
SURIIN ANG MGA PANGANIB. 
Ang mga taong nabakunahan na ay posibleng 
magkaroon ng impeksiyon at maihawa ang virus sa 
iba. Bawasan ang panganib na maaaring dala mo at 
isaalang-alang ang iyong paraan ng transportasyon 
at ang mga aktibidad na pipiliin mo kapag 
nakarating ka na sa destinasyon mo.

Kahit na nananatili pa ring pinakamaiinam na paraan ang pananatiling malapit sa bahay, 
pagkakaroon ng pisikal na distansiya sa iba na maaaring hindi pa ganap na nabakunahan, 
madalas na paghugas ng mga kamay at pagsuot ng mga mask para protektahan ang isa't isa, 
isaalang-alang ang mga tip na ito kung sakaling mapagpasiyahan mong maglakbay:

LIMITAHAN ANG MGA PAGTITIPON. 
Pinakamainam pa rin na maglakbay kasama ang mga kasama mo sa tirahan at na makisalamuha sa ibang tao 
sa lugar sa labas na hindi puno ng tao para sa pinakamabuting bentilasyon. 
 Ganap ka na bang nabakunahan at plano mong makipagkita sa mga ganap na ring nabakunahang 

kaibigan o pamilya sa Spring Break? Alamin kung ano ang sinasabi ng CDC dito: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html.

Kasalukuyang inirerekomenda ng Mga Sentro sa Pagkontrol at Pagpigil ng 
Sakit (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) na ipagpaliban natin 
ang paglalakbay sa loob at labas ng bansa dahil laganap pa ring kumakalat ang 
COVID-19 sa U.S. at hindi pa nababakunahan ang karamihan sa ating populasyon.

Kung maglalakbay ka, kakailanganin mo pa ring sundin ang mga kinakailangan at rekomendasyon ng CDC dito: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html.

KALIGTASAN  

SA SPRING  

BREAK

MAGPASURI. 
Kumuha ng viral COVID-19 test nang hindi bababa 
sa 1-3 araw bago ang iyong paglalakbay at 3-5 
araw pagkatapos nito. Nagbibigay ang Ahensiya sa 
Pangangalagang Pangkulusugan ng OC (OC Health 
Care Agency) ng mga libreng test kit sa bahay; 
bisitahin ang ochealthinfo.com/covidtest para 
mag-order o para alamin pa ang tungkol sa mga 
opsiyon sa personal na pagsusuri.

MAGLAKBAY GAMIT ANG SASAKYAN. 
Kumakalat ang virus sa pamamagitan ng  
malapitang pakikisalamuha, na mas posibleng 
mangyari sa mataong lugar gaya ng paliparan. 
Kung magmamaneho gamit ang sasakyan, ang ibig 
sabihin nito ay mas kaunting tao ang  
makakasalamuha mo kumpara sa pagsakay sa 
eroplano, bus, o tren. Kung kailangan mong  
sumakay sa eroplano, magplano nang maaga para 
maiwasan ang mga pila:
 Kumain bago ka maglakbay at magbaon ka ng 

mga meryenda.
 I-print nang maaga ang mga boarding pass 

o ihanda ang mga iyon para ipakita mula sa 
iyong smart phone.

 Kung posible, magdala ng carry-on na maleta 
para maiwasan ang pag-check in ng mga bag.

 Madalas na hugasan o i-sanitize ang iyong 
mga kamay, at suotin ang iyong mask habang 
naglalakbay ka kahit na nabakunahan ka na.
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