Часті запитання
Які парки, зони відпочинку відкриті?
Станом на 4 червня більшість державних зон, що управляються штатом, знову відкрилися для
денного користування.
Кемпінги відкриваються у багатьох округах, які перейшли до фази 2 урядового плану План Safe
Start (Безпечний старт) Jay Inslee.
Також відкриті місця для спуску човнів, що управляються державою, і пристані в державних парках
в округах фази 2.
Щоб дізнатися поточний стан кемпінгів, парків та інших державних рекреаційних зон, відвідайте:
•
•
•

Washington State Parks — Статус парків
Washington Department of Fish and Wildlife — Список закриття та обмежень
Washington State Department of Natural Resources — Відкриття рекреаційних зон

Примітка: Деякі парки в округах фази 2 можуть не відкритися для кемпінгу зараз, спираючись на
вказівки чиновників округу. Washington State Parks підтримує та продовжує працювати з цими
громадами, щоб знайти найкращий підхід для відкриття кемпінгу.

Чи потрібен мені Discover Pass?
Так. Discover Pass необхідний для паркування транспортного засобу в рекреаційних зонах штату та
місцях доступу до води, що управляються Washington State Parks і Department of Natural Resources
(DNR). Ці зони включають парки штату, місця доступу до води, місця спадщини, дикої природи та
природні території, зони для кемпінгу DNR, стежки та початки стежок та всі високогір'я, що
управляються DNR. Discover Pass необхідний у парках штату лише для денних відвідувань.
Discover Pass також необхідний в зонах, що управляються Washington Department of Fish and
Wildlife (WDFW). Сюди входять зони доступу до води та дикої природи, окрім випадків коли ви
вже маєте Vehicle Access Pass, отриманого з придбанням відповідної ліцензії на полювання чи
риболовлю.

Чи можу я отримати подовження чи повернення коштів на свій Discover Pass на час закриття зон
штату?
Ми не повертаємо кошти та не подовжуємо дію Discover Pass.
Discover Pass на рік коштує $30. Ціна денного пропуску становить $10, тому пропуск на рік
окупається лише за три відвідування.
Якщо розділити цю вартість на 12 місяців, вийде $2,50 на місяць. Зони штату були закриті
з 23 березня по 5 травня, трохи більше п’яти тижнів.
Цієї весни парки штату зазнали дуже високих втрат доходу — як протягом останньої Великої
депресії.
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Однак ми закликаємо вас відвідувати парки штату Вашингтон цим літом і після, щоб отримати
найбільшу вигоду від вашого пропуску.

Чи відкриті ігрові майданчики?
Ігрові майданчики парків штату закриті до подальшого повідомлення, щоб зменшити вплив
COVID-19.

Чи будуть відкритими вбиральні?
Так. У відкритих парках вбиральні будуть доступні у відкритих зонах денного користування та на
територіях, де відкриті кемпінги. Вбиральні можуть бути закритими в деяких місцях і в закритих
кемпінгах.
Будьте підготовлені. Візьміть із собою свої особисті засоби захисту, воду, мило, засоби для
дезінфікування рук та туалетний папір, і запакуйте все, що ви залишите після себе.
Офіси парків, а також центри для відвідувачів та паркові будівлі досі закриті для громадськості.
Чи відкриті доки, причали та паркове оснащення на березі?
Використання доків дозволено, а причали доступні у відкритих парках. Люди, які використовують
доки, повинні практикувати фізичне дистанціювання з людьми, які не є членами їхнього
домогосподарства.
Вбиральні на березі в парках штату будуть обмежено відкриті. Будь ласка, запакуйте ваше сміття
і не чекайте, що на островах буде питна вода.
Чи буде відстеження чи регулювання прив'язки? Як щодо пляжних ділянок для човнів?
Прив'язки будуть відстежуватися та регулюватися так, як це було до закриття у зв’язку з COVID-19.
Ніяких спеціальних правил не існує.
Чи насоси відкриті та працюють?
Кілька насосів, розташованих у парку штату, відкриті.
Більшість насосів у штату Вашингтон розташовані на громадських або приватних причалах.
Судовласники мають зв’язатися з причалами, щоб дізнатися, чи насоси відкриті та працюють.
Щоб дізнатися про місця розташування насосів у штаті Вашингтон, відвідайте:
parks.state.wa.us/657/Pumpout
Якщо парк відкритий лише для денного користування, то коли парк закривається?
Парки для денного користування закриваються до сутінків.
Чи отримаю я повне повернення коштів за бронювання кемпінгу або ночівлю?
Це залежить від…
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•

Відвідувачі, які хотіли залишитись на ніч і на яких вплинуло закриття: Ми зв’язуємося
з відвідувачами, які хотіли залишитись на ніч, на бронювання яких вплинуло закриття,
щоб забезпечити повне повернення коштів.

•

Відвідувачі відкритих кемпінгових парків можуть отримати повне відшкодування за
ночівлю за вирахуванням двох комісійних платежів, які не можна повернути (плата за
бронювання від $8 до $10 та плата за скасування від $8 до $10). Плата за бронювання
становить $8, якщо бронювання зроблено через Інтернет, і $10, якщо воно зроблено по
телефону.

Якщо у вас є питання щодо вашого поточного бронювання кемпінгу, зателефонуйте за номером
(888) CAMPOUT або (888) 226-7688.
Що робити, якщо я забронював парк, який наразі закритий для кемпінгу? Коли я дізнаюся, чи
скасовано моє бронювання?
Ми дякуємо вам за терпіння і докладаємо максимум зусиль, щоб розібратися з цією складною
ситуацією. Ми знаємо, що ваші плани на відпочинок є важливими, і ми сподіваємось, що ви
зможете провести час у вашому улюбленому парку штату Вашингтон цього літа.
З цієї причини ми вагаємось скасовувати бронювання, поки ми майже не переконаємось, що парк
не відкриється для кемпінгу до дати, на яку ви зробили бронювання. Тож ви можете не отримати
жодної інформації від нас аж до тих пір, коли до запланованого перебування не залишиться кілька
днів.
Якщо нам потрібно буде скасувати бронювання в парку, який залишився закритим для кемпінгу,
ми зв’яжемось з вами електронною поштою і ви отримаєте повне повернення коштів.
Якщо у вас є конкретні питання щодо бронювання, будь ласка, зв'яжіться з нашою командою
бронювання за номером 888-CAMPOUT (888-226-7688).

Чи закриються зони штату, якщо виникнуть проблеми із скупченням людей?
Коли ми відкриваємо зони, ми просимо людей продовжувати практикувати соціальне
дистанціювання. Якщо ми помітимо, що люди збираються великими групами або не
дотримуються правил соціального дистанціювання, нам, можливо, доведеться розглянути
можливість закриття парків або зон у парках.
Якщо виникнуть нові проблеми, пов'язані з безпекою COVID-19, Washington Departments of Fish та
Wildlife (WDFW), Natural Resources (DNR) і парки штату можуть закрити зони з обмеженим
попередженням для захисту громадського здоров'я та безпеки.
Як повідомити WDFW про будь-які проблеми скупчення людей, сміття чи інші проблеми,
пов'язані з зонами дикої природи або місцями для спуску човнів?
Можна повідомити про проблеми на веб-сайті Washington Department of Fish and Wildlife.
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Чи можу я, як і раніше, добровільно допомогти прибрати та зберегти свій місцевий парк штату?
Не зараз. Ми цінуємо наших волонтерів та їхню наполегливу працю. Однак жодна волонтерська
діяльність до подальшого повідомлення не виконуватиметься. Парки штату працюють над тим,
щоб пізніше цього літа відновити організацію кемпінгу та інші волонтерські програми. Перевірте
наявність оновлень або зв’яжіться з Volunteer Program по електронній пошті або зателефонуйте за
номером (360) 902-8583.
Коли відкриються кабіни та юрти?
Кабіни, юрти та сільські будинки залишаються закритими для нових бронювань до 30 червня. Для
кабін, які зможуть відкритись у червні, наявні бронювання будуть виконані.
Чи відкриті групові майданчики для кемпінгу?
Групові кемпінги закриті до подальшого повідомлення.
Чи відкриті будинки відпочинку?
Будинки відпочинку закриті до подальшого повідомлення.
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