COVID-19 အနတရာယ်ကု သထာှားပါ
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အနတရာယ် ည်ှား

အနတရာယ်မ ာှား
ခရှားသည်ပါသညေ့ ်

တစ်နယာက်တည်ှား

ကာှားက ုနမာင်ှားခခင်ှား

ကာှားနမာင်ှားခခင်ှား

သမဟု
ု ေ့ တ ်

ဘက်စ ်က ာှားစ ှားခခင်ှား

နလယာဉ်ခြင ေ့်
ခရှားသ ွာှားခခင်ှား

သနဘ ဘာစ ှားခခင်ှား

စ ှား င်ှားလ ုက ်ပါခခင်ှား

ပါဆယ်ယ ူခခင်ှား

ကု ်စ ြံုပစစည ်ှားမ ာှား

အ မ်လ ာပနစခခင်ှား
ု ေ့

ပ ်ှားခခြံတွင်
နပ ာ်ပွွဲစ ာှားထွက်ခခင်ှား

ကု ်စြံုပစစည ်ှားမ ာှားက ု
အ မ်အ ခပင်လမ်ှားနဘှားတွင်

သ ွာှားယူခခင်ှား

စာှားနသာက်ဆုင ်

စာှားနသာက်ဆုင ်ထွဲတ ွင်

လူမ ာှားနသာ

ဟင်ှားလင်ှားခပင်တွင်

ဆုင ်ထ ုင်၍

ဘ ူနြှားဆုင ်တွင်

စာှားနသာက်ခခင်ှား

စာှားနသာက်ခခင်ှား

စာှားနသာက်ခခင်ှား

နလဟာခပင်နစ ှားတွင ်

စတ ုှားဆုင ်တွင်

နစ ှားဝယ်ခခင်ှား

နစ ှားဝယ်ခခင်ှား

ပ ်ှားခခြံထွဲရှ

ဗာက ျူရယ် နြ ာ်နခြပွွဲ

ဂစ်တာတှားကျွမ်ှားက င်သက
ူ ု

တက်နရာက်ခခင်ှား

ကကညေ့ ်ရှု ခခင်ှား

သ ူငယ်ခ င်ှားက ု

သ ူငယ်ခ င်ှားန ှင ေ့်

သ ူငယ်ခ င်ှားအခ ျို့က ု

ြု ်ှားဆက်ခခင်ှား

လမ်ှားနလ ာက်ခခင်ှား

အခပင်တွင် နတွျို့ ခခင်ှား

ပ ်ှားခခြံတွင်
ြွဲက စာှားခခင်ှား

ဒ ်ှားစ ှားခခင်ှား

၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်၊ ဇွ ် လ
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Burmese

ဂတသဆုနြ ာ်နခြမှုသ ု ေ့
သ ွာှားခခင်ှား

ကနလှားတွခွဲ ုတ ်ှားနပေါ်တ ွင်
ကစာှားခခင်ှား

လူမ ာှားနသာ
စတ ုှားဆုင ်တွင်
နစ ှားဝယ်ခခင်ှား

ရြံု တွင်ှားနြ ာ်နခြပွွဲ

ကခု ်ရ ်

တက်နရာက်ခခင်ှား

အခပင်သ ွာှားခခင်ှား

သ ူငယ်ခ င်ှားအခ ျို့က ု

အနဆာက်အ အြံုအ တွင်ှားတွင်
နတွျို့ ခခင်ှား

လူထ ူနသာ ဘာှားသ ု ေ့
သ ွာှားခခင်ှား

အနဆာက်အ အြံုအ တွင်ှားတွင်

လူမ ာှားနသာ

သ ူငယ်ခ င်ှားန ှင ်ေ့

နဘာလြံုှားက င်ှားတွင်

နဆာေ့က စာှားခခင်ှား

ခု ်ခခင်ှား

COVID-19 Know the Risks
Examples of everyday activities and level of risk.
Every situation and activity has different factors that increase or decrease risk. We can’t
get rid of all risk, but we can lower the risk. We can choose safer activities, or make risky
activities safer by getting vaccinated, wearing a mask, washing our hands, staying 6 feet
away from others and staying home when we’re sick. Below are some examples of
activities and their general risk level.

Lower Risk

Higher Risk

Drive
alone in
a car

Drive or
ride in a
carpool

Ride the
bus

Get
Takeout

Picnic in
a park

Get
groceries
delivered

Travel by
plane

Take a
cruise

Eat on the
restaurant
patio

Eat in a
restaurant

Eat at a
crowded
buffet

Pick up
groceries
curbside

Shop at
open air
market

Shop at a
store

Shop a
busy
store

Attend a
virtual
concert

Watch a
guitarist

Go to
music in
the park

Attend an
Indoor
concert

Go
dancing

Phone a
friend

Walk with
friend

See a few
friends
outside

See a few
friends
inside

Go to a
crowded
bar

Play
cards at
the park

Play on
the swings

Play on
jungle
gym

Hang with
friends
inside

Jump in a
busy ball
pit
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