง
หากมีตวั ชี้วดั ที่บ่งบอกว่าเรายังไม่สามารถควบคุมอัตราการติดเชื้อ
COVID-19 ได้
แต่เนื่องจากการติดต่อกันระหว่างบุคคลทาให้เกิดการแพร่ กระจายของ
COVID-19
ดังนั้นเทศมณฑลจึงจาเป็ นต้องจากัดจานวนคนในร้านอาหาร
บังคับให้มีระยะห่างทางกายภาพ ต้องมีการใช้หน้ากากป้ องกันใบหน้า
และต้องใช้ระเบียบในการควบคุมการติดเชื้อใหม่ในร้านอาหาร

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 กำรรับประทำนอำหำรกลำงแจ้ งปลอดภัยกว่ ำกำรรับประทำนในร่ มหรื
indoors?
อไม่
Both indoor and outdoor dining can be การรับประทานอาหารทั้งในร่ มและกลางแจ้งจะมีความปลอดภัยเมื่อได้
safe when Public Health infection control มีการปฏิบตั ิตามระเบียบการควบคุมการติดเชื้อสาธารณสุ ข
protocols are followed.
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.

พนักงำนเสิ ร์ฟจำเป็ นต้ องสวมหน้ ำกำกอนำมัยและ/หรื อถุงมือหรื อไม่
พนักงานในร้านอาหารทั้งหมดควรใช้เวลาที่อยู่ในระยะห่างหกฟุตจาก
แขกให้นอ้ ยที่สุด
พนักงานจะต้องสวมหน้ากากผ้าป้ องกันใบหน้า
กระบังป้องกันใบหน้า และ/หรื อถุงมือ หากต้องมีการติดต่อกับผูอ้ ื่น
ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั งานที่พวกเขาทา

Are all patrons required to receive a ลูกค้ำทุกคนจำเป็ นต้ องรับกำรตรวจวัดสอบอุณหภูมิร่ำงกำยเมื่อเข้ ำมำร้
temperature check upon entry?
ำนหรื อไม่
แต่ร้านอาหารบางแห่งอาจเลือกจะทาด้วยตนเอง
It’s not required, but some restaurants ไม่จาเป็ น
may choose to do this. However, patrons อย่างไรก็ตาม
ลูกค้าควรใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมือที่มีอยู่
should always make use of available hand และสวมหน้ากากป้ องกันใบหน้าอยู่เสมอในตอนที่ไม่ได้ทานอาหารหรื
sanitizer, and wear a face covering when
อดื่มเครื่ องดื่ม
หากคุณรู ้สึกไม่สบาย
โปรดอยู่ที่บา้ น
not eating or drinking. If you feel sick,
และอย่าเดินทางไปยังร้านอาหาร

please stay home and do not go to a
restaurant.
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.

มีกำรทำควำมสะอำดห้ องนำ้ ทุกครั้งทีม่ ีกำรใช้ งำนหรื อไม่
ต้องมีการตรวจตราห้องน้ าอย่างสม่าเสมอ
และต้องทาความสะอาดทุกชัว่ โมงด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับการรับร
องจาก Environmental Protection Agency
(EPA)

Are new requirements in place for food มีข้อกำหนดใหม่ ในกำรจับต้ องอำหำรหรื อไม่
handling?
Existing food handling and food ระเบียบในการจับต้องอาหารและการเตรี ยมอาหารที่มีอยู่
preparations protocols already safeguard ได้ช่วยป้ องกันโรคที่เกิดจากอาหารเป็ นสื่ อเพียงพอแล้ว
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
encouraged.

กำรใช้ เมนูอำหำรมีควำมปลอดภัยหรื อไม่
จะมีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อกับเมนูอาหารแบบใช้ซ้ าทุกครั้ง
ระหว่างการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
สถานประกอบการควรพิจารณาใช้ทางเลือกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เช่น
กระดานแสดงเมนูอาหารที่เคลื่อนย้ายไม่ได้
เมนูอาหารอิเล็กทรอนิกส์
หรื อเมนูอาหารที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์พกพาได้

วิธีชำระเงินทีด่ ีทสี่ ุ ดคืออะไร
strongly สนับสนุนเป็ นอย่างยิ่งให้ทาธุ รกรรมด้วยเงินสด

Can I sit at the bar?
ฉันสำมำรถนั่งที่บำร์ ได้ หรื อไม่
No. Bar area and countertop service is not ไม่อนุญาตให้ใช้บริ การที่บริ เวณบาร์และเคาน์เตอร์
allowed.

