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Արձանագրություն Ռեստորանների Համար․ Հավելված I

Ուժի Մեջ է՝ 2021թ, Մայիսի 6, Հինգշաբթի, Առավոտյան 12:01-ի Դրությամբ
Վ ե րջին Թարմացումները. (Փոփոխությունները նշված են դեղին գույնով)

չէ

5/5/2021.

Աշխատակիցների համար, ովքեր ամբողջովին պատվաստված են և նախընտրում են իրենց
դիմակից բացի չկրել դեմքի վահան, գործատուները պետք է հաստատեն և փաստաթղթերով
հիմնավորեն աշխատակցի ամբողոջվին պատվաստված լինելու կարգավիճակը:

•

Փակ տարածքներ. մինչև առնվազն վեց (6) ընտանիքների հաճախորդները կարող են նստեցվել
միասին՝ որպես վեց անձից բաղկացած խնջույք, եթե նրանք բոլորն ամբողջովին պատվաստված
են: Բացօթյա տարածքներ. մինչև առնվազն ութ (8) ընտանիքների հաճախորդները կա րող ե ն
նստեցվել միասին՝ որպես ութ անձից բաղկացած խնջույք, եթե նրանք բոլորն ամբողջովին
պատվաստված են:

•

Հեռուստացույցները կարող են միացված լինել փակ և բացօթյա ճաշելու տարածքներում:
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COVID-19 հիվանդության դեպքերի քանակը, հոսպիտալացումները և մահվան դեպքերը նվազել են և թվում
են կայունացած, սակայն COVID-19-ը շարունակում է մեծ վտանգ առաջացնել համայնքների համար և
պահանջում է, որ բոլոր մարդիկ և ձեռնարկությունները նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեն և
փոփոխեն գործառնություններն ու գործողությունները տարածման վտանգը նվազեցնելու համար:

վա
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Լոս Անջելեսի Շրջանի՝ Նահանգի «Ավելի Ապահով Տնտեսության» նախագծի «Դեղին Կարգում» լինե լու
պատճառով այս արձանագրությունը թարմացվել է, որպեսզի վերացվեն որոշ տեղական գործունեությանը
հատուկ սահմանափակումներ: Ռեստորաններն ու սննդի սպասարկման այլ հաստատությունները պետք
է զգուշորեն վարվեն և պահպանեն սույն արձանագրության պահանջները` իրենց բիզնեսի
շրջանակներում COVID-19-ի հավանական տարածումը նվազեցնելու համար:
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Ռեստորանները և սննդի հաստատությունները կարող են իրականացնել սննդի և ըմպելիքների
մատուցման ծառայություններ՝ ներսում և բացօթյա տարածքում ճաշելու տարբերակներով, ինչպ ես նաև՝
առաքման, մեքենայով անցնել-վերցնելու և վերցնել-տանելու միջոցով: Բացի ա յդ՝ գինետնե րը, գինու և
սպիրտային խմիչքների թորման գործարանները, որոնք մատուցում են հիմնական սնունդ (bona-fide
meals)` ցանկացած սպիրտային խմիչք գնելու հնարավորությամբ, կարող են բացվել ներսում և բա ցօթյա
տարածքներում գործելու համար՝ ի հավելումն առաքման, մեքենայով անցնել-վերցնելու և վերցնելտանելու ծառայությունների: Զվարճանքի պուրակներում, Ընտանեկան Զվարճանքի Կենտրոննե րում և
Խաղասրահներում գործող ռեստորանները պետք է պահպանեն այդ հաստատությունների համար
թույլատրված փակ տարածքների ներքին տարողունակության սահմանները:
Ճաշելու համար ներսի տարածքը կարող է բացվել առավելագույնը 50% զբաղվածությամբ:
Զբաղվածությունը հիմնված է կիրառելի Շինության կամ Հրդեհային Օրենսգրքե րի վրա: Լոս Անջե լեսի
Շրջանի Հանրային Առողջապահության Վարչությունը խրախուսում է ռեստորաններին շարունակել
առաջնահերթ համարել աշխատողների և հաճախորդների անվտանգության նպատակով բացօթյա
ճաշելը, մոտենալ վերցնելու և առաքման ծառայությունները, քանի որ դրանք COVID-19-ի փոխա նցման
ավելի ցածր վտանգներ են ներկայացնում՝ համեմատած ներսում ճաշելու հետ:
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Նահանգի Հանրային Առողջապահության Պատասխանատուի կողմից ռեստորանների և սննդի մյուս
հաստատությունների նկատմամբ կիրառվող պայմաններից բացի սույն հաստատությունները պետք է
համապատասխանեն նաև անվտանգության և վարակի վերահսկման հետևյալ արձանա գրություններին:
Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ գարեջրատները, գինու գործարանները և սպիրտային խմիչքների թորման
գործարանները պարտավոր են հետևել Գարեջրատների, Գինետների և Օղեգործարանների համար
Արձանագրություններին․ Հավելված Y։ Բարերին (ցածր վտանգավորություն ունեցող ռեստորանների
համար առողջապահության թույլտվությամբ) թույլատրվում է գործել՝ համաձայն Բարերի համար
Արձանագրությունների․ հավելված Y-1։
COVID-19-ը հիմնականում տարածվում է այն ժամանակ, երբ մարդիկ ֆիզիկապես գտնվում են COVID-19ով հիվանդ անձի մոտ, կամ անմիջական կապ ունեն այդ անձի հետ: Երբ CO VID-19-ով հիվանդ մա րդիկ
հազում են, փռշտում, երգում, խոսում կամ շնչում, նրանք առաջացնում են շնչառական կաթիլներ: Եվ,
համաձայն Վարակների Վերահսկման և Կանխարգելման Կենտրոնի, CO VID-19-ի տա րածման վտանգը
աճում է ռեստորանային միջավայրում, ինչպես նկարագրված է ստորև, քա նի որ ա նհա տնե րը ուտե լու և
խմելու ընթացքում հանում են իրենց դիմակները, և նույն տանը չապրող մարդկանց միջև
փոխազդեցությունն ավելանում է։

•

•

•

Ավելի Ցածր Վտանգ․ Սննդամթերքի սպասարկումը սահմանափակվում է մե քե նա նե րով անցնե լվերցնելով, առաքմամբ, սննդի դուրս բերմամբ և մայթեզրից վերցնելու ծառայությամբ:
Ավելի Վտանգավոր․ Մեքենաներով անցնել-վերցնելու, առաքման, սննդի դուրս բերման և մայթեզրից
վերցնելու ծառայության շեշտադրում։ Տեղում ճաշելը սահմանափակվում է բացօթյա ճաշասրահով:
Նստատեղերի քանակը նվազեցված է, որպեսզի սեղանները առավել բաժանված լինեն իրարից։
Ավելի Բարձր Վտանգ․ Ներսում ճաշելու ընթացքում նստատեղերի քանակը նվազեցված է, որպե սզի
սեղանները առավել բաժանված լինեն իրարից։ Եվ/կամ տեղում բացօթյա ճաշելու ընթացքում
սեղանները առավել բաժանված չեն։
Ամե նա բա րձր Վ տա նգ․ Տեղում ճաշելն իրականացվում է ներսում։ Նստատեղերի քանակը
նվազեցված չէ, և սեղանները իրարից առավել բաժանված չեն։

է՝
ա
յլև
ս

•

Կա
սե
ց

վա
ծ

Հաջորդ արձանագրություններում «տնային տնտեսություն» տերմինը սահմանվում է որպես «միա սին՝ մե կ
կենդանի միավոր ապրող անձինք», և չպետք է ներառի ինստիտուցիոնալ խմբի կենցաղային իրավիճակներ,
ինչպիսիք են հանրակացարանները, եղբայրությունները, համայնքապետությունները, վանքերը,
միաբանությունները, կամ բնակելի խնամքի հաստատությունները, ինչպես նաև չի ներառում այնպիսի
առևտրային բնակության պայմաններ, ինչպիսիք են պանսիոնատները, հյուրանոցները, կա մ մոթե լնե րը: 1
«Աշխատակազմ» և «աշխատող» տերմինները ներառում են աշխատողների, կամավորների,
պրակտիկանտների և վերապատրաստվողների, գիտնականների և բոլոր այլ անհատների, ովքեր
աշխատանքներ են իրականացնում տարածքում: Հասկանալի է, որ «այցելուներ» կամ «հաճախորդներ»
տերմինը ներառում է հասարակության անդամներ և այլ անձինք, ովքեր անձնակազմի անդամներ կամ
աշխատողներ չեն, և ովքեր ժամանակ են անցկացնում բիզնեսում կամ տարածքում: «Հաստատություն»,
«տարածք» և «օբյեկտ» հասկացությունները երկուսն էլ վերաբերում են շենքին, տարածքին և հարակից
ցանկացած շենքին կամ տարածքին, որտեղ իրականացվում են թույլատրված գործողություններ:
“LACDPH”-ն Լոս Անջելեսի Շրջանի Առողջապահության Վարչությունն է։
Հե տևյալ պահանջները տարածվում են միայն այն գարեջրատների, գինու և սպիրտային խմիչքների թորման
գործարանների վրա, որոնք ազատված են հանրային առողջապահության թույլ տվություն ս տանալուց և
պ ե տք է առաջարկեն սննդի ծառայություններ՝ հիմնական սննդով (bona fide meals):
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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չէ

#1, #2, #4, #23 և/կամ #74 պետական ալկոհոլային արտոնագրեր ունեցող գարեջրատները, գինու և
սպիրտային խմիչքների թորման գործարանները (այսուհետ՝ «Հաստատություն»), որոնք չունեն հա նրային
առողջապահության կողմից ռեստորաններին տրամադրվող թույլտվություն, կարող ե ն առաջարկե լ նաև
ներսում, տեղում սննդի և ըմպելիքների ծառայություն, այն պայմանով, որ Հաստատությունը հետևի ստորև
մանրամասն ներկայացված ռեստորանների բոլոր արձանագրություններին, հավատարիմ լինի
Հաստատության լրացուցիչ պահանջներին և հետևի հետևյալ պայմանավորվածություններից որևէ մե կին՝
տեղում խմիչքների վաճառքի հետ սնունդ առաջարկելու համար.

կի
րա
ռե
լի

1) Հաստատությունը կարող է պայմանագիր կնքել Լոս Անջելես Շրջանի Առողջապահական
թույլտվություն ունեցող սննդի մատակարարի կամ ռեստորանի հետ` առաջարկելով բարեխիղճ
ուտեստ ալկոհոլային խմիչքի հետ, հյուրընկալող հաստատության պահանջների համաձայն, որոնք
նշված են Կալիֆորնիայի Մանրածախ Սննդի Օրենսգրքում, այն պայմանով, որ Հա ստա տությունը
առողջապահական թույլտվություն ստանա Լոս Անջելես Շրջանի Հա նրային Առողջապ ահության
Վարչության Շրջակա Միջավայրի Պահպանության Բաժնից, նախքան այդպիսի կարողությամբ
աշխատելը: ԱԼԿՈՀՈԼԸ ՊԵՏՔ Է ԳՆԵԼ ՆՈՒՅՆ Գ ՈՐԾ ԱՐՔԻ Ժ ԱՄԱՆԱԿ, ԻՆՉ ԵՎ ՈՒՏԵՍՏԸ։
Հասարակական սննդի կազմակերպման աշխատանքները պետք է Ստանդարտ Գործառական
Ընթացակարգեր տրամադրեն EHmail@ph.lacounty.gov հասցեով` Շրջակա Միջավայրի
Առողջապահության Բաժնին, նախքան այդպիսի կարողությամբ աշխատելը; կամ

է՝
ա
յլև
ս

2) Հաստատությունը կարող է աշխատել Լոս Անջելեսի Հանրային Առողջա պահությա ն Վ արչությա ն
կողմից թույլատրված շարժական սննդի օբյեկտի (այսինքն` սննդի բեռնատարի) հետ` ապահովելու
բարեխիղճ ուտեստ: Բոլոր պայմանավորվածությունների համար, ԱԼԿՈՀՈԼԸ ՊԵՏՔ Է ԳՆԵԼ ՆՈՒՅՆ
ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ, ԻՆՉ ԵՎ ՈՒՏԵՍՏԸ։ Հաստատությունը պ ետք է ա յդ մասին տե ղե կա ցնի
Շրջակա Միջավայրի Առողջապահության Բաժնին` EHmail@ph.lacounty.gov էլեկտրոնային
հասցեով, նախքան այդպիսի կարողությամբ աշխատելը:

վա
ծ

3) Հաստատությունը չի կարող մատուցել որևէ խմիչք կամ սնունդ այն հաճախորդներին, ովքեր
նստած չեն, և հաճախորդներին արգելվում է սնունդ կամ խմիչք օգտագործել, քանի դեռ նստած չեն
սեղանի շուրջ: Հաստատությունը չի կարող գործել տեղում սննդի կամ ըմպելիքների սպառման
համար՝ երեկոյան ժամը 11:00-ից առավոտյան ժամը 11:00-ի սահմաններում։

Կա
սե
ց

<<Հիմնական Սնունդը>> (Bona fide meals) սահմանվում է որպես սննդի առօրյա տեսականի, որոնք
սովորաբար պատվիրվում են օրվա տարբեր ժամերին և կարող են համարվել <<ընդունված/օրինական
ճաշեր>>. նախապես փաթեթավորված ուտելիքի մատուցումը, ինչպիսիք են՝ բուտերբրոդներ կամ
աղցաններ մատուցելը, կամ պարզապես սառեցված կամ պատրաստի ուտելիքներ տաքացնելը, կամ միայն
նախուտեստներ և թեթև նախաճաշ մատուցելը չպետք է համարվեն դժգոհություն ընդդեմ հիմնական սննդի:
Լրացուցիչ պահանջներ, որոնք վերաբերում են բոլոր բիզնեսներին․

Այն Հաստատությունները, որոնք Առողջապահության Հրամանով և սույն Արձանագրությամբ լիազորված
չեն վերաբացվելու, պետք է շարունակեն մնալ փակ։

Առողջապահության Պատասխանատուի Հրամանով և սույն Արձանագրությամբ վերաբացման համար
թույլատվություն ստացած ռեստորաններն ու սննդի սպասարկման հաստատությունները կարող են
տարածք վարձակալել և Մասնավոր Միջոցառումներ անցկացնել, բայց միայն այն դեպքում, երբ
Ռեստորանը կամ սննդի սպասարկման հաստատությունը փակ է սովորական բիզնեսի համար այն
ժամանակահատվածում, երբ տեղի է ունենում Մասնավոր Միջոցառումը: Ցանկացած Մասնավոր
Միջոցառում, որը հյուրընկալվում է Ռեստորանի կամ սննդի սպասարկման հաստատության կողմից, պետք
APPENDIX I: Protocol for Restaurants
Revised 5/5/2021 (Armenian)

Էջ 3 / 21

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ

կի
րա
ռե
լի

չէ

է համապատասխանի Հանրային Առողջապահության Մասնավոր Միջոցառումների համար
Արձանագրությանը․ Հավելված BB: Ռեստորաններն ու սննդի սպասարկման հաստատությունները, որոնք
ունեն առանձին մասնավոր միջոցառման տարածք, միանգամայն առանձին մուտքով և առանձին
հարմարություններով, կարող են կազմակերպել մասնավոր միջոցառում՝ պահպանելով ռեստորանի կամ
այլ սննդի հաստատության կանոնավոր գործունեությունը: Նման դեպքերում, երբ մասնավոր միջոցառումը
տեղի է ունենում միևնույն ժամանակ, երբ բիզնեսը բաց է կանոնավոր գործունեության համար, մա սնա վոր
միջոցառման հյուրերը չեն կարող խառնվել ռեստորանի հաճախորդների հետ: Մասնավոր միջոցառումները
կարող են անցկացվել ներսում միայն այն դեպքում, երբ բոլոր հյուրերը կա՛մ լիովին պատվաստված են
COVID-19-ի դեմ, կա՛մ մինչև միջոցառումը COVID-19-ի թեստի բացասակն արդյունք են ունեցել, համաձայն
Մասնավոր իրադարձությունների արձանագրության: Մասնավոր միջոցառման բոլոր հյուրերը պարտավոր
են նախքան Մասնավոր Միջոցառմանը մուտք գործելը ապացույց ցույց տալ Ռեստորանին՝ ա մբողջա կա ն
պատվաստման կամ COVID-19-ի թեստի (քսուք կամ թուք) բացասական արդյունքի վերաբերյալ:
Այս արձանագրությունը նախատեսված չէ սննդամթերք վաճառողների (օրինակ՝ սննդի բե ռնատարների
կամ սննդի սայլակների) համար։ Տե՛ս Փողոցում Սննդի Վաճառակետերի համար Ուղեցույցը՝ սննդի ա յս
հաստատություններին վերաբերող պահանջների համար։
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Խնդրում ենք նկատի ունենալ. Այս փաստաթուղթը կարող է թարմացվել լրացուցիչ տե ղե կությունների,
կամ ռեսուրսների հասանելի դառնալու դեպքում, այնպես որ անպայման կանոնավոր կե րպ ով ստուգե ք
Լոս Անջելեսի Շրջանի վեբ կայքը՝ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ սույն փաստաթղթի և
առնչվող ուղեցույցի ցանկացած թարմացմանը ծանոթանալու համար։

վա
ծ

Այս ստուգաթերթը ներառում է.
(1) Աշխատավայրի գործունեության ծրագրեր ու գործելակերպ՝ աշխատողների առողջությունը
պաշտպանելու համար
(2) Ֆիզիկական հեռավորությունն ապահովելու միջոցառումներ
(3) Վարակի վերահսկումն ապահովելու միջոցառումներ
(4) Աշխատակիցների և հանրության հետ հաղորդակցություն
(5) Կարևոր ծառայություններին անաչառ հասանելիության ապահովման միջոցառումներ։
Ձեր հաստատության վերաբացման ցանկացած արձանագրություն մշակելիս պետք է հաշվի առնել
վերոհիշյալ հինգ հիմնական ոլորտները։

Կա
սե
ց

Բոլոր ռեստորանները և գարեջրատները, գինու և սպիրտային խմիչքների թորման գործարանները, որոնք
մա տուցում են հիմնական սնունդ (bona fide meal), որոնց անդրադարձ է կատարվում է այս
ա րձանագրության մեջ, պետք է իրագործեն ստորև նշված բոլոր կիրառելի միջոցառումները ու պատրաստ
լինեն բացատրելու, թե ինչու չիրականացված որևէ միջոցառում կիրառելի չէ տվյալ ձեռնարկության
հա մար:

Ձե ռնարկության անունը․
Հա ստատության հասցեն․
Առավելագույն Զբաղվածությունը․
Հրապարակման Ամսաթիվը․
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
A. ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ՈՒ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊ՝ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
( ՆՇԵԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԲՈԼՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ)
Բոլոր անձանց, որոնք կարող են իրենց աշխատանքային պարտականությունները կատա րե լ տնից,
պետք է հանձնարարել աշխատել տնից:



Խոցելի անձնակազմին (65 տարեկանից բարձր անձինք, հղիներ և քրոնիկական առողջական
խնդիրներ ունեցողներ) պետք է հանձնարարել այնպիսի աշխատանք, որը հնարավորության
դեպքում կարելի է կատարել տնից, և նրանք պետք է քննարկեն ցանկացած մտա հոգություն իրե նց
բժշկի, կամ մասնագիտացված առողջապահական ծառայություններ տրամադրողների հետ՝
աշխատավայր վերադառնալու վերաբերյալ համապատասխան որոշումներ կայացնելիս։



Բոլոր աշխատակիցներին պետք է կարգադրվի, որպեսզի հիվանդ լինելու, կամ COVID-19-ով
վարակված անձի հետ շփում ունենալու դեպքում չգան աշխատանքի։



Աշխատակիցներին տրամադրվում է տեղեկատվություն գործատուի, կամ կառավարության կողմից
հովանավորվող արձակուրդի նպաստների մասին, որոնցից աշխատակիցը, հնարավորության
դեպքում, իրավունք կունենա օգտվելու, ինչը ֆինանսապես ավելի կհեշտացնի վերջինիս տանը
մնալը: Լրացուցիչ տեղեկությունները տե՛ս հիվանդության հիմքով տրամադրվող ա րձակուրդին և
COVID-19-ով պայմանավորված աշխատողի փոխհատուցմանը օժանդակող պե տական ծրագրե րում՝ ներառյալ աշխատակցի՝ հիվանդության արձակուրդի վերաբերյալ իրավունքները՝ հա մաձայն
2021թ․-ի COVID-19-ի պատճառով Հիվանդության Լրացուցիչ Վճարովի Արձակուրդի մասին Օրենքի։
Տեղեկանալով, որ մեկ կամ մի քանի աշխատակիցների թեստի պատասխանը դրական է, կամ նրանք
ունեն ախտանիշներ, որոնք համահունչ են COVID-19-ին, (դեպք), գործատուն պետք է ունենա
ծրագիր կամ արձանագրություն, որպեսզի այդ անձը/դեպքը (դեպքերը) մեկուսանա(ն) տանը, և
աշխատավայրում վարակված անձի/դեպքի (դեպքերի) հետ շփում ունեցած բոլոր
աշխատակիցներից պահանջի անհապաղ ինքնակարանտին պահպանել: Գործատուի ծրագիրը
պետք է կարանտինի մեջ գտնվող բոլոր աշխատակիցների համար նախատեսի արձանագրություն,
որը կապահովի հասանելիություն COVID-19-ին, կամ COVID-19-ի թեստավորմանը` որոշե լու, թե
արդյոք աշխատավայրում տեղի են ունեցել վարակման լրացուցիչ դեպքեր, ինչը կարող է պահանջե լ
COVID-19-ի հսկողության լրացուցիչ միջոցառումների իրականացում:
Այն դեպքում, երբ սեփականատերը, ղեկավարը, կամ օպերատորը 14 օրվա ընթա ցքում իմանում է
աշխատավայրում COVID-19-ով վարակման երեք կամ ավելի դեպքերի մասին, գործատուն պ ետք է
այդ բռնկման մասին հաղորդի Հանրային Առողջապահության Վարչությանը հետևյալ
հեռախոսահամարներով՝ (888) 397-3993 կամ (213) 240-7821 կամ առցանց՝ այցելելով
www.redcap.link/covidreport կայքը: Եթե աշխատավայրում հայտնաբերվում է վարակման
խմբակային դեպք, ապա Հանրային Առողջապահության Վարչությունը կնախաձեռնի պա տասխան
արձագանք, որը ներառելու է վարակների վերահսկման ուղեցույցների և առաջարկությունների
տրամադրում, տեխնիկական աջակցություն և տեղանքին հատուկ վերահսկման միջոցա ռումների
իրականացում: Հանրային առողջապահության գործերի կառավարչին կհանձնարարվի խմբա կա յին
դեպքի քննությունը՝ օգնելու ուղղորդել հաստատության արձագանքը: LACDPH-ին անհրաժեշտ
կլինի հաստատության հետ անմիջական համագործակցություն՝ որոշելու, արդյոք խմբակային
դեպքը կարող է COVID-19-ի բռնկում առաջացնել։
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Մուտքի ստուգումներ պետք է իրականացվեն նախքան աշխատակիցների, վաճառողների և
առաքման անձնակազմի կողմից հաստատություն մուտք գործելը` համաձայն LACDPH-ի Մուտքի
Ստուգման 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: Այդ ստուգումները կարող

APPENDIX I: Protocol for Restaurants
Revised 5/5/2021 (Armenian)

Էջ 5 / 21

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
են իրականացվել հեռակա կարգով, կամ անձամբ՝ աշխատակցի ժամանման պահին։
Հնարավորության դեպքում աշխատավայրում պետք է կատարվի նաև ջերմաչափում։

o Դրական Ստուգում (Թույլատրված չէ):

Եթե անձը լիովին պատվաստված չէ 2 COVID-19-ի դեմ և 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 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 գտնե լ՝
ph.lacounty.gov/covidisolation։
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Այլ անձանց հետ շփում ունեցող աշխատակիցներին պետք է անվճար առաջարկվի դեմքի
համապատասխան դիմակ, որը ծածկում է քիթը և բերանը։ Աշխատակիցը պարտավոր է ամբողջ
աշխատանքային օրվա ընթացքում կրել դիմակը, երբ շփվում է, կամ հնարավոր է շփում ունենա
այլոց հետ։ Խստորեն խորհուրդ է տրվում, որ ռեստորանային գործավարները, որոնք բաց են ներսում
ճաշելու համար, այն աշխատողներին, ովքեր շփվում են կամ կարող են շփվել հաճախորդների հետ
ներսում, տրամադրեն դիմակներ, որոնք ավելի արդյունավետ են պաշտպանում աերոզոլների փոքր
փոխանցումը, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով համապատասխան չափը փորձարկվա ծ N95
դիմակներով, KN95 դիմակներով և կրկնակի դիմակներով՝ հաշվի առնելով COVID-19-ի
ռեստորանային միջավայրի ներսում տարածման ավելի մեծ վտանգը: Լրացուցիչ տեղեկությունների
համար տե՛ս LAC DPH COVID-19-ի Դիմակների կայքէջը՝ http://publichealth.lacounty.gov/
acd/ncorona2019/masks։ Այն աշխատակիցները, որոնց բժիշկը խորհուրդ է տվել չկրել դիմակ, պ ե տք է
կրեն դեմքի վահան՝ ստորին հատվածում ամրացված կտորով, որպեսզի համապատասխանեն
Նահանգի հրահանգներին, քանի դեռ նրանց կարգավիճակը դա թույլ է տալիս։ Նախընտրելի են
կզակը ծածկող կտորով դեմքի վահանները: Նախընտրելի է կզակի տակ տեղադրվող շղարշը։
Միակողմանի փականով դիմակներ չպետք է կիրառվեն։
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ց

վա
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չէ

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

 Բոլոր աշխատակիցները պարտավոր են մշտապես դիմակ կրել, բացառությամբ, ե րբ մենակ ե ն իրե նց

անձնական գրասենյակում փակ դռնով, կամ երբ նրանք միայնակ ուտում կամ խմում ե ն։ Նա խկինում
կանգնած ժամանակ աշխատակցի հասակը գերազանցող ամուր միջնորմով խցիկում աշխատող
աշխատակիցների համար արված բացառությունը չեղյալ է հայտարարվում, մինչև հետագա
ծանուցումը:
 Աշխատակիցներին կարգադրվել է կրել դիմակները պատշաճ կերպով՝ ներառյալ այդ դիմակների ամեն
օր լվանալու և փոխարինելու անհրաժեշտությունը։

 Դեմքի վահանները տրամադրվում և կրում են այն աշխատակիցները, ովքեր լիա րժեք պ ա տվաստված

են, ովքեր շփվում են, կամ կարող են կապի մեջ մտնել հաճախորդի հետ (սա ներառում է, բայց չի

2
Մարդիկ համարվում են COVID-9-ի դեմ ամբողջովին պատվաստված 2-դեղաչափից բաղկացած պատվաստանյութերի (օր.՝ Pfiz e rBi oNTe ch կ ամ
Moderna) երկրորդ դեղաչափը ստանալուց երկու (2) շաբաթ կամ ավել անց, կամ 1 դեղաչափից բաղկացած պատվաստանյութի (օր.՝ Johnson and
Johnson [J&J]/Janssen) միակ դեղաչափը ստանալուց երկու (2) շաբաթ կամ ավել անց:
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սահմանափակվում միայն հյուրընկալողներով և սպասարկող անձնակազմով, ովքեր շփվում են,
հաճախորդների հետ, ինչպես նաև այլ աշխատակիցներով, ինչպիսիք են մատուցողները և
մատուցողների օգնականները և այլոք, որոնք կարող են մուտք գործել տարածքի առաջնամա ս): Դեմքի
վահանը պետք է կրել ի հավելում դեմքի դիմակի։ Դեմքի դիմակները պաշտպանում են ուրիշներին՝ ա յն
կրողի կաթիլներից; դեմքի վահաններն օգնում են պաշտպանել այն կրողին՝ ուրիշների կաթիլնե րից:
Դեմքի վահանները ընտրովի են այն աշխատողների համար, որոնք իրենց գործատուին ցույց են տա լիս
լիարժեք պատվաստումների ապացույց․ դիմակ կրելը դեռ պահանջվում է: Ամբողջովին պատվաստվա ծ
աշխատակիցների համար, ովքեր ներկայացրել են COVID-19-ի դեմ իրենց ամբողջովին պատվաստմա ն
մասին ապացույցը և նախընտրում են չկրել դեմքի վահան, գործատուն պետք է կատարի գրա ռում ա յդ
մասին և պահպանի գրառումները, որտեղ կնշվի, որ այդ աշխատակիցներից յուրաքանչյուրը իրեն
ներկայացրել է ամբողջովին պատվաստված լինելու վերաբերյալ ընդունելի ապ ացույց: Գործատուին
հարկավոր չէ պահպանել ամբողջովին պատվաստման վերաբերյալ ներկայացված ապացույցի
պատճենը:
Մարդիկ համարվում են COVID-19-ի դեմ ամբողջովին պատվաստված երկու դեղաչափից
բաղկացած պատվաստանյութի 2-րդ դեղաչափը ստանալուց ≥ 2 շաբաթ անց (Pfizer-BioNTech
կամ Moderna), կամ մեկ դեղաչափից բաղկացած պատվաստանյութը ստա նա լուց ≥ 2 շ ա բաթ
անց (Johnson and Johnson [J&J] / Janssen)

o
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Աշխատակցի կողմից ընդունելի են համարվում հետևյալները՝ ներկայացնելու գործատուին
որպես COVID-19-ի դեմ ամբողջովին պատվաստված լինելու մասին ապացույց․
Պատվաստման քարտ (որը ներառում է պատվաստված անձի անունը, տրամադրված
պատվաստանյութի տեսակը և ներարկված վերջին դեղաչափի ամսաթիվը), ԿԱՄ
պատվաստման քարտի լուսանկար՝ որպես առանձին փաստաթուղթ, ԿԱՄ հեռախոսի կամ
էլեկտրոնային սարքի մեջ պահպանված հաճախորդի պատվաստման քարտի լուսանկար,
ԿԱՄ ամբողջովին պատվաստված լինելու վերաբերյալ փաստաթղթեր առողջապահական
ծառայություններ տրամադրողի կողմից (որը ներառում է պատվաստված անձի անունը և
հաստատում է, որ տվյալ անձն ամբողջովին պատվաստված է COVID-19-ի դեմ):
Դեմքի վահանները պետք է օգտագործել, մաքրել և ախտահանել՝ ըստ արտադրողի ցուցումների։
Դիմակների հետևողական և ճշգրիտ կիրառումն ապահովելու համար աշխատակիցներին
արգելվում է ուտել կամ խմել՝ բացառությամբ իրենց ընդմիջումներին, երբ նրանք կարող են
անվտանգ կերպով հանել իրենց դիմակները և մյուսներից ֆիզիկական հեռավորություն պահպանել։
Ուտելիս կամ խմելիս աշխատակիցները պետք է մյուսներից առնվազն վեց ոտնաչափ
հեռավորություն պահպանեն։ Նախընտրելի է ուտել կամ խմել դրսում և հնարավորության դե պքում
մյուսներից հեռու։



Զբաղվածությունը կրճատվում է, և աշխատողների միջև տարածությունն առավելագույնի է
հասցվում ցանկացած սենյակում կամ տարածքում, որն աշխատակիցներն օգտագործում են ճաշելու
և/կամ ընդմիջումների համար: Այս պահանջին հնարավոր է հասնել հետևյալ կերպ․

o

Նշել առավելագույն զբաղվածությունը, որը համապատասխանում է ընդմիջումնե րի հա մա ր
օգտագործվող սենյակներում, կամ տարածքներում առնվազն վեց ոտնաչափ հեռավորության
ապահովմանը

o

Փոփոխել ընդմիջումների, կամ ճաշի ժամերը՝ ճաշերի և ընդմիջումների համար
օգտագործվող սենյակներում կամ տարածքներում զբաղվածության թիվը նվազեցնելու
համար, և

o

Սեղանները դնել առնվազն ութ ոտնաչափ հեռավորության վրա, նստատեղերը հեռացնել կամ
ժապավեններ կպցնել՝ զբաղվածությունը նվազեցնելու համար, հատակների վրա
գծանշումներ դնել՝ հեռավորությունն ապահովելու համար, և նստատեղերը դասավորել
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Աշխատակիցներին պետք է հիշեցնել, որպեսզի հազալիս և փռշտալիս ծածկեն իրենց բերանը
անձեռոցիկով: Օգտագործված անձեռոցիկը պետք է նետել աղբարկղը, և ձեռքերը անմիջապես
լվանալ օճառով և տաք ջրով առնվազն 20 վայրկյան:
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այնպես, որ նվազագույնի հասցվի դեմ առ դեմ շփումը: Միջնապատերի օգտագործումը
խրախուսվում է` տարածման հետագա կանխարգելման համար, բայց այն չպետք է հա մա րվի
փոխարինող միջոց` զբաղվածության կրճատման և ֆիզիկական հեռավորության
պահպանման:
Աշխատակիցներին պետք է կարգադրել պահպանել ձեռքերի հիգիենան՝ ներառյալ ձեռքերի
լվացման հաճախականությունը, ձեռքերի ախտահանման միջոցի և ձեռնոցի պատշաճ
օգտագործումը:
Աշխատակիցներին անհրաժեշտ է տրամադրել ժամանակ ձեռքերը հաճախ լվանալու համար:

Բոլոր աշխատակիցներին, վաճառողներին և առաքման անձնակազմին պետք է հրա հանգել ա յլոց
շրջապատում գտնվելիս ֆիզիկական հեռավորություն պահպանել և կրել դիմակներ:



Աշխատողները ընդգրկվում և աջակցում են որպես հավասարակից դաստիարակներ՝
ուժեղացնելով ֆիզիկական հեռավորության պահպանման և վարակի վերահսկման վերաբերյալ
հրահանգները:



Ընդմիջումները բաշխվում են՝ համաձայն աշխատավարձի և ժամային կանոնակարգերի,
ապահովելու համար, որ աշխատողների միջև ընդմիջման սենյակներում մշտապես պահպանվի վեց
(6) ոտնաչափ հեռավորություն։
Ընդմիջման սենյակները, զուգարանները և այլ ընդհանուր տարածքները ախտահանվում են հետևյալ
ժամանակացույցով, սակայն ոչ ավելի քիչ, քան աշխատանքային օրվա ընթացքում մեկ անգամ․








է՝
ա
յլև
ս



Ընդմիջման սենյակներ

______________________________________________________

Զուգարաններ

______________________________________________________

Այլ

______________________________________________________

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



վա
ծ

___________________________________________________________________________________________
COVID-19-ի դեմ արդյունավետ ձեռքի ախտահանիչ միջոցը հասանելի է բոլոր աշխատողներին
հետևյալ վայր(եր)ում.
___________________________________________________________________________________________
Սույն Արձանագրության կրկնօրինակները տրամադրվել են բոլոր աշխատակիցներին։

Կա
սե
ց




Ընտրովի - Նկարագրել այլ միջոցառումներ․

___________________________________________________________________________________________

B. Ֆ ԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ճա շասրահներ ներսում․

 Ռեստորանի ներսում գտնվող ճաշասրահում հաճախորդների թիվը սահմանափակվում է ռեստորա նի

ներքին զբաղվածության առավելագույնը 50%-ով: Հնարավորության դեպքում, կայանատեղերը
վերաձևակերպվում են՝ կուտակման կետերը սահմանափակելու և պատշաճ տարանջատումն
ապահովելու համար:

o Ռեստորանի

ներքին
ճաշասրահում
սահմանափակվում է՝ ______________
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
 Տարբեր սեղանների շուրջ նստած հաճախորդների միջև առնվազն վեց (6) ոտնաչափ ֆիզիկական

կի
րա
ռե
լի

չէ

հեռավորություն ապահովելու համար սեղանները պետք է առնվազն 6 (վեց) ոտնաչափ հեռավորության
վրա լինեն, երբ չափվում են մի սեղանի աթոռի հետևից մինչև կողքի սեղանի աթոռի հետևը, որտեղ
նստած են ճաշողները: Սա նաև թույլ է տալիս սեղանների միջև անցուդարձի տարածություն ունենալ,
երբ աթոռները դուրս են մղվում և զբաղեցվում սեղանի շուրջ նստած հաճախորդներով: Առավելագույնի
հասցրեք ներքին սպասարկման սեղանների միջև հեռավորությունը՝ վերը նկարագրված պա հանջվող
վեց ոտնաչափից այն կողմ, հնարավորության դեպքում, որպեսզի նվազագույնի հասնի առանց
դիմակների ներսում սնվող հաճախորդների ռիսկերը: Ապակե միջնորմը կամ այլ արգելքները չեն
փոխարինում սեղանների ճաշողների միջև պահանջվող հեռավորությանը: Տե՛ս ստորև նկա րա գրվա ծ
“Թույլատրելի զբաղեցվածության սահմաններում հաստատված նստատեղերի դասավորության
օրինակները”։

 Ներսում սեղանի շուրջ նստատեղերը սահմանափակվում են նույն խմբի 6 հոգուց ոչ ավել: Ներսում
սեղանի շուրջ նստած բոլոր մարդիկ պետք է լինեն նույն տան անդամներ և, այդպիսով, ստիպվա ծ չե ն
նստել միմյանցից վեց ոտնաչափ հեռավորության վրա: Նստեցնելուց առաջ հյուրընկալողը պետք է
բանավոր տեղեկացնի խմբին, որ ներսում նույն սեղանի շուրջ բոլոր նստողնե րը պ ետք է լինե ն նույն
տնային տնտեսությունից։

 Եթե խնջույքի բոլոր անդամները հաստատում են և ներկայացնում են COVID-19-ի 3 դեմ ա մբողջովին

վա
ծ

է՝
ա
յլև
ս

պատվաստված լինելու մասին ապացույց, ապա նրանք կարող են նստեցվել միա սին, յուրաքա նչյուր
սեղանի շուրջ մինչև վեց (6) անձ՝ վեց (6) տարբեր ընտանիքներից: Հաճախորդները, որոնք հա ստա տե լ
են ամբողջովին պատվաստված լինելու հանգամանքը, պետք է խնջույքի պատասխանատուին
ներկայացնեն անհրաժեշտ ստուգումը, որը պետք է լինի լուսանկարով ID և COVID-19-ի դեմ
ամբողջովին պատվաստման մասին ապացույց, ինչպես օրինակ՝ իրենց պատվաստման քա րտը ( որը
ներառում է պատվաստված անձի անունը, տրամադրված COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի
տեսակը և վերջին դեղաչափի ներարկման ամսաթիվը) կամ իրենց պատվաստման քարտի
լուսանկարը՝ որպես առանձին փաստաթուղթ, կամ իրենց պատվաստման քարտի լուսանկարը՝
պահպանված հեռախոսում կամ էլեկտրոնային սարքում, կամ ամբողջովին պատվաստման
վերաբերյալ փաստաթղթեր առողջապահական ծառայություններ տրամադրողից (որը ներառում է
պատվաստված անձի անունը և հաստատում է, որ անձն ամբողջովին պատվաստված է COVID-19-ի
դեմ), նախքան նրանց միասին նստեցնելը:

 Փակ տարածքներում արգելվում են կենդանի միջոցառումները:
 Հեռուստացույցները կամ փակ տարածքներում տեղադրված մյուս էկրանները կարող են օգտագործվել

Կա
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հաճախորդների կողմից դիտելու համար:

 Տեղում փակ տարածքում ճաշի ծառայություն մատուցող հաստատությունները պետք է նաև
պահպանեն հետևյալը.

o Ալկոհոլային խմիչքներ պատրաստելու կամ մատուցելու համար օգտագործվող բարերի
վաճառասեղանները փակ են՝ վաճառասեղանի մոտ սննդի և ըմպ ելիքների սպա սարկման
համար:

Բա ցօթյա ճաշասրահներ․

 Բացօթյա նստատեղի տարածքում հաճախորդների թիվը բավական ցածր է ֆիզիկական

հեռավորությունն ապահովելու համար։ Տարբեր սեղանների շուրջ նստած հաճախորդների միջև

3

Մարդիկ համարվում են COVID-9-ի դեմ ամբողջովին պատվաստված COVID-19-ի դեմ 2-դեղաչափից բաղկացած պատվաստանյութերի (օր.՝
PfizerBioNTech կամ Moderna) երկրորդ դեղաչափը ստանալուց 2 շաբաթ կամ ավել անց, կամ COVID-19-ի դեմ 1 դեղաչափից բաղկացած
պատվաստանյութի (օր.՝ Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) միակ դեղաչափը ստանալուց 2 շաբաթ կամ ավել անց:

APPENDIX I: Protocol for Restaurants
Revised 5/5/2021 (Armenian)

Էջ 9 / 21

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
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չէ

առնվազն 6 ոտնաչափ ֆիզիկական հեռավորություն ապահովելու համար սեղանները պետք է
տեղադրված լինեն առնվազն վեց (6) ոտնաչափ հեռավորության վրա, երբ չափվում են մի սեղանի
աթոռի հետևից մինչև կողքի սեղանի աթոռի հետևը: Սա նաև թույլ է տալիս ունենալ անցուդարձի
տարածք՝ աթոռների դուրս հրվելու միջոցով և զբաղեցվելով սեղանի շուրջ նստած հաճախորդների
կողմից՝ պահպանելով տարբեր սեղանների շուրջ նստած հաճախորդների միջև ֆիզիկական
հեռավորությունը։ Ապակե միջնորմը կամ այլ արգելքները չեն փոխարինում սեղանների և ճա շողնե րի
միջև պահանջվող հեռավորությանը: Տե՛ս ստորև նկարագրված “Թույլատրելի զբաղեցվածության
սահմաններում հաստատված նստատեղերի դասավորության օրինակները”։

կի
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 Բացօթյա տարածքում սեղանի շուրջի նստատեղերը սահմանափակվում են նույն խմբի 8 հոգուց ոչ
ավելի անդամներով։ Բացօթյա սեղանի շուրջ նստած բոլոր մարդիկ կարող են լինել ոչ ավելի քան ե րե ք
տարբեր տնային տնտեսության անդամ։ 4 Նստելուց առաջ հյուրընկալը պետք է խմբին բանավոր
տեղեկացնի, որ նույն սեղանի շուրջ բոլոր նստողները կարող են լինել ոչ ավելի, քան երեք տնային
տնտեսություններից։

 Բացօթյա նստատեղերի հաճախորդների առավելագույն քանակը սահմանափակվում է՝ _________,

կախված նստատեղերի ընդհանուր քանակից, երբ սեղանները տեղադրվում են վերոնշյալ կերպ և
յուրաքանչյուր սեղանի շուրջ առավելագույնը ութ (8) նստատեղ է։

 Եթե խնջույքի բոլոր անդամները հաստատում են և ներկայացնում են COVID-19-ի 4 դե մ ամբողջովին

վա
ծ

է՝
ա
յլև
ս

պատվաստված լինելու մասին ապացույց, ապա նրանք կարող են նստեցվել միա սին, յուրաքա նչյուր
սեղանի շուրջ մինչև ութ (8) անձ՝ ութ (8) տարբեր ընտանիքներից: Հաճախորդները, որոնք հա ստատե լ
են ամբողջովին պատվաստված լինելու հանգամանքը, պետք է խնջույքի պատասխանատուին
ներկայացնեն անհրաժեշտ ստուգումը, որը պետք է լինի լուսանկարով ID և COVID-19-ի դեմ
ամբողջովին պատվաստման մասին ապացույց, ինչպես օրինակ՝ իրենց պատվաստման քա րտը ( որը
ներառում է պատվաստված անձի անունը, տրամադրված COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի
տեսակը և վերջին դեղաչափի ներարկման ամսաթիվը) կամ իրենց պատվաստման քարտի
լուսանկարը՝ որպես առանձին փաստաթուղթ, կամ իրենց պատվաստման քարտի լուսանկարը՝
պահպանված հեռախոսում կամ էլեկտրոնային սարքում կամ ամբողջովին պատվաստման վերաբերյալ
փաստաթղթեր առողջապահական ծառայություններ տրամադրողից (որը ներառում է պատվա ստվա ծ
անձի անունը և հաստատում է, որ անձն ամբողջովին պատվաստված է COVID-19-ի դեմ), նախքան
նրանց միասին նստեցնելը:

 Նշանակված բացօթյա ճաշասրահներում տեղակայված հեռուստացույցները կամ այլ էկրանները
կարող են օգտագործվել դրսում գտնվող հաճախորդների դիտման համար:

Կա
սե
ց

 Բացօթյա ճաշելու ծառայություն մատուցող հաստատությունները պետք է պահպանեն նաև հետևյալը.
o «Բացօթյա գործունեություն» որակվելու համար հաստատության ճաշասրահը և դրա համա ր
օգտագործվող ցանկացած ժամանակավոր կառույց պետք է համապատասխանի Նա հա նգի
բացօթյա տարածքների չափանիշներին, ինչպես նշված է Կալիֆորնիայի Առողջապահության
Վարչության Բացօթյա Բիզնեսի Գործունեության համար Ժամանակավոր Կառույցների
Կիրառման մասին պարտադիր ուղեցույցում։
o Բացօթյա կառույցները, որոնք չեն համապատասխանում բացօթյա կայանի Նահանգային
չափանիշներին, դասակարգվում են որպես ներքին տարածքներ, և դրանց մեջ գտնվող
ցանկացած հաճախորդ կհաշվարկվի և կներառվի որպես հաստատության փակ տարածքում
ընդհանուր զբաղվածության սահմանի 50%-ի մի մաս:

Մարդիկ համարվում են COVID-9-ի դեմ ամբողջովին պատվաստված COVID-19-ի դեմ 2-դեղաչափից բաղկացած պատվաստանյութերի (օր.՝
PfizerBioNTech կամ Moderna) երկրորդ դեղաչափը ստանալուց 2 շաբաթ կամ ավել անց, կամ COVID-19-ի դեմ 1 դեղաչափից բաղկացած
պատվաստանյութի (օր.՝ Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) միակ դեղաչափը ստանալուց 2 շաբաթ կամ ավել անց:

4
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
 Բարերի վաճառասեղանները, որոնք օգտագործվում էին ալկոհոլային խմիչքներ պատրաստելու կա մ
մատուցելու համար, փակ են` վաճառասեղանի մոտ սննդի և ըմպելիքների սպասարկման համար:

Ընդհանուր Պահանջներ բոլոր Հաստատությունների համար․

 Հիմնարկը պետք է խստորեն և շարունակաբար հաշվարկի հաճախորդների մուտքն ու ելքը բոլոր

կի
րա
ռե
լի

չէ

մուտքերից, որպեսզի հետևի զբաղվածությանը՝ ապահովելու զբաղվածության սահմանների
համապատասխանությունը: Այն հաստատությունները, որոնք անբավարար կերպով են հաշվում կա մ
չեն հաշվում, կամ, կարծես թվում են գերզբաղված, հանրային առողջապահության տեսուչի
հայեցողությամբ կարող են ժամանակավորապես փակվել, մինչև այդ խնդիրները շտկվեն՝ տե ղական
հանրային առողջապահության տեսուչի որոշմամբ:

 Հնարավորության դեպքում ապահովեք 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, վաճառասեղանները և հերթերը, պետքարանները, վերելակի նախասրահները,
հյուրընկալող տրիբունաները և սպասելու համար նախատեսված տարածքները, մեքենաների
կայանման կետերը (valet drop off) և ցանկացած այլ տարածքներ, որտեղ հավաքվում են
հաճախորդներ:

o

Հնարավորության դեպքում, ստեղծել ուղղորդված միջանցքներ և անցուղիներ ոտքով
երթևեկողների համար` աշխատողների և հաճախորդների միմյանց կողքով անցնելը բացառելու
նպատակով:

է՝
ա
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Տեղադրել ժապավեններ, կամ այլ գծանշումներ՝ 6 ոտնաչափ ընդմիջումներով, ցանկացած
տարածքում, որտեղ մարդիկ կարող են հերթ կազմել կամ կանգնել:

Հնարավորության դեպքում, դեմքի վահան և դիմակ կրող աշխատակիցը կանգնած է վերոհիշյալ
տեղանքներում, բայց ամենամոտ գտնվող հաճախորդներից առնվազն 6 ոտնաչափ հեռավորության
վրա, որպեսզի վերահսկի ֆիզիկական հեռավորության պահպանման ապահովումը։
Մասնավոր Միջոցառումներ․
Ռեստորաններն ու սննդի սպասարկման հաստատությունները կարող են Մասնավոր
Միջոցառումներ կազմակերպել (օրինակ՝ ընդունելություններ, հանդիպումներ կամ բանկետներ)
հաստատության ներքին կամ արտաքին տարածքներում այն պայմանով, որ նման մա սնա վոր
միջոցառումները պետք է լիովին համապատասխանեն Շրջանի Հանրային Առողջապահության
Մասնավոր Միջոցառումների համար Արձանագրությանը․ Հավելված BB:
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o

վա
ծ



o

o

Եթե ռեստորանը չունի առանձին մասնավոր միջոցառման տարածք առանձին մուտքով,
մասնավոր միջոցառումը կարող է անցկացվել միայն այն ժամա նակ, ե րբ ռեստորանը փա կ է
բնականոն բիզնեսի համար: Այնուամենայնիվ, ռեստորաններն ու սննդի սպասարկման
հաստատությունները, որոնք ունեն առանձին մասնավոր միջոցառման տարածք՝ ա մբողջովին
առանձին մուտքով և առանձին հարմարություններով, կարող են կազմակերպել մասնավոր
միջոցառում՝ պահպանելով ռեստորանի կամ այլ սննդի հաստատության կանոնավոր
գործունեությունը, եթե նրանք կարողանան պահպանել լիակատար տարանջատում մասնավոր
միջոցառման և ռեստորանային գործունեության միջև: Մասնավոր միջոցառման մասնակիցները
չեն կարող են խառնվել ռեստորանի հաճախորդների հետ:

o

Բացօթյա անցկացվող ցանկացած մասնավոր միջոցառման առավելագույն հզորությունը 100
մարդ է և կարող է ավելացվել մինչև 300 անձի, եթե բոլոր հյուրերը բացասական արդյունք ունե ն
կամ ամբողջովին պատվաստվել են COVID-19-ի դեմ, ինչպես նշված է Շրջանի Հանրային
Առողջապահության Մասնավոր Միջոցառումների Արձանագրության մեջ: Մասնավոր
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
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Եթե Ռեստորանը գործում է միևնույն ժամանակ, երբ հաստատությունում տեղի է ունենում
Մասնավոր Միջոցառում, ռեստորանի տարողությունը և մասնավոր միջոցառման
տարողությունը հաշվարկվում են առանձին:
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Միջոցառումները կարող են անցկացվել ներսում` Ռեստորանում կամ սննդի սպասարկման այլ
հաստատությունում միայն այն դեպքում, երբ բոլոր հյուրերը կամ ունեն COVID-19 թեստի
բացասական արդյունք կամ լիարժեք պատվաստված են COVID-19-ի դեմ, ինչպես նշված է
Շրջանի Հանրային Առողջապահության Մասնավոր Միջոցառումների Արձանա գրությ ան մեջ:
Փակ տարածության մեջ անցկացվող ցանկացած Մասնավոր Միջոցառման առավելագույն
զբաղեցվածությունը 150 մարդ է:

 Կենդանի ժամանցը ռեստորանային գործառնությունների ընթացքում թույլատրվում է միա յն դրսում:

Նստած հաճախորդների խմբերի և բեմի կամ կատարողի միջև առնվազն 12 ոտնաչափ հեռավորություն
ստեղծելու համար պետք է լինի տեսանելի սահմանազատում: Կատարողները պետք է ա ռա վե լագույն
հնարավորության սահմաններում օգտագործեն խոսափողեր, որպեսզի կատարողնե րը կարողանա ն
սահմանափակել ձայնային պրոեկցիաները, որոնք առաջացնում են ավելի շատ մասնիկների,
աէրոզոլների և կաթիլների արտանետում և ավելի հեռու տարածում:

 Երաժշտական Կատարողների Համար.

Կատարողները պետք է հնարավորության դեպքում դատարկեն ջրի բանալիները միանգա մյա
օգտագործման կամ թղթե սրբիչների վրա, իսկ դատարկելիս՝ շրջվեն ուրիշներից՝ հեղուկի
աղտոտումից խուսափելու համար: Երաժիշտները օգտագործելուց հետո պետք է հրաժարվեն
իրենց օգտագործած սրբիչներից և լվանան ձեռքերը և/կամ օգտագործեն ձեռքի ախտահանող
միջոց: Եթե երաժիշտները ջրի բանալիները դատարկում են ոչ մեկանգամյա օգտագործման
սրբիչների վրա, ապա սրբիչները պետք է մաքուր լինեն, երբ բերվում են կատարման կամ
գործնական պարապմունքի համար, հանվեն երաժշտի կողմից և դրվեն փա կվող տա րա յի մե ջ՝
հեռու ուրիշներից, լվանալու համար, և երաժիշտը պետք է լվանա ձեռքե րը և/կա մ օգտա գործի
ձեռքի ախտահանիչ միջոց։

o

Կատարել գործիքների մաքրում, ներառյալ սրբելն ու փչելը, տանը և ուրիշներից հեռու,
մարզվելուց առաջ և հետո:

o

Համատեղ մի օգտագործեք գործիքները, եթե հնարավոր է։ Մտածեք դադարեցնել երաժշտի
օգնականների ծառայությունները, ինչպիսիք են էջեր շրջողները կամ այլ մարդիկ, որոնք չեն
կարող պահպանել առնվազն վեց ոտնաչափ հեռավորություն:

o

Ավելացրեք հեռավորությունը երգող կամ վանկարկող մարդկանց և այլոց միջև, կամ
շեփորային/փողային գործիքների կատարողների և այլոց միջև մինչև 6 ոտնաչափից ավելի
հեռավորության դրսում, երբ դիմակներ չեն կրում: Հաշվի առեք միջնապատերի օգտագործումը`
այս դեպքերում հավելյալ տարանջատումն ավելացնելու համար:

o

Փողային գործիքների կատարողները, ըստ անհրաժեշտության, պետք է օգտագործեն լրա ցուցիչ
փոփոխություններ, ինչպիսիք են` աէրոզոլները բռնելու կամ գործիքից արտանետվող օդը
վերահղման սարքեր:

Կա
սե
ց

վա
ծ

է՝
ա
յլև
ս

o

 Հաճախորդի պարը շարունակում է արգելվել: Հաճախորդների խմբերը ցանկացած ներկայացման

ընթացքում պետք է մնան նստած այնքանով, որքանով դա հնարավոր է: Ձայնագրված երաժշտությունը
թույլատրվում է, բայց ձայնը պետք է լինի բավականաչափ ցածր, որպեսզի աշխատողները կարողանան
լսել հաճախորդներին` պահպանելով իրենց հեռավորությունը:

 Սննդի հաստատությունները, որոնք առաջարկում են սնունդը վերցնելու-տանելու, կամ առաքման

ծառայություններ, պետք է ապահովեն ֆիզիկական հեռավորության պահպանումը` հերթում կա նգնա ծ
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
պատվիրող, կամ ստացող հաճախորդների, և անձնակազմի միջև՝ առաքումների ընթացքում։

 Ռեստորանները կարող են և խրախուսվում են շարունակել լինել բաց՝ առաքման, սնունդը տա նելու և
մեքենայով անցնել-վերցնելու ծառայությունների համար:

 Հնարավորության դեպքում, անձանց միջև ֆիզիկական շփումը նվազեցնելու համար իրակա նա ցվե լ ե ն

չէ

տեխնոլոգիական լուծումներ, ինչպիսիք են բջջային տարբերակով պատվերներ և ճաշացանկ
պարունակող պլանշետներ, առանց հպման վճարման տարբերակներ և այլ տարբերակներ:

 Ձևավորել հաճախորդների, առաքման վարորդների և աշխատակիցների միջև փոխգործակցություն`
o

կի
րա
ռե
լի

ֆիզիկական հեռավորություն ապահովելու համար:

Ռեստորանի ներսում և ռեստորանից դուրս գտնվող տարածքներում, որտե ղ հաճախորդները,
վաճառողները, առաքման անձնակազմը, կամ այլոք կարող են սպասել, հատա կը գծա նշված է
համապատասխան նշաններով՝ հնարավոր դարձնելու և ապահովելու ֆիզիկական
հեռավորության պահպանումը:

o

Կա
սե
ց

վա
ծ

է՝
ա
յլև
ս

Իրականացվել են, հնարավորության սահմաններում, հյուրերի անշփում գործընթացներ՝
կիրառելով տարբեր էլեկտրոնային համակարգեր՝ սնունդը վերցնելու և առաքումը
կազմակերպելու համար։
o Հնարավորության դեպքում, աշխատակիցների և հաճախորդների միջև շփումը
սահմանափակվել է առավելագույնը հինգ րոպեով։
 Տեղում ճաշելը խրախուսվում է կատարել ամրագրմամբ, կամ էլ հաճախորդները ծանուցվում են
հնարավորության
դեպքում
նախօրոք
զանգահարելով՝
հաստատելու
բացօթյա
նստատեղերի/սպասարկման հասանելիությունը: Կողմերի համար կոնտակտային տվյալները
գրանցվում են, եթե դա իրագործելի է, բիզնեսի բնականոն ընթացքի ժամանակ, կամ ամրագրման
ժամանակ, կամ տարածքում, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հնա րավոր լինի իրականա ցնե լ
կոնտակտների որոնում:
o Հաշվի առեք հեռախոսի ամրագրման համակարգը, որը թույլ է տալիս մարդկանց հերթ
կանգնել, կամ սպասել մեքենաներում և մուտք գործել միայն այն ժամանակ, երբ
հեռախոսազանգը, տեքստը, կամ այլ տարբերակը տեղեկացնում է հաճախորդին, որ սեղանը
պատրաստ է:
o Հաշվի առեք բացօթյա տարածքում սնվող հաճախորդների համա ր նա խօրոք պ ատվիրե լու
տարբերակներ`սահմանափակելու հաճախորդի
հաստատությունում անցկացրած
ժամանակի չափը:
 Եթե հաստատությունը հնարավորություն ունի և առաջարկում է տեղում պատվեր կատարելու
ծառայություն, հաճախորդներին պետք է առաջարկվի ճաշացանկ (փակցված տարբերակով, կամ
մեկանգամյա օգտագործման տեսքով), որպեսզի պատվեր կատարելու գործընթացը ավելի հեշտ դառնա,
և հաճախորդը պետք է հավաքի, փաթեթավորի և վերցնի իր պատվերը հնարավորինս շուտ:
Հաճախորդներին պետք է տեղեկացնել պատվերը վերցնելու մոտավոր ժամանակի մասին: Պա տվերին
սպասող հաճախորդները չեն կարող հավաքվել հաստատության ներսում։ Կա մ նրանք պ ե տք է մնան
մեքենայի մեջ, կամ էլ վերադառնան համապատասխան ժամին՝ վերցնելու պատվերը։

 Սահմանափակել շփումը անձնակազմի և հաճախորդների միջև։
o Տեղադրեք ֆիզիկական պատնեշներ, ինչպիսիք են միջնապատերը, կամ թափանցիկ
ապակիները դրամարկղների, սպասելու համար նախատեսված հենարանների,
պատվերների սեղանների մոտ և այլն, որտեղ վեց ոտնաչափ ֆիզիկա կա ն հե ռավորության
պահպանումը դժվար է:

o Սահմանափակել անհատ խմբերին ծառայող աշխատողների թիվը:
 Թույլ մի՛ տվեք աշխատակիցներին և հաճախորդներին հավաքվել մեծ կուտակումներով վայրերում,
ինչպիսիք են պետքարանները, միջանցքները, բարերը, ամրագրում կատարելու տարածքները և
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
վարկային քարտերի տերմինալները և այլն:

 Պահանջեք աշխատակիցներից խուսափել ձեռքսեղմումներից և ողջույնի նմանատիպ տարբերակներից,
որոնք խախտում են ֆիզիկական հեռավորությունը։

 Սեղանների միջև հեռավորությունը ընդլայնեք մինչև առնվազն 8 ոտնաչափ և նստատեղերի միջև՝ մինչև

կի
րա
ռե
լի

չէ

առնվազն վեց ոտնաչափ, որպեսզի պահպանեք ֆիզիկական հեռավորություն աշխատողների
ընդմիջման սենյակներում աշխատողների միջև: Հնարավորության դեպքում, ստեղծեք բացօթյա
ընդմիջման տարածքներ ստվերային ծածկերով և նստատեղերով, որոնք կապահովեն ֆիզիկական
հեռավորություն:
 Հնարավորության դեպքում, հաստատության գործողությունները վերաձևավորվել են՝ ձգտելու հա սնե լ
աշխատողների միջև ֆիզիկական հեռավորության պահպանմանը:
o Խոհանոցի և շենքի ետնամասում գտնվող մյուս տարածքների հատակը գծանշված են
համապատասխան նշաններով՝ ապահովելու ֆիզիկական հեռավորության պահանջները:

 Ֆիզիկական հեռավորության պահպանման արձանագրությունները պետք է կիրառվեն յուրա քանչյուր

C.

է՝
ա
յլև
ս

գրասենյակային տարածքում, խոհանոցներում, մառաններում, սառնարանային սե նյակնե րում, կամ
աշխատողների բարձր կուտակումով այլ տարածքներում:
o Հնարավոր է տեղի ունենա պատահական շփում, սակայն նպատակն է սահմանափակել ա յդ
շփումը 15 րոպեից պակաս ժամանակով՝ նախընտրելի է 10 րոպե, և աշխատակիցները պետք
է մշտապես կրեն իրենց դիմակները:
ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
ՆԱԽՔԱՆ ԲԱՑՎԵԼԸ

 HVAC համակարգը ստուգվել է HVAC մասնագետի կողմից ներսում ճաշելու ծառայությունների
վերաբացման օրվանից առնվազն 30 օրվա ընթացքում և լավ, գործող վիճակում է, օդափոխությունը
ավելացվել է հնարավորինս առավելագույն չափով: Արդյունավետ օդափոխությունը փոքր
աէրոզոլային փոխանցումը վերահսկելու ամենակարևոր միջոցներից մեկն է:

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

Կա
սե
ց

o

Դիտարկեք շարժական և բարձր արդյունավետությամբ օդը մաքրող սարքե րի տե ղա դրումը,
որպեսզի շենքի օդային զտիչները հասնեն հնարավորինս բարձր արդյունավետության և
կատարեք ուրիշ փոփոխություններ` աշխատանքային բոլոր տարածքներում ավելացնելու
արտաքին օդի և օդափոխության քանակը:

վա
ծ

o

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:

 Չգործարկված հաստատությունների դեպքում, վերաբացումից առաջ, հոսեցրեք տաք և սառը ջրի



ծորանները հինգ րոպե տևողությամբ, որպեսզի հնացած ջուրը 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
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
եղել:

o

չէ



Մաքրման աճող պահանջի դեպքում իրականացրեք գործողություններ՝ դիմելու մաքրման
ծառայություն իրականացնող երրորդ կողմի օգնությանը։
Այնպիսի տարածքներ, ինչպիսիք են ճաշասենյակները, հյուրընկալման համար նախատեսված
կայանները և խոհանոցները, հագեցված են պատշաճ սանիտարական միջոցներով՝ ներառյա լ ձեռքի
ախտահանիչ և ախտահանող անձեռոցիկներով բոլոր աշխատակիցների համար, ովքեր
ուղղակիորեն օգնում են հաճախորդներին:

o

կի
րա
ռե
լի

Ապահովեք սանիտարական հաստատությունների մշտական շահագործումը և ա նհրաժե շտ
պարագաներով պահեստավորված լինելը, անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել
լրացուցիչ օճառ, թղթե սրբիչներ և ձեռքի ախտահանող միջոց:

o



ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ
Հետևում և պահպանվում են Կալիֆորնիայի Սննդի Մանրածախ Առևտրի Օրենքով (CRFC)
սահմանված սննդամթերքի անվտանգությանը վերաբերող բոլոր գործողությունները:
o Տաք սնունդը պահեք տաք (135 ° F կամ ավելի բարձր), իսկ սառը սնունդը՝ սառը ( 41 ° F կա մ
ցածր) պայմաններում:

է՝
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Խորհուրդ տվեք տեղադրել առանց հպման սարքավորումներ՝ ձեռքի ախտահանիչ միջոցների,
օճառի, թղթե սրբիչի և աղբարկղի համար:
Պատվերների հանձման վայրերը սահմանված են այնպես, որ առաքումները փոխանցվեն
խցանումներից հեռու վայրում: Ապրանքների առաքման համար, հնարավորության դեպքում,
վերացվել է ֆիզիկական շփումը։

o Մանրակրկիտ եփեք կերակուրները, ինչպես պահանջվում է CRFC-ում:
o Մաքրեք և ախտահանեք սպասքն ու սարքավորումները CRFC-ով սահմանված պա հա նջվող

վա
ծ

հաճախականությամբ:
o Պահպանեք աշխատողների առողջության և հիգիենայի պրակտիկան. մի աշխատեք, երբ
հիվանդ եք; հաճախակի լվացեք ձեռքերը; օգտագործեք ձեռնոցներ, ինչպ ես պ ահանջվում է
CRFC-ում:
o Համոզվեք, որ ամբողջ սնունդն ու սննդի բաղադրիչները սննդի հաստատված աղբյուրից են:

o Սննդամթերք պատրաստող աշխատակիցներին չի խրախուսվում հերթափոխի ընթացքում

Կա
սե
ց



փոխել, կամ մուտք գործել ուրիշների աշխատանքային կայաններ:
Ինքնասպասարկման մեքենաները, ինչպիսիք են գազավորված ըմպելիքների և սառեցված
յոգուրտի/պաղպաղակի մեքենաները, օգտագործվում են սննդի աշխատակցի կողմից, և հպման
ենթարկվող մակերեսները մաքրվում և ախտահանվում են յուրաքանչյուր ժամը մեկ:
Այն վայրերը, որտեղ հաճախորդները կարող են հավաքվել, կամ դիպչել սննդամթերքին, կամ
պարագաներին, որոնք կարող են օգտագործվել նաև մյուս հաճախորդների կողմից, փակվել են:
Այդպիսի իրերը հաճախորդներին տրամադրվում են անհատապես, և յուրաքանչյուր
օգտագործումից հետո, ըստ անհրաժեշտության, դեն նետվում, կամ մաքրվում և ախտահանվում ե ն:
Սա ներառում է, բայց չի սահմանափակվում․
o Ինքնասպասարկման տարածքները` համեմունքների տարաներով, սպասքի տուփերով,
անձեռոցիկներով, կափարիչներով, ձողիկներով, ուտելիքը տանելու տարաներով և այլն:



o

Ինքնասպասարկման սննդի տարածքները՝ ինչպիսիք են սալսա բարերը, աղցանների
բարերը, կամ բուֆետային տարբերակը, ներառյալ սննդի համտեսումը:

o

Սեղանի կից հատվածում սննդի պատրաստում (օր․՝ գուակամոլեի պատրաստում), և
անծածկ սննդամթերքի ներկայացում, ինչպիսիք են սննդամթերքի ընտրության սայլակները և
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չէ

փոխակրիչները: Սննդամթերքի ընտրության սայլակները և փոխակրիչները կարող են
կիրառվել, միայն եթե սնունդն ամբողջությամբ ծածկված է ամեն օգտագործումից հետո
մաքրվող կամ ախտահանվող կամ մեկանգամյա օգտագործման կափարիչով, որը
օգտագործումից անմիջապես հետո դեն է նետվում։
o Ուտելուց հետո անանուխի կոնֆետները, նախուտեստները, կամ հաճախորդների համար
նախատեսված ատամնափայտիկները։ Դրանք առաջարկվում են վճարման ժամանակ, կա մ
տրամադրվում են միայն ըստ պահանջի:

 Սննդամթերքի նշանակված աշխատակցին հանձնարարվում է փաթաթել սպասքը՝ նախքան

կի
րա
ռե
լի



հաճախորդին տրամադրելը, այլ ոչ թե մինչև հաճախորդների կողմից դրանց օգտագործումը՝
անծածկ սպասքին տարբեր աշխատակիցների կողմից ձեռք տալը։
Չի թույլատրվում ավելացնել խմիչքները սեղանի մոտ, կամ ընդհանուր տարաներից (օրինակ՝
սափորներ, կարաֆներ, զտիչներ, շշեր): Հաճախորդներին նորից լցնելու համար տրամա դրվում ե ն
մաքուր ապակյա տարաներ։

o

o
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ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ
 Ձեռքերի ախտահանիչ միջոցներն ու աղբամանները հանրության համար հասանելի են
հաստատության մուտքի մոտ, կամ դրա մոտակայքում: Պետքարանները, որոնք նախկինում բաց էին
հանրության համար, պետք է շարունակեն մնան բաց հանրության համար։ Պետքարանները
պարբերաբար ստուգվում և օրական առնվազն մեկ անգամ կամ ըստ անհրաժեշտության մա քրվում
են, ախտահանվում են` օգտագործելով EPA -ի կողմից հաստատված ախտահանիչներ:
 Մշակվել և իրականացվում է հաճախակի հպման մակերեսների և մուտքի տարածքների մաքրման և
ախտահանման ծրագիր:
Ընդհանուր տարածքները և հաճախակի հպման առարկաները՝ կապված հաճախորդների
վերցնելու-տանելու և վճարման հետ (օրինակ՝ սեղաններ, դռան բռնակներ կամ բռնա կներ,
վարկային քարտերի ընթերցիչներ) աշխատանքային ժամերին վարակազե րծվում ե ն EPA-ի
կողմից հաստատված ախտահանող միջոցներով՝ առնվազն օրական մեկ անգամ․
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Բարձրացվել է մաքրումը և ախտահանումը այն մակերեսների համար, որոնք գտնվում են
բարձր երթևեկության գոտիներում կամ այն մակերեսների համար, որոնք շփման են
ենթարկվել առանց դիմակի անհատների կողմից:
 Ամեն
գիշեր
հաստատությունը
համապատասխանաբար
մաքրվում
և
ախտահանվում/վարակազերծվում է (օգտագործելով COVID-19-ի դեմ օգտագործման համար
հաստատված ապրանքներ)։ Պահվում է գրանցումների գիրք` հնարավորության սահմանում
գործողության կատարումը վերահսկելու համար:
 Աուդիո ականջակալները և այլ սարքավորումները համատեղ չեն օգտագործվում տարբեր
աշխատողների կողմից, քանի դեռ սարքավորումը պատշաճ կերպով ախտահանված չէ
յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո: Խորհրդակցել սարքավորումների արտադրողների
հետ`որոշելու ախտահանման համապատասխան քայլեր:
 Սպասք լվացողները, որոնք լվանում են բազմակի օգտագործման հաճախորդների սպասքը,
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` դրանք փոխել
հաճախակի: Բազմակի օգտագործման պաշտպանիչ սարքավորումները, ինչպիսիք են դեմքի
վահաններն ու ակնոցները, պետք է պատշաճ կերպով ախտահանվեն յուրաքանչյուր օգտագործումից
առաջ և հետո:

APPENDIX I: Protocol for Restaurants
Revised 5/5/2021 (Armenian)

Էջ 16 / 21

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

 Ներսում ճաշելու ծառայություն մատուցելու համար հաստատության ներքին ճա շասրահը պե տք է

առավելագույն հնարավորությամբ ապահովի բացօթյա օդի ազատ հոսքը ամբողջ տարածքով`
հաճախորդների և անձնակազմի համար COVID-19 փոխանցման վտանգը նվազեցնելու հա մար: Սա
կարող է ներառել աշխատանքային ժամերին դռները և պատուհանները բաց թողնելը:

Հաճախորդները պետք է մուտք գործեն լրիվ բաց դռներով (սա պետք է գնահատվի վնասատուներիկրծողների ընդհանուր ազդեցության թույլատրման հիմքով), կամ հնարավորինս ավտոմատա ցվա ծ:
Ձեռքերի ախտահանման միջոցը պետք է հասանելի լինի այն հյուրերի համար, ովքեր պետք է դիպչեն
դռան բռնակներին:



Առանց զբաղվածության սահմանափակումների՝ ճաշելու սպասարկում գործարկելու համար
հաստատության բացօթյա ճաշասրահը պետք է ապահովի մաքուր օդի ազատ հոսք ամբողջ
տարածքով և պետք է հետևի Նահանգի չափանիշներին, ինչպես նշված է Կալիֆորնիայի
Առողջապահության Վարչության՝ Բացօթյա Բիզնեսի Գործունեության Ժամանակավոր Կառույցների
Կիրառման պարտադիր ուղեցույցում։ Բացօթյա կառույցները, որոնք չեն համապատասխանում
բացօթյա կայանի Նահանգային չափանիշներին, դասակարգվում են որպես նե րքին տա րածքներ, և
դրանց մեջ գտնվող ցանկացած հաճախորդ կհաշվարկվի և կներառվի որպես հաստա տության 50%
ընդհանուր փակ տարածքում զբաղվածության սահմանի մաս:
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o Հաստատության բացօթյա գործարկման համար կարող են օգտագործվել միջնապատերը,
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կամ պատնեշները, և դրանք չեն որակվում որպես փակ կողմեր, քանի դեռ դրանք ունեն ոչ
ավելի, քան 3 ոտնաչափ բարձրություն՝ չափված հատակից, և չեն խոչընդոտում օդի ա զա տ
հոսքը ամբողջ հաստատության միջով: Միջնորմը, կամ պատնեշը, որն ավելի քան 3
ոտնաչափ բարձրություն ունի, համարվում է բացօթյա շինության փակ կողմ:
o Ցանկապատերը և պատնեշները, որոնք չեն խանգարում օդի հոսքին, չե ն հա մարվում փա կ
կողմեր` որոշելու համար, թե արդյոք տարածքը դրսում է:

 Հաճախորդներին հանձնարարվում է, որպեսզի նրանք կրեն դիմակներ` հաստատություն մուտք
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գործելիս, հաստատության ցանկացած վայրում քայլելիս, սանհանգույցներից օգտվելիս՝ համա ձայն
Բաժին D-ում նշված հրահանգների: Սա վերաբերվում է բոլոր մե ծահասակներին և 2 տա րե կա ն և
բարձր տարիքի երեխաներին: Այն անձինք, ում իրենց բժշկական մատակարարի կողմից
հանձնարարվել է, որ չպետք է դեմքի ծածկոց կրեն, պետք է դեմքի վահան կրեն ներքևի եզրին
շղարշով, որպեսզի համապատասխանեն պետական հրահանգներին, քանի դեռ նրա նց վիճակը դա
թույլ է տալիս: Կզակի տակ տեղադրված շղարշը նախընտրելի է: Միակողմանի փականներով
դիմակները չպետք է օգտագործվեն: Ձեր աշխատողների և այլ այցելուների անվտանգությունն
ապահովելու համար պետք է դեմքի դիմակը հասանելի դարձնել այն այցելուների համար, ովքեր
ժամանում են առանց դրա։
o

Հաճախորդները կարող են հանել դիմակները միայն, երբ նստած են սեղանի շուրջ և
ուտում կամ խմում են:

o

Հաճախորդները պետք է նստած լինեն ցանկացած սնունդ, կամ խմիչք օգտագործելու
համար: Հաճախորդները չեն կարող քայլել, կամ կանգնել ուտելիս, կամ խմելիս։

o

Այն հաճախորդները, որոնք հրաժարվում են դիմակ կրել, կարող են մերժվել
սպասարկվելուց և պահանջվել, որ հեռանան:

 Հրահանգներ Հաճախորդների Համար։ Ճաշելու հաստատությունները պետք է սեղանի մոտ նշան կամ
քարտ փակցնեն (ոչ ավելի փոքր, քան 3 x 5 դյույմ) հետևյալ, կամ շատ նման հրահանգներով՝
հաճախորդների խմբերի միջև յուրաքանչյուր սեղանը մաքրելուց հետո․
«Օգնեք մեզ բաց պահել մեր բիզնեսը, պաշտպանել մեր աշխատակազմը և պաշտպանել մե ր ընթրող
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
ընկերներին՝ հետևելով մեր պարզ ցուցումներին.
o Կրեք ձեր դիմակը մինչև ձեր ուտելիքը, կամ ըմպելիքները մատուցելը և այն/դրանք
ավարտելուց հետո:
o

Հագեք ձեր դիմակը, երբ որ հեռանում եք ձեր սեղանից։
Լվացեք կամ ախտահանեք ձեր ձեռքերը:

Շնորհակալություն, որ օգնում եք պաշտպանելու մեր աշխատակազմի և ձեր ընկեր
հաճախորդների առողջությունը››։

կի
րա
ռե
լի

o

Հագեք ձեր դիմակը, երբ մատուցողը մոտենում է ձեր սեղանին:

չէ

o

Այլ ընտրանքներ, ինչպիսիք են ցուցանակը, թվային տախտակները այլ տարբերակների հետ մեկտեղ,
կարող են օգտագործվել ճաշասրահում հաճախորդներին տեղեկացնելու և հիշ ե ցնե լու համա ր ա յս
հրահանգների մասին՝ հաստատության տարածքում գտնվելու ընթացքում:

 Երեխաների հետ ժամանող հաճախորդները պետք է ապահովեն, որ իրենց երեխաները մնան

ծնողի/խնամակալի կողքին, խուսափեն որևէ այլ անձի, կամ իրենց չպատկանող իրի դիպչելուց, կրե ն
դիմակներ, եթե նրանց տարիքը թույլ է տալիս:

 Ախտանիշների ստուգումն իրականացվում է նախքան այցելուները կարող են մուտք գործել

է՝
ա
յլև
ս

հաստատություն։ Ստուգումները պետք է ներառեն` կապված հազի, շնչարգե լությա ն, դժվարացա ծ
շնչառության և ջերմության, կամ դողի ստուգում և պարզաբանում այն մասին, թե արդյոք անձը տվյալ
պահին կատարում է մեկուսացման, կամ կարանտին պահպանելու հրահանգներ: Այս ստուգումնե րը
կարելի է անել անձամբ, կամ այլընտրանքային տարբերակների միջոցով, ինչպիսիք են առցանց
ստուգումը համակարգերով, կամ էլ հաստատության մուտքի մոտ փակցված ցուցանակների միջոցով,
որոնց վրա նշվում են, որ տվյալ ախտանիշներն ունեցող այցելուները չպետք է մուտք գործե ն տվյա լ
տարածք։
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 համա ր նրա
մուտքը կարող է թույլատրվել։

o

Դրական Ստուգում (Թույլատրված չէ):

վա
ծ

o

Եթե վերջին 10 օրվա ընթացքում անձը շփվել է COVID-19-ով հայտնի հիվանդի հետ
կամ ներկայումս գտնվում է կարանտինային հրամանների տա կ, ա պա 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։

Կա
սե
ց



Եթե անձն ունի վերը նշված ախտանիշներից որևէ մեկը կամ ներկա յումս գտնվում է
մեկուսացման հրամանների տակ, նա չի կարող մտնել կամ աշխատել տա րածքում, և
նրան պետք է անհապաղ տուն ուղարկել՝ տանը մեկուսանալու հա մար։ Տրա մադրե ք
նրանց մեկուսացման համար հրահանգները, որոնք կարելի է գտնել՝
ph.lacounty.gov/covidisolation։
Սպասավորները, սպասք տեղափոխողները և այլ աշխատակիցները, որոնք տեղափոխում են
հաճախորդների կողմից օգտագործվող իրերը (կեղտոտ բաժակներ, ափսեներ, անձեռոցիկներ և այլն),
կամ աղբի տոպրակներ պետք է լվանան իրենց ձեռքերը այս առաջադրանքը կատարելուց հետո։




 Բազմակի օգտագործման ճաշացուցակները մաքրվում և ախտահանվում են հաճախորդների կողմից

յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ և հետո: Պետք է հաշվի առնել այլընտրանքային
տարբերակները, ինչպիսիք են անշարժ ճաշացուցակի տախտակները, էլեկտրոնային ճաշացուցակը,
կամ մոբիլային սարքը ներբեռնելու ճաշացուցակը:
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
 Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո բացօթյա հաճախորդների նստատեղերը մաքրվում և
ախտահանվում են: Նստատեղերը, սեղանները և սեղանի վրա գտնվող այլ իրերը պետք է լինեն
մեկանգամյա օգտագործման, կամ մաքրվեն/ախտահանվեն հաճախորդների յուրաքանչյուր
օգտագործման միջև: Յուրաքանչյուր սեղան ունի սեղանի ծածկոց, որը փոխվում է հյուրերի միջև,
կամ կոշտ ոչ ծակոտկեն մակերես, որը ախտահանվում է հյուրերի միջև:

չէ

 Վերցնելու-տանելու տարաները լցվում են հաճախորդների կողմից և հասանելի են միայն ըստ
պահանջի:

 Խրախուսվում են ոչ կանխիկ գործարքները: Եթե ընդունելի է սննդամթերքի հաստատության հա մա ր,

կի
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հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռնվում սահեցնել իրենց վարկային/դեբիտ քա րտե րը, իսկ
քարտերի ընթերցիչները ամբողջությամբ ախտահանվում են յուրաքանչյուր ժամը մեկ:

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

___________________________________________________________________________________
D. ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ)

 Սույն Արձանագրության կամ հաստատության թողարկած Լոս Անջելեսի Շրջանի COVID-19

է՝
ա
յլև
ս

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 վերանայմա ն հա մար՝ ըստ
պահանջի։

 Նշաններ են փակցված բոլոր մուտքերում, որոնք հիշեցնում են ճաշող հանրությանը ռեստորան մուտք
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գործելիս պահպանել վեց ոտնաչափ ֆիզիկական հեռավորություն, լվանալ ձեռքերը, կամ օգտագործել
ախտահանող միջոց, կրել դիմակ, երբ չեն ուտում կամ խմում, և տանը մնալ, եթե հիվանդ են, կամ
ունեն ախտանիշներ, որոնք համահունչ են COVID-19-ին: Տե՛ս Շրջանի DPH-ի COVID-19-ի Ուղեցույցի
կայքէջը լրացուցիչ ռեսուրսների և բիզնեսների կողմից օգտագործվող ցուցանակների օրինակների
համար։

 Բոլոր հաստատությունները պետք է նաև բոլոր մուտքերում փակցնեն նշա ններ և նե րսում ճաշ ելու
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համար ժամանող հաճախորդներին բանավոր տեղեկացնեն, որ նույն սեղանի շուրջ բոլոր նստողները
պետք է լինեն միևնույն տնային տնտեսության անդամ։

 Ռեստորանների համար՝ տեղակայված այլ ձեռնարկության, փակ կամ բաց առևտրի կենտրոնի, կամ էլ
մոլի ներսում, փակցվում է ցուցանակ, որը նշում է, որ հաճախորդները չեն կարող ուտել կամ խմել
ձեռնարկության, կամ մոլի տարածքում գտնվող ցանկացած վայրում, բացառությամբ հատուկ
նշանակված փակ կամ բացօթյա ճաշասրահներում։

 Տեղադրվում է ցուցանակ, որը հիշեցնում է ճաշող հանրությանը ռեստորան մուտք գործելիս
պահպանել վեց ոտնաչափ ֆիզիկական հեռավորություն, լվանալ ձեռքերը, կամ օգտագործել
ախտահանիչ միջոց և տանը մնալ, եթե նրանք հիվանդ են, կամ ունեն COVID-19-ի ախտանիշներ:

 Հաստատության առցանց վաճառակետերը (կայք, սոցիալական լրատվամիջոցներ և այլն) պետք է
հստակ տեղեկատվություն տրամադրեն հաստատության ժամերի, դիմակների օգտագործման
անհրաժեշտության, նույն սեղանի շուրջ բոլոր նստողների՝ նույն տնային տնտեսության անդամ
լինելու անհրաժեշտության և նախնական պատվերի, ամրագրումների, կանխավճարների, վերցնե լուտանելու և/կամ առաքման հետ կապված ծրագրերի և այլ կարևոր հարցերի վերաբերյալ:
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ

E. ԿԱՐԵՎՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆԱՉԱՌ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 Այն ծառայությունները, որոնք խիստ կարևոր նշանակություն ունեն ա յցելուների/հաճախորդնե րի

չէ

համար, պետք է առաջնահերթություն ստանան:

 Գործարքները կամ ծառայությունները, որոնք կարող են առաջարկվել հեռակա կարգով, պետք է
տեղափոխվեն առցանց հարթակ:

կի
րա
ռե
լի

 Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ` ապահովելու ապրանքների և ծառայությունների
մատչելիությունը այն հաճախորդների համար, ովքեր ունեն շարժունակության սահմանափակումներ
և/կամ բարձր վտանգի են ենթարկվում հանրային տարածքներում:
Վ ե րը չներառված ցանկացած լրացուցիչ միջոցառում պետք է նշվի առանձին էջերի վրա, որոնք
ձեռնարկությունը պետք է կցի սույն փաստաթղթին։

Ձե ռնարկության
Կոնտակտային Անուն՝
Հե ռախոսահամար՝

Կա
սե
ց

վա
ծ

Վ ե րջին Վերանայման
Ամսաթիվը՝

է՝
ա
յլև
ս

Այս Արձանագրության վերաբերյալ ցանկացած հարցերի, կամ մեկնաբանությունների դեպքում
կա րող եք կապ հաստատել հետևյալ անձի հետ․
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ

Նստատեղերի Դիագրամներ

ԴԻԱԳՐԱՄ 2

կի
րա
ռե
լի

ԴԻԱԳՐԱՄ 1

չէ

Այս վեց (6) դիագրամները նախատեսված են որպես օրինակներ ծառայելու փակ տարածության և բացօթյա
նստատեղերի համար: Պատնեշներ չպետք է օգտագործվեն սեղանների միջև տարածությունը նվազեցնելու
և նստատեղերի հնարավորությունը ավելացնելու համար: Սեղանների եզրերն իրարից 8 ոտնաչափ
հեռավորությամբ առանձնացնելը տարբեր տնային տնտեսությունների հաճախորդների միջև կապահովի
առնվազն 6 ոտնաչափ ֆիզիկական հեռավորություն:

6

6 ոտնաչափ

ոտնաչափ

6

ոտնաչափ

Կո ղ ք կողքի
6 ոտնաչափ սեղանների միջև
Աթոռի ծայրից աթոռի ծայրը

ԴԻԱԳՐԱՄ 3

Ո ւ ղղահայաց նստատեղեր
6 ոտնաչափ հաճախորդի նստատեղի և կողքի
սեղանի նստատեղի միջև
Աթոռի ծայրից աթոռի ծայրը

6

է՝
ա
յլև
ս

ԴԻԱԳՐԱՄ 4

6

ոտնաչափ

6 ոտնաչափ

ոտնաչափ

վա
ծ

Կո ղ ք կողքի
6 ոտնաչափ աթոռների հետևի կողմերի միջև

Կա
սե
ց

ԴԻԱԳՐԱՄ 5

6+

ոտնաչափ

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

ԴԻԱԳՐԱՄ 6
6 ոտնաչափ

6

ոտնաչափ

Կո մունալ ոճի սեղան՝ առանց միջնապատերի
6 ոտնաչափ այլ խմբի ամենամոտ անդամի
միջև
Աթոռի ծայրից աթոռի եզրին
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Տ աղ ավարներ
Հաստատված
տաղավարները
կարող են թուլ տալ՝
հաճախորդների
միջև առնվազն 6
ոտնաչափ
բաժանման
հնարավորություն
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