
Campground, RV Parks and Cabin 
Rental Units FAQs 

សណួំរដែលសរួញកឹញាប់អពំទីធី្លា ប ោះជរំឧំទាន RV និងផ្ទោះជលួ 

  
Can I go camping? ប ើខ្ញអំាចបៅប ោះជរំ ំនឬបទ? 
Yes, campgrounds, campsites and RV 
parks are reopening. Each site should be 
occupied by members of the same 
household.  

 ទ/ច៎ា ស ទីធ្លា ប ោះជំរំទីតំងប ោះជំរំ និងឧទាន RV 
កំពុងបបើកែំបណើរការប ើងវិញ។ 
ទីតំងនីមួយៗគួរដ ត្ ូវ នកាន់កាប់បោយសមាជិកត្គួសារដ មួយ។  

  
Can I go camping with my friends? ប ើខ្ញអំាចបៅប ោះជរំជំាមយួមិ តភក័ត ិនឬបទ? 
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. 

សមាជិកត្គួសារដ មួយគួរដ ប ោះជំរំជាមួយគ្នា ។ 
មនុសសដែលមិនដមនមកពីត្គួសារដ មួយត្ ូវដ រកាចមាា យពីគ្នា យ៉ា ងបោចណាស់ត្ ំ
មួយជំោន ប ើយមនុសសត្គប់គ្នា គួរដ ពាក់មា៉ា ស់។ 

  
What kind of activities are allowed?  ប ើសកមមភាពត្បបភទណាខាោះដែលត្ វូ នអនញុ្ញា  ?  
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.  

ការកមានតបៅខាងបត្ៅត្ ូវ នអនុញ្ញា   
ប៉ាុដនតសកមមភាពជិ សាិ ត្ ូវ នកំណ ់សត្មាប់សមាជិកត្គួសារដ មួយ។ 
ឧទា រណ៍ននសកមមភាពទាំងបនោះ រួមមានការជិោះទូកបលង ការបលង ល់ទោះ 
និងវគគជិោះដខសពួរ។  

  
Can I rent equipment for activities?  ប ើខ្ញអំាចជលួឧបករណស៍ត្មាបស់កមមភាពនានា នឬបទ?  
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.  

ការជួលត្ ូវ នអនុញ្ញា   ប៉ាុដនតទីកដនាងអាចកំណ ់កមមវិធីជួលរបស់ពួកបគ។ 
មានការដណនាំឱ្យអាកបត្ ៀមខាួនជាមួយអវីៗត្គប់យ៉ា ងដែលអាកអាចត្ ូវការ 
រួមទាំងសមាា រកីឡា បៅបពលដែលអាចបធវើ ន។ ត្បសិនបបើមានការជួល 
ពួកបគត្ ូវដ សមាា   និងសមាា ប់បមបោគបត្កាយពីមានអាកបត្បើមតងៗ។  

  
Are playgrounds, conference spaces, 
or meeting rooms at campgrounds 
open?  

ប ើសួនកមុារ កដនាងបរៀបចសំនាសិីទ ឬបនទបត់្បជុបំៅឯទធី្លា ប ោះជរំបំបើកដែរឬបទ?  

No, these facilities are closed, at this 
time.  

បទ ទីកដនាងទាំងបនោះត្ ូវ នបិទបៅបពលបនោះ។  

  
Are group activities on campgrounds 
allowed?  

ប ើសកមមភាពជាត្កញមបៅបលើទធី្លា ប ោះជរំតំ្ វូ នអនញុ្ញា  ឬបទ?  

No, public events or concentrated 
gatherings at campgrounds or RV parks, 
including group bonfires, group 

បទ ត្ពឹ តិការណ៍សាធ្លរណៈ ឬការត្បមូលផ្តញំបៅទីធ្លា ប ោះជំរំឬឧទាន RV 
រួមទាំងការែុ ភាក់បភាើងជាត្កញម ទីតំងប ោះជំរំជាត្កញម 



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. 

ការបធវើបទបង្ហា ញបៅឯទីធ្លា កមានតបៅខាងបត្ៅ ការសដមតង ន្តនតី 
ឬការសដមតងបផ្សងៗបទៀ  ឬត្ពឹ តិការណ៍បផ្សងៗបទៀ ត្ ូវដ លុបបចល 
ឬពនារបពល។ សកមមភាព និងកីឡាដែល នបរៀបចំភាគបត្ចើន ែូចជា 
កីឡា ល់ប ោះ បបសបល វាយកូន ល់ និង ល់ទា ់ 
ដែលត្ ូវ នបគបធវើបៅបលើទីធ្លា ឧទាន ទីវាល 
និងតោងខាងកាញងមិនត្ ូវ នអនុញ្ញា  បទ ពីបត្ពាោះកីឡាទាំងបនាោះ ត្មូវឱ្យមានត្គូបងវឹក 
ប ើយអ តពលិកដែលមិនដមនមកពីត្គួសារដ មួយ 
ឬបៅផ្ទោះជាមួយគ្នា បៅជិ គ្នា ប ើយ។ 
សមាជិកត្គួសារដ មួយអាចចូលរួមកាញងសកមមភាព និងកីឡានានាជាមួយគ្នា  ន។ 

  
Will I be able to picnic while visiting 
campgrounds? 

ប ើខ្ញនំងឹអាចភីកនកិខណៈបពលបែើរបលងបៅទធី្លា ប ោះជរំ ំនឬបទ? 

Picnicking at smaller picnic shelters, such 
as those that typically accommodate only 
household groups, will be open and 
available to the public. Use should be 
limited to one household at a time.  

ការបធវើភីកនិកបៅកដនាងភីកនិក ូចៗ 
ែូចជាកដនាងដែលអាចោក់ដ ត្កញមត្គួសារនឹងត្ ូវ នបបើកឱ្យបត្បើត្ ស់សត្មាប់សាធ្លរ
ណៈជន។ ការបត្បើត្ ស់គួរដ ត្ ូវ នកំណ ់ត្ ឹមដ មួយត្គួសារកាញងបពលដ មួយ។  

  
Are communal shower facilities open? ប ើកដនាងងូ ទឹកផ្កា ឈកូរមួបបើក នឬបៅ? 
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.  

 ទ/ច៎ា ស ប៉ាុដនតត្បសិនបបើអាកមានយនយនតដែលមានបងគន់ 
ឬកាលងូ ទឹកផ្កា ឈូក/ឧបករណ៍ងូ ទឹក 
អាកត្ ូវ នបលើកទឹកចិ តឱ្យបត្បើផ្កទ ល់ខាួនជាជាងបត្បើរួមគ្នា ។ 
បនទប់បត្បើកាលងូ ទឹកផ្កា ឈូកត្បដ លជាអាចត្ ូវ នបត្បើ 
ត្បសិនបបើមានការដបងដចក 
ឬសញ្ញា ត្ ូវ នបិទបែើមបីបញ្ញា ក់ពី ត្មូវការននការរកាចមាា យពីគ្នា ។  

  
Will public restrooms located in 
campgrounds be cleaned regularly? 

ប ើបនទប់ទកឹសាធ្លរណៈដែលមានទតីំងបៅទធី្លា ប ោះជរំតំ្ វូ នសមាា  ជាត្បចំដែរឬ
បទ? 

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. 

បនទប់ទឹកសាធ្លរណៈគួរដ ត្ ូវ នសមាា   
និងសមាា ប់បមបោគជាត្បចំបោយបត្បើត្បោប់សមាា ប់បមបោគដែល នចុោះបញ្ាី EPA 
បពញមួយនងា។ នផ្ទប៉ាោះខពស់ៗែូចជាកាលរ ូប ៊ីបណ បងគន់ ត្បោប់កាន់បិទបបើកទាវ រ 
និងកុងតក់បភាើងត្ ូវដ សមាា   និងសមាា ប់បមបោគឱ្យ នញឹកញាប់។ 
អាកប ោះជំរំគួរចងចំថា សាូកទឹកអាចជាត្បភពននការបងាបោគ 
ប ើយគួរដ បចៀសវាងកំុោក់ត្ចសែុសបធមញ 
និងរបស់របរបផ្សងៗបទៀ បោយផ្កទ ល់បៅបលើនផ្ទ ុបនាោះ។ 

  
### ### 

 


