
Campground, RV Parks and Cabin Rental 

Units FAQs 

Հաճախ տրվող հարցեր վրանային 

ճամբարների, կցասայլակներով 

մեքենաների ավտոկայանատեղիների 

և ամառանոցների վարձակալության 

վերաբերյալ 

  

Can I go camping? Կարո՞ղ եմ վրանային ճամբար գնալ: 

Yes, campgrounds, campsites and RV parks 

are reopening. Each site should be occupied 

by members of the same household.  

Այո, վրանային ճամբարները, 

ճամբարատեղիները և կցասայլակներով 

մեքենաների ավտոկայանատեղիները 

վերաբացվում են: Յուրաքանչյուր վայր 

պետք է զբաղեցված լինի միևնույն տան 

անդամներով:  

  

Can I go camping with my friends? Կարո՞ղ եմ վրանային ճամբար գնալ 

ընկերներիս հետ: 

Members of the same household should camp 

together. People who are not from the same 

household must maintain physical distance of 

at least six feet and everyone should wear face 

coverings. 

Ճամբարում պետք է հավաքվեն միայն 

միևնույն տան անդամներ: Այն մարդիկ, 

որոնք (ովքեր) միևնույն տան անդամներ 

չեն, պետք է առնվազն վեց ոտնաչափ 

ֆիզիկական հեռավորություն 

պահպանեն, և բոլորը պետք է դիմակներ 

կրեն: 

  

What kind of activities are allowed?  Ի՞նչ տեսակի գործունեություն է 

թույլատրվում:  

Outdoor recreation is allowed, but close-

contact activities are limited to members of 

the same household. Examples of these 

activities include boating, volleyball games 

and rope courses.  

Բացօթյա հանգիստը թույլատրվում է, 

բայց մոտ շփում ենթադրող (պահանջող) 

զբաղմունքի տեսակները թույլատրվում 

(թույլատրելի)են միայն միևնույն տան 

անդամներին: Նման զբաղմունքի 

օրինակներից են նավակ վարելը, վոլեյբոլ 

խաղալը կամ ճոպաններով 

վարժությունները:  

  

Can I rent equipment for activities?  Կարո՞ղ եմ զբաղմունքի տեսակների 

համար վարձակալել անհրաժեշտ 

սարքավորումներ/պարագաներ:  

Rentals are allowed, but facilities may limit 

their rental program. It is recommended that 

you come prepared with everything you may 

need, including sporting equipment, when 

possible. If rentals are available, they must be 

cleaned and disinfected between each 

person’s use.  

Վարձակալությունը թույլատրվում է, բայց 

դրանով զբաղվող հաստատությունները 

կարող են սահմանափակել իրենց 

ծրագրերը: Խորհուրդ է տրվում, որ 

հնարավորության դեպքում դուք գաք 

պատրաստված, ձեզ անհրաժեշտ ամեն 

իրերով՝ ներառյալ սպորտային 

պարագաներով: Եթե վարձման 



պարագաները հասանելի են, դրանք պետք 

է մաքրվեն և ախտահանվեն 

յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ և 

հետո:  

  

Are playgrounds, conference spaces, or 

meeting rooms at campgrounds open?  

Վրանային ճամբարների տարածքում 

բա՞ց են արդյոք 

խաղահրապարակները, կոնֆերանսի 

տարածքները կամ ժողովների համար 

նախատեսված սենյակները:  

No, these facilities are closed, at this time.  Ոչ, ներկա պահին այդ 

հաստատությունները փակ են:  

  

Are group activities on campgrounds 

allowed?  

Արդյոք խմբային միջոցառումներ 

թույլատրվո՞ւմ են Վրանային 

ճամբարներում:  

No, public events or concentrated gatherings 

at campgrounds or RV parks, including group 

bonfires, group campsites, presentations at 

outdoor amphitheaters, musical or other 

performances, or other events must be 

cancelled or postponed. Most organized 

activities and sports such as basketball, 

baseball, soccer, and football that are held on 

park fields, open areas, and courts are not 

permitted, because they require coaches and 

athletes who are not from the same household 

or living unit to be in close proximity. 

Members of the same household may engage 

in such activities and sports together. 

Ոչ, վրանային ճամբարներում կամ 

կցասայլակով ավտոկայանատեղիներում 

հանրային միջոցառումները կամ 

մարդաշատ հավաքույթները՝ ներառյալ 

խարույկները, խմբային 

ճամբարատեղիները, բացօթյա 

ամֆիթատրոններում 

պրեզենտացիաները, երաժշտական կամ 

այլ ներկայացումները, միջոցառումները 

պետք է չեղարկվեն կամ հետաձգվեն: 

Կազմակերպված միջոցառումների մեծ 

մասը և սպորտը, ինչպես, օրինակ՝ 

բասկետբոլը, բեյսբոլը, եվրոպական և 

ամերիկյան ֆուտբոլը, որոնք անց են 

կացվում դաշտերում, բաց 

տարածքներում և կորտերում, չեն 

թույլատրվում, որովհետև դրանք 

պահանջում են մարզիչներ և մարզիկներ, 

որոնք միևնույն տան կամ կացարանի 

անդամ չեն, որպեսզի գտնվեն մոտ 

հեռավորության վրա: Միևնույն տան 

անդամները կարող են միասին մասնակցել 

նման միջոցառումների և սպորտային 

խաղերի: 

  

Will I be able to picnic while visiting 

campgrounds? 

Ես հնարավորություն կունենա՞մ 

պիկնիկ կազմակերպել վրանային 

ճամբարում լինելու ընթացքում: 

Picnicking at smaller picnic shelters, such as 

those that typically accommodate only 

Պիկնիկներ կազմակերպելը դրանց 

համար նախատեսված փոքր ծածկերի 



household groups, will be open and available 

to the public. Use should be limited to one 

household at a time.  

տակ, որտեղ սովորաբար տեղավորվում 

են միայն տան անդամներին ներառող 

խմբերը, բաց և հասանելի կլինեն 

հանրությանը: Դրանցից միևնույն 

ժամանակ կարող են օգտվել միայն մեկ 

տնտեսության անդամները:  

  

Are communal shower facilities open? Հանրային ցնցուղի/լոգանքի 

հարմարությունները բա՞ց են: 

Yes, but if you have a vehicle with toilets or 

showers/bathing equipment, you are 

encouraged to use your own rather than 

shared facilities. Shower rooms may only be 

used if partitions are in place or signs have 

been posted to specify physical distancing 

requirements.  

Այո, բայց եթե Դուք ունեք զուգարանով 

կամ ցնցուղ/լոգարանով կահավորված 

մեքենա, հորդորում ենք օգտվել Ձեր 

սեփական, այլ ոչ ընդհանուր 

օգտագործման հարմարություններից: 

Ցնցուղները կարող են կիրառվել, միայն 

եթե տեղադրված են բաժանարարներ կամ 

ֆիզիկական հեռավորություն 

պահպանելու անհրաժեշտությունն 

ընդգծող նշաններ:  

  

Will public restrooms located in 

campgrounds be cleaned regularly? 

Վրանային ճամբարներում 

տեղակայված զուգարանները 

կանոնավոր կերպով մաքրվելո՞ւ են: 

Public restrooms should be cleaned and 

disinfected regularly using EPA registered 

disinfectants throughout the day. High-touch 

surfaces such as faucets, toilets, doorknobs 

and light switches must be frequently cleaned 

and disinfected. Campers should keep in 

mind that sinks could be an infection source 

and should avoid placing toothbrushes and 

other items directly on counter surfaces. 

Հանրային զուգարանները պետք է 

կանոնավոր կերպով մաքրվեն EPA-ի 

կողմից գրանցված ախտահանիչ 

նյութերով՝ ամբողջ օրվա ընթացքում: Այն 

մակերեսները, որոնց շատ են դիպչում, 

ինչպես, օրինակ՝ ծորակները, 

զուգարանակոնքերը, դռների բռնակները, 

լույսի անջատիչները, պետք է հաճախակի 

մաքրվեն և ախտահանվեն: 

Ճամբարականները պետք է հիշեն, որ 

լվացարանները կարող են վարակի 

աղբյուր լինել, և պետք է խուսափեն իրնց 

ատամի խոզանակները և այլ 

պարագաներ անմիջապես լվացարանի 

մակերեսին դնելուց: 

  

### ### 

    

 


