��ష� ఉ�� నవ�ల�
�ధ� ��తం� ��దం
�ందం�
ఆ�బయట �ధ� ��త�న ��దం �సం �ర �దర� ��
�� �ళ� ��� �ం�
•

ఏ� ��� ఉ�� � త�� �యం�. అ�క ��ష-� �ర� హణ � గమ� ����
పగ��టఉప�గం �సం ���నప� ��, ఇతర ���క, ��జన మ�� స�ఖ�
��� ఇప� �� ���యబడవ�� . ఆన్�న్�
www.parks.state.wa.us/parksopening �� � సంద�� ంచం�

•

ఇం�� దగ �ర� ఉన� పగ��ట పర� టనల� ఎం��ం�. ����ట బస
�య��� అ�మ� ��.

•

పక� � ఉన� గృహ స�� ల� ��త� ఉండం�. � �స్�ల్� ��పల ఉన�
��� ��దం, �రస్ �� ��� �త� ���ల� సృ��
� �ం�.

•

�ద�ం� రం�. వన� ���ల ��ం�� మ�� �� ��ప� త �ప��ల�
�క�� ల� ��� �రవ��� �బ� ం� �ప��య� ��రం�ం�నం�న
సందర� �� త� �న �� ప��త�న ���ం� గ� �వల� క��నవ�� .
� స� ంత స�� , ��, �� ండ్ ���జర్ మ�� ���ట్ �పర్� అ�� �
��� మ�� ��� క�� ఉం� ��� �� బంద�� ��� ��ల� ��
సల� ఇవ� టం జ���ం�.

•

ఆ�గ� ం� ఉన� �� � ఆ�బయట ఆనం�ంచం�. �� జ� రం, ద�� �� �� స
ఆడక�వడం వం� ల��� ఉం�, � బ�రంగ �హ��� మ� ��� ��
����ం�.

�� అక� �� ���న� �� �
•

జనస��ల� �రం� ఉండం�. � గమ� ం ర��� క���� �� ��� �ళ� ���
�ద�ం� ఉండం� �� మ��� ��� రం�.

•

��రక ���� ఆచరణ� ఉంచం�. �� మ�� � పక� న ఉన� గృ���
��పల ఉన� ��� మధ� 6 అ��� �రం ఉంచం�. ఇత�ల� �ర�తం�
�ప��ంచ��� త�నంత సల
� ం ఇవ� ��� ఒ��� ఒక పడవ� ��రం�ంచం�.
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� �హనం మ�� � పక� న ఉన� �హనం మధ� క�సం ఒక ��� ంగ్ స�
� ��
వ���యం�. � ��� అ� �ధం� ���లర్ �యం�.
•

� ��ల� తర�� క��� ం�. వ� � �గత ప���భత� �న��ంచం� మ�� �
స� ంత ��, స�� మ�� �� ండ్ ���జర్� �� ��� �ం�.

•

�� �� క్ �� ��� �న� ��� ��� �� క్ ���ం�. �న�� ��గపరచ��
�� ���� మ�� �స్� ల� స� ఏ�� �త�� �� ���ళం
� �.

•

� �ంజర్� , �ర్� స�య�� మ�� ఇతర ��త �బ� ం� పట� దయ� మ��
�రవం� ఉండం�.

COVID-19 � ��ంగ �న్ ��ష � �ప�స� ందన� స��రం �సం, www.coronavirus.wa.gov �
సంద�� ంచం�.
COVID-19 � Washington State Parks �ప�స� ందన� మ�ంత స��రం �సం,
www.parks.state.wa.us/COVID19 � సంద�� ంచం�.
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