ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨ
ਪਰਚਾਵਾ ਕਰੋ
ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ
•

•
•
•

•

ਦੇਖੋ ਕੀ-ਕੀ ਖੁੱਲ�ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਕਈ ਰਾਜ-ਪ�ਬੰਿਧਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਾਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਖੁੱਲ�ੇ ਹਨ,
ਪਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ, ਟ�ਾਈਬਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜਗ�ਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
www.parks.state.wa.us/parksopening 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰੋ
ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਰਾਤ ਭਰ ਿਕਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।

ਿਸਰਫ ਕਰੀਬੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਿਤਆਰੀ ਸਮੇਤ ਆਓ। ਸਟਾਫ ਵੱਲ� ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ-ਐਕਸੈਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਖੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੜ-ਖੋਲ�ਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟਰੂਮ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੀਿਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਮਲ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਾਬਣ, ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ
ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਵਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿਸਹਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ
ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ।

ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ
•
•

•
•
•

ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤ� ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਿਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ�ਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਲੱ ਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮ� 'ਤੇ ਆਓ।
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ।ੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਅਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਚਲਾਓ ਤਾਂ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੋਖੀ ਜਗ�ਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੂਹਰਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਰਿਕੰਗ ਲਈ ਜਗ�ਾਂ ਛੱ ਡੋ। ਆਪਣੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ�ੀ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ। ਿਨੱ ਜੀ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਬਣ
ਅਤੇ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਕੂੜ-ੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਰ�ਜਰਾਂ, ਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਰਿਹਮਿਦਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਹੋ।

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪ�ਤੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.coronavirus.wa.gov
'ਤੇ ਜਾਓ।
Washington State Parks ਦੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਪ�ਤੀ ਪ�ਿਤਿਕਰਆ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
www.parks.state.wa.us/COVID19 'ਤੇ ਜਾਓ।
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