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Գարեջրատների, Գինետների և Օղեգործարանների Վերաբացման համար 
Արձանագրություն․ Հավելված Y 

Ուժի մեջ է Հինգշաբթի, 2021թ․-ի Մայիսի 06-ի առավոտյան ժամը 12:01-ից 
 

Վերջին թարմացումները․ (Փոփոխությունները նշված են դեղին գույնով) 

5/5/2021․ Ներքին զբաղեցվածությունը կարող է ավելացվել մինչև 50% առավելագույն զբաղեցվածության 
կամ 200 անձի, որը որ ավելի քիչ է: Փակ տարածքում, մինչև վեց (6) տնային տնտեսությունների 
հաճախորդները կարող են նստել միասին վեց հոգանոց խմբում, եթե բոլորն էլ լիովին պատվաստված են: 
Բացօթյա տարածքում, մինչև ութ (8) տնային տնտեսությունների հաճախորդները կարող են նստել 
միասին ութ հոգանոց խմբում, եթե նրանք լիովին պատվաստված են: Հեռուստացույցները կարող են 
միացված լինել փակ և բաց ճաշասրահներում: 

 
COVID-19 դեպքերի մակարդակը, հոսպիտալացումը և մահվան դեպքերը որոշակիորեն նվազել են և թվում 
են հաստատուն, սակայն COVID-19-ը շարունակում է մեծ վտանգ առաջացնել համայնքների համար և բոլոր 
մարդկանցից և ձեռնարկություններից պահանջում է նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել և փոփոխել 
գործառնություններն ու գործողությունները` տարածման վտանգը նվազեցնելու համար: 
 
Լոս Անջելեսի Շրջանի` «Անվտանգ Տնտեսության Նահանգի Ծրագրի» «Դեղին Մակարդակ» մուտք գործելու 
պատճառով, այս արձանագրությունը թարմացվել է` վերացնելու որոշ տեղական գործունեության հատուկ 
սահմանափակումներ: Ձեռնարկությունները պետք է զգուշորեն շարունակեն և կատարեն սույն 
արձանագրության պահանջները՝ իրենց բիզնեսի շրջանակներում COVID-19-ի հավանական տարածումը 
նվազեցնելու համար: 
 
Այս արձանագրությունը և իր ստորև ներկայացվող պահանջները հատուկ են գինետների, գարեջրատների և 
օղեգործարանների վերաբացմանը` #1, #2, #4, #23 և #74 նահանգային ալկոհոլային արտոնագրերով, որոնք 
չունեն ռեստորանների հանրային առողջապահության թույլտվություն, և որտեղ չի տրամադրվում տեղում 
կերակուրների ծառայություն (լիարժեք սնունդ): Այդպիսի հաստատությունները կարող են այժմ բացվել 50% 
առավելագույն զբաղվածությամբ կամ 200 հոգով, որը որ ավելի պակաս լինի։ 

• Այն գարեջրատները, գինետները և օղեգործարանները, որոնք առաջարկում են տեղում սնվելու 
ծառայություններ, պետք է ենթարկվեն Ռեստորանների համար Արձանագրություններին․ Հավելված 
I ։ 

• Այն գարեջրատները, գինետները և օղեգործարանները, որոնք ներկայումս լիազորված են վաճառելու 
գարեջուր, գինի կամ ոգելից խմիչքներ, որոնք պետք է տարածքից դուրս սպառվեն, պետք է նաև 
հետևեն Մանրածախ Հաստատությունների համար Արձանագրություններին․ Հավելված B։ 

• Այն գարեջրատները, գինետները և օղեգործարանները, որոնք արտադրում են գարեջուր, գինի կամ 
ոգելից խմիչքներ, պարտավոր են հետևել Պահեստավորման, Արտադրման և Փոխադրման 
Հաստատությունների համար Արձանագրություններին․ Հավելված C։ 

• Գարեջրատները, գինետները և օղեգործարանները պետք է դադարեցնեն խաղային 
գործողությունները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, միայն բոուլինգի արահետներով, տեգերի 
տախտակներով և բիլիարդի սեղաններով, քանի դեռ այդ գործնեությունները թույլ չեն տվել բացել 
փոփոխված կամ լիարժեք գործողությամբ: 

• Գարեջրատները, գինետները և օղեգործարանները կարող են անցկացնել բացօթյա կենդանի 
ժամանցային միջոցառումներ՝ համաձայն Ռեստորանների արձանագրությունների: 
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Գինետները և գարեջրատները, որոնք արտադրում են գինի կամ գարեջուր գինու կամ գարեջրի համտեսման 
համար նախատեսված տարածքներում, որոնք ազատված են Կալիֆորնիայի Առողջապահության և 
Անվտանգության Օրենսգրքի 113789(c)(5) Հոդվածով որպես սննդամթերքի հաստատություն սահմանումից և 
չեն պահանջում գործնեության համար առողջապահության թույլտվություն, կարող են բաց լինել և բացօթյա, 
և փակ տարածքում համտեսների համար: Օղեգործարանները նույնպես կարող են բաց լինել և բացօթյա, և 
փակ տարածքում համտեսման համար: 
 

Սույն արձանագրության համաձայն գործող բոլոր գինետները, գարեջրատները և օղեգործարանները կարող 
են վարձակալել տարածք և կազմակերպել Մասնավոր Միջոցառումներ՝ համաձայն Նահանգի Մասնավոր 
Միջոցառումների Արձանագրության. Հավելված BB-ի: Բացի դրանից, մասնավոր միջոցառում 
կազմակերպող գինետունը, գարեջրատունը և օղեգործարանը պետք է փակ լինի կանոնավոր բիզնես-
գործունեության համար այն ժամանակահատվածում, երբ ընթանում է մասնավոր միջոցառումը: 
Գինետները, գարեջրատները և օղեգործարանները, որոնք ունեն մասնավոր միջոցառումների համար 
նախատեսված առանձին տարածք՝ ամբողջովին առանձին մուտքով և առանձին հարմարություններով, 
կարող են անցկացնել մասնավոր միջոցառում՝ պահպանելով գինետան, գարեջրատան և օղեգործարանի 
կանոնավոր գործունեությունը: Նման դեպքերում, երբ մասնավոր միջոցառումն անցկացվում է այն նույն 
ժամանակ, երբ ընթանում է կանոնավոր բիզնես-գործունեությունը, մասնավոր միջոցառման հյուրերը չեն 
կարող միախառնվել գինետան, գարեջրատան և օղեգործարանի մյուս այցելուների հետ: 
Մասնավոր միջոցառումները կարող են անցկացվել փակ տարածքներում միայն այն դեպքում, երբ բոլոր 
հյուրերը կամ ամբողջովին պատվաստված են COVID-19-ի դեմ, կամ նախքան միջոցառումը իրենց COVID-
19-ի թեստի արդյունքը բացասական է եղել՝ համաձայն Մասնավոր Միջոցառումների Արձանագրության: 
Մասնավոր միջոցառման բոլոր հյուրերը պետք է Գինետան, Գարեջրատան և Օղեգործարանի աշխատակցին 
ցույց տան ամբողջովին պատվաստման կամ COVID-19-ի թեստի (քթից կամ թքից ) բացասական արդյունքի 
ապացույց՝ նախքան մուտք գործելը Մասնավոր Միջոցառմանը: 
 
Խնդրում ենք նշել․ Այս արձանագրությունը նախատեսված չէ Բարերի համար (սա ներառում է նրանց, ովքեր 
ունեն ցածր ռիսկի ռեստորանային առողջապահության թույլտվություն): Հատուկ պահանջների համար 
անդրադարձեք՝ Վերաբացման Արձանագրություն Բարերի համար․ Հավելված Y-1 -ին։ 
 

COVID-19-ը հիմնականում տարածվում է այն ժամանակ, երբ մարդիկ ֆիզիկապես գտնվում են COVID-19-ով 
հիվանդ անձի մոտ կամ անմիջական կապ ունեն այդ անձի հետ: Երբ COVID-19-ով հիվանդ մարդիկ հազում, 
փռշտում, երգում, խոսում կամ շնչում են, նրանք առաջացնում են շնչառական կաթիլներ: Եվ, ըստ 
Վարակների Վերահսկման և Կանխարգելման Կենտրոնի, COVID-19-ի տարածման վտանգը մեծանում է 
ցանկացած պայմաններում, երբ անհատները հանում են դիմակները ուտելիս և խմելիս, և որտեղ ավելանում 
են անհատների փոխհարաբերությունները, ովքեր չեն ապրում նույն տնային տնտեսությունում: 

• Ամենացածր վտանգ․ Սննդամթերքի/ըմպելիքների ծառայությունը սահմանափակվում է 
մեքենաներով անցնելով-վերցնելով, առաքմամբ, դուրս բերմամբ և մայթեզրից վերցնելով։ 

• Հավելյալ վտանգ․ Ընդգծված են մեքենաներով անցնել-վերցնելը, առաքումը, դուրս բերումն ու 
մայթեզրից վերցնելը: Տեղում ճաշելու/խմիչքների ծառայությունը սահմանափակվում է բացօթյա 
նստատեղերով: Նստատեղերի քանակը նվազեցված է, որպեսզի սեղաններն ավելի հեռու լինեն 
իրարից: 

• Ավելի բարձր վտանգ․ Նստատեղերի քանակը նվազեցված է, որպեսզի սեղաններն ավելի հեռու լինեն 
իրարից: Եվ/կամ տեղում ճաշելու/խմելու ծառայություններ բացօթյա նստատեղերով, բայց սեղաններն 
իրարից ավելի հեռու չեն դրված։ 

• Ամենաբարձր վտանգ․ Տեղում ճաշելու/խմելու ծառայություններ փակ տարածքում՝ նստատեղերի 
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առկայությամբ։ Նստատեղերի քանակը չի կրճատվում, և սեղաններն իրարից ավելի հեռու չեն դրվում: 

Հաջորդող արձանագրություններում «տնային տնտեսություն» տերմինը սահմանվում է որպես «միասին` 
որպես մեկ կենդանի միավոր ապրող անձինք» և չպետք է ներառի ինստիտուցիոնալ խմբի կենցաղային 
իրավիճակներ, ինչպիսիք են հանրակացարանները, եղբայրությունները, վանքերը, միաբանությունները կամ 
բնակելի խնամքի հաստատությունները, ինչպես նաև չի ներառում բնակելի այնպիսի առևտրային 
հարմարություններ, ինչպիսիք են գիշերօթիկ տները, հյուրանոցները կամ մոթելները:1 «Աշխատակազմ» և 
«աշխատող» տերմինները ներառում են աշխատողների, կամավորների, պրակտիկանտների և 
վերապատրաստվողների, գիտնականների և բոլոր այլ անհատների, ովքեր աշխատանքներ են 
իրականացնում տեղում: «Այցելուներ» կամ «հաճախորդներ» տերմինը ենթադրում է ներառել 
հասարակության անդամներ և այլ անձինք, ովքեր անձնակազմ կամ աշխատողներ չեն, և ժամանակ են 
անցկացնում բիզնեսում կամ տեղում: «Հիմնարկություն», «տեղամաս» և «հաստատություն» 
հասկացությունները երկուսն էլ վերաբերում են շինությանը, տարածքին և հարակից ցանկացած շենքին կամ 
տարածքին, որտեղ իրականացվում են թույլատրված գործողություններ: “LACDPH”-ը Լոս Անջելես Շրջանի 
Հանրային Առողջապահության Վարչությունն է։ 
 
Նահանգի Հանրային Առողջապահության Պատասխանատուի կողմից գարեջրատների, գինետների և 
օղեգործարանների վրա դրված պայմաններից բացի, գարեջրատները, գինետները և օղեգործարանները 
նույնպես պետք է համապատասխանեն աշխատողների անվտանգության և վարակների վերահսկման այս 
արձանագրություններին: 
 
Խնդրում ենք նշել․ Այս փաստաթուղթը կարող է թարմացվել, երբ հավելյալ տեղեկություններ կամ ռեսուրսներ 
հասանելի դառնան, այնպես որ անպայման կանոնավոր կերպով ստուգեք Լոս Անջելես Շրջանի կայքը՝ 
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ սույն փաստաթղթի և հարակից ուղեցույցի ցանկացած 
թարմացման համար։ 
 

Այս ստուգաթերթը ներառում է. 
(1) Աշխատավայրի քաղաքականություն և գործառույթներ՝ աշխատողների առողջությունը 

պաշտպանելու համար 
(2) Ֆիզիկական հեռավորությունն ապահովելու միջոցառումներ 
(3) Վարակի վերահսկումն ապահովելու միջոցառումներ 
(4) Աշխատակիցների կամ հանրության հետ հաղորդակցություն 
(5) Կրիտիկական ծառայություններին հավասար մատչելիության ապահովման միջոցառումներ։ 

 
Ձեր հաստատության վերաբացման ցանկացած արձանագրություն մշակելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալ 
հինգ հիմնական ոլորտները։ 
 

Բոլոր ձեռնարկությունները, որոնց մասին խոսվում է այս արձանագրության մեջ, պետք է իրագործեն 
ստորև նշված բոլոր կիրառելի միջոցառումները և պատրաստ լինեն բացատրել տվյալ ձեռնարկության 

համար չիրականացված որևէ միջոցառման կիրառելի չլինելու պատճառը։ 

Ձեռնարկության անունը՝  

Հաստատության հասցեն՝  

Նախկին Առավելագույն Զբաղվածությունը՝   

Զբաղեցվածության սահմանը՝  

 
1 Լոս Անջելեսի Շրջանի Օրենսգիրք, Վերնագիր 22. §22.14.060 -  Ընտանեկան սահմանում: (Կարգ. 2019-0004 § 1, 2019) 
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F 
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Տեղադրման Ամսաթիվը՝  

A. ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ՝ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  
(ՆՇԵԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԲՈԼՈՐԸ) 

 Բոլորը, ովքեր կարող են իրենց աշխատանքային պարտականությունները կատարել տնից, 
հանձնարարվել է դա անել: 

 Խոցելի անձնակազմին (65 տարեկանից բարձր անձինք, հղի երեխաներ և քրոնիկական առողջական 
խնդիրներ ունեցողներ) նշանակվել է աշխատանք, որը հնարավորության դեպքում կարելի է կատարել 
տնից, և նրանք պետք է քննարկեն ցանկացած մտահոգություն իրենց բուժաշխատողի կամ 
մասնագիտական առողջապահական ծառայությունների հետ՝ աշխատավայր վերադառնալու 
վերաբերյալ համապատասխան որոշումներ կայացնելու համար։ 

 Բոլոր աշխատակիցներին ասվել է, որ հիվանդության կամ COVID-19-ով վարակված անձի հետ շփում 
ունենալու դեպքում չգան աշխատանքի։ 

 Իրականացվում են մուտքի ստուգումներ, նախքան աշխատակիցները, վաճառողները և առաքման 
աշխատակազմը կմտնեն աշխատավայր՝ համաձայն LACDPH-ի Մուտքի Ստուգումների ուղեցույցի։ 
Ստուգումները պետք է ներառեն հազի, շնչարգելության, դժվարացած շնչառության և ջերմության կամ 
դողի ստուգում, և պարզաբանում այն մասին, թե արդյոք այդ պահին անձին կարգադրված է մեկուսանալ 
կամ կարանտին պահպանել: Այս ստուգումները կարող են իրականացվել հեռակա կամ անձամբ՝ 
աշխատակցի ժամանման պահին։ Հնարավորության դեպքում աշխատավայրում պետք է կատարվի նաև 
ջերմաչափում։ 

o Բացասական Ստուգում (Թույլատրված է)։ Եթե վերջին 14 օրվա ընթացքում անձը չունի 
ախտանիշ(ներ) և չի շփվել COVID-19-ով հայտնի հիվանդի հետ, ապա այդ օրվա համար նրա 
մուտքը կարող է թույլատրվել։ 

o Դրական Ստուգում (Թույլատրված չէ): 
 Եթե անձը լիովին պատվաստված չէ 2 COVID-19-ի դեմ և վերջին 14 օրվա ընթացքում շփվել 

է COVID-19-ով հայտնի հիվանդի հետ կամ ներկայումս գտնվում է կարանտինային 
հրամանների տակ, ապա նա չի կարող մտնել կամ աշխատել տարածքում, և նրան պետք է 
անհապաղ ուղարկել տուն՝ կարանտին պահպանելու: Տրամադրեք նրանց կարանտինի 
համար հրահանգները, որոնք կարելի է գտնել՝ph.lacounty.gov/covidquarantine։ 

 Եթե անձն ունի վերը նշված ախտանիշներից որևէ մեկը կամ ներկայումս գտնվում է 
մեկուսացման հրամանների տակ, նա չի կարող մտնել կամ աշխատել տարածքում, և նրան 
պետք է անհապաղ տուն ուղարկել՝ տանը մեկուսանալու համար։ Տրամադրեք նրանց 
մեկուսացման համար հրահանգները, որոնք կարելի է գտնել՝ ph.lacounty.gov/covidisolation։ 

 Աշխատակիցներին տրամադրվում է տեղեկատվություն գործատուի կամ կառավարության կողմից 
հովանավորվող արձակուրդի նպաստների մասին, որոնք աշխատակիցը հնարավոր է իրավունք ունենա 
ստանալու, ինչը տանը մնալը ֆինանսապես ավելի կհեշտացներ։ Տե՛ս լրացուցիչ տեղեկություններ 
հիվանդության արձակուրդին օժանդակող պետական ծրագրերի և COVID-19-ի համար աշխատողների 
փոխհատուցման մասին՝ ներառյալ հիվանդության հիմքով արձակուրդ ստանալու աշխատակցի 
իրավունքները՝ համաձայն 2021 COVID-19 Հիվանդության Հիմքով Լրացուցիչ Արձակուրդի Վճարման 

 
2 Մարդիկ համարվում են COVID-19- ի դեմ լիովին պատվաստված երկու (2) կամ ավելի շաբաթ հետո, երբ նրանք ստացել են երկփուլ դեղաչափերի 
երկրորդ չափաբաժինը (օրինակ՝ Pfizer-BioNTech կամ Moderna), կամ երկու (2) կամ ավելի շաբաթ հետո, երբ նրանք ստացել են մեկ դեղաչափ 
պատվաստանյութ (օրինակ՝ Johnson and Johnson [J&J]/Janssen): 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
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Օրենքի: 
 Տեղեկանալուց հետո, որ մեկ կամ մի քանի աշխատակիցների թեստի պատասխանը դրական է, կամ 

նրանք ունեն ախտանիշներ, որոնք համընկնում են COVID-19-ի հետ (դեպք), գործատուն ունի ծրագիր 
կամ արձանագրություն, որպեսզի դեպքը (դեպքերը) մեկուսանան տանը, և պահանջեն աշխատավայրում 
դեպքի (դեպքերի) հետ շփում ունեցած բոլոր աշխատակիցների անհապաղ ինքնակարանտին: 
Գործատուի պլանը պետք է դիտարկի կարանտինի մեջ գտնվող բոլոր աշխատակիցների համար 
արձանագրություն COVID-19-ի թեստի հասանելիության կամ թեստավորման համար` որոշելու համար, 
թե արդյոք տեղի են ունեցել լրացուցիչ աշխատավայրի բռնկումներ, ինչը կարող է պահանջել COVID-19-
ի հսկողության լրացուցիչ միջոցառումներ: Տե՛ս հանրային առողջապահության 
ուղեցույցը աշխատավայրում COVID-19-ին արձագանքելու վերաբերյալ։ 

 Այն դեպքում, երբ սեփականատերը, ղեկավարը կամ օպերատորը 14 օրվա ընթացքում իմանա 
աշխատավայրում COVID-19-ի երեք (3) կամ ավելի դեպքերի մասին, գործատուն պետք է այդ բռնկման 
մասին հաղորդի Հանրային Առողջապահության Վարչություն ՝ (888) 397-3993 կամ (213) 240-7821 
հեռախոսահամարներով կամ առցանց՝ www.redcap.link/covidreport։ Եթե աշխատավայրում վարակի 
խումբ հայտնաբերվի, Հանրային Առողջապահության Վարչությունը նախաձեռնելու է վարակախմբի 
պատասխան, որը ներառում է վարակների վերահսկման ուղեցույցների և առաջարկությունների 
տրամադրում, տեխնիկական աջակցություն և տեղանքի հատուկ վերահսկման միջոցառումներ: 
Կնշանակվի Հանրային առողջապահության գործերի կառավարիչ վարակախմբի հետազոտության 
համար, որը կօգնի ուղղորդել հաստատության արձագանքը: 

 Այլոց հետ շփում ունեցող անձանց անվճար առաջակվում է համապատասխան դիմակ, որը ծածկում է 
քիթը և բերանը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս LAC DPH COVID-19-ի Դիմակների կայքէջը՝ 
http://publichealth. lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks։ Աշխատակիցը պարտավոր է աշխատանքային 
ամբողջ օրվա ընթացքում  կրել դիմակը, երբ շփվում է կամ հնարավոր է շփում ունենա այլոց հետ։ Այն 
աշխատակիցները, որոնց բժիշկը խորհուրդ է տվել չկրել դիմակ, պետք է կրեն ներքևի եզրին շղարշով 
դեմքի վահան, որպեսզի համապատասխանեն Նահանգի հրահանգներին, քանի դեռ նրանց 
կարգավիճակը դա թույլ է տալիս։ Նախընտրելի է, որ շղարշը ծածկի կզակը։ Միակողմանի փականով 
դիմակներ չպետք է կիրառվեն։ 

 Աշխատակիցներին հրահանգվել է դիմակի պատշաճ օգտագործման և խնամքի մասին, ներառյալ այն 
կրելը ինչպես քթի և բերանի վրայով, այնպես էլ դիմակների ամեն օր լվանալու կամ փոխելու 
անհրաժեշտությունը: 

 Դեմքի վահանները տրամադրվում են և պետք է կրեն բոլոր աշխատակիցները, որոնք ամբողջովին 
պատվաստված չեն և այն աշխատակիցները, ովքեր շփվում են կամ հնարավոր է շփվեն հաճախորդների 
հետ (սա ներառում է, բայց չի սահմանափակվում միայն հյուրընկալող և սպասարկող անձնակազմով, 
ովքեր շփվում են հաճախորդների, ինչպես նաև այլ աշխատակիցների հետ, ինչպիսիք են սպասք 
հավաքողները, ուղեկցորդները և այլոք, ովքեր կարող են մուտք գործել շենքի ճակատային հատված): 
Դեմքի վահանը պետք է կրել դիմակի հետ մեկտեղ։ Դիմակները այլոց պաշտպանում են կրողի 
կաթիլներից․ դեմքի վահանները կրողին են պաշտպանում այլոց կաթիլներից։ Դեմքի վահանները 
պարտադիր չեն այն աշխատակիցների համար, որոնք իրենց գործատուին ցույց են տալիս ամբողջովին 
պատվաստման ընդունելի ապացույց. դիմակ կրելը շարունակում է լինել անհրաժեշտ: Ամբողջովին 
պատվաստված աշխատողների համար, ովքեր COVID-19-ի դեմ ամբողջովին պատվաստված լինելու 
մասին ապացույց են ներկայացրել և նախընտրում են դեմքի վահան չկրել, գործատուն պետք է ստեղծի և 
գրավոր զեկույց պահի, որը կփաստագրի, որ այս աշխատողներից յուրաքանչյուրը իրենց ներկայացրել 
են ընդունելի ապացույց ամբողջովին պատվաստված լինելու մասին։ Գործատուից չի պահանջվում 
պահել ներկայացված ամողջովին պատվաստված լինելու մասին ապացույցի կրկնօրինակը։ 

o Մարդիկ համարվում են COVID-19-ի դեմ ամբողջովին պատվաստված 2 դեղաչափից բաղկացած 
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https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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պատվաստանյութի (Pfizer-BioNTech or Moderna) երկրորդ դեղաչափն ընդունելուց ≥2 շաբաթ անց, 
կամ մեկ դեղաչափից բաղկացած պատվաստանյութը ստանալուց ≥2 շաբաթ անց (Johnson and 
Johnson [J&J]/Janssen): 

o Հետևյալ տարբերակներն ընդունելի են աշխատակցի կողմից գործատուին որպես COVID-19-ի դեմ 
ամբողջովին պատվաստման ապացույց ներկայացնելու համար․ Պատվաստման քարտ (որը 
ներառում է պատվաստված անձի անունը, տրամադրված պատվաստանյութի տեսակը և վերջին 
դեղաչափի տրամադրման ամսաթիվը), ԿԱՄ պատվաստման քարտի լուսանկարը՝ որպես 
առանձին փաստաթուղթ, ԿԱՄ այցելուի պատվաստման քարտի լուսանկարը, որը պահպանված 
է հեռախոսի կամ էլեկտրոնային սարքի մեջ, ԿԱՄ պատվաստման մասին փաստաթուղթ 
առողջապահական ծառայություն տրամադրողից (որը ներառում է պատվաստված անձի անունը 
և հաստատում է, որ նա ամբողջովին պատվաստված է COVID-19-ի դեմ): 

 Դեմքի վահանները պետք է կրել, մաքրել և ախտահանել՝ ըստ արտադրողի ցուցումների։ 
 Դիմակների պատշաճ և ճշգրիտ կիրառությունը ապահովելու համար աշխատակիցներին արգելվում է 

ուտել կամ խմել իրենց ընդմիջումների համար նախատեսված ժամերից բացի այլ ժամերի, երբ նրանք 
կարող են ապահով կերպով հեռացնել դիմակները և մյուսներից պահպանել ֆիզիկական 
հեռավորություն: Ուտելու և խմելու ամբողջ ընթացքում աշխատակիցները պետք է մյուսներից 
պահպանեն առնվազն վեց ոտնաչափ հեռավորություն։ Նախընտրելի է ուտել և խմել բացօթյա 
տարածքներում և մյուսներից հեռու։ 

 Անհատական հաճախորդներին կամ խմբերին սպասարկող աշխատողների թիվը պետք է 
սահմանափակվի` համաձայն աշխատավարձի և ժամային կանոնակարգերի: 

 Զբաղվածությունը նվազեցված է, և աշխատակիցների միջև տարածությունը պետք է հասցվի 
առավելագույնի ցանկացած սենյակում կամ տարածքում, որոնք օգտագործվում են աշխատակիցների 
կողմից ճաշելու և/կամ ընդմիջումների համար: Դա իրականացվել է հետևյալ տարբերակներով. 

o Տեղադրել զբաղվածությունը սահմանող ցուցատախտակ, որը համապատասխանում է անձանց 
միջև սենյակներում կամ ընդմիջումների համար նախատեսված վայրերում առնվազն վեց 
ոտնաչափ թույլատրող հեռավորությանը, 

o Դասակարգել ընդմիջումների և ճաշելու ժամերն այնպես, որ նվազեցվի զբաղվածությունը 
սենյակներում և ճաշելու և ընդմիջումների համար նախատեսված տարածքներում, և 

o Տեղադրել սեղանները առնվազն ութ ոտնաչափ հեռավորությամբ, հեռացնել կամ ամրացնել 
նստատեղերը՝ նվազեցնելու համար զբաղվածությունը, հատակին տեղադրել նշաններ՝ 
ապահովելու հեռավորությունը և դասավորելու նստատեղերն այնպես, որ նվազագույնի հասցվի 
դեմ առ դեմ շփումը: Պատնեշների կիրառությունը խրախուսվոմ է հետագայում վարակի 
տարածումը կանխելու համար, սակայն չպետք է դիտարկվի որպես զբաղվածության նվազեցմանը 
կամ ֆիզիկական հեռավորության պահպանմանը փոխարինող միջոց: 

 Աշխատակիցներին հրահանգում են ապահովել ձեռքերի հիգիենայի պրակտիկան՝ ներառյալ ձեռքերի 
լվացման հաճախականությունը, ձեռքերի ախտահանման միջոցի կիրառումը և ձեռնոցի պատշաճ 
օգտագործումը: 

 Աշխատակիցներին թույլատրվում է հաճախ լվանալ ձեռքերը: 
 Աշխատակիցներին հիշեցնում են, որ հազը և փռշտոցը պետք է ծածկել անձեռոցիկով: Օգտագործված 

անձեռոցիկը պետք է նետել աղբարկղը և ձեռքերը անմիջապես լվանալ օճառով և տաք ջրով առնվազն 20 
վայրկյան: 

 Բոլոր աշխատակիցներին, վաճառողներին և առաքման անձնակազմին տրվել են հրահանգներ այլոց 
շրջապատում գտնվելիս ֆիզիկական հեռավորությունը պահպանելու և դեմքի դիմակները օգտագործելու 
վերաբերյալ։ 
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 Ընդմիջման սենյակները, զուգարանները և այլ ընդհանուր տարածքներն ախտահանվում են ստորև 
ներկայացված հաճախականությամբ, սակայն ոչ պակաս, քան օրը մեկ անգամ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում հետևյալ ժամանակացույցով. 

o Ընդմիջման սենյակներ            _____________________________________________________________ 
o Զուգարաններ                             _____________________________________________________________ 
o Այլ                        _____________________________________________________________ 

 Ախտահանիչները և հարակից նյութերը աշխատողներին հասանելի են հետևյալ վայր(եր)ում. 
__________________________________________________________________________________________ 

 COVID-19-ի դեմ արդյունավետ ձեռքի ախտահանիչ միջոցը հասանելի է բոլոր աշխատողներին հետևյալ 
վայր(եր)ում. 
__________________________________________________________________________________________ 

 Սույն Արձանագրության կրկնօրինակները բաժանվել են բոլոր աշխատակիցներին։ 
 Ընտրովի-Նկարագրել այլ միջոցառումներ․ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
B. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

Փակ Տարածքներ․ 
 Փակ նստատեղերով տարածքում հաճախորդների թիվը սահմանափակվում է ներքին զբաղեցվածության 

50%-ով կամ առավելագույնը 200 ներկաներով, որը որ ավելի ցածր է: Հնարավորության դեպքում 
կայանատեղերը վերաձևակերպվում են՝ կուտակումների կետերը սահմանափակելու և պատշաճ 
տարանջատումն ապահովելու համար: 

o Ճաշասրահում հաճախորդների առավելագույն քանակը սահմանափակվում է. 
_________________________ 

 Տարբեր սեղանների շուրջ նստած հաճախորդների միջև առնվազն 6 ոտնաչափ ֆիզիկական 
հեռավորություն ապահովելու համար սեղանները պետք է առնվազն վեց (6) ոտնաչափ հեռավորության 
վրա լինեն՝ չափելով մեկ սեղանի աթոռի մեջքի հատվածից մինչև հարակից սեղանի աթոռի մեջքի 
հատվածը, երբ հաճախորդները նստած են: Սա նաև հնարավորություն է տալիս ունենալ տարածք 
սեղանների միջև անցուդարձի համար և թույլ է տալիս դուրս հրել աթոռները՝ զբաղեցված սեղանի շուրջը 
նստած հաճախորդներով։ Օրգանական ապակին կամ այլ արգելքները չեն փոխարինում սեղանների և 
հաճախորդների միջև պահանջվող հեռավորությանը: Տե՛ս ստորև ներկայացվող «Նստատեղերի 
հաստատված պայմանավորվածությունների օրինակները՝ թույլատրելի զբաղվածության 
սահմաններում» բաժինը։ 

 Տեղում բացօթյա նստատեղերը մի սեղանի շուրջ պետք է սահմանափակվեն նույն խմբից ոչ ավելի, քան 
վեց (6) հոգով։ Փակ տարածքում սեղանի շուրջ նստած բոլոր մարդիկ պետք է լինեն նույն տնային 
տնտեսության անդամները և, այդպիսով, ստիպված չեն նստել միմյանցից վեց ոտնաչափ հեռավորության 
վրա: Նստեցնելուց առաջ հյուրընկալողը բանավոր կերպով պետք է տեղեկացնի խմբին, որ փակ 
տարածքում նույն սեղանի շուրջ բոլոր նստողները պետք է լինեն նույն տնային տնտեսությունից։ 

 Եթե խմբի բոլոր անդամները վկայեն և ապացուցեն, որ COVID-19-ի դեմ լիովին պատվաստվել են3, նրանք 
կարող են նստած լինել միասին, սեղանի շուրջ մինչև վեց (6) մարդ և մինչև վեց (6) տարբեր տնային 

 
3 Մարդիկ համարվում են COVID-19-ի դեմ ամբողջովին պատվաստված 2 դեղաչափից բաղկացած պատվաստանյութի (Pfizer-BioNTech or Moderna) 
երկրորդ դեղաչափն ընդունելուց ≥2 շաբաթ անց, կամ մեկ դեղաչափից բաղկացած պատվաստանյութը ստանալուց ≥2 շաբաթ անց (Johnson and Johnson 
[J&J]/Janssen): 
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տնտեսություններ: Հաճախորդները, որոնք վկայել են ամբողջական պատվաստումը, պետք է 
օպերատորին ցույց տան անհրաժեշտ ապացույցը, որը լուսանկարային նույնականացումն է և լիարժեք 
պատվաստումների ապացույցը, ինչպիսին է նրանց պատվաստումների քարտը (որը պարունակում է 
պատվաստված անձի անունը, տրամադրված COVID-19 պատվաստանյութի տեսակը և վերջին 
դեղաչափի ստացման ամսաթիվը), կամ նրանց պատվաստումների քարտի լուսանկարը՝ որպես 
առանձին փաստաթուղթ, կամ հեռախոսի կամ էլեկտրոնային սարքում պահված հաճախորդի 
պատվաստանյութի քարտի լուսանկարըը, կամ բժշկական խնամքի մատակարարից COVID-19-ի դեմ 
լիարժեք պատվաստման փաստաթուղթը՝ նախքան նրանք միասին կնստեն: 

 
Բացօթյա Տարածքներ․ 
 Բացօթյա ճաշասրահում հաճախորդների թիվը բավարար ցածր է ֆիզիկական հեռավորությունն 

ապահովելու համար: Սեղանները պետք է տեղադրված լինեն իրարից վեց (6) ոտնաչափ 
հեռավորությամբ՝ չափելով մեկ սեղանի աթոռի մեջքի հատվածից մինչև հարակից սեղանի աթոռի մեջքի 
հատվածը, երբ հաճախորդները նստած են: Սա նաև հնարավորություն է տալիս ունենալ տարածք  
սեղանների միջև և թույլատրում է դուրս հրել աթոռները՝ զբաղեցված սեղանի շուրջը նստած 
հաճախորդներով։ Օրգանական ապակին կամ այլ արգելքները չեն փոխարինում սեղանների և 
հաճախորդների միջև պահանջվող հեռավորությունը: Տե՛ս ստորև ներկայացվող «Նստատեղերի 
հաստատված պայմանավորվածությունների օրինակները թույլատրելի զբաղվածության 
սահմաններում» բաժինը։ Բացօթյա ճաշասրահում հաճախորդների առավելագույն քանակը 
սահմանափակվում է. _________, ինչպես որոշվում է նստատեղերի ընդհանուր քանակով, համաձայն  
վերոնշյալ կարգի նկարագրված սեղանների իրարից հեռու դասավորությամբ՝ ընդ որում յուրաքանչյուր 
սեղանի շուրջ առավելագույնը վեց (6) նստատեղով: 

 Տեղում բացօթյա նստատեղերը մի սեղանի շուրջ պետք է սահմանափակվեն նույն խմբից ոչ ավելի, քան 
ութ (8) հոգով։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր նստած են բացօթյա սեղանի շուրջ, կարող են լինել ոչ ավելի, քան 
երեք տարբեր տնային տնտեսություններից: Նստեցնելուց առաջ, 1) խմբի բոլոր անդամները պետք է 
ներկա լինեն, և 2) հյուրընկալողը բանավոր կերպով պետք է տեղեկացնի խմբին, որ նույն սեղանի շուրջ 
բոլոր նստողները պետք է լինեն ոչ ավելի, քան երեք տնային տնտեսություններից։ 

 Եթե խմբի բոլոր անդամները վկայեն և ապացուցեն, որ COVID-19-ի դեմ լիովին պատվաստվել են4, նրանք 
կարող են նստած լինել միասին, սեղանի շուրջ մինչև ութ (8) մարդ և մինչև ութ (8) տարբեր տնային 
տնտեսություններ: Հաճախորդները, որոնք վկայել են ամբողջական պատվաստումը, պետք է 
օպերատորին ցույց տան անհրաժեշտ ապացույցը, որը լուսանկարային նույնականացումն է և լիարժեք 
պատվաստումների ապացույցը, ինչպիսին է նրանց պատվաստումների քարտը (որը պարունակում է 
պատվաստված անձի անունը, տրամադրված COVID-19 պատվաստանյութի տեսակը և վերջին 
դեղաչափի ստացման ամսաթիվը), կամ նրանց պատվաստումների քարտի լուսանկարը՝ որպես 
առանձին փաստաթուղթ, կամ հեռախոսի կամ էլեկտրոնային սարքում պահված հաճախորդի 
պատվաստանյութի քարտի լուսանկարը կամ բժշկական խնամքի մատակարարից COVID-19-ի դեմ 
լիարժեք պատվաստման փաստաթուղթը՝ նախքան միասին նստելը: 

 Բացօթյա ցանկացած կառույց օգտագործող հաստատությունները պետք է համապատասխանեն 
Նահանգի՝ բացօթյա չափորոշիչների չափանիշներին, ինչպես նշված է Կալիֆորնիայի 
Առողջապահության Վարչության Բացօթյա Բիզնեսի համար Ժամանակավոր Կառույցների 
Օգտագործման մասին պարտադիր ուղեցույցում։ Բացօթյա կառույցները, որոնք չեն 
համապատասխանում Նահանգի՝ բացօթյա չափորոշիչների չափանիշներին, դասակարգվում են որպես 
փակ տարածություն և սահմանափակվում են 50% զբաղվածությամբ: 

 
4 Մարդիկ համարվում են COVID-19-ի դեմ ամբողջովին պատվաստված 2 դեղաչափից բաղկացած պատվաստանյութի (Pfizer-BioNTech or Moderna) 
երկրորդ դեղաչափն ընդունելուց ≥2 շաբաթ անց, կամ մեկ դեղաչափից բաղկացած պատվաստանյութը ստանալուց ≥2 շաբաթ անց (Johnson and Johnson 
[J&J]/Janssen): 
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Ընդհանուր Պահանջներ Բոլոր Հաստատությունների համար․ 
 Բոլոր հաճախորդները, ովքեր տեղում ժամանում են ներսում սպասարկման համար, պետք է ամրագրում 

ունենան: Հնարավորության դեպքում, անհրաժեշտ է նախազգուշացնել հաստատության ամրագրման 
համակարգին՝ նախապես զանգահարելով նստատեղերի/սպասարկման ամրագրումների քանակը 
հաստատելու համար: Յուրաքանչյուր խմբի համար կոնտակտային տվյալները հավաքվում են կամ 
ամրագրման պահին կամ տեղում, եթե դա հնարավոր է բիզնեսի բնականոն ընթացքի ժամանակ, 
որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր լինի կոնտակտների հետագծում իրականացնել։ 

o Բարերի վաճառասեղանները, որոնք օգտագործվում են ալկոհոլային խմիչքներ պատրաստելու 
կամ մատուցելու համար, փակ են վաճառասեղանի մոտ ըմպելիքների սպասարկման համար: 

o Հաճախորդները կարող են ուտել կամ խմել միայն այն ժամանակ, երբ նստած են սեղանի շուրջ՝ 
նախատեսված ճաշասրահում: Բոլոր հաճախորդները տեղում պետք է դիմակ կրեն, 
բացառությամբ, երբ նրանք ուտում կամ խմում են, երբ նստած են սեղանի շուրջ: 

 Մասնավոր Միջոցառումներ. 
o Գինետները, գարեջրատները և օղեգործարանները կարող են կազմակերպել Մասնավոր 

Միջոցառումներ (օր. ընդունելություններ, հանդիպումներ կամ բանկետներ) հաստատության 
փակ կամ բաօթյա տարածքներում այն պայմանով, որ այդպիսի մասնավոր միջոցառումները 
պետք է ամբողջովին համապատասխանեն Շրջանի Հանրային Առողջապահության Մասնավոր 
Միջոցառումների Արձանագրությանը՝ Հավելված BB-ին: 

o Եթե գինետունը, գարեջրատունը կամ օղեգործարանը չունեն մասնավոր միջոցառման համար 
նախատեսված առանձին տարածք՝ առանձին մուտքով, Մասնավոր Միջոցառումը կարող է 
անցկացվել միայն այն ժամանակ, երբ գինետունը, գարեջրատունը կամ օղեգործարանը փակ են 
կանոնավոր բիզնես-գործունեության համար: Այնուամենայնիվ, գինետները, գարեջրատները կամ 
օղեգործարանները, որոնք ունեն մասնավոր միջոցառման համար նախատեսված առանձին 
տարածք՝ առանձին մուտքով և առանձին հարմարություններով, կարող են անցկացնել մասնավոր 
միջոցառում՝ պահպանելով գինետան, գարեջրատան կամ օղեգործարանի կանոնավոր 
գործունեությունը, եթե նրանք կարողանան պահպանել լիակատար տարանջատում մասնավոր 
միջոցառման և այլ բիզնես-գործունեության միջև: Մասնավոր միջոցառման հյուրերը չեն կարող 
միախառնվել գինետան, գարեջրատան կամ օղեգործարանի այցելուների հետ: 

o Բացօթյա տարածքներում անցկացվող ցանկացած Մասնավոր Միջոցառման առավելագույն 
զբաղվածությունը կազմում է 200 մարդ և կարող է ավելացվել մինչև 400 մարդ, եթե բոլոր հյուրերի 
COVID-19-ի թեստի արդյունքը բացասական է եղել կամ նրանք ամբողջովին պատվաստված են 
COVID-19-ի դեմ՝ ինչպես սահմանված է Շրջանի Հանրային Առողջապահության Մասնավոր 
Միջոցառումների Արձանագրությամբ: Մասնավոր միջոցառումները կարող են անցկացվել 
գինետան, գարեջրատան կամ օղեգործարանի ներսում, միայն, եթե բոլոր հյուրերի COVID-19-ի 
թեստի արդյունքը բացասական է կամ նրանք ամբողջովին պատվաստված են COVID-19-ի դեմ, 
ինչպես սահմանված է Շրջանի Հանրային Առողջապահության Մասնավոր Միջոցառումների 
Արձանագրության՝ Հավելված BB-ով: Փակ տարածքներում անցկացվող ցանկացած Մասնավոր 
Միջոցառման առավելագույն զբաղվածությունը կազմում է 150 մարդ: 

o Եթե գինետունը, գարեջրատունը կամ օղեգործարանը գործում են այն նույն ժամանակ, երբ 
հաստատությունում ընթանում է Մասնավոր Միջոցառում, ապա գինետան, գարեջրատան կամ 
օղեգործարանի զբաղվածությունը և Մասնավոր Միջոցառման զբաղվածությունը հաշվարկվում 
են իրարից առանձին: 

 Թույլատրվում են բացօթյա կենդանի ժամանցային միջոցառումները։ Պետք է լինի նշաններով տեսանելի 
սահմանազատում՝ նստած հաճախորդների խմբերի և բեմի կամ ելույթ ունեցողի միջև առնվազն 12 
ոտնաչափ հեռավորություն ստեղծելու համար: Ելույթ ունեցողները պետք է հնարավորինս օգտագործեն 
խոսափողեր, որպեսզի կարողանան սահմանափակել ձայնային ելուստները (պրոյեկցիա), որոնք 
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նպաստում են ավելի շատ մասնիկների, աերոզոլների և կաթիլների արտանետմանը և ավելի հեռու 
տարածվելուն: Փակ տարածքում կենդանի ժամանցային միջոցառումները չեն թույլատրվում. 

 Երաժշտական Կատարողների համար․ 
o Երաժշտական կատարողները պետք է հնարավորության դեպքում դատարկեն ջրով փականները 

մեկանգամյա օգտագործման կամ թղթե սրբիչների վրա, իսկ դատարկելիս շրջվեն մյուսներից՝ 
հեղուկով աղտոտումից խուսափելու համար: Դատարկելուց հետո երաժիշտները պետք է դեն 
նետեն իրենց օգտագործած սրբիչները և լվանան ձեռքերը և/կամ օգտվեն ձեռքերի ախտահանիչ 
միջոցից: Եթե երաժիշտները ջրով փականները դատարկում են բազմակի օգտագործման 
սրբիչների վրա, ապա ներկայացմանը կամ փորձին բերելիս սրբիչները պետք է լինեն մաքուր, 
վերջում հեռացվեն երաժիշտի կողմից և դրվեն դրոշմված տարայի մեջ լվացման համար՝ հեռու 
մյուսներից, իսկ երաժիշտը պետք է լվանա ձեռքերը և / կամ օգտագործի ձեռքերի ախտահանիչ 
միջոց: 

o Կատարել  գործիքների մաքրում, ներառյալ՝ սրբել և փչել, տանը և ուրիշներից հեռու՝ 
օգտագործելուց առաջ և հետո: 

o Հնարավորության դեպքում գործիքները ընդհանուր մի՛ օգտագործեք: Դիտարկեք երաժիշտների 
օգնականներից աջակցության դադարեցումը, ինչպիսիք են՝ էջեր շրջողները կամ այլ անձինք, 
որոնք չեն կարող պահպանել առնվազն վեց ոտնաչափ հեռավորություն: 

o Ավելացրեք հեռավորությունը երգող կամ վանկարկող անձանց և այլոց միջև, կամ փողային/փչովի 
գործիքներով նվագողների և այլոց միջև մինչև 6 ոտնաչափից ավելի հեռավորություն դրսում և այն 
ժամանակ, երբ դիմակներ չեն կրում: Դիտարկեք արգելապատնեշների օգտագործումն այդպիսի 
դեպքերում՝ ավելացնելու հետագա տարանջատումը: 

o Փողային գործիքներ նվագողները, ըստ անհրաժեշտության, պետք է օգտվեն հավելյալ 
փոփոխություններից, ինչպիսիք են սարքեր` աերոզոլները բռնելու կամ գործիքից արտանետվող 
օդը վերահղելու համար: 

 Հաճախորդների պարելը շարունակվում է արգելվել: Ձայնագրված երաժշտությունը թույլատրվում է, բայց 
ձայնը պետք է լինի բավականաչափ ցածր, որպեսզի աշխատողները կարողանան լսել հաճախորդներին` 
պահպանելով իրենց հեռավորությունը: 

 Հեռուստացույցները կամ դրսում տեղադրված այլ էկրանները կարող են օգտագործվել ինչպես փակ 
տարածքում,  այնպես էլ բացօթյա` հաճախորդների դիտման համար: 

 Հնարավորության դեպքում տրամադրեք մեկ, հստակ նշանակված մուտք և առանձին ելքեր, որոնք կօգնեն 
պահպանել ֆիզիկական հեռավորությունը: 

 Ֆիզիկական հեռավորության ապահովման միջոցառումները պահպանվում են այնտեղ, որտեղ 
հաճախորդները կամ աշխատակիցները հերթ են կանգնում։ Սա ներառում է պահակակետերը և 
տերմինալները, հերթերը, պետքարանները, վերելակի նախասրահները, հյուրընկալող տրիբունաները և 
սպասասրահները, մեքենաների վալետ ծառայության կետերը և ցանկացած այլ տարածքներ, որտեղ 
հավաքվում են հաճախորդները: 

o Ժապավենի կամ այլ գծանշումների տեղադրում 6 ոտնաչափ ընդմիջումներով ցանկացած 
տարածքում, որտեղ հասարակության անդամները կարող են հերթ կազմել կամ կանգնել: 

o Ստեղծել ուղղորդված միջանցքներ և անցուղիներ ոտքով երթևեկության համար, 
հնարավորության դեպքում`աշխատողների և հաճախորդների միմյանց կողքով անցնելը 
բացառելու համար: 

o Հնարավորության դեպքում աշխատակիցը, ով դիմակ և դեմքի վահան է կրում, պետք է կանգնած 
լինի վերը նշված տարածքներում, բայց մոտակա հաճախորդներից առնվազն 6 ոտնաչափ 
հեռավորության վրա, որպեսզի վերահսկի ֆիզիկական հեռավորության պահպանման ընթացքի 
ապահովումը։ 
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 Հնարավորության դեպքում իրականացվել են տեխնոլոգիական լուծումներ անձանց միջև 
փոխազդեցությունը նվազեցնելու համար՝ բջջային պատվերներ և ընտրացանկի պլանշետներ, 
նստատեղի համար ժամանելու հաղորդագրություն, առանց հպվելու վճարման տարբերակներ: 

 Նախագծել հաճախորդների, առաքման վարորդների և աշխատակիցների միջև փոխգործակցություն` 
ֆիզիկական հեռավորություն ապահովելու համար: 

o Հատակը հաստատության ներսում և դրսում այն տարածքներում, որտեղ հաճախորդները, 
առաքման վարորդները կամ այլոք կարող են սպասել, գծանշված է՝ ֆիզիկական հեռավորությունը 
թույլ տալու և կիրառելու համար: 

o Հնարավորության դեպքում իրականացվել են վերցման և առաքման համար շփման 
գործընթացների և հյուրերի փոխազդեցության այլ էլեկտրոնային համակարգերի օգտագործում։ 

o Աշխատակիցների և հաճախորդների միջև փոխհարաբերությունները սահմանափակվում են 
առավելագույնը հինգ րոպեով՝ ըստ հնարավորության։ 

 Սահմանափակել կապը անձնակազմի և հաճախորդների միջև։ 
o Տեղադրել ֆիզիկական խոչընդոտներ, ինչպիսիք են միջնապատերը կամ ապակիները 

դրամարկղերի մոտ, հյուրընկալող կրպակներում, պատվերների սեղանների մոտ և այլն, որտեղ 
վեց ոտնաչափ ֆիզիկական հեռավորության պահպանումը դժվար է: 

o Սահմանափակել առանձին խմբերին սպասարկող աշխատակիցների քանակը։ 
 Չխրախուսել աշխատակիցներին և հաճախորդներին հավաքվել մեծ զբաղվածության այն վայրերում, 

ինչպիսիք են պետքարանները, միջանցքները, բարերը, ամրագրման և վարկային քարտերի 
տերմինալները և այլն: 

 Ֆիզիկական հեռավորության մասին արձանագրությունները պետք է օգտագործվեն ցանկացած 
գրասենյակային տարածքում, խոհանոցներում, մառաններում, սառնարանային սենյակներում կամ 
աշխատողների բարձր խտության այլ տարածքներում: 

o Ակնկալվում է պատահական շփում, սակայն նպատակն է սահմանափակել սա 15 րոպեից պակաս 
ժամանակով, նախընտրելի է 10 րոպե, և աշխատակիցները միշտ պետք է կրեն իրենց դիմակները: 

 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ՀԱՄՏԵՍՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
 Մաքուր բաժակ տրամադրեք յուրաքանչյուր համտեսման համար և հնարավորության դեպքում, 

խմիչքները մի լցրեք այն բաժակի մեջ, որը հաճախորդն արդեն օգտագործել է (հոտոտել, համտեսել և 
այլն): 

 Պետք է դադարեցվի կոմունալ աղբանոցների դույլերի, թքադույլերի և այլնի օգտագործումը: 
o Փոխարենը յուրաքանչյուր հյուրին տրամադրեք անհատական, մեկանգամյա օգտագործման 

բաժակներ, որպեսզի խուսափեք հյուրերի միջև թափթփված աղտոտումից: 
 Ըմպելիքների տարաների վզիկներով մի դիպեք գավաթներին, բաժակներին և այլն գինի, գարեջուր կամ 

ոգելից խմիչքներ լցնելիս: 
 Ձեռնարկեք միջոցներ, որպեսզի համոզվեք, որ խմբերի համտեսման նշանակված ժամադրությունները 

չեն համընկնում՝ նվազագույնի հասցնելու տարբեր խմբերի և վայրերի մարդկանց փոխգործակցությունը: 
 Դադարեցրեք շրջայցերը, որոնք միավորում են տարբեր տնային տնտեսությունների անհատներին 

շրջագայող նույն խմբում: Էքսկուրսավարները պետք է պահեն հաճախորդներից/այցելուներից առնվազն 
վեց ոտնաչափ ֆիզիկական հեռավորություն: 

 

C. ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
 

ՆԱԽՔԱՆ ԲԱՑՎԵԼԸ 
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 HVAC համակարգը ստուգվել է HVAC մասնագետի կողմից վերաբացումից առաջ 30 օրվա ընթացքում և 
գտնվում է լավ, աշխատանքային վիճակում. հնարավոր առավելագույն չափով օդափոխությունն 
ավելացվել է: Արդյունավետ օդափոխությունը փոքր աէրոզոլային փոխանցումը վերահսկելու 
ամենակարևոր միջոցներից մեկն է: 

o Դիտարկել շարժական բարձր արդյունավետությամբ օդը մաքրող սարքերի տեղադրումը, շենքի 
օդային զտիչների հնարավորինս բարձր արդյունավետության արդիականացումը և այլ 
փոփոխությունների իրականացումը` ավելացնելու բոլոր աշխատանքային տարածքներում 
արտաքին օդի և օդափոխության քանակը: 

o Մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս Կալիֆորնիայի Հանրային Առողջապահության 
Վարչության Ներքին միջավայրում օդափոխության, ֆիլտրման և օդի որակի միջանկյալ 
ուղեցույցը։ 

o Խնդրում ենք նկատի ունենալ․ Օդափոխումը և ներսի օդի որակի այլ բարելավումները լրացնում և 
չեն փոխարինում պարտադիր պաշտպանություններին, ներառյալ դեմքի ծածկոցներ կրելը 
(բացառությամբ բարձր վտանգի միջավայրերի, որոնք պահանջում են պատշաճ շնչառական 
պաշտպանություն), պահպանելով առնվազն վեց ոտնաչափ մարդկանց միջև հեռավորությունը, 
ձեռքերը հաճախակի լվանալը և սահմանափակող գործողությունները, որոնք համախմբում են 
տարբեր տնային տնտեսությունների մարդկանց: 

 Չաշխատող հաստատությունների համար տաք և սառը ջրի յուրաքանչյուր հարմարանքից հոսեցրեք 
հինգ րոպե տևողությամբ` վերաբացումից առաջ, որպեսզի հնացած ջուրը հաստատության 
սանտեխնիկայում փոխարինվի թարմ և անվտանգ ջրամատակարարմամբ: 

 Հաստատությունը մանրակրկիտ մաքրվել և ախտահանվել/վարակազերծվել է (օգտագործելով COVID-
19-ի դեմ օգտագործման համար հաստատված ապրանքներ), հատկապես եթե այն փակ է եղել: 

o Ձեռք բերել տարբերակներ երրորդ կողմի մաքրող ընկերության համար` անհրաժեշտության 
դեպքում մաքրման ավելացված պահանջարկին աջակցելու համար: 

 Այնպիսի տարածքներ, ինչպիսիք են բացօթյա և փակ ճաշասենյակները, հյուրընկալների տաղավարները 
և ըմպելիքների պատրաստման տարածքները, հագեցած են պատշաճ սանիտարական միջոցներով՝ 
ներառյալ ձեռքի ախտահանիչ և ախտահանող անձեռոցիկներ բոլոր աշխատակիցների համար, ովքեր 
ուղղակիորեն օգնում են հաճախորդներին: 

o Ապահովել սանիտարական հաստատությունների մշտական շահագործումը և 
պահեստավորումը և անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել լրացուցիչ օճառ, թղթե սրբիչներ և 
ձեռքի ախտահանող միջոց, երբ անհրաժեշտ է: 

o Խորհուրդ տալ տեղադրել անհպում ցողիչներ ձեռքի ախտահանիչ միջոցների, օճառի ցողիչների, 
թղթե սրբիչի և աղբարկղի համար: 

 Բեռնաթափման վայրերը նախատեսված են բարձր զբաղվածության շրջաններից հեռու` ստանալու 
առաքումներ: Ապրանքների առաքման համար, հնարավորության դեպքում անձանց կապը վերացվել է։ 

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ 
 Նախկինում հանրության համար հասանելի պետքարանները պետք է շարունակեն բաց մնալ 

հանրության առջև։ 
 Յուրաքանչյուր հերթափոխի սննդի մեկ աշխատակից նշանակված է վերահսկելու և կիրառելու լրացուցիչ 

մաքրման և ախտահանման ընթացակարգեր՝ ըստ անհրաժեշտության: 
 Պետքարանները պետք է ստուգվեն կանոնավոր կերպով և պետք է մաքրվեն և ախտահանվեն օրական 

առնվազն մեկ անգամ կամ այնքան հաճախ, որքան ըստ սահմանված կարգի անհրաժեշտ է EPA-ի կողմից 
հաստատված ախտահանիչների օգտագործման դեպքում: 

 Մշակվել և իրականացվում է հաճախակի հպման մակերեսների և մուտքի տարածքների մաքրման և 
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ախտահանման պլանը: 
o Ընդհանուր տարածքները և հաճախակի հպման ենթարկվող առարկաները՝ կապված 

հաճախորդների տեղափոխման և վճարման հետ (օրինակ՝ սեղաններ, դռան բռնակներ կամ 
բռնակներ, վարկային քարտերի ընթերցիչներ) օրական առնվազն մեկ անգամ վարակազերծվում 
են EPA-ի կողմից հաստատված ախտահանող միջոցներով: 

o Ավելացրեք մաքրումը և ախտահանումն այն մակերեսների համար, որոնք գտնվում են բարձր 
շփում նախատեսող վայրերում կամ այն վայրերում, որոնք ենթարկվում են դիմակներ չկրող 
անձանց ազդեցությանը: 

 Հաստատությունը պատշաճ կերպով մաքրվում և ախտահանվում/վարակազերծվում է (օգտագործելով 
COVID-19-ի դեմ օգտագործման համար հաստատված ապրանքներ) ամեն գիշեր։ Գրանցում է 
իրականացվում` հնարավորության սահմաններում կատարումը վերահսկելու համար: 

 Աուդիո ականջակալները և այլ սարքավորումները չեն օգտագործվում համատեղ աշխատողների միջև, 
քանի դեռ սարքավորումը պատշաճ կերպով ախտահանված չէ յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո: 
Խորհրդակցել սարքավորումների արտադրողների հետ` ախտահանման համապատասխան քայլերը 
որոշելու համար: 

 Սպասք լվացողները ապահովված են սարքավորումներով, որպեսզի պաշտպանեն իրենց աչքերը, քիթը և 
բերանը աղտոտումից` դիմակների, պաշտպանիչ ակնոցների և/կամ դեմքի վահանների 
համադրությամբ: Սպասք լվացողներին տրամադրվում են անթափանց գոգնոցներ, և պահանջվում է 
դրանք հաճախակի փոխել: Բազմակի օգտագործման պաշտպանիչ սարքավորումները, ինչպիսիք են 
դեմքի վահաններն ու ակնոցները, պետք է պատշաճ կերպով ախտահանվեն յուրաքանչյուր 
օգտագործման միջև: 

 Ձեռքերի ախտահանիչ միջոցներն ու աղբամանները հասարակության համար հասանելի են բացօթյա 
ճաշասրահի մուտքի մոտ կամ դրա մոտակայքում: 

 
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ/ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ 

 Հաճախորդներին հանձնարարվում է, որ նրանք պետք է կրեն դիմակներ, երբ նրանք չեն խմում․ սա 
ներառում է բացօթյա ճաշասրահ մուտք գործելը, բացօթյա ճաշասրահի ցանկացած վայրում քայլելը և 
դրսում գտնվող սանհանգույցներն օգտագործելը: Սա վերաբերում է բոլոր մեծահասակներին և երկու 
տարեկան և ավելի բարձր երեխաներին: Այն անհատները, ում բժիշկը խորհուրդ է տվել չկրել դիմակ, 
պետք է ներքևի եզրին շղարշով դեմքի վահան կրեն, որպեսզի համապատասխանեն Նահանգի 
հրահանգներին, քանի դեռ նրանց կարգավիճակը դա թույլ է տալիս։ Նախընտրելի է, որ շղարշը ծածկի 
կզակը։ Միակողմանի փականով դիմակներ չպետք է կիրառվեն։ Ձեր աշխատողների և այլ այցելուների 
անվտանգությունն ապահովելու համար պետք է դիմակը հասանելի դարձնել այն այցելուների համար, 
ովքեր առանց դրա են ժամանում։ 

o Հաճախորդները կարող են հանել դիմակները, երբ նստած են սեղանի շուրջ և խմում են: 
o Հաճախորդները պետք է նստած լինեն`ցանկացած ըմպելիք օգտագործելիս։ Հաճախորդները չեն 

կարող խմելիս շրջել կամ կանգնել: 
o Հաճախորդները, ովքեր հրաժարվում են դիմակներ կրելուց, կարող են մերժվել սպասարկումից և 

պահանջել նրանցից, որ հեռանան: 
 Հաճախորդների Հրահանգներ։ Հաստատությունները, հաճախորդների խմբերի միջև յուրաքանչյուր 

սեղան մաքրելուց հետո, սեղանին պետք է տեղադրեն ցուցանակ կամ քարտ (ոչ պակաս, քան 3 x 5 դյույմ) 
առնվազն հետևյալ կամ էապես նմանատիպ հրահանգներով. 
«Օգնեք մեզ բաց պահել մեր բիզնեսը, պաշտպանել մեր աշխատակազմին և պաշտպանել մեր 
հաճախորդներին՝ հետևելով մեր պարզ ցուցումներին. 

o Ձեր դիմակը հագեք, մինչև ձեր ըմպելիքները մատուցվեն և դրանք ավարտելուց հետո: 
o Հագեք ձեր դիմակը ամեն անգամ, երբ մատուցողը մոտենում է ձեր սեղանին: 
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o Հագեք ձեր դիմակը ամեն անգամ, երբ լքում եք ձեր սեղանը: 
o Լվացեք կամ ախտահանեք ձեր ձեռքերը։ 

Շնորհակալություն մեր աշխատակիցների և ձեզ պես հաճախորդների առողջությունը պաշտպանելու 
համար››: 
COVID-19 Սեղանի Վրայի Անվտանգության Գրաֆիկի օրինակը կարելի է գտնել և ներբեռնել այստեղ՝ 
http://publichealth. lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf։ 
Այլընտրանքներ, ինչպիսիք են ցուցանակը, թվային տախտակները, ի թիվս այլոց, կարող են օգտագործվել 
ըմպելիքների ծառայության տարածքում` տեղեկացնելու և հիշեցնելու հաճախորդներին այդ 
հրահանգների մասին, երբ նստած են հաստատության տարածքում: 

 Երաժշտության կամ հեռուստացույցի ձայնը ճշգրտվում է՝ ապահովելու համար, որ սպասարկող 
անձնակազմը կարողանա լսել հաճախորդի պատվերները՝ առանց հաճախորդի կողմը թեքվելու։ 

 Ախտանիշների ստուգումն իրականացվում է նախքան այցելուների հաստատություն մուտք գործելը։ 
Ստուգումները պետք է ներառեն հազի, շնչարգելության, դժվարացած շնչառության և ջերմության կամ 
դողի ստուգում, և պարզաբանում այն մասին, թե արդյոք այդ պահին անձին կարգադրված է մեկուսանալ 
կամ կարանտին պահպանել: Այս ստուգումները կարելի է անել անձամբ կամ այլընտրանքային 
մեթոդների միջոցով, ինչպիսիք են առցանց ստուգումը կամ հաստատության մուտքի մոտ փակցված 
ցուցանակների միջոցով, որոնց վրա նշվում է, որ այս ախտանիշներն ունեցող այցելուները չպետք է մուտք 
գործեն տվյալ տարածք։ 

o Բացասական Ստուգում (Թույլատրված է)։ Եթե վերջին 10 օրվա ընթացքում անձը չունի 
ախտանիշ(ներ) և չի շփվել COVID-19-ով հայտնի հիվանդի հետ, ապա այդ օրվա համար նրա 
մուտքը կարող է թույլատրվել։ 

o Դրական Ստուգում (Թույլատրված չէ): 
 Եթե վերջին 10 օրվա ընթացքում անձը շփվել է COVID-19-ով հայտնի հիվանդի հետ կամ 

ներկայումս գտնվում է կարանտինային հրամանների տակ, ապա նա չի կարող մտնել 
տարածք, և նրան պետք է անհապաղ ուղարկել տուն՝ կարանտին պահպանելու: 
Տրամադրեք նրանց կարանտինի համար հրահանգները, որոնք կարելի է 
գտնել՝ph.lacounty.gov/covidquarantine։ 

 Եթե անձն ունի վերը նշված ախտանիշներից որևէ մեկը կամ ներկայումս գտնվում է 
մեկուսացման հրամանների տակ, նա չի կարող մտնել տարածք, և նրան պետք է անհապաղ 
տուն ուղարկել՝ տանը մեկուսանալու համար։ Տրամադրեք նրանց մեկուսացման համար 
հրահանգները, որոնք կարելի է գտնել՝ ph.lacounty.gov/covidisolation։ 

 Սպասավորները, սպասք տեղափոխողները և այլ աշխատակիցներ, որոնք տեղափոխում են 
հաճախորդների կողմից օգտագործվող իրերը (կեղտոտ բաժակներ, ափսեներ, անձեռոցիկներ և այլն) 
կամ աղբի տոպրակները պետք է լվանան իրենց ձեռքերն այդ առաջադրանքներն ավարտելուց հետո: 

 Բազմակի օգտագործման ճաշացանկերը մաքրվում և ախտահանվում են հաճախորդների կողմից 
օգտագործման միջև: Պետք է հաշվի առնել այլընտրանքներ, ինչպիսիք են ստացիոնար ընտրացանկի 
տախտակները, էլեկտրոնային ընտրացանկերը, կամ մոբիլային սարքը ներբեռնելու ցանկերը: 

 Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո հաճախորդների նստատեղերը մաքրվում և ախտահանվում են: 
Նստատեղերը, սեղանները և սեղանի վրա գտնվող այլ իրերը պետք է լինեն մեկանգամյա օգտագործման 
կամ մաքրվեն/ախտահանվեն հաճախորդների օգտագործման միջև: Յուրաքանչյուր սեղան ունի կամ 
վերին ծածկոց, որը փոփոխվում է յուրաքանչյուր հյուրի միջև, կամ կոշտ ոչ ծակոտկեն մակերես, որը 
ախտահանվում է հյուրերի միջև: 

 Վերցնելու-տանելու տարաները լցվում են հաճախորդների կողմից և հասանելի են միայն ըստ պահանջի: 
 Խրախուսվում են անկանխիկ գործարքները: Հաստատության համար ողջամիտ լինելու դեպքում, 

հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռվում սահեցնել իրենց վարկային/դեբիտ քարտերը, իսկ 
քարտերի ընթերցիչները ամբողջությամբ ախտահանվում են յուրաքանչյուր հյուրի օգտագործման միջև: 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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 Հաճախորդների սեղաններին օգտագործված կեղտոտ սպիտակեղենը, ինչպիսիք են սփռոցներն ու 
անձեռոցիկները, պետք է հեռացվեն յուրաքանչյուր հաճախորդի օգտագործումից հետո: Կեղտոտ 
սպիտակեղենը ձեռք տալիս աշխատողները պետք է ձեռնոցներ կրեն: 

 Ընտրովի - Նկարագրել այլ միջոցառումներ (օրինակ՝ միայն տարեցների համար ժամեր տրամադրելը, ոչ 
պիկ ժամերի վաճառքի խթանումը). 
__________________________________________________________________________________________ 
 

D. ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 Սույն Արձանագրության, կամ հաստատության թողարկած Լոս Անջելեսի Շրջանի COVID-19 
Անվտանգության Համապատասխանության Վկայագրի կրկնօրինակը պետք է փակցված լինի 
հաստատության բոլոր հանրային մուտքերում: Լրացուցիչ տեղեկությունների կամ COVID-19-ի 
անվտանգության համապատասխանության ինքնավկայագրման ծրագիրն ավարտելու համար այցելեք 
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm։ Հաստատությունները, տեղում՝ հաստատությունում, 
պետք է պահեն Արձանագրությունների պատճենը վերանայման համար՝ ըստ պահանջի։ 

 Բոլոր մուտքերում տեղադրված է ցուցանակ, որը հիշեցնում է հաճախորդներին ռեստորան մուտք 
գործելիս պահպանել վեց ոտնաչափ ֆիզիկական հեռավորություն, լվանալ ձեռքերը կամ օգտագործել 
ախտահանիչ միջոց, դիմակ կրել, երբ չեն ուտում կամ խմում, և տանը մնալ, եթե նրանք հիվանդ են կամ 
ունեն COVID-19-ի ախտանիշներ: Լրացուցիչ ռեսուրսների և բիզնեսների կողմից օգտագործվող 
ցուցանակների օրինակների համար տե՛ս Շրջանի DPH COVID-19-ի Ուղեցույցի կայքէջը։ 

 Հաստատության առցանց վաճառակետերը (կայք, սոցիալական լրատվամիջոցներ և այլն) հստակ 
տեղեկատվություն են տրամադրում հաստատության ժամերի, դիմակների պահանջվող օգտագործման, 
նախնական պատվերի, ամրագրումների, կանխավճարների, տեղափոխման և/կամ առաքման հետ 
կապված քաղաքականության և այլ կարևոր հարցերի վերաբերյալ: 
 

E. ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 Ծառայությունները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն այցելուների/հաճախորդների համար, 
առաջնային են համարվել: 

 Գործարքները կամ ծառայությունները, որոնք կարող են առաջարկվել հեռակա կարգով, տեղափոխվել են 
առցանց: 

 Ձեռնարկվում են միջոցառումներ` ապահովելու ապրանքների և ծառայությունների մատչելիությունը այն  
հաճախորդների համար, ովքեր ունեն շարժունակության սահմանափակումներ և/կամ բարձր ռիսկի են 
ենթարկվում հանրային տարածքներում: 
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http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
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Վերը չներառված ցանկացած լրացուցիչ միջոցառում պետք է նշվի առանձին էջերի վրա, 
որոնք ձեռնարկությունը պետք է կցի սույն փաստաթղթին։ 

 

Այս Արձանագրության վերաբերյալ ցանկացած հարցերի, կամ մեկնաբանությունների դեպքում 
կարող եք կապ հաստատել հետևյալ անձի հետ․ 

 
Ձեռնարկության 
Կոնտակտային Անուն՝  

Հեռախոսահամար՝  

Վերջին Վերանայման 
Ամսաթիվը՝  
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Նստատեղերի Դիագրամների Օրինակներ 
Հետևյալ վեց (6) դիագրամները նախատեսված են օգտագործվելու, որպես փակ և բացօթյա տարածքներում 
նստելակարգի օրինակներ: Միջնապատերը չեն կարող օգտագործվել հաճախորդների միջև 
տարածությունը նվազեցնելու և նստատեղերի տարողունակությունը բարձրացնելու համար: Սեղանները 
եզրից եզր 8 ոտնաչափ առանձնացնելը պետք է ապահովի տարբեր ընտանքիների հաճախորդների միջև 
առնվազն 6 ոտնաչափ ֆիզիկական հեռավորություն: 
 

  

 

 

  

 

Կողք կողքի 
6 ոտնաչափ աթոռների միջև 
Աթոռի ծայրից մինչև աթոռի 
ծայրը 

6 
ոտնաչափ 

Ու ղղահայաց նստատեղեր 
6 ոտնաչափ հաճախորդի նստատեղի և կողքի 
սեղանի նստատեղի միջև 
Աթոռի ծայրից մինչ մյուս աթոռի ծայրը 
 

6 
ոտնաչափ 

 

6 
ոտնաչափ 

 

ԴԻԱԳՐԱՄ 2 

ԴԻԱԳՐԱՄ 3 
ԴԻԱԳՐԱՄ 4 

6 
ոտնաչափ 

 

6 
ոտնաչափ 

 
6 ոտնաչափ 

 6 + 
ոտնաչափ 

 

Կողք կողքի 
6 ոտնաչափ աթոռների հետևի կողմերի միջև 

Շ ախմատաձև նստատեղեր 
6 ոտնաչափ աթոռների միջև 
ամենամոտ կետում 
Ցանկացած ձևի սեղանի դեպքում 

ԴԻԱԳՐԱՄ 6 
ԴԻԱԳՐԱՄ 5 

6 ոտնաչափ 

 

Կոմունալ ոճի սեղան՝ առանց 
միջնապատերի 
6 ոտնաչափ այլ խմբի ամենամոտ անդամի 
միջև 
Աթոռի ծայրը աթոռի եզրին 

    

Տ աղավարներ 
Հաստատված 
տաղավարները 
կարող են թույլ 
տալ՝ 
հաճախորդների 
միջև առնվազն 6 
ոտնաչափ 
բաժանման 
հնարավորություն 

  

6 
ոտ

նա
չա

փ
 

ԴԻԱԳՐԱՄ 1 
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	Գարեջրատների, Գինետների և Օղեգործարանների Վերաբացման համար Արձանագրություն․ Հավելված Y
	Ուժի մեջ է Հինգշաբթի, 2021թ․-ի Մայիսի 06-ի առավոտյան ժամը 12:01-ից
	Վերջին թարմացումները․ (Փոփոխությունները նշված են դեղին գույնով)
	5/5/2021․ Ներքին զբաղեցվածությունը կարող է ավելացվել մինչև 50% առավելագույն զբաղեցվածության կամ 200 անձի, որը որ ավելի քիչ է: Փակ տարածքում, մինչև վեց (6) տնային տնտեսությունների հաճախորդները կարող են նստել միասին վեց հոգանոց խմբում, եթե բոլորն էլ լիովին պատվաստված են: Բացօթյա տարածքում, մինչև ութ (8) տնային տնտեսությունների հաճախորդները կարող են նստել միասին ութ հոգանոց խմբում, եթե նրանք լիովին պատվաստված են: Հեռուստացույցները կարող են միացված լինել փակ և բաց ճաշասրահներում:
	COVID-19 դեպքերի մակարդակը, հոսպիտալացումը և մահվան դեպքերը որոշակիորեն նվազել են և թվում են հաստատուն, սակայն COVID-19-ը շարունակում է մեծ վտանգ առաջացնել համայնքների համար և բոլոր մարդկանցից և ձեռնարկություններից պահանջում է նախազգուշական միջոցներ ձ...
	(1) Աշխատավայրի քաղաքականություն և գործառույթներ՝ աշխատողների առողջությունը պաշտպանելու համար
	(2) Ֆիզիկական հեռավորությունն ապահովելու միջոցառումներ
	(3) Վարակի վերահսկումն ապահովելու միջոցառումներ
	(4) Աշխատակիցների կամ հանրության հետ հաղորդակցություն
	(5) Կրիտիկական ծառայություններին հավասար մատչելիության ապահովման միջոցառումներ։
	Ձեր հաստատության վերաբացման ցանկացած արձանագրություն մշակելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալ հինգ հիմնական ոլորտները։
	Բոլոր ձեռնարկությունները, որոնց մասին խոսվում է այս արձանագրության մեջ, պետք է իրագործեն ստորև նշված բոլոր կիրառելի միջոցառումները և պատրաստ լինեն բացատրել տվյալ ձեռնարկության համար չիրականացված որևէ միջոցառման կիրառելի չլինելու պատճառը։
	Բոլոր ձեռնարկությունները, որոնց մասին խոսվում է այս արձանագրության մեջ, պետք է իրագործեն ստորև նշված բոլոր կիրառելի միջոցառումները և պատրաստ լինեն բացատրել տվյալ ձեռնարկության համար չիրականացված որևէ միջոցառման կիրառելի չլինելու պատճառը։
	 Բոլորը, ովքեր կարող են իրենց աշխատանքային պարտականությունները կատարել տնից, հանձնարարվել է դա անել:
	 Խոցելի անձնակազմին (65 տարեկանից բարձր անձինք, հղի երեխաներ և քրոնիկական առողջական խնդիրներ ունեցողներ) նշանակվել է աշխատանք, որը հնարավորության դեպքում կարելի է կատարել տնից, և նրանք պետք է քննարկեն ցանկացած մտահոգություն իրենց բուժաշխատողի կամ մաս...
	 Բոլոր աշխատակիցներին ասվել է, որ հիվանդության կամ COVID-19-ով վարակված անձի հետ շփում ունենալու դեպքում չգան աշխատանքի։
	 Իրականացվում են մուտքի ստուգումներ, նախքան աշխատակիցները, վաճառողները և առաքման աշխատակազմը կմտնեն աշխատավայր՝ համաձայն LACDPH-ի Մուտքի Ստուգումների ուղեցույցի։ Ստուգումները պետք է ներառեն հազի, շնչարգելության, դժվարացած շնչառության և ջերմության կամ...
	 Աշխատակիցներին տրամադրվում է տեղեկատվություն գործատուի կամ կառավարության կողմից հովանավորվող արձակուրդի նպաստների մասին, որոնք աշխատակիցը հնարավոր է իրավունք ունենա ստանալու, ինչը տանը մնալը ֆինանսապես ավելի կհեշտացներ։ Տե՛ս լրացուցիչ տեղեկություննե...
	 Տեղեկանալուց հետո, որ մեկ կամ մի քանի աշխատակիցների թեստի պատասխանը դրական է, կամ նրանք ունեն ախտանիշներ, որոնք համընկնում են COVID-19-ի հետ (դեպք), գործատուն ունի ծրագիր կամ արձանագրություն, որպեսզի դեպքը (դեպքերը) մեկուսանան տանը, և պահանջեն աշխատ...
	 Այն դեպքում, երբ սեփականատերը, ղեկավարը կամ օպերատորը 14 օրվա ընթացքում իմանա աշխատավայրում COVID-19-ի երեք (3) կամ ավելի դեպքերի մասին, գործատուն պետք է այդ բռնկման մասին հաղորդի Հանրային Առողջապահության Վարչություն ՝ (888) 397-3993 կամ (213) 240-7...
	 Այլոց հետ շփում ունեցող անձանց անվճար առաջակվում է համապատասխան դիմակ, որը ծածկում է քիթը և բերանը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս LAC DPH COVID-19-ի Դիմակների կայքէջը՝ http://publichealth. lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks։ Աշխատակիցը պարտա...
	 Ընդմիջման սենյակները, զուգարանները և այլ ընդհանուր տարածքներն ախտահանվում են ստորև ներկայացված հաճախականությամբ, սակայն ոչ պակաս, քան օրը մեկ անգամ աշխատանքային օրվա ընթացքում հետևյալ ժամանակացույցով.
	o Ընդմիջման սենյակներ            _____________________________________________________________
	o Զուգարաններ                             _____________________________________________________________
	o Այլ                         _____________________________________________________________
	 Ախտահանիչները և հարակից նյութերը աշխատողներին հասանելի են հետևյալ վայր(եր)ում.
	__________________________________________________________________________________________
	 COVID-19-ի դեմ արդյունավետ ձեռքի ախտահանիչ միջոցը հասանելի է բոլոր աշխատողներին հետևյալ վայր(եր)ում.
	__________________________________________________________________________________________
	 Սույն Արձանագրության կրկնօրինակները բաժանվել են բոլոր աշխատակիցներին։
	 Ընտրովի-Նկարագրել այլ միջոցառումներ․
	__________________________________________________________________________________________
	Փակ Տարածքներ․
	 Փակ նստատեղերով տարածքում հաճախորդների թիվը սահմանափակվում է ներքին զբաղեցվածության 50%-ով կամ առավելագույնը 200 ներկաներով, որը որ ավելի ցածր է: Հնարավորության դեպքում կայանատեղերը վերաձևակերպվում են՝ կուտակումների կետերը սահմանափակելու և պատշաճ տա...
	o Ճաշասրահում հաճախորդների առավելագույն քանակը սահմանափակվում է. _________________________
	 Տարբեր սեղանների շուրջ նստած հաճախորդների միջև առնվազն 6 ոտնաչափ ֆիզիկական հեռավորություն ապահովելու համար սեղանները պետք է առնվազն վեց (6) ոտնաչափ հեռավորության վրա լինեն՝ չափելով մեկ սեղանի աթոռի մեջքի հատվածից մինչև հարակից սեղանի աթոռի մեջքի հատ...
	 Տեղում բացօթյա նստատեղերը մի սեղանի շուրջ պետք է սահմանափակվեն նույն խմբից ոչ ավելի, քան վեց (6) հոգով։ Փակ տարածքում սեղանի շուրջ նստած բոլոր մարդիկ պետք է լինեն նույն տնային տնտեսության անդամները և, այդպիսով, ստիպված չեն նստել միմյանցից վեց ոտնաչա...
	 Եթե խմբի բոլոր անդամները վկայեն և ապացուցեն, որ COVID-19-ի դեմ լիովին պատվաստվել են2F , նրանք կարող են նստած լինել միասին, սեղանի շուրջ մինչև վեց (6) մարդ և մինչև վեց (6) տարբեր տնային տնտեսություններ: Հաճախորդները, որոնք վկայել են ամբողջական պատվաս...
	Բացօթյա Տարածքներ․
	 Բացօթյա ճաշասրահում հաճախորդների թիվը բավարար ցածր է ֆիզիկական հեռավորությունն ապահովելու համար: Սեղանները պետք է տեղադրված լինեն իրարից վեց (6) ոտնաչափ հեռավորությամբ՝ չափելով մեկ սեղանի աթոռի մեջքի հատվածից մինչև հարակից սեղանի աթոռի մեջքի հատվածը...
	 Տեղում բացօթյա նստատեղերը մի սեղանի շուրջ պետք է սահմանափակվեն նույն խմբից ոչ ավելի, քան ութ (8) հոգով։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր նստած են բացօթյա սեղանի շուրջ, կարող են լինել ոչ ավելի, քան երեք տարբեր տնային տնտեսություններից: Նստեցնելուց առաջ, 1) խմբի բ...
	 Եթե խմբի բոլոր անդամները վկայեն և ապացուցեն, որ COVID-19-ի դեմ լիովին պատվաստվել են3F , նրանք կարող են նստած լինել միասին, սեղանի շուրջ մինչև ութ (8) մարդ և մինչև ութ (8) տարբեր տնային տնտեսություններ: Հաճախորդները, որոնք վկայել են ամբողջական պատվաս...
	 Բացօթյա ցանկացած կառույց օգտագործող հաստատությունները պետք է համապատասխանեն Նահանգի՝ բացօթյա չափորոշիչների չափանիշներին, ինչպես նշված է Կալիֆորնիայի Առողջապահության Վարչության Բացօթյա Բիզնեսի համար Ժամանակավոր Կառույցների Օգտագործման մասին պարտադիր ...
	Ընդհանուր Պահանջներ Բոլոր Հաստատությունների համար․
	 Բոլոր հաճախորդները, ովքեր տեղում ժամանում են ներսում սպասարկման համար, պետք է ամրագրում ունենան: Հնարավորության դեպքում, անհրաժեշտ է նախազգուշացնել հաստատության ամրագրման համակարգին՝ նախապես զանգահարելով նստատեղերի/սպասարկման ամրագրումների քանակը հա...
	o Բարերի վաճառասեղանները, որոնք օգտագործվում են ալկոհոլային խմիչքներ պատրաստելու կամ մատուցելու համար, փակ են վաճառասեղանի մոտ ըմպելիքների սպասարկման համար:
	o Հաճախորդները կարող են ուտել կամ խմել միայն այն ժամանակ, երբ նստած են սեղանի շուրջ՝ նախատեսված ճաշասրահում: Բոլոր հաճախորդները տեղում պետք է դիմակ կրեն, բացառությամբ, երբ նրանք ուտում կամ խմում են, երբ նստած են սեղանի շուրջ:
	 Մասնավոր Միջոցառումներ.
	o Գինետները, գարեջրատները և օղեգործարանները կարող են կազմակերպել Մասնավոր Միջոցառումներ (օր. ընդունելություններ, հանդիպումներ կամ բանկետներ) հաստատության փակ կամ բաօթյա տարածքներում այն պայմանով, որ այդպիսի մասնավոր միջոցառումները պետք է ամբողջովին հա...
	o Գինետները, գարեջրատները և օղեգործարանները կարող են կազմակերպել Մասնավոր Միջոցառումներ (օր. ընդունելություններ, հանդիպումներ կամ բանկետներ) հաստատության փակ կամ բաօթյա տարածքներում այն պայմանով, որ այդպիսի մասնավոր միջոցառումները պետք է ամբողջովին հա...
	o Եթե գինետունը, գարեջրատունը կամ օղեգործարանը չունեն մասնավոր միջոցառման համար նախատեսված առանձին տարածք՝ առանձին մուտքով, Մասնավոր Միջոցառումը կարող է անցկացվել միայն այն ժամանակ, երբ գինետունը, գարեջրատունը կամ օղեգործարանը փակ են կանոնավոր բիզնես-...
	o Բացօթյա տարածքներում անցկացվող ցանկացած Մասնավոր Միջոցառման առավելագույն զբաղվածությունը կազմում է 200 մարդ և կարող է ավելացվել մինչև 400 մարդ, եթե բոլոր հյուրերի COVID-19-ի թեստի արդյունքը բացասական է եղել կամ նրանք ամբողջովին պատվաստված են COVID-1...
	o Եթե գինետունը, գարեջրատունը կամ օղեգործարանը գործում են այն նույն ժամանակ, երբ հաստատությունում ընթանում է Մասնավոր Միջոցառում, ապա գինետան, գարեջրատան կամ օղեգործարանի զբաղվածությունը և Մասնավոր Միջոցառման զբաղվածությունը հաշվարկվում են իրարից առան...
	 Թույլատրվում են բացօթյա կենդանի ժամանցային միջոցառումները։ Պետք է լինի նշաններով տեսանելի սահմանազատում՝ նստած հաճախորդների խմբերի և բեմի կամ ելույթ ունեցողի միջև առնվազն 12 ոտնաչափ հեռավորություն ստեղծելու համար: Ելույթ ունեցողները պետք է հնարավորի...
	 Երաժշտական Կատարողների համար․
	o Երաժշտական կատարողները պետք է հնարավորության դեպքում դատարկեն ջրով փականները մեկանգամյա օգտագործման կամ թղթե սրբիչների վրա, իսկ դատարկելիս շրջվեն մյուսներից՝ հեղուկով աղտոտումից խուսափելու համար: Դատարկելուց հետո երաժիշտները պետք է դեն նետեն իրենց օ...
	o Կատարել  գործիքների մաքրում, ներառյալ՝ սրբել և փչել, տանը և ուրիշներից հեռու՝ օգտագործելուց առաջ և հետո:
	o Հնարավորության դեպքում գործիքները ընդհանուր մի՛ օգտագործեք: Դիտարկեք երաժիշտների օգնականներից աջակցության դադարեցումը, ինչպիսիք են՝ էջեր շրջողները կամ այլ անձինք, որոնք չեն կարող պահպանել առնվազն վեց ոտնաչափ հեռավորություն:
	o Ավելացրեք հեռավորությունը երգող կամ վանկարկող անձանց և այլոց միջև, կամ փողային/փչովի գործիքներով նվագողների և այլոց միջև մինչև 6 ոտնաչափից ավելի հեռավորություն դրսում և այն ժամանակ, երբ դիմակներ չեն կրում: Դիտարկեք արգելապատնեշների օգտագործումն այդպ...
	o Փողային գործիքներ նվագողները, ըստ անհրաժեշտության, պետք է օգտվեն հավելյալ փոփոխություններից, ինչպիսիք են սարքեր` աերոզոլները բռնելու կամ գործիքից արտանետվող օդը վերահղելու համար:
	 Հաճախորդների պարելը շարունակվում է արգելվել: Ձայնագրված երաժշտությունը թույլատրվում է, բայց ձայնը պետք է լինի բավականաչափ ցածր, որպեսզի աշխատողները կարողանան լսել հաճախորդներին` պահպանելով իրենց հեռավորությունը:
	 Հեռուստացույցները կամ դրսում տեղադրված այլ էկրանները կարող են օգտագործվել ինչպես փակ տարածքում,  այնպես էլ բացօթյա` հաճախորդների դիտման համար:
	 Ֆիզիկական հեռավորության ապահովման միջոցառումները պահպանվում են այնտեղ, որտեղ հաճախորդները կամ աշխատակիցները հերթ են կանգնում։ Սա ներառում է պահակակետերը և տերմինալները, հերթերը, պետքարանները, վերելակի նախասրահները, հյուրընկալող տրիբունաները և սպասաս...
	o Ժապավենի կամ այլ գծանշումների տեղադրում 6 ոտնաչափ ընդմիջումներով ցանկացած տարածքում, որտեղ հասարակության անդամները կարող են հերթ կազմել կամ կանգնել:
	o Ստեղծել ուղղորդված միջանցքներ և անցուղիներ ոտքով երթևեկության համար, հնարավորության դեպքում`աշխատողների և հաճախորդների միմյանց կողքով անցնելը բացառելու համար:
	o Հնարավորության դեպքում աշխատակիցը, ով դիմակ և դեմքի վահան է կրում, պետք է կանգնած լինի վերը նշված տարածքներում, բայց մոտակա հաճախորդներից առնվազն 6 ոտնաչափ հեռավորության վրա, որպեսզի վերահսկի ֆիզիկական հեռավորության պահպանման ընթացքի ապահովումը։
	 Հնարավորության դեպքում իրականացվել են տեխնոլոգիական լուծումներ անձանց միջև փոխազդեցությունը նվազեցնելու համար՝ բջջային պատվերներ և ընտրացանկի պլանշետներ, նստատեղի համար ժամանելու հաղորդագրություն, առանց հպվելու վճարման տարբերակներ:
	 Նախագծել հաճախորդների, առաքման վարորդների և աշխատակիցների միջև փոխգործակցություն` ֆիզիկական հեռավորություն ապահովելու համար:
	o Հատակը հաստատության ներսում և դրսում այն տարածքներում, որտեղ հաճախորդները, առաքման վարորդները կամ այլոք կարող են սպասել, գծանշված է՝ ֆիզիկական հեռավորությունը թույլ տալու և կիրառելու համար:
	o Հնարավորության դեպքում իրականացվել են վերցման և առաքման համար շփման գործընթացների և հյուրերի փոխազդեցության այլ էլեկտրոնային համակարգերի օգտագործում։
	o Աշխատակիցների և հաճախորդների միջև փոխհարաբերությունները սահմանափակվում են առավելագույնը հինգ րոպեով՝ ըստ հնարավորության։
	 Սահմանափակել կապը անձնակազմի և հաճախորդների միջև։
	o Տեղադրել ֆիզիկական խոչընդոտներ, ինչպիսիք են միջնապատերը կամ ապակիները դրամարկղերի մոտ, հյուրընկալող կրպակներում, պատվերների սեղանների մոտ և այլն, որտեղ վեց ոտնաչափ ֆիզիկական հեռավորության պահպանումը դժվար է:
	o Սահմանափակել առանձին խմբերին սպասարկող աշխատակիցների քանակը։
	 Չխրախուսել աշխատակիցներին և հաճախորդներին հավաքվել մեծ զբաղվածության այն վայրերում, ինչպիսիք են պետքարանները, միջանցքները, բարերը, ամրագրման և վարկային քարտերի տերմինալները և այլն:
	 Ֆիզիկական հեռավորության մասին արձանագրությունները պետք է օգտագործվեն ցանկացած գրասենյակային տարածքում, խոհանոցներում, մառաններում, սառնարանային սենյակներում կամ աշխատողների բարձր խտության այլ տարածքներում:
	o Ակնկալվում է պատահական շփում, սակայն նպատակն է սահմանափակել սա 15 րոպեից պակաս ժամանակով, նախընտրելի է 10 րոպե, և աշխատակիցները միշտ պետք է կրեն իրենց դիմակները:
	 Մաքուր բաժակ տրամադրեք յուրաքանչյուր համտեսման համար և հնարավորության դեպքում, խմիչքները մի լցրեք այն բաժակի մեջ, որը հաճախորդն արդեն օգտագործել է (հոտոտել, համտեսել և այլն):
	 Պետք է դադարեցվի կոմունալ աղբանոցների դույլերի, թքադույլերի և այլնի օգտագործումը:
	o Փոխարենը յուրաքանչյուր հյուրին տրամադրեք անհատական, մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ, որպեսզի խուսափեք հյուրերի միջև թափթփված աղտոտումից:
	 Ըմպելիքների տարաների վզիկներով մի դիպեք գավաթներին, բաժակներին և այլն գինի, գարեջուր կամ ոգելից խմիչքներ լցնելիս:
	 Ձեռնարկեք միջոցներ, որպեսզի համոզվեք, որ խմբերի համտեսման նշանակված ժամադրությունները չեն համընկնում՝ նվազագույնի հասցնելու տարբեր խմբերի և վայրերի մարդկանց փոխգործակցությունը:
	 Դադարեցրեք շրջայցերը, որոնք միավորում են տարբեր տնային տնտեսությունների անհատներին շրջագայող նույն խմբում: Էքսկուրսավարները պետք է պահեն հաճախորդներից/այցելուներից առնվազն վեց ոտնաչափ ֆիզիկական հեռավորություն:
	 Չաշխատող հաստատությունների համար տաք և սառը ջրի յուրաքանչյուր հարմարանքից հոսեցրեք հինգ րոպե տևողությամբ` վերաբացումից առաջ, որպեսզի հնացած ջուրը հաստատության սանտեխնիկայում փոխարինվի թարմ և անվտանգ ջրամատակարարմամբ:
	 Հաստատությունը մանրակրկիտ մաքրվել և ախտահանվել/վարակազերծվել է (օգտագործելով COVID-19-ի դեմ օգտագործման համար հաստատված ապրանքներ), հատկապես եթե այն փակ է եղել:
	 Այնպիսի տարածքներ, ինչպիսիք են բացօթյա և փակ ճաշասենյակները, հյուրընկալների տաղավարները և ըմպելիքների պատրաստման տարածքները, հագեցած են պատշաճ սանիտարական միջոցներով՝ ներառյալ ձեռքի ախտահանիչ և ախտահանող անձեռոցիկներ բոլոր աշխատակիցների համար, ովքեր...
	 Բեռնաթափման վայրերը նախատեսված են բարձր զբաղվածության շրջաններից հեռու` ստանալու առաքումներ: Ապրանքների առաքման համար, հնարավորության դեպքում անձանց կապը վերացվել է։
	 Նախկինում հանրության համար հասանելի պետքարանները պետք է շարունակեն բաց մնալ հանրության առջև։
	 Յուրաքանչյուր հերթափոխի սննդի մեկ աշխատակից նշանակված է վերահսկելու և կիրառելու լրացուցիչ մաքրման և ախտահանման ընթացակարգեր՝ ըստ անհրաժեշտության:
	 Պետքարանները պետք է ստուգվեն կանոնավոր կերպով և պետք է մաքրվեն և ախտահանվեն օրական առնվազն մեկ անգամ կամ այնքան հաճախ, որքան ըստ սահմանված կարգի անհրաժեշտ է EPA-ի կողմից հաստատված ախտահանիչների օգտագործման դեպքում:
	 Մշակվել և իրականացվում է հաճախակի հպման մակերեսների և մուտքի տարածքների մաքրման և ախտահանման պլանը:
	 Հաստատությունը պատշաճ կերպով մաքրվում և ախտահանվում/վարակազերծվում է (օգտագործելով COVID-19-ի դեմ օգտագործման համար հաստատված ապրանքներ) ամեն գիշեր։ Գրանցում է իրականացվում` հնարավորության սահմաններում կատարումը վերահսկելու համար:
	 Աուդիո ականջակալները և այլ սարքավորումները չեն օգտագործվում համատեղ աշխատողների միջև, քանի դեռ սարքավորումը պատշաճ կերպով ախտահանված չէ յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո: Խորհրդակցել սարքավորումների արտադրողների հետ` ախտահանման համապատասխան քայլերը ո...
	 Սպասք լվացողները ապահովված են սարքավորումներով, որպեսզի պաշտպանեն իրենց աչքերը, քիթը և բերանը աղտոտումից` դիմակների, պաշտպանիչ ակնոցների և/կամ դեմքի վահանների համադրությամբ: Սպասք լվացողներին տրամադրվում են անթափանց գոգնոցներ, և պահանջվում է դրանք հ...
	 Ձեռքերի ախտահանիչ միջոցներն ու աղբամանները հասարակության համար հասանելի են բացօթյա ճաշասրահի մուտքի մոտ կամ դրա մոտակայքում:
	 Հաճախորդներին հանձնարարվում է, որ նրանք պետք է կրեն դիմակներ, երբ նրանք չեն խմում․ սա ներառում է բացօթյա ճաշասրահ մուտք գործելը, բացօթյա ճաշասրահի ցանկացած վայրում քայլելը և դրսում գտնվող սանհանգույցներն օգտագործելը: Սա վերաբերում է բոլոր մեծահասակն...
	o Հաճախորդները կարող են հանել դիմակները, երբ նստած են սեղանի շուրջ և խմում են:
	o Հաճախորդները պետք է նստած լինեն`ցանկացած ըմպելիք օգտագործելիս։ Հաճախորդները չեն կարող խմելիս շրջել կամ կանգնել:
	o Հաճախորդները, ովքեր հրաժարվում են դիմակներ կրելուց, կարող են մերժվել սպասարկումից և պահանջել նրանցից, որ հեռանան:
	 Հաճախորդների Հրահանգներ։ Հաստատությունները, հաճախորդների խմբերի միջև յուրաքանչյուր սեղան մաքրելուց հետո, սեղանին պետք է տեղադրեն ցուցանակ կամ քարտ (ոչ պակաս, քան 3 x 5 դյույմ) առնվազն հետևյալ կամ էապես նմանատիպ հրահանգներով.
	 Երաժշտության կամ հեռուստացույցի ձայնը ճշգրտվում է՝ ապահովելու համար, որ սպասարկող անձնակազմը կարողանա լսել հաճախորդի պատվերները՝ առանց հաճախորդի կողմը թեքվելու։
	 Սպասավորները, սպասք տեղափոխողները և այլ աշխատակիցներ, որոնք տեղափոխում են հաճախորդների կողմից օգտագործվող իրերը (կեղտոտ բաժակներ, ափսեներ, անձեռոցիկներ և այլն) կամ աղբի տոպրակները պետք է լվանան իրենց ձեռքերն այդ առաջադրանքներն ավարտելուց հետո:
	 Բազմակի օգտագործման ճաշացանկերը մաքրվում և ախտահանվում են հաճախորդների կողմից օգտագործման միջև: Պետք է հաշվի առնել այլընտրանքներ, ինչպիսիք են ստացիոնար ընտրացանկի տախտակները, էլեկտրոնային ընտրացանկերը, կամ մոբիլային սարքը ներբեռնելու ցանկերը:
	 Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո հաճախորդների նստատեղերը մաքրվում և ախտահանվում են: Նստատեղերը, սեղանները և սեղանի վրա գտնվող այլ իրերը պետք է լինեն մեկանգամյա օգտագործման կամ մաքրվեն/ախտահանվեն հաճախորդների օգտագործման միջև: Յուրաքանչյուր սեղան ուն...
	 Վերցնելու-տանելու տարաները լցվում են հաճախորդների կողմից և հասանելի են միայն ըստ պահանջի:
	 Խրախուսվում են անկանխիկ գործարքները: Հաստատության համար ողջամիտ լինելու դեպքում, հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռվում սահեցնել իրենց վարկային/դեբիտ քարտերը, իսկ քարտերի ընթերցիչները ամբողջությամբ ախտահանվում են յուրաքանչյուր հյուրի օգտագործման ...
	 Հաճախորդների սեղաններին օգտագործված կեղտոտ սպիտակեղենը, ինչպիսիք են սփռոցներն ու անձեռոցիկները, պետք է հեռացվեն յուրաքանչյուր հաճախորդի օգտագործումից հետո: Կեղտոտ սպիտակեղենը ձեռք տալիս աշխատողները պետք է ձեռնոցներ կրեն:
	 Ընտրովի - Նկարագրել այլ միջոցառումներ (օրինակ՝ միայն տարեցների համար ժամեր տրամադրելը, ոչ պիկ ժամերի վաճառքի խթանումը).
	__________________________________________________________________________________________
	 Հաստատության առցանց վաճառակետերը (կայք, սոցիալական լրատվամիջոցներ և այլն) հստակ տեղեկատվություն են տրամադրում հաստատության ժամերի, դիմակների պահանջվող օգտագործման, նախնական պատվերի, ամրագրումների, կանխավճարների, տեղափոխման և/կամ առաքման հետ կապված ք...
	 Ծառայությունները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն այցելուների/հաճախորդների համար, առաջնային են համարվել:
	 Գործարքները կամ ծառայությունները, որոնք կարող են առաջարկվել հեռակա կարգով, տեղափոխվել են առցանց:
	 Ձեռնարկվում են միջոցառումներ` ապահովելու ապրանքների և ծառայությունների մատչելիությունը այն  հաճախորդների համար, ովքեր ունեն շարժունակության սահմանափակումներ և/կամ բարձր ռիսկի են ենթարկվում հանրային տարածքներում:



