ພັກຜ່ ອນຢູ ່ ທ່ີ ສວນອຸທະຍານຂອງລັດຢ່າງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຄໍາຊ້ີ ນໍາສໍາລັບການພັກຜ່ ອນຢ່ າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ ່ ນອກບ້ ານກາງແຈ້ງ
ກ່ ອນທ່ ານຈະໄປ
•

ກວດເບິ່ງວ່ າມີຫຍັງແດ່ ເປີດບໍລິການ. ໃນຂະນະທ່ີ ຈຸ ດໝາຍປາຍທາງໃນພ້ື ນທ່ີ ທ່ີ ລັດຄຸ ້ ມຄອງຫຼາຍແຫ່ ງເປີ
ດບໍລິການສໍາລັບການໃຊ້ ບໍລິການກາງເວັນ, ແຕ່ ພື້ນທ່ີ ອ່ື ນໆຂອງທ້ ອງຖ່ິ ນ, ເຜົ່າ ແລະ ລັດຖະບານກາ
ງອາດຈະຍັງຄົງປິດຢູ ່ . ເຂົ້າໄປທາງອອນລາຍທ່ີ www.parks.state.wa.us/parksopening

•

ເລືອກການເດີນທາງໃນຕອນກາງເວັນໃກ້ ກັບເຮືອນ. ບໍ່ອະນຸ ຍາດການພັກຄ້ າງຄືນ.

•

ພັກຢູ ່ ກັບສະມາຊິກຄົວເຮືອນໃກ້ ຊິດເທ່ົ ານ້ັ ນ. ການພັກຜ່ ອນກັບບັນດາຜູ້ ທ່ີ ຢູ ່ ນອກຄົວເຮືອນຂອງທ່ ານ
ສ້ າງຊ່ ອງທາງໃໝ່ ສໍາລັບການແຜ່ ເຊ້ື ອໄວຣັສ.

•

ມາແບບກຽມພ້ ອມ. ຜູ້ ຢ້ ຽມຊົມອາດຈະພົບເຫັນການບໍລິການຫ້ ອງນ້ໍ າສາທາລະນະທ່ີ ຫຼຸດລົງ ຫື ຼ ມີຈໍາກັດ
ເນື່ອງຈາກພະນັກງານເລ່ີ ມຕົ້ນຂະບວນການເພ່ື ອເປີດສະຖານບໍລິການຄືນໃໝ່ ຢູ ່ ທ່ີ ເຂດພື້ນທ່ີ ສັດປ່ າ ແລະ
ພ້ື ນທ່ີ ທາງນ້ໍ າ. ຂໍແນະນໍາໃຫ້ ທ່ານເອົາສະບູ , ນໍ້າ, ນ້ໍ າຢາຂ້ າເຊ້ື ອລ້ າງມື ແລະ ເຈ້ຍຫ້ ອງນ້ໍ າຂອງທ່ ານເອ
ງໄປນໍາ, ພ້ ອມທັງໜ້ າກາກ ຫື ຼ ຜ້ າພັນຄໍເພື່ອປິດດັງ ແລະ ປາກຂອງທ່ ານ.

•

ມ່ ວນຊື່ນກາງແຈ້ງເມ່ື ອມີສຸ ຂະພາບແຂງແຮງ. ຖ້ າທ່ ານມີອາການໄຂ້ , ໄອ ຫື ຼ ຫາຍໃຈບໍ່ອ່ີ ມ, ຍົກເວ້ັ ນກ
ານພະຈົນໄພກາງແຈ້ງຂອງທ່ ານເປັນເວລາອີກໜ່ຶ ງມ້ື .

ເມ່ື ອທ່ ານໄປຮອດທ່ີ ນ້ັ ນ
•

ຫີ ຼ ກລ່ ຽງຝູ ງຄົນໜາແໜ້ ນ. ກຽມຄວາມພ້ ອມໄປບ່ ອນອ່ື ນ ຫື ຼ ກັບຄືນມາອີກຄັ້ງ ຖ້ າຈຸ ດໝາຍປາຍທາ
ງຂອງທ່ ານເບ່ິ ງຄືມີຝູ ງຄົນໜາແໜ້ ນ.

•

ປະຕິບັດການເວ້ັ ນໄລຍະຫ່ າງທາງຮ່ າງກາຍ. ຮັກສາໄລຍະຫ່ າງລະຫວ່ າງທ່ ານ ແລະ ບັນດາຜູ້ ຄົນນອກຄົວ
ເຮືອນໃກ້ ຊິດຂອງທ່ ານ 6 ຟຸ ດ. ປ່ ອຍເຮືອຄ້ັ ງລະໜ່ຶ ງລໍາ ເພ່ື ອໃຫ້ ມີພ້ື ນທ່ີ ຫວ່ າງພຽງພໍສໍາລັບການປ່ ອຍ
ຢ່ າງປອດໄພ. ປະບ່ ອນຫວ່ າງຈອດລົດລະຫວ່ າງລົດຂອງທ່ ານ ແລະ ລົດຢູ ່ ຂ້າງທ່ ານຢ່ າງໜ້ ອຍໜຶ່ງບ່ ອ
ນຫວ່ າງ. ລ່ ອງເຮືອຂອງທ່ ານໄປໃນທາງດຽວກັນ.

•

ລ້ າງມືຂອງທ່ ານເລ້ື ອຍໆ. ສືບຕໍ່ເຮັດສຸ ຂະອະນາໄມສ່ ວນບຸ ກຄົນ ແລະ ເອົານໍ້າ, ສະບູ ແລະ ນ້ໍ າຢາຂ້ າ
ເຊື້ອລ້ າງມືຂອງທ່ ານເອງໄປນໍາ.

•

ເກັບມ້ ຽນສ່ິ ງທ່ີ ທ່ ານບັນຈຸ ໄປນໍາ. ເອົາຂີ້ເຫຍ້ື ອໃດໜ່ຶ ງໄວ້ ກັບທ່ ານ, ລວມທັງຖົງມື ແລະ ໜ້ າກາກ.

•

ໃຈດີ ແລະ ເຄົາລົບຕ່ໍ ເຈົ້າໜ້ າທີ່ປ່ າສະຫງວນ, ຜູ້ ຊ່ ວຍໃນສວນອຸ ທະຍານ ແລະ ເຈົ້າໜ້ າທີ່ພາກສະໜ
າມອື່ນໆຂອງພວກເຮົາ.

ພັກຜ່ ອນຢ່ າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ – LAO (ພາສາລາວ) – LAO

ມິຖຸນາ 2020

ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບການຕອບສະໜອງຂອງລັດວໍຊິງຊັນຕ່ໍ ກັບ COVID-19, ເຂ້ົ າໄປທ່ີ
www.coronavirus.wa.gov.
ສໍາລັບຂໍ້ມູ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບການຕອບສະໜອງຂອງ Washington State Parks (ສວນອຸ ທະຍານຂ
ອງລັດວໍຊິງຕັນ) ຕໍ່ກັບ COVID-19, ເຂົ້າໄປທີ່ www.parks.state.wa.us/COVID19.

ພັກຜ່ ອນຢ່ າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ – LAO (ພາສາລາວ) – LAO
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