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I N C O R P O R A T E D

1 9 0 6

• Ծաղկավաճառներ 

• Ավտոլվացման կետեր 

• Ավտոմեքենաների սրահներ 

• Կրոնական կազմակերպություններ 

• Արդյունաբերական և լոգիստիկայի 
ոլորտի բիզնեսներ, որոնք 
մատակարարում են ցածր 
ռիսկայնության բիզնեսներին 

• Մթերային խանութներ, 
սերտիֆիկացված ֆերմերների 
շուկաներ, ֆերմաների և մթերքների 
կրպակներ, սուպերմարկետներ, 
սննդի բանկեր, մինիմարկետներ, 
մեծածախ խանութներ, մեծածախ 
ակումբներ և դեղատներ 

• Կենդանիների կերի խանութներ, 
կենդանիների ցերեկային և 
գիշերօթիկ կենտրոններ և 
անասնաբուժական կլինիկաներ 

• Տան համար անհրաժեշտ իրերի 
խանութներ, օրինակ՝ տնտեսական, 
շինանյութի, կենցաղային տեխնիկայի 
և լողավազանների պարագաների 
խանութներ 

• Մանրավաճառներ 

• Փակ տարածքում գործող առևտրի 
կենտրոններ 

Ինչն Է Բաց 

• Ռեստորաններ և սրճարաններ. բաց 
են ներսում ճաշելու, պատվերը հետը 
տանելու, մեքենայից պատվիրելու և 
առաքման համար 

• Տնային կենդանիների խնամքի 
կենտրոններ 

• Վարսավիրանոցներ 

• Մազի հարդարման սրահներ 

• Թենիսի դաշտեր 

• Փիքլբոլի դաշտեր 

• Համայնքային այգիներ 

• Riverwalk-ի ձիասպորտի տարածքը 

• Կլինիկաներ, հիվանդանոցներ, 
ատամնաբուժարաններ, ֆիզիկական 
թերապիայի և քիրոպրակտիկ 
կենտրոններ, ակնաբույժներ, 
հոգեկան կամ վարքային 
առողջության ծառայություններ 
տրամադրողներ և առողջապահական 
այլ հաստատություններ  

• Գոլֆի դաշտեր (չներառելով գոլֆի 
պարագաների խանութները կամ 
ներսում ճաշելու ռեստորանները) 

• Քայլուղիներ 

• Զբոսայգիներ (չներառելով 
պիկնիկների հարմարությունները, 
խաղահրապարակները և 
մարզասարքերը) 

• Տրանսպորտային միջոցներով 
շքերթներ 

• Մեքենաներին սպասարկող 
կինոթատրոններ և ռեստորաններ 

• Բազմաբնակարանային բնակելի 
շենքերի լողավազաններ (օրինակ՝ 
բնակարաններ, համատիրություններ 
և տան սեփականատերերի 
ասոցիացիաներ) 

• Երեխաների խնամքի կենտրոններ 

• Մարզասրահներ / ֆիթնես 
կենտրոններ, ներառյալ՝ 
բազմաբնակարան շենքերում 

• Փակ թանգարաններ, 
պատկերասրահներ և 
կենդանաբանական այգիներ 

• Հասարակական լողավազաններ, 
Pacific լողավազան, ջրացայտով 
ավազաններ 

• Ճամբարային տարածքները, տուն 
մեքենաների համար նախատեսված 
հանգստի գոտիները և բացօթյա 
հանգիստը

Խաղատներ ու խաղադրույքային ընկերություններ

Մատնահարդարման, դաջվածքի, արեւայրուքի սրահներ, եւ սպա ծառայություններ՝ ներառյալ մերսում, 
դեմքի խնամք, եւ մեղրամոմով մազահեռացում

ՆՈՐ ՆՈՐ 



 9 Մշտապես պահպանեք 6 ֆուտ ֆիզիկական հեռավորություն

 9 Դեմքի ծածկոց կրեք (ծածկեք ձեր դեմքը)

 9 Ոչ մի խմբակային հավաք չի թույլատրվում

 9 Մարզադաշտեր բերեք Ձեր սեփական սարքավորումները

Վերաբացումը սկսելուց առաջ բիզնեսները պետք է պատրաստեն, իրականացնեն և հրապարակեն 

Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի հանրային առողջապահության վերաբացման համար պահանջվող 

արարողակարգը, որը կիրառելի է բիզնեսի տեսակի կամ գտնվելու վայրի համար: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք՝ Glendaleca.gov/Recovery:

Առայժմ փակ են 

• Հանգստի եւ համայնքային 
կենտրոններ 

• Կողովագնդակի եւ վոլեյբոլի 
մարզադաշտեր 

• Բեյսբոլի եւ ֆուտբոլի դաշտեր 

• Երիտասարդական մարզական 
լիգաներ 

• փչովի ավազաններ 
 

• Փառատոններ եւ թեմատիկ/
զվարճանքի այգիներ 
(ներառյալ՝ նշված այգիներում 

գործող ջրաշխարհներն ու 
ջրավազանային համալիրները) 

• Մարզադաշտեր ու 
ամֆիթատրոններ (փակ են 
հանրության համար)  

• Բոլոր միջոցառումներն ու 
հավաքույթները, բացառությամբ 
այն դեպքերի, երբ հատուկ 
թույլտվություն կա Լոս 
Անջելեսի Վարչաշրջանի 
Առողջապահության 
հանձնակատարի  հրահանգով

• Բարեր, գինետներ և 
գարեջրատների համտեսման 
սենյակները 

• Շոգեբաղնիքներ, ջաքուզի եւ 
սպա լողավազաններ, որոնք 
բնակելի տարածքում չեն գործում 

• Բոուլինգի սրահներ, 
կինոթատրոններ, 
հանդիսասրահներ 

• Երեխաների համար 
նախատեսված փակ եւ բացօթյա 
խաղահրապարակներ, 
բացառությամբ նրանց, որոնք 
գործում են երեխաների խնամքի 
կենտրոններում 

Բոլոր բիզնեսները, այցելուները և գործողություններին Բոլոր բիզնեսները, այցելուները և գործողություններին 
մասնակցողները պարտավոր ենմասնակցողները պարտավոր են

պահպանեք հեռավորության և վարակի վերահսկման պահպանեք հեռավորության և վարակի վերահսկման 
արձանագրությունները.արձանագրությունները.


