ریاستی پارکوں میں ذمہ دارانہ طور پر تفریح کریں

باہر مقامات پر ذمہ دارانہ تفریح کے لئے رہنما اصول
آپ کے جانے سے پہلے
•

چیک کریں کہ کیا کھال ہے۔ اگرچہ بہت سے ریاستی زیر انتظام اراضی مقامات دن کے استعمال کے لۓ کھلے
ہے ،دیگر مقامی ،قبائلی اور وفاقی مقامات اب بھی بند ہوسکتے ہے۔ آن الئن
 www.parks.state.wa.us/parksopeningپر مالحضہ کریں

•

گھر کے قریب دن کے تفریحی سفر کا انتخاب کریں۔ رات کے دوران قیام کی اجازت نہیں ہے۔

•

صرف گھریلو افراد کے ساتھ ہی رہیں۔ آپ کے گھر سے باہر والوں کے ساتھ تفریح وائرس کی منتقلی کے لئے نئی
راہیں پیدا کرتی ہے۔

•

تیار آجائیے۔ زائرین کو کم یا محدود بیت الخال کی خدمات مل سکتی ہیں جب عملہ جنگلی حیات کے مقامات اور
پانی تک رسائی والی جگہوں پر سہولیات کو دوبارہ کھولنے کے عمل کو شروع کرتا ہے۔ آپ کو اپنا صابن ،پانی،
ہینڈ سینیٹائزر اور ٹوائلٹ پیپر ،نیز اپنے ناک اور منہ کو ڈھانپنے کے لئے ماسک یا بینڈانہ النے کا مشورہ دیا جاتا
ہے۔

•

صحت مند ہونے پر باہر مقامات سے لطف اٹھائیں۔ اگر آپ کو بخار ،کھانسی یا سانس لینے میں دشواری کی
عالمات ہیں تو ،اپنے آؤٹ ڈور مہم جوئی کو ایک اور دن کے لئے بچائیں۔

جب آپ وہاں پہنچیں
•

ہجوم سے پرہیز کریں۔ کہیں اور جانے کے لئے تیار رہیں یا اگر آپ کی منزل بھیڑ سے بھری نظر آتی ہے تو کسی
اور وقت واپس آجائیں۔

•

جسمانی دوری کی مشق کریں۔ اپنے اور اپنے گھر سے باہر کے لوگوں کے درمیان  6فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ ایک ہی
وقت میں ایک ہی کشتی النچ کریں تاکہ د وسروں کو محفوظ طریقے سے النچ کرنے کے لئے کافی جگہ ملے۔ آپ
کی گاڑی اور آپ کے برابر والی گاڑی کے درمیان کم سے کم ایک پارکنگ کی جگہ چھوڑیں۔ اسی طرح اپنی
کشتی کا ٹریلر لگائیں۔

•

اپنے ہاتھ بار بار دھوئے۔ ذاتی حفظان صحت کو جاری رکھیں اور اپنے ساتھ اپنا پانی ،صابن اور ہینڈ سینیٹائزر
الئیں۔

•

آپ جو چیز پیک کرتے ہیں اسے باہر نکال دیں۔ کوئی بھی کوڑا کرکٹ اپنے ساتھ لے جاۓ ،بشمول ڈسپوز ایبل
دستانے اور ماسک۔

•

ہمارے رینجرز ،پارک کے ساتھیوں اور دیگر فیلڈ اسٹاف کے ساتھ نرمی اور احترام کے ساتھ پیش آئیں۔

 COVID-19کے بارے میں واشنگٹن ریاست کے ردعمل سے متعلق معلومات کے لئےwww.coronavirus.wa.gov ،
مالحظہ کریں۔
 COVID-19پر  ( Washington State Parksواشنگٹن اسٹیٹ پارکوں) کے رد عمل کے بارے میں مزید معلومات کے
لئے www.parks.state.wa.us/COVID19،مالحظہ کریں۔
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