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Những Người
Chưa Được
Tiêm Vắc-Xin

Hoạt Động Của Quý Vị
Ngoài Trời

Những Người
Đã Được Tiêm
Vắc-Xin Đầy Đủ

Đi bộ, chạy, đi xe lăn hoặc đạp xe ngoài trời với các thành
viên trong gia đình quý vị
Tham dự một buổi tụ tập nhỏ ở ngoài trời với gia đình
và bạn bè đã được �êm vắc-xin đầy đủ
Tham dự một buổi tụ tập ở ngoài trời với những người đã được
�êm vắc-xin đầy đủ và những người chưa được �êm vắc-xin
Dùng bữa tại một nhà hàng ở ngoài trời với bạn bè từ nhiều
hộ gia đình
Tham dự một sự kiện đông người, ở ngoài trời, chẳng hạn như một
buổi biểu diễn trực �ếp, cuộc diễu hành hoặc sự kiện thể thao

Trong Nhà
Kém An Toàn Hơn

Đến một trung tâm mua sắm hoặc bảo tàng trong nhà,
không đông đúc
Đi lại bằng phương �ện công cộng với số người hạn chế
Tham dự một cuộc tụ tập trong nhà gồm những người đã được �êm vắc-xin
đầy đủ và những người chưa được �êm vắc-xin từ nhiều hộ gia đình
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Đến rạp chiếu phim trong nhà
Tham dự một nghi lễ thờ phượng hoạt động ở sức chứa tối đa
Hát đồng ca trong nhà
Ăn tại nhà hàng hoặc quán bar trong nhà
Tham gia lớp tập thể dục đông người ở trong nhà

TIÊM VẮC-XIN COVID-19/VI-RÚT CORONA
Các biện pháp phòng ngừa không
cần thiết

Các mức độ an toàn giả định cả cá nhân và địa điểm (nếu phù hợp)
tuân theo các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa

CDC không thể cung cấp mức rủi ro cụ thể cho tất cả hoạt động
trong mọi cộng đồng. Điều quan trọng là phải cân nhắc hoàn cảnh
cá nhân của quý vị và rủi ro đối với quý vị, gia đình và cộng đồng
của quý vị trước khi mạo hiểm ra ngoài.

Những người đã được �êm vắc-xin đầy đủ: đeo
khẩu trang
Những người chưa được �êm vắc-xin: đeo khẩu
trang, duy trì khoảng cách 6 feet và rửa tay.

Để biết thêm thông �n về vắc-xin COVID-19/Vi-rút
corona, hãy truy cập coronavirus.dc.gov/vaccine
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Đến �ệm hớt tóc hoặc �ệm làm tóc

