மாகாண �ங் காக்களில்
ெபா�ப் �டன் மனம�ழ் �
ஏற் ப�த்�தல்

�றந்தெவளிகளில் ெபா�ப்பான மனம�ழ் �க்கான வ�காட்�தல் கள்
நீ ங் கள் ெசல் �ம் �ன்
•

எைவெயல் லாம் �றந்��க்�ன் றன என் � ேசா�க்க�ம் . மாகாணம்
நிர்வ�க்�ம் பல நில அைம�டங் கள் பகல் பயன் பாட்�க்�த்
�றந்��ந்தா�ம் , �ற உள் �ர், பழங் �� மற் �ம் மத்�ய நில
அைம�டங் கள் இன் �ம் �டப்பட்��க்கலாம் . �றந்�ள் ள
�ங் காக்கள் பற் � அ�ய www.parks.state.wa.us/parksopening தளத்�க்�
வ�ைகதா�ங் கள்

•

�ட்�க்� அ���ள் ள ஒன் �க்� பகல் பயணத்ைதத்
ேதர்ந்ெத�ங் கள் . இர� தங் க அ�ம��ல் ைல.

•

ெந�ங் �ய ��ம் ப உ�ப்�னர்க�டன் மட்�ம் இ�ங் கள் . உங் கள்
�ட்�ல் இல் லாதாேரா� ெபா��ேபாக்�வ� ைவரஸ் பரவ ��ய
வ�ைய ஏற் ப�த்���ம் .

•

தயாராக வா�ங் கள் . பணியாளர்கள் வன உ�ர்க�க்கான ப��கள்
மற் �ம் நீ ர் நிைலப் ப��களில் இடங் கைள �ண்�ம் �றப்ப�ல்
ஈ�பட்��ப்பதால் , பார்ைவயாளர்க�க்� �ைறக்கப்பட்ட அல் ல�
வரம் �க்�ட்பட்ட ஓய் வைற ேசைவகள் மட்�ேம உள் ள�. உங் கள்
ெசாந் த ேசாப், ��நீ ர், ைக �த்�கரிப் பான் , க�ப்பைற தாள் மற் �ம்
அேதேபால உங் கள் �க்ைக�ம் வாைய�ம் ��க்ெகாள் ளத்தக்க ஒ�
�கக்கவசம் அல் ல� ைகக்�ட்ைடைய�ம் ெகாண்�வர
அ���த்தப்ப���ர்கள் .

•

ஆேராக்�யமாய் இ�க்�ம் ேபா� �றந்தெவளிகைள அ�ப��ங் கள் .
காய் ச்சல் , இ�மல் அல் ல� �ச்�த்�ணறல் ேபான் ற அ���கள்
உங் க�க்� இ�ந்தால் உங் கள் �றந்தெவளி சாகசத்ைத இன் ெனா�
நா�க்� ஒத்�ைவ�ங் கள் .
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நீ ங் கள் அங் ேக ெசன்றைட�ம் ேபா�
•

�ட்டங் கைளத் த��ங் கள் . நீ ங் கள் ெசன் �ள் ள இடம் �ட்டமாக
இ�ந்தால் ேவெறா� இடத்�க்�ச் ெசல் லேவா அல் ல� இன் ெனா�
ேநரம் ��ம் �வரேவா தயாரா��ங் கள் .

•

உடல் ரீ�யான இைடெவளிைய கைட���ங் கள் . உங் க�க்�ம்
உங் கள் ெந�ங் �ய ��ம் ப உ�ப்�ன�க்�ம் ெவளி�ல்
உள் ளவரிடம் 6 அ� �ரத்ைதப் ேப�ங் கள் . ஒ� ேநரத்�ல் ஒ�
படைக ெச�த்� மற் றவர்கள் பா�காப்பாக ெச�த்த ேபா�ய இடம்
தா�ங் கள் . உங் கள் வாகனத்�க்�ம் உங் க�க்� அ�த்�ள் ள
வாகனத்�க்�ம் இைட�ல் �ைறந்த� ஒ� நி�த்��டத்ைத �ட�ம் .
அேத பாைத�ல் உங் கள் படைக�ம் �ன் ெதாடர்ந்� ெசல் �ங் கள் .

•

அ�க்க� உங் கள் ைககைளக் க��ங் கள் . தனிப்பட்ட �காதாரத்ைதப்
ேப�ங் கள் ; உங் கள் ெசாந்த ��நீ ர், ேசாப் மற் �ம் ைக
�த்�கரிப்பாைனக் ெகாண்�வா�ங் கள் .

•

ெகாண்�வந்தைத எ�த்�ச் ெசல் �ங் கள் . பயன் ப�த்�ய�ன்
க�க்கக்��ய ைக�ைறகள் மற் �ம் �கக்கவசங் கள் உள் ளிட்ட
அைனத்� க��கைள�ம் உங் க�டன் எ�த்�ச் ெசல் �ங் கள் .

•

நம� �ங் கா பராமரிப்பாளர்கள் , �ங் கா உத�யாளர்கள் மற் �ம் �ற
களப்பணியாளர்களிடம் அன் பாக�ம் மரியாைத�ட�ம்
நடந்�ெகாள் �ங் கள் .

COVID-19-க்கான வா�ங் டன் மாகாணத்�ன் எ�ர்�ைன பற் �ய தகவ�க்�
வ�ைகதா�ங் கள் : www.coronavirus.wa.gov.
COVID-19-க்கான Washington State Parks (வா�ங் டன் மாகாண �ங் காக்கள் )-ன்
எ�ர்�ைன பற் �ய தகவ�க்� வ�ைகதா�ங் கள் :
www.parks.state.wa.us/COVID19.
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