
VARIANCE FAQs ค ำถำมที่พบบ่อยเก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลง 
    

    

Dine-in Restaurants ร้ำนอำหำรทีม่ีกำรนั่งทำนในร้ำน 

    

Is dining in a restaurant safe? กำรนั่งทำนอำหำรในร้ำนอำหำรปลอดภัยหรือไม่? 

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. 

การรับประทานอาหารในร้านอาหารนั้นมีความปลอดภยัหากทั้งลูกคา้แ
ละผูป้ระกอบการร้านอาหารไดป้ฏิบติัตามระเบียบการควบคุมการติดเช้ื
อสาธารณสุข 
เทศมณฑลลอสแอนเจลิสจะไม่อนุญาตใหมี้การเปิดบริการภาคส่วนท่ีมี
ความส าคญักบัชุมชนของเราน้ีอีกคร้ัง 
หากมีตวัช้ีวดัท่ีบ่งบอกว่าเรายงัไม่สามารถควบคุมอตัราการติดเช้ือ 
COVID-19 ได ้

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.  

แต่เน่ืองจากการติดต่อกนัระหว่างบุคคลท าใหเ้กดิการแพร่กระจายของ 
COVID-19 
ดงันั้นเทศมณฑลจึงจ าเป็นตอ้งจ ากดัจ านวนคนในร้านอาหาร 
บงัคบัใหมี้ระยะห่างทางกายภาพ ตอ้งมีการใชห้นา้กากป้องกนัใบหนา้ 
และตอ้งใชร้ะเบียบในการควบคุมการติดเช้ือใหม่ในร้านอาหาร  

    

Is dining outdoors safer than dining 
indoors? 

กำรรับประทำนอำหำรกลำงแจ้งปลอดภัยกว่ำกำรรับประทำนในร่มหรื
อไม่ 

Both indoor and outdoor dining can be 
safe when Public Health infection control 
protocols are followed. 

การรับประทานอาหารทั้งในร่มและกลางแจง้จะมีความปลอดภยัเม่ือได้
มีการปฏิบติัตามระเบียบการควบคุมการติดเช้ือสาธารณสุข 

    

Do servers need to wear masks and/or 
gloves? 

พนักงำนเสิร์ฟจ ำเป็นต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยและ/หรือถุงมือหรือไม่ 

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. 

พนกังานในร้านอาหารทั้งหมดควรใช้เวลาท่ีอยู่ในระยะห่างหกฟุตจาก
แขกใหน้อ้ยท่ีสุด พนกังานจะตอ้งสวมหนา้กากผา้ป้องกนัใบหนา้ 
กระบงัป้องกนัใบหนา้ และ/หรือถุงมือ หากตอ้งมีการติดต่อกบัผูอ่ื้น 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบังานท่ีพวกเขาท า 

    

Are all patrons required to receive a 
temperature check upon entry? 

ลูกค้ำทกุคนจ ำเป็นต้องรับกำรตรวจวัดสอบอณุหภูมิร่ำงกำยเม่ือเข้ำมำร้
ำนหรือไม่ 

It’s not required, but some restaurants 
may choose to do this. However, patrons 
should always make use of available hand 
sanitizer, and wear a face covering when 
not eating or drinking. If you feel sick, 

ไม่จ าเป็น แต่ร้านอาหารบางแห่งอาจเลือกจะท าดว้ยตนเอง 
อย่างไรกต็าม ลูกคา้ควรใชผ้ลิตภณัฑท์  าความสะอาดมือท่ีมีอยู ่
และสวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้อยู่เสมอในตอนท่ีไม่ไดท้านอาหารหรื
อด่ืมเคร่ืองด่ืม หากคุณรู้สึกไม่สบาย โปรดอยู่ท่ีบา้น 
และอย่าเดินทางไปยงัร้านอาหาร 



please stay home and do not go to a 
restaurant. 

    

Are bathrooms cleaned after each use? มีกำรท ำควำมสะอำดห้องน ำ้ทกุคร้ังทีม่ีกำรใช้งำนหรือไม่ 

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

ตอ้งมีการตรวจตราหอ้งน ้าอย่างสม ่าเสมอ 
และตอ้งท าความสะอาดทุกชัว่โมงดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรคท่ีไดรั้บการรับร
องจาก Environmental Protection Agency 

(EPA) 
    

Are new requirements in place for food 
handling? 

มีข้อก ำหนดใหม่ในกำรจับต้องอำหำรหรือไม่ 

Existing food handling and food 
preparations protocols already safeguard 
against foodborne illness 

ระเบียบในการจบัตอ้งอาหารและการเตรียมอาหารท่ีมีอยู่ 
ไดช่้วยป้องกนัโรคท่ีเกดิจากอาหารเป็นส่ือเพียงพอแลว้ 

    

Are menus safe to use? กำรใช้เมนูอำหำรมีควำมปลอดภัยหรือไม่ 
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. 

จะมีการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือกบัเมนูอาหารแบบใชซ้ ้ าทุกคร้ัง 
ระหว่างการใชง้านของลูกคา้แต่ละราย 
สถานประกอบการควรพิจารณาใชท้างเลือกอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
เช่น กระดานแสดงเมนูอาหารท่ีเคล่ือนยา้ยไม่ได้ 
เมนูอาหารอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเมนูอาหารท่ีดาวนโ์หลดไปยงัอุปกรณ์พกพาได้ 

    

What is the best way to pay? วิธีช ำระเงินทีด่ีทีสุ่ดคืออะไร 

Cashless transactions are strongly 
encouraged. 

สนบัสนุนเป็นอย่างย่ิงใหท้  าธุรกรรมดว้ยเงินสด 

    

Can I sit at the bar? ฉันสำมำรถนั่งที่บำร์ได้หรือไม่ 

No. Bar area and countertop service is not 
allowed. 

ไม่อนุญาตใหใ้ชบ้ริการท่ีบริเวณบาร์และเคานเ์ตอร์ 

    

 


