Відпочивайте відповідально
у парках штату
Вказівки щодо відповідального відпочинку на відкритому повітрі
Перед відвідуванням
•

•
•
•

•

Перевірте, що відкрито. Хоча багато зон, що управляються штатом, відкриті для
денного користування, інші місцеві, племінні та федеральні зони все ще можуть бути
закриті. Відвідайте веб-сайт www.parks.state.wa.us/parksopening
Зробіть вибір на користь одноденних поїздок недалеко від дому. Ночівля не дозволяється.
Будьте лише з членами вашого домогосподарства. Відпочинок з людьми, які не є
членами вашого домогосподарства, створює нові можливості для передачі вірусу.
Приходьте підготовлені. Відвідувачам можуть бути доступні обмежені послуги
вбиральні, оскільки персонал розпочинає процес відкриття зручностей у зонах дикої
природи та місцях доступу до води. Рекомендується взяти з собою власне мило, воду,
засоби для дезінфікування рук і туалетний папір, а також маску або бандану, щоб
покрити ніс і рот.
Насолоджуйтесь перебуванням на відкритому повітрі, коли ви здорові. Якщо у вас є
такі симптоми, як підвищена температура, кашель або задишка, відкладіть прогулянку
на відкритому повітрі на інший день.

Коли ви приїдете
•
•

•
•
•

Уникайте натовпу. Будьте готові поїхати кудись ще або приїхати іншим разом, якщо
місце призначення виглядає переповненим.
Практикуйте фізичне дистанціювання. Дотримуйтесь дистанції 6 футів (2 метри) між
вами та тими людьми, які не є членами вашого домогосподарства. Спускайте один
човен за раз, щоб дати іншим достатньо місця для безпечного спуску. Залиште
принаймні одне місце для паркування між вашим транспортним засобом та
транспортним засобом поруч. Транспортуйте свій човен так само.
Часто мийте руки. Дотримуйтесь правил особистої гігієни і беріть із собою власну
воду, мило та засіб для дезінфікування рук.
Запакуйте те, що залишилося після вас. Візьміть із собою будь-яке сміття, включаючи
одноразові рукавички та маски.
Будьте ввічливими та ставтеся з повагою до наших рейнджерів, помічників та іншого
персоналу.

Для отримання інформації про реагування штату Вашингтон на COVID-19 відвідайте веб-сайт
www.coronavirus.wa.gov.
Для отримання інформації про реагування Washington State Parks на COVID-19 відвідайте вебсайт www.parks.state.wa.us/COVID19.
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