Campground, RV Parks and Cabin
Rental Units FAQs

คำถำมทีพ่ บบ่ อยเกีย่ วกับจุดตั้งแคมป์ สถำนทีจ่ อดรถบ้ ำน (RV)
และกำรเช่ ำกระท่อมพักแรม

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

ฉันสำมำรถไปตั้งแคมป์ ได้ หรื อไม่
ได้ จุดตั้งแคมป์ ที่ต้ งั แคมป์ สถานที่จอดรถบ้าน
กลับมาเปิ ดให้บริ การอีกครั้งแล้ว
ในแต่ละสถานที่ที่จบั จองเอาไว้ควรมีแต่สมาชิกในบ้านเดียวกัน

Can I go camping with my friends?
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.

ฉันสำมำรถไปตั้งแคมป์ กับเพื่อน ๆ ได้ หรื อไม่
สมาชิกที่มาจากบ้านเดียวกันควรตั้งแคมป์ อยู่ดว้ ยกัน
ผูท้ ี่ไม่ได้มาจากบ้านเดียวกันต้องรักษาระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย
หกฟุต และควรสวมผ้าหน้ากากปกปิ ดใบหน้าทุกคน

What kind of activities are allowed?
Outdoor recreation is allowed, but closecontact activities are limited to members
of the same household. Examples of
these activities include boating, volleyball
games and rope courses.

อนุญำตให้ ทำกิจกรรมประเภทใดได้ บ้ำง
อนุญาตให้มีการทากิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งได้
แต่กจิ กรรมที่ตอ้ งมีการสัมผัสกันแบบใกล้ชิดนั้นจากัดให้ทาได้เฉพาะส
มาชิกที่มาจากบ้านเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี้ได้แก่
การพายเรื อ เกมวอลเลย์บอล และฐานปี นเชือก

Can I rent equipment for activities?
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.

ฉันสำมำรถเช่ ำอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรมได้ หรื อไม่
อนุญาตให้เช่ าได้
แต่สถานที่ให้บริ การอาจมีการจากัดโปรแกรมการเช่าของพวกเขาไว้ใน
ช่วงนี้ ขอแนะนาให้คุณเตรี ยมทุกอย่างที่คุณต้องการใช้ไปให้พร้อม
รวมถึงอุปกรณ์กฬี า หากเป็ นไปได้ หากมีบริ การให้เช่าอุปกรณ์
ผูใ้ ห้เช่าจะต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังจากการใช้งานของแต่ละ
คน

Are playgrounds, conference spaces,
or meeting rooms at campgrounds
open?
No, these facilities are closed, at this
time.

สนำมเด็กเล่น พื้นทีก่ ำรประชุม หรื อห้ องประชุมในจุดตั้งแคมป์
เปิ ดให้ บริกำรหรื อไม่

Are group activities on campgrounds
allowed?
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

อนุญำตให้ ทำกิจกรรมกลุ่มในจุดตั้งแคมป์ หรื อไม่

ไม่เปิ ด สถานที่เหล่านี้จะถูกปิ ดอยู่ในเวลานี้

ไม่อนุญาต
กิจกรรมสาธารณะหรื อการมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นที่จุดตั้งแคมป์ ห
รื อสถานที่จอดรถบ้าน รวมถึงกิจกรรมกลุ่มรอบกองไฟ
ที่ต้ งั แคมป์ แบบกลุ่ม การแสดงที่ในที่นงั่ ชมรู ปวงกลม
การแสดงดนตรี หรื อโชว์อื่น ๆ หรื อกิจกรรมอื่น ๆ

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.

จะถูกยกเลิกหรื อเลื่อนออกไป
ไม่อนุญาตให้จดั กิจกรรมและกีฬาส่ วนใหญ่ เช่น บาสเก็ตบอล
เบสบอล ฟุตบอล และอเมริ กนั ฟุตบอล ซึ่ งจัดขึ้นในสวนสาธารณะ
พื้นที่เปิ ดโล่ง
และสนามกีฬาเพราะต้องใช้ผฝู ้ ึ กสอนและนักกีฬาที่ไม่ได้มาจากครั วเรื
อนเดียวกัน หรื ออยู่อาศัยในละแวกเดียวกัน
สมาชิกในบ้านเดียวกันอาจจะทากิจกรรมและกีฬาดังกล่าวร่ วมกันได้

Will I be able to picnic while visiting
campgrounds?
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.

ฉันจะสำมำรถไปปิ กนิกได้ หรื อไม่ ขณะไปเทีย่ วทีจ่ ุดตั้งแคมป์

Are communal shower facilities open?
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.

สถำนทีอ่ ำบนำ้ สำธำรณจะเปิ ดให้ บริกำรหรื อไม่
เปิ ด แต่ถา้ คุณมีรถที่มีหอ้ งสุ ขาหรื ออุปกรณ์อาบน้ าฝักบัว/อ่างอาบน้ า
คุณควรใช้ของคุณเองแทนสิ่ งอานวยความสะดวกสาธารณะ
สามารถใช้หอ้ งอาบน้ าได้เฉพาะในกรณี ที่มีแผงกัน้ อยู่
หรื อมีป้ายประกาศข้อกาหนดที่ระบุให้มีการรักษาระยะห่างทางกายภา
พ

การปิ กนิกที่ที่พกั สาหรับปิ กนิกขนาดเล็กจะเปิ ดให้บริ การแก่สาธารณะ
เช่น ที่พกั ที่โดยปกติจะรองรับเฉพาะกลุ่มที่เป็ นครอบครัวเท่านั้น
ควรใช้งานครั้งละหนึ่งครอบครัวเท่านั้น

ห้ องนำ้ สำธำรณะทีต่ ้งั อยู่ในจุดตั้งแคมป์ ได้ รับกำรทำควำมสะอำดเป็ นป
ระจำหรื อไม่
ห้องน้ าสาธารณะควรได้รับการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเป็ นปร
Public restrooms should be cleaned and
disinfected regularly using EPA registered ะจา โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่ลงทะเบียนไว้กบั EPA ตลอดทั้งวัน
disinfectants throughout the day. Highพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ก๊อกน้ า โถส้วม ลูกบิดประตู
touch surfaces such as faucets, toilets,
และสวิตช์ไฟจะต้องมีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบ่อย ๆ
doorknobs and light switches must be
ผูม้ าตั้งแคมป์ ควรระลึกไว้เสมอว่า
frequently cleaned and disinfected.
อ่างล้างมืออาจเป็ นแหล่งที่มาของการติดเชื้อได้
Campers should keep in mind that sinks
could be an infection source and should
และควรหลีกเลี่ยงการวางแปรงสี ฟันและสิ่ งของอื่น ๆ
avoid placing toothbrushes and other
บนพื้นผิวของบริ เวณเคาน์เตอร์โดยตรง
items directly on counter surfaces.
Will public restrooms located in
campgrounds be cleaned regularly?
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