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Trước khi đi 
- Kiểm tra xem địa điểm nào có mở cửa. Dù nhiều điểm 

đến tại khu vực do tiểu bang quản lý vẫn mở cửa 
trong ngày, nhưng các khu vực khác của địa phương, 
người bản địa và liên bang có thể vẫn còn đóng cửa. 

- Chọn các chuyến đi trong ngày gần nơi quý vị sinh 
sống. Không được phép ở lại qua đêm. 

- Chỉ đi cùng với những người sống cùng nhà quý 
vị. Hoạt động vui chơi giải trí với người không 
sống cùng quý vị tạo điều kiện lây nhiễm virus. 

- Chi đi khi đã có chuẩn bị. Khách có thể nhận thấy dịch 
vụ ở khu vực vệ sinh đã bị giảm bớt hoặc hạn chế khi 
nhân viên bắt đầu quá trình mở cửa lại các cơ sở phục 
vụ tại khu vực động vật hoang dã và các địa điểm trên 
mặt nước. Tự đem theo xà phòng, nước, dung dịch sát 
khuẩn tay và giấy vệ sinh của quý vị. 

- Chỉ ra ngoài trời khi khỏe mạnh. Nếu quý vị có các 
triệu chứng như sốt, ho hoặc hụt hơi, hãy dời chuyến 
thám hiểm sang một ngày khác. 

 
Khi đến nơi 

- Tránh những nơi đông người. Sẵn sàng đổi sang địa 
điểm khác hoặc trở lại vào lúc khác nếu nơi quý vị 
đến có vẻ đông đúc. 

- Thực hành giãn cách xã hội. Giữ khoảng cách 6 feet 
(khoảng 2 mét) với những người không sống cùng nhà 
quý vị. Mỗi lúc chỉ khởi động một chiếc thuyền để có đủ 
không gian cho thuyền khác khởi động an toàn. Để 
trống ít nhất một chỗ đậu xe giữa phương tiện của quý 
vị với phương tiện kế bên. Áp dụng tương tự khi neo 
đậu thuyền. 

- Thường xuyên rửa tay. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự 
trang bị nước, xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay 
của riêng quý vị. 

- Mang đi những gì quý vị mang đến. Cầm theo rác, 
bao gồm cả găng tay và khẩu trang dùng một lần. 
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CHUẨN BỊ SẴN SÀNG 
Nếu điểm đến đông đúc, hãy 

chọn địa điểm hoặc thời 
gian khác để ghé thăm 

Che mặt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ở TẠI NƠI SINH SỐNG 

Thưởng thức các hoạt động ngoài 
trời ở gần nhà 

Khám phá các hoạt động như đi bộ đường dài, 
săn bắn, câu cá, ngắm chim và nhiều hoạt động 

khác. 

GIỮ GÌN SỨC 
KHỎE 

Tránh nơi đông người 
Thường xuyên rửa tay 

Thực hành giãn cách xã hội 
Nếu quý vị cảm thấy không 

khỏe, hãy ở nhà 

6 feet 

 
 
 
 
 
 

CÓ TRÁCH 
NHIỆM 

Tham gia các hoạt động 
ngoài trời một cách có 

trách nhiệm 
Kiểm tra các điều luật và 

quy định của tiểu bang/địa 
phương 
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