Perguntas Frequentes
Quais áreas de recreação e parques estão abertas?
Desde 4 de junho, a maioria das áreas públicas administradas pelo Estado reabriram para uso diário.
As atividades decampismo estão reabrindo em vários condados que evoluíram para a 2ª Etapa do
plano Safe Start do Governador Jay Inslee’s.
Marinas e áreas de lançamento de embarcações em parques estaduais administradas pelo Estado
também estão abertas para condados que estejam na 2ª Etapa.
Para saber mais sobre a situação dos parques, áreas para acampamento e outras áreas de recreação
administradas pelo Estado, visite:
•
•
•

Washington State Parks — Situação dos parques
Washington Department of Fish and Wildlife — Lista de fechamentos e restrições
Washington State Department of Natural Resources — Aberturas para recreação

Observação: Alguns parques em condados da 2ª Etapa podem não abrir para campismo imediatamente,
com base em diretrizes dos agentes do condado. O Washington State Parks dá suporte e continua a
trabalhar com estas comunidades para encontrar a melhor abordagem para a reabertura ao campismo.

Eu preciso de um Discover Pass?
Sim. O Discover Pass é exigido para estacionar seu veículo em áreas de recreação estaduais e locais de
acesso à água administrados pelo Washington State Parks e pelo Department of Natural Resources
(DNR). Estas áreas incluem parques estaduais, pontos de acesso à água, locais declarados como
patrimônio, áreas naturais e de vida selvagem, áreas para acampamento do DNR, trilhas e pontos de
partida e todas as áreas elevadas administradas pelo DNR. O Discover Pass é exigido nos parques
estaduais somente para visitantes diaristas.
O Discover Pass também é exigido em áreas administradas pelo Washington Department of Fish and
Wildlife (WDFW). Isto inclui áreas de vida selvagem e de acesso à água, exceto caso você já possua
um Vehicle Access Pass emitido com a compra de uma licença para caça ou pesca elegível.
Posso obter uma prorrogação ou reembolso para meu Discover Pass para o período em que as áreas
estaduais estiveram fechadas?
Não estamos realizando reembolsos ou prorrogando prazos para Discover Passes.
O custo anual do Discover Pass é 30 USD. O custo diário é de 10 USD, então o cartão anual é custeado
em apenas três visitas.
Dividindo por 12 meses, representa um custo mensal de 2.50 USD. As áreas estaduais estiveram
fechadas de 23 de março a 5 de maio, por pouco mais de cinco semanas.
O State Parks sofreu uma redução dramática de receitas nesta primavera, além de ter sofridos cortes
severos na última Grande Recessão.
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No entanto, incentivamos você a desfrutar dos parques e áreas estaduais de Washington neste verão
e também posteriormente, para extrair o máximo valor possível de seu cartão.
Os parques de diversão estão abertos?
Para reduzir a exposição à COVID-19, os parques de diversão estaduais estão fechados até que
tenhamos outras diretrizes.
Os banheiros estarão abertos?
Sim. Em parques que estejam abertos, os banheiros estarão disponíveis em áreas de uso diário abertas
e em áreas de acampamento abertas. Os banheiros podem estar fechados em algumas localidades e em
áreas de acampamento fechadas.
Esteja preparado. Traga seus próprios equipamentos de proteção individual, água, sabão, higienizador
de mãos e papel higiênico e, ao sair, leve com você tudo que tiver trazido.
Os escritórios dos parques ainda estão fechados ao público, bem como os salões dos parques e centros
de visitas.
As instalações de parques aquáticos, docas e ancoradouros estão abertas?
O uso de docas é permitido e ancoradouros estão disponíveis em parques abertos. As pessoas que
utilizam as docas devem praticar o distanciamento físico de pessoas que não sejam de seu âmbito
doméstico.
Os banheiros de parques aquáticos estaduais estarão abertos com limitações. Por favor, ao sair leve
seu lixo e não espere água potável nas ilhas.
A ancoragem será monitorada ou regulada? E quanto às áreas de atracação costeiras para botes?
A ancoragem será monitorada e regulada como eram antes dos fechamentos devido à COVID-19.
Nenhuma regulamentação especial foi emitida.
Os sistemas de sucção estão abertos e operacionais?
Os poucos sistemas de sucção existentes dentro dos parques estaduais estão abertos.
A maioria dos sistemas de sucção de Washington está situada em marinas públicas ou privadas. Os
barqueiros devem verificar junto às marinas para saberem se estão abertas e se os sistemas de sucção
estão operacionais. Para locais de sistemas de sucção em Washington, acesse:
parks.state.wa.us/657/Pumpout
Se um parque estiver aberto para uso diário, a que horas o parque fecha?
Os parques para uso diário fecham no final da tarde.
Eu terei o reembolso integral para minha reserva de acomodação de pernoite ou de campismo?
Depende…
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•

Visitantes de pernoite afetados pelos fechamentos: Nós estamos entrando em contato com
visitantes de pernoite com reservas afetadas pelo fechamento para oferecer o reembolso
integral.

•

Visitantes de parques de campismo abertos podem receber um reembolso integral para a
pernoite, menos as duas taxas de transação não reembolsáveis (taxa de reserva de 8 USD a
10 USD e taxa de cancelamento de 8 USD a 10 USD). A taxa de reserva é de 8 USD se realizada
online, e de 10 USD se realizada por telefone.

Se você tiver dúvidas sobre sua reserva de campismo atual, ligue para (888) CAMPOUT ou
(888) 226-7688.
E se eu tiver uma reserva em um parque que estiver atualmente fechado para campismo? Quando
saberei se minha reserva foi cancelada?
Nós agradecemos por sua paciência enquanto lidamos com esta situação de mudanças. Sabemos que
seus planos de férias são importantes, e esperamos que você possa acampar neste verão em seu parque
estatal de Washington.
Por este motivo, nós hesitamos em cancelar reservas até que tenhamos quase certeza de que o parque
não reabrirá para campismo na data de seu agendamento. Portanto, pode ocorrer de não entrarmos em
contato com você até poucos dias antes da data planejada de sua permanência.
Se precisarmos cancelar reservas em um parque que ficou fechado para campismo, nós entraremos em
contato com você por e-mail e você receberá um reembolso integral.
Para questões específicas sobre sua reserva, entre em contato com nossa equipe de reservas pelo
telefone 888-CAMPOUT (888-226-7688).

As áreas estaduais serão fechadas se houver problemas com aglomerações?
Conforme reabrimos as áreas, estamos pedindo às pessoas para continuarem praticando o
distanciamento social. Se notarmos grandes reuniões em grupo ou descumprimento do distanciamento
social, poderemos ter que fechar parques ou áreas dentro dos parques.
Se tivermos novas preocupações de segurança relacionadas à COVID-19, o Washington Departments of
Fish and Wildlife (WDFW), o Natural Resources (DNR) e o State Parks podem fechar áreas com
notificação condicional para proteger a saúde e a segurança do público.
Como posso reportar problemas com aglomerações, lixo ou outras preocupações em áreas de vida
selvagem ou lançamentos de embarcações ao WDFW?
As pessoas podem reportar problemas no site do Washington Department of Fish and Wildlife.
Ainda posso voluntariar para ajudar a limpar e manter meu parque estadual local?
No momento, não. Nós agradecemos nossos voluntários e suas horas de trabalho esforçado. No
entanto, nenhum atividade de voluntariado ocorrerá até que haja futuras notificações. O State Parks
está trabalhando para retomar o acolhimento em acampamento e outros programas de voluntariado
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no final deste verão. Verifique atualizações ou entre em contato com o Volunteer Program por e-mail ou
ligue para (360) 902-8583.
Quando os chalés e tendas serão abertos?
Chalés, tendas e abrigos rústicos permanecem fechados para novas reservas até 30 de junho. Para
chalés que puderem abrir em junho, as reservas existentes serão cumpridas.
As áreas para acampamento em grupo estão abertas?
Áreas para acampamento em grupo estão fechadas até futuras notificações.
As casas de férias estão abertas?
Casas de férias estão fechadas até futuras notificações.
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