Divirta-se com responsabilidade
nos parques estaduais
Diretrizes para recreação responsável em áreas ao ar livre
Antes de sair
•

•
•
•

•

Verifique o que está funcionando. Embora muitos destinos de áreas administradas pelo
Estado estejam abertas para uso diário, outras áreas federais, tribais e locais podem ainda
estar fechadas. Acesse online em www.parks.state.wa.us/parksopening
Prefira passeios de um dia próximos de sua casa. Não são permitidas pernoites.
Faça sua visita somente com membros de sua casa. A recreação com pessoas de fora de
seu âmbito doméstico cria novas vias para a transmissão viral.
Venha preparado. Enquanto as equipes começam o processo de reabertura de instalações
em áreas de acesso à água e de vida selvagem, os visitantes podem encontrar serviços de
banheiros limitados ou reduzidos. Aconselhamos que você leve seu próprio sabão, água,
higienizador de mãos e papel higiênico, bem como uma máscara ou bandana para proteção
de seu rosto e da boca.
Esteja saudável para desfrutar dos espaços ao ar livre. Se você tiver sintomas de febre,
tosse ou dificuldade para respirar, deixe sua diversão ao ar livre para outro dia.

Quando chegar ao local
•
•

•
•
•

Evite aglomerações. Esteja preparado para dirigir-se a outro local ou retornar em outra
oportunidade caso seu destino esteja lotado.
Pratique o distanciamento físico. Mantenha uma distância mínima de dois metros entre
você e as pessoas de fora de seu âmbito doméstico. Lance uma embarcação por vez, para
que outras pessoas tenham espaço suficiente e seguro de lançamento. Deixe pelo menos
uma vaga de estacionamento entre seu veículo e o veículo próximo à você. Atrele sua
embarcação do mesmo modo.
Lave as mãos regularmente. Mantenha a higiene pessoal e traga sua própria água, sabão
e higienizador de mãos.
Leve com você tudo que trouxer. Ao sair, recolha todo seu lixo, incluindo luvas e máscaras
descartáveis.
Seja educado e respeitoso para com nossos guardas-florestais, assistentes de parque e
outros funcionários de campo.

Para mais informações sobre a resposta do Estado de Washington à COVID-19, acesse
www.coronavirus.wa.gov.
Para mais informações sobre a resposta do Washington State Parks à COVID-19, acesse
www.parks.state.wa.us/COVID19.
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