Vui chơi có trách nhiệm tại các
công viên tiểu bang
Hướng dẫn vui chơi có trách nhiệm ngoài trời
Trước khi đi
•

Kiểm tra hoạt động nào đã mở cửa trở lại. Mặc dù nhiều khu vực vui chơi do tiểu bang
quản lý đã được mở cửa để sử dụng trong ngày, một số khu vực vui chơi thuộc các địa
phương, bộ lạc và liên bang khác có thể vẫn đóng cửa. Truy cập trực tuyến tại
www.parks.state.wa.us/parksopening

•

Chọn các chuyến đi trong ngày đến các địa điểm ở gần nhà. Không được phép ở lại qua
đêm.

•

Chỉ ở cùng các thành viên gia đình. Tiếp xúc với những người khác ngoài gia đình khiến lây
lan virus nhanh hơn.

•

Hãy chuẩn bị trước khi đến. Khách thăm có thể nhận thấy các dịch vụ nhà vệ sinh bị cắt
giảm hoặc hạn chế khi nhân viên bắt đầu mở lại các cơ sở tại khu vực động vật hoang dã và
khu vực cấp nước. Quý vị nên mang theo xà phòng, nước, nước sát khuẩn tay và giấy vệ
sinh, cũng như khẩu trang hoặc khăn rằn để che mũi và miệng.

•

Tận hưởng hoạt động ngoài trời khi khỏe mạnh. Nếu quý vị có triệu chứng sốt, ho hoặc khó
thở, hãy thực hiện hành trình ngoài trời vào một ngày khác.

Khi đến nơi
•

Tránh những nơi đông người. Hãy sẵn sàng đi nơi khác hoặc quay lại vào lúc khác nếu điểm
đến có vẻ đông đúc.

•

Duy trì giãn cách xã hội. Giữ khoảng cách 6 foot giữa quý vị và người khác ngoài gia đình
của quý vị. Đi thuyền lần lượt từng chiếc một để đủ chỗ cho những người khác có thể đi
thuyền an toàn. Dành ra ít nhất một chỗ đậu xe giữa xe của quý vị và xe bên cạnh. Neo
thuyền theo cách tương tự.

•

Rửa tay thường xuyên. Giữ vệ sinh cá nhân và mang theo nước, xà phòng và nước rửa tay
riêng của quý vị.

•

Mang về tất cả những đồ quý vị đã mang đến. Mang theo tất cả rác thải, bao gồm găng tay
và khẩu trang dùng một lần.

•

Hãy tử tế và tôn trọng các kiểm lâm viên, trợ lý công viên và nhân viên khác ở công viên.

Để biết thông tin về ứng phó của tiểu bang Washington đối với COVID-19, hãy truy cập
www.coronavirus.wa.gov.
Để biết thêm thông tin về ứng phó của Washington State Parks đối với COVID-19, hãy truy cập
www.parks.state.wa.us/COVID19.
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