
Campground, RV Parks and Cabin 
Rental Units FAQs 

Các câu hỏi thường gặp về bãi cắm 
trại, công viên cho xe RV và cabin cho 
thuê 

  

Can I go camping? Tôi có thể đi cắm trại không? 

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

Có, bãi cắm trại, địa điểm cắm trại và 
công viên cho xe RV đang mở cửa trở lại. 
Các thành viên trong cùng một hộ gia 
đình nên sử dụng một địa điểm.  

  

Can I go camping with my friends? Tôi có thể đi cắm trại với bạn bè của 
mình không? 

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. 

Các thành viên trong cùng hộ gia đình 
nên cắm trại cùng nhau. Những người 
không từ cùng hộ gia đình phải duy trì 
giãn cách vật lý tối thiểu là 6 feet (1,8 
mét) và mọi người nên đeo khẩu trang. 

  

What kind of activities are allowed?  Loại hoạt động nào được cho phép?  

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.  

Được phép giải trí ngoài trời, nhưng các 
hoạt động tiếp xúc gần sẽ bị giới hạn ở 
các thành viên trong cùng hộ gia đình. Ví 
dụ về những hoạt động như vậy bao gồm 
chèo thuyền, chơi bóng chuyền và leo 
dây thừng.  

  

Can I rent equipment for activities?  Tôi có thể thuê trang thiết bị cho các 
hoạt động không?  

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.  

Được phép thuê đồ, nhưng các cơ sở có 
thể giới hạn chương trình cho thuê của 
mình. Nếu có thể, bạn nên chuẩn bị sẵn 
mọi thứ mình cần, bao gồm cả trang thiết 
bị chơi thể thao. Nếu có thể thuê đồ thì 
phải vệ sinh và khử trùng trang thiết bị 
sau mỗi lần sử dụng.  

  

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

Sân chơi, không gian hội thảo hay 
phòng họp tại bãi cắm trại có mở cửa 
không?  

No, these facilities are closed, at this 
time.  

Không, hiện tại thì những cơ sở này vẫn 
bị đóng cửa.  

  

Are group activities on campgrounds 
allowed?  

Có cho phép các hoạt động nhóm trên 
bãi cắm trại không?  

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

Không, các sự kiện công cộng hay tụ tập 
nhiều người ở bãi cắm trại hay công viên 
cho xe RV, bao gồm đốt lửa trại theo 



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. 

nhóm, địa điểm cắm trại theo nhóm, trình 
bày tại các giảng đường ngoài trời, biểu 
diễn âm nhạc hay biểu diễn khác, hay 
các sự kiện khác đều phải bị hủy hoặc 
hoãn lại. Hầu hết các hoạt động và môn 
thể thao có tổ chức như là bóng rổ, bóng 
chày, bóng đá và bóng bầu dục tổ chức 
trên bãi đất công viên, khu vực ngoài trời 
và sân chơi đều không được cho phép, 
bởi những sự kiện này yêu cầu huấn 
luyện viên và vận động viên, những 
người không đến từ cùng hộ gia đình hay 
chỗ ở, phải đứng gần nhau. Các thành 
viên trong cùng hộ gia đình có thể cùng 
nhau tham gia vào những hoạt động và 
môn thể thao như vậy. 

  

Will I be able to picnic while visiting 
campgrounds? 

Liệu tôi có thể đi dã ngoại trong khi tới 
thăm bãi cắm trại không? 

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.  

Đi dã ngoại tại các lều dã ngoại nhỏ hơn, 
ví dụ như lều thường chỉ chứa đủ nhóm 
là hộ gia đình, sẽ được mở cửa và cho 
phép công chúng sử dụng. Mỗi lần chỉ 
nên giới hạn cho một hộ gia đình sử 
dụng.  

  

Are communal shower facilities open? Các cơ sở tiện ích tắm chung có mở 
cửa không? 

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.  

Có, nhưng nếu bạn có xe có sẵn trang 
thiết bị vệ sinh hoặc tắm vòi/tắm bồn, vậy 
thì chúng tôi khuyến khích bạn nên sử 
dụng trang thiết bị của mình thay vì đến 
những cơ sở dùng chung. Các phòng 
tắm chỉ được phép sử dụng nếu có vách 
ngăn hoặc đã dán biển báo quy định yêu 
cầu về giãn cách vật lý.  

  

Will public restrooms located in 
campgrounds be cleaned regularly? 

Các phòng vệ sinh công cộng bố trí ở 
bãi cắm trại sẽ được vệ sinh thường 
xuyên chứ? 

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 

Các phòng vệ sinh công cộng sẽ được vệ 
sinh và khử trùng thường xuyên bằng 
chất khử trùng được đăng ký với EPA 
trong suốt cả ngày. Những bề mặt hay 
tiếp xúc như vòi nước, bồn cầu, tay nắm 
cửa và công tắc đèn phải được vệ sinh 
và khử trùng thường xuyên. Người cắm 
trại nên lưu ý rằng chậu rửa có thể là một 
nguồn lây nhiễm và nên tránh đặt bàn 



avoid placing toothbrushes and other 
items directly on counter surfaces. 

chải đánh răng và các vật dụng khác trực 
tiếp lên bề mặt quầy. 
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