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Հակամարտություն COVID-19ի
դեմ Գլենդելը պատասխանում է
COVID-19- ի տարածումը կանխելու և մեր համայնքի խոցելի անդամներին առավելագույնը
պաշտպանելու անհրաժեշտության պատճառով, Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի առողջապահության
վարչությունը և Կալիֆոռնիայի նահանգապետը արձակեցին տանը մնալու կանոնակարգերը:
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԸ ՊԱՐՏԱԴՐՈՒՄ ԵՆ ԱՆՀԱՊԱՂ ՓԱԿԵԼ ՀԵՏևՅԱԼ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՌևՏՐԱՅԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԲԻԶՆԵՍՆԵՐԸ.
•

Ներքին առևտրի կենտրոններում տեղակայված կարևորագույն բիզնեսները կարող են բաց լինել միայն
այն դեպքում, երբ դրանք կունենան առանձին մուտք առևտրի կենտրոնից դուրս;

•

Բարերը և գիշերային ակումբները որոնք չեն տրամադրում ուտելիք

•

Մարզվելու ակումբները և ֆիտնես կենտրոնները

•

Բոլոր տեսակի թատրոնները, կինոթատրոնները, երգի ակումբները, մարզադաշտերը և
համերգասրահները

•

Բոուլինգի ակումբները և խաղասրահները

•

Գինետները, գարեջրատները և այն հաստատությունները, որոնք տրամադրում են խմիչխի նմուշներ,

•

Անձնական խնամքի կենտրոնները ինչպիսիք են եղունգների խնամքի կենտրոնները և
վարսավիրանոցները,

•

Գոլֆի դաշտերը, թենիսի վոլեյբոլի և բասկետբոլի խաղահրապարակները,

•

Ծխախոտի խանութները և նմանատիպ հաստատությունները

•

Հագուստի խանութները

•

Ավտոլվացման բիզնեսները

•

Ներքին կամ բացօթյա խաղահրապարակներ երեխաների համար, բացառությամբ երեխաների խնամքի
կենտրոններում տեղակայվածների:

•

Շուկաները և փոխանակման կենտրոնները

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԿԱՐևՈՐԱԳՈՒՅՆ ԲԻԶՆԵՍՆԵՐԸ ՈՐՈՆՔ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ ԲԱՅՑ ՉԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ
•

•

Խանութներ, որոնք վաճառում են մթերային
ապրանքներ և այլ ապրանքներ, որոնք անհրաժեշտ են
բնակավայրերի անվտանգությունը, սանիտարական
պահպանումը և հիմնական շահագործումը
պահպանելու համար

հիմնական բիզնեսներին, առողջապահական
գործողություններին և հիմնական
ենթակառուցվածքներին մատակարարելու համար:
•

Կազմակերպություններ և բիզնեսներ, որոնք
ապահովում են կացարան, սոցիալական
ծառայություններ և կյանքի այլ անհրաժեշտություններ.

Հիվանդանոցներ, կլինիկաներ, հանրային
առողջության կենտրոններ և այլ լիցենզավորված
բուժաշխատողներ

•

Հասարակական, առևտրային և բնակելի գույքի
շինարարական ծառայություններ և գործողություններ

•

Մասնագիտական ծառայություններ,

ինչպիսիք
են աշխատավարձը, հաշվապահությունը
և իրավաբանական ծառայությունները
անհրաժեշտության դեպքում, որոնք կկատարվեն
օրինական կարգով գործող գործունեությանը
համապատասխան

•

Բանկեր, վարկային միություններ, ֆինանսական
հաստատություններ և ապահովագրական
ընկերություններ

•

Բենզալցակայաններ և հարմարավետ խանութներ;

•

Սարքավորումների, շինանյութերի խանութներ,
ավտոմեքենաների վերանորոգման կենտրոնները և
հեծանիվների վերանորոգման կենտրոնները

•

Փականագործներ, էլեկտրիկներ, անշարժ գույքի
մենեջերները, այգեպաններ / լանդշաֆտներ,
անվտանգության աշխատակիցները և թաղման տները

Բիզնեսներ, որոնք օժանդակում են բնակելի և
առևտրային գույքի ստուգմանը, գրանցմանը և
անվանափոխմանը

•

Ուսումնական հաստատություններ (եթե տրամադրում
են հեռակա ուսուցում)

•

•

Լվացքատուներ, չոր մաքրող միջոցներ, փոստային
կապի և առաքման ծառայություններ մատուցող
ձեռնարկություններ

•

Բիզնեսներ, որոնք աջակցում են տրանսպորտի
կարիքներին

•

Հյուրանոցներ, մոթելներ և բաշխվող վարձակալության
բնակարաններ

•

Երեխաների խնամքի կենտրոններ

•

Ավիաընկերություններ, տրանսպորտ տրամադրող
ծառայություններ, տաքսիներ և այլ մասնավոր
տրանսպորտային ծառայություններ

•

Որոշ խմբերի տնային խնամքի ծառայություններ
մատուցողներ

•

Այն սուբյեկտները, որոնք աշխատանքներ են
իրականացնում ազգային անվտանգության համար

•

Առողջապահական գործողություններ

•

Ենթակառուցվածքների հիմնական մատակարարներ

•

Բիզնեսները, որոնք ուղարկում են, առաքում են
բեռնատարներով կամ ապահովում են մթերային
ապրանքների, սննդի, ապրանքների կամ
ծառայություններ ուղղակիորեն բնակիչներին,

ԲՈԼՈՐ ԱՅՆ ՀԱՎԱՔՈՒՅԹՆԵՐԻ և ԱՅՆ ԿԱՐևՈՐԱԳՈՒՅՆ ԲԻԶՆԵՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՐՈՆՔ ԱՐԳԵԼՎԱԾ
ՉԵՆ ԲՈԼՈՐԸ ՊԵՏՔ Է՝
•

Փորձեք լինել սահմանափակ սոցիալական հեռավորության վրա ՝ պահանջելով ներկաներին հեռու մնալ իրարից
վեց (6) ֆուտ, որքանով դա հնարավոր է.

•

Ձեռքի լվացման օբյեկտների հասանելիություն որոնք կունենան օճառ և ջուր կամ ձեռքի մաքրող միջոցներ, որոնք
առնվազն պարունակում են 60 տոկոս ալկոհոլ;

•

Հասարակության անդամներին հրահանգող նշան դրեք հիմնական մուտքի մոտ, որը նրանց կզգուշացնի, որ
չայցելեն այնտեղ, եթե նրանք ունեն շնչառական հիվանդության ախտանիշներ, ներառյալ տաքություն կամ հազը. և

•

Հետևեք Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի Հասարակայնության առողջության վարչության կողմից վարակված
հիվանդությունների վերահսկման վերաբերյալ առաջարկություններին:

Կարգադրությունը ուժի մեջ կլինի մինչև 2020 թվականի ապրիլի 19-ը կամ մինչև հետագա ծանուցումը:
Ամբողջ կարգը կամ Հաճախակի տրվող հարցերը տեսնելու համար այցելեք Glendaleca.gov
Կարևոր բիզնեսների ամբողջական ցանկի համար տե՛ս կարգադրության 13-րդ բաժինը: Այն ցանկի համար,
թե որոնք են համարվում Առողջապահական գործողությունները և էական ենթակառուցվածքներ տե՛ս
կարգադրության 15-րդ բաժինը:
Հարցերի համար զանգահարեք Covid-19 թեժ գիծ հետևյալ հեռախոսահամարով ՝ (818) 548-3301:
Երկուշաբթի - հինգշաբթի, 7: 30-ից - երեկոյան 5: 30 և ուրբաթ, 8: 00-ից երեկոյան 5: 00

