คำถามทีพ
่ บบ่อย
สวนสาธารณะ พื้นที่พก
ั ผ่อนหย่อนใจใดที่เปิดแล้วบ้าง
ณ วันที่ 4 มิถุนายน พื้นที่สาธารณะที่รัฐเป้นผู้จัดการได้กลับมาเปิดใหม่ ในการใช้ชว
่ งกลางวัน
การเข้าค่าย ได้กลับมาเปิดใหม่ในหลายมณฑลซึ่งได้เลื่อนไปยังมาตรการเฟสที่ 2 ของรัฐบาล แผนการ
เริ่มต้นที่ปลอดภัยของ Jay Inslee
การเริ่มใช้เรือและท่าจอดเรือที่สวนสาธารณะของรัฐในมณฑลเฟส 2 นั้นเปิดให้บริการเช่นกัน
หากต้องการทราบสถานะปัจจุบันของที่ตั้งแคมป์ สวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการอื่น ๆ ที่รัฐเป็นผู้จั
ดการให้เยี่ยมชม:
•
•
•

Washington State Parks (สวนสาธารณะของรัฐวอชิงตัน) — สถานการณ์ของสวนสาธารณะ
Washington Department of Fish and Wildlife (กรมการประมงและชีวิตสัตว์ป่าของวอชิงตัน) —
รายชื่อสถานที่ปิดและข้อจำกัด
Washington State Department of Natural Resources (กรมทรัพยากรธรรมชาติรัฐวอชิงตัน)
— การเปิดพื้นที่การพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ

หมายเหตุ: สวนสาธารณะบางแห่งในเฟสที่2 บางมณฑล อาจจะไม่เปิด สำหรับการค้างแรมโดยทันที
อ้างอิงจากคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของมณฑล Washington State Parks (สวนสาธารณะของรัฐวอชิงตัน)
สนับสนุนและดำเนินการทำงานกับชุมชนต่างๆ เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการกลับมาเปิดค่ายต่างๆ

ฉันจำเป็นต้องมีใบ Discover Pass หรือ
ใช่ Discover Pass นี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเข้ามาจอดรถของคุณในพื้นที่นันทนาการของรัฐและแ
หล่งน้ำที่จัดการโดย Washington State Parks (อุทยานแห่งรัฐวอชิงตัน) และ Department
of Natural Resources (DNR) (กรมทรัพยากรธรรมชาติ) ดินแดนเหล่านี้รวมถึงสวนสาธาร
ณะของรัฐ จุดเข้าถึงทางน้ำ แหล่งมรดกสัตว์ป่าและพื้นที่ธรรมชาติที่ตั้งแคมป์ของ DNR
เส้นทางเดินป่าและเส้นทางเดินป่าของ DNR ทั้งหมดทางดินแดนด้านบน Discover Pass
จำเป็นต้องใช้ที่อุทยานของรัฐสำหรับการเข้าชมช่วงกลางวันเท่านั้น
Discover Pass เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพื้นที่ที่บริหารโดยกรมปลาและสัตว์ป่าของว
อชิงตัน (Washington Department of Fish and Wildlife, WDFW) เป็นสิ่งซึ่งรวมถึงการเ
ข้าถึงทางน้ำและสัตว์ป่านอกเสียจากว่าคุณจะมีVehicle Access Pass กับการซื้อใบอนุญ
าตล่าสัตว์หรือตกปลาที่มีสิทธิ์
ฉันจะได้รับการขยายเวลาหรือคืนเงินใน Discover Pass ของฉันได้หรือไม่ เมือ
่ ถึงเวลาที่ดน
ิ แดนถูกปิดลง
เราจะไม่คืนเงินหรือยืดเวลาให้ในบัตร Discover Passes
ค่าบัตร Discover Pass รายปีคือ 30 ดอลลาร์ ราคาบัตรโดยสารแบบรายวันคือ 10 ดอลลาร์ ดังนั้นบั
ตรประจำปีใช้จากบัตรเองในการเข้าชมเพียงสามครั้ง
หาร 12 เดือน รายเดือนก็มีค่าใช้จ่าย 2.50 ดอลลาร์ พื้นที่ของรัฐจะปิดจาก วันที่ 23 มีนาคม ถึง 5 พฤษภา
คม เพียงแต่ห้าสัปดาห์
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สวนสาธารณะของรัฐมีประสบการณ์การสูญเสียรายได้อย่างมากในฤดูใบไม้ผลินี้ - ด้านบนของกา
รลดลงอย่างมากในการถดถอยครั้งใหญ่ครั้งล่าสุด
อย่างไรก็ตาม เรากระตุ้นให้คุณได้มายังสวนสาธารณะวอชิงตัน และพื้นที่ของรัฐต่างๆ บ่อยๆ ในช่ว
งฤดูร้อนนี้ และมากกว่านั้น เพื่อได้รับคุณค่าที่ดีเยี่ยม จากบัตรผ่านของคุณ
สนามเด็กเล่นเปิดไหม
สนามเด็กเล่นของสวนสาธารณะยังปิดจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมเพื่อลดการสัมผัสกับ COVID-19
ห้องสุขาเปิดไหม
ใช่ ในสวนสาธารณะที่เปิดแล้ว ห้องน้ำจะเปิดให้บริการในพื้นที่ใช้งานกลางวันแล
ะบริเวณที่เปิดพื้นที่ตั้งแคมป์ ห้องน้ำอาจปิดในบางพื้นที่และในที่ตั้งแคมป์ที่ปิด
จงเตรียมตัว โปรดนำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของคุณเองน้ำสบู่ เจลทำความสะอาดมือ และกระด
าษชำระและนำสิ่งของที่คุณนำติดตัวไปด้วยเสมอ
สำนักงานอุทยานยังคงปิดให้บริการแก่ประชาชนเช่นเดียวกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและอาคารสวนสาธาร
ณะต่างๆ
ท่าเทียบเรือท่าจอดเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานทางทะเลเปิดทำการหรือไม่?
อนุญาตให้ใช้ท่าจอดเรือและจอดได้ที่สวนสาธารณะที่เปิดอยู่ได้ คนที่ใช้ท่าเทียบเรือควรเลี่ยงคนที่ไม่
ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
ห้องน้ำของอุทยานทางทะเลจะเปิดให้บริการในเวลาจำกัด โปรดกำจัดขยะของคุณและอย่าคาดหวังว่าจะมี
น้ำดื่มบนเกาะ
การทอดสมอเรือจะถูกตรวจสอบหรือควบคุมหรือไม่? วิธก
ี ารเกีย
่ วกับพื้นที่เชือ
่ มโยงไปถึงชายหาดสำหรับ
dinghies?
การทอดสมอจะถูกตรวจสอบและควบคุมเช่นเดียวกับก่อนการปิด COVID-19 ไม่มีกฎระเบียบพิเศษ
ปั๊มน้ำมันเปิดอยูแ
่ ละทำงานอยูห
่ รือไม่?
มีการเปิดปั๊มน้ำมันไม่กี่แห่งที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานของรัฐ
ปั้มน้ำมันในวอชิงตันส่วนใหญ่จะอยู่ในที่จอดเรือสาธารณะหรือเอกชน นักเล่นเรือควรตรวจ
สอบกับท่าจอดเรือเพื่อดูว่าพวกเขาเปิดอยู่หรือไม่และปั๊มน้ำมันทำงานหรือเปล่า สำหรับปั้
มน้ำมันในพื้นที่ในวอชิงตัน โปรดเยี่ยม : parks.state.wa.us/657/Pumpout
หากสวนสาธารณะเปิดเฉพาะช่วงกลางวัน สวนสาธารณะจะปิดกีโ่ มง
สวนสาธารณะที่เปิดกลางวัน จะปิดเวลาเย็น
ฉันจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับการตัง้ แคมป์หรือจองที่พก
ั ค้างคืนหรือไม่?
มันขึ้นอยู่กับ...
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•

นักท่องเทีย
่ วที่คา้ งคืนทีไ
่ ด้รบ
ั ผลกระทบจากการปิด: เรากำลังติดต่อกับนักท่องเที่ยวที่มาค้าง
คืนกับการจองที่พักที่ได้ผลกระทบจากการปิดเพื่อคืนเงินเต็มจำนวน

•

ผู้เข้าชมสวนสาธารณะทีต
่ งั้ แคมป์ที่เปิด สามารถรับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับการพักค้างคืน หัก
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ไม่สามารถขอคืนได้สองค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมการจอง 8
ดอลลาร์ ถึง 10 ดอลลาร์ และค่าธรรมเนียมการยกเลิก 8 ดอลลาร์ถึง 10 ดอลลาร์) ค่าธร
รมเนียมการจองคือ 8 ดอลลาร์ หากทำทางออนไลน์และ 10 ดอลลาร์ หากทำทางโทรศัพท์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจองค่ายพักแรมในปัจจุบันของคุณกรุณาโทร (888) CAMPOUT หรือ (888)
226-7688
ฉันทำการจองทีส
่ วนสาธารณะทีก
่ ำลังปิดเพือ
่ การตัง้ แคมป์ได้เมือ
่ ไร ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าการจองของ
ฉันถูกยกเลิกเมือ
่ ใด
เราขอขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ ในขณะที่เราจัดการกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้อยู่
เรารู้ว่าแผนวันหยุดของคุณมีความสำคัญและเราหวังว่าคุณจะสามารถตั้งแคมป์ใน Washington
State Parks (สวนสาธารณะของรัฐวอชิงตัน) ที่คุณชื่นชอบในฤดูร้อนนี้ได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราจึงมีความลังเลที่จะยกเลิกการจอง จนกว่าเราจะเริ่มแน่ใจว่าสวนสาธาร
ณะบางแห่งจะไม่เปิดให้เข้าชมอีกครั้งตามวันที่คุณจองได้ ดังนั้นคุณอาจไม่ได้ยินจากเราจนก
ว่าจะถึงสองสามวันก่อนที่คุณจะเข้าพัก
หากเราจำเป็นต้องยกเลิกการจองที่สวนสาธารณะที่ปิดทำการจองไว้สำหรับการเข้าแคมป์ เราจะติดต่อคุณทา
งอีเมลและคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
สำหรับคำถามเฉพาะเกี่ยวกับการจองของคุณกรุณาติดต่อทีมสำรองของเราที่ 888-CAMPOUT
(888-226-7688)

พื้นทีข
่ องรัฐจะปิดหากมีปญ
ั หากับการมีผค
ู้ นมากเกินไปไหม?
ในขณะที่เราเปิดที่ดินอีกครั้ง เรากำลังขอให้ผู้คนให้รักษาระยะห่างทางสังคม หากเราสังเกตเ
ห็นการชุมนุมกลุ่มใหญ่หรือคนที่ไม่ได้อยู่ในสังคมเราอาจต้องดูอุทยานหรือพื้นที่ปิดภายในอุทยาน
หากมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ใหม่เกิดขึ้น แผนกปลาและสัตว์ป่าของวอ
ชิงตัน (Washington Departments of Fish and Wildlife WDFW) และทรัพยากรธรรมชาติ (Natural
Resources DNR) และสวนสาธารณะของรัฐอาจปิดพื้นที่ที่มีประกาศ จำกัด เพื่อปกป้องสุขภาพและค
วามปลอดภัยของประชาชน
ฉันจะรายงานปัญหาของการรวมตัวของผูค
้ นจำนวนมาก ขยะหรือความกังวลอืน
่ ๆ ของพืน
้ ที่สต
ั ว์ป่าหรือการ
ปล่อยเรือไปยัง WDFW ได้อย่างไร
สามารถรายงานปัญหาได้ในเว็บไซต์ของกรมปลาและสัตว์ป่าของวอชิงตัน (Washington Department of
Fish and Wildlife)
ฉันยังสามารถอาสาช่วยทำความสะอาดและดูแลอุทยานแห่งชาติของฉันได้หรือไม่?
ไม่ใช่ในเวลานี้ เราขอขอบคุณอาสาสมัครและการทำงานหนักของพวกเขาหลายชั่วโมง อย่างไรก็ตาม
ไม่มีกิจกรรมอาสาสมัครเกิดขึ้น จนกว่าจะมีการแจ้งต่อไป สวนสาธารณะของรัฐกำลังทำงานเพื่อเริ่มต้
นจัดการค่ายและโปรแกรมอาสาสมัครอื่น ๆ ในช่วงฤดูร้อนนี้ ตรวจสอบข่าวคืบหน้า หรือติดต่อ
Volunteer program โดยทาง อีเมล หรือโทร (360) 902-8583
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บ้านพักเคบินและกระโจมจะเปิดเมือ
่ ไร
เคบินและกระโจมและเชลเตอร์ชนบท ยังคงปิดจนถึงการจองใหม่ จน 30 มิถุนายน สำหรับเ
คบินที่สามารถเปิดในเดือนมิถุนายน การจองที่มีอยู่จะมีให้บริการ
การตั้งแคมป์กลุม
่ เปิดหรือไม่
แคมป์กลุ่มปิดจนกระทั่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป
บ้านพักตากอากาศเปิดหรือไม่
บ้านพักตากอากาศ ปิดจนกระทั่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป
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