
လမ်း ပေ 'ထွက် ဆ,-ထုတ် ဖေ ာ်ရာတင်ွ ဖြ စ်,ိင်ုလ7င် သူငယ်ချင်း,ှင့် အတတူ ူ(သိ@) အပ်ုစု တစ်စု

စု,ှင့် အတတူ ူသွားပါ။ တစ် ယေ ာက်တည်း သွားချင်းထက် သူများ,ှင့် အတတူကွ Dိှ ခြ င်းက ပုိ

လုံ ခြ Fံ ပါသည်။

မျက်ရည်ယုိ ဓာတ် ငHေ ထဲDိှ  ဓာတပုစJည်းများစွာသည် ရေ ငHေ ,ှင့် ထိ သေ ာအခါ မျက်စိ၊ ,ှာ ခေ ါင်း၊ 

ပါးစပ်၊ အ ရေ ပြ ား,ှင့် အဆုတ်တိ@ ကုိ ယားယံ စေ သည်။ ၎င်းတိ@သည် မျက်ရည်ထွက်၊ ,ှာစီး ပN ီး 

အသက်OPရ ခက်ခဲ အေ ာင် ပြ Fလပ်ု,ိင်ုပါသည်။ မျက်ရည်ယုိ ဓာတ် ငHေ ဖQြ င့် ထိ တHေ ခQြ င်း ဖြ င့် မျက်စိ

လည် ခြ င်း၊ ကRေ ာက်စိတ် ဖြ စ် ခြ င်း၊ ဒေ ါသထွက် ခြ င်း စသည်တိ@ အပြ င် အခြ ား စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ 

သက် ရေ ာက်မTများ ဖြ စ်လာ,ိင်ုပါသည်။ ထိ@ ကRေ ာင့် တတ်,ိင်ုသမ7 စိတ်ကုိ တည် ငN ိမ် အေ ာင်ထား

ပါ။ ကRေ ာက်စိတ်သည် အချင်းချင်း ကူးစက်,ိင်ုပါသည်။

လမ်း ပေ 'ထွက် ဆ,-ထုတ် ဖေ ာ်ရန ် ဘေ းကင်းမT DိှမDိှ ဆံုး ဖြ တ် ခြ င်း

⁃ လကုိူယ်တိင်ု လမ်း ပေ 'ထွက် ဆ,-ထုတ် ဖေ ာ် ခြ င်းသည် ကုိယ်လက်ထိခုိ

က်မT မှအစ သင်,ှင့် သင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ စေ ာင့် ကR ည့်ခံရ ခြ င်းထိအဆံုး အစDိှ သေ ာ အ,Xရာ

ယ်များကုိ ဖြ စ် ပေ ' စေ ,ိင်ုပါသည်။

⁃ လမ်း ပေ 'ထွက် ဆ,-ထုတ် ဖေ ာ်ဖိ@ ပါဝင်သင့် မပါဝင်သင့် စY်းစားရာတင်ွ 

သင့်အ ပေ 'သက် ရေ ာက်မTကုိသာမက သင့်ပတ်ဝနး်ကျင်မှ သူများကုိအ ပေ ' သက် ရေ ာက်မTကုိပါ 

စY်းစားပါ။  

ဘာဝတ်သွားရမလဲ

⁃ COVID-19 ကုိ ကာကွယ်ရန ်,ှာ ခေ ါင်းစည်း မျက်,ှာဖံုး (face-mask) 

ကုိ အမN ဲ တပ်ဆင်ထားပါ။

⁃ ခ,-ာကုိယ်ကုိ လုံလုံ လေ ာက် လေ ာက် ဖံုးအပ်ု သေ ာ အဝတ်အစားများ 

ဝတ်ဆင်ပါ။ လက်Dှည်အ Zကျ၊ီ ဘေ ာင်းဘီDှည် စသည်တိ@ ။ မျက်ရည်ယုိ ဓာတ် ငHေ သည် ခ[ေ းထွ

က် နေ သေ ာ အသား,ှင့် ထိ တHေ ပါ လေ ာင် စေ ,ိင်ုပါသည်။

⁃ ဖြ စ်,ိင်ုလ7င် ရေ ကာ၊ လေ ကာ မျက်မှနယူ် ဆေ ာင်သွားပါ။ ဝတ်ပါ။ ဥပမာ 

ရေ ကူးမျက်မှန၊် Face-shield။

⁃ မျက်ကပ်မှန ်အစား မျက်မှနကုိ်သာ ဝတ်ပါ။ အကယ်၍ မျက်ရည်ယုိ 

ဓာတ် ငHေ ထိလ7င် မျက်စိကုိ မ ဆေ းခင် မျက်ကပ်မှနကုိ် အရင် ဖြ Fတ်ပါ။

⁃ ပြေ းရလယ်ွကူ စေ သေ ာ ဖိနပ်ကုိ ဝတ်သွားပါ။ သင့် ခြေ ထေ ာက်ကုိ ကာကွ

ယ် စေ ,ိင်ု သေ ာ ဖိနပ်ကုိ စီးပါ။ ဖြ စ်,ိင်ုလ7င် ခြေ ညပ်̂ဖိနပ် မစီးပါ,ှင့်။



⁃ ခ မေ ာက်က့ဲသိ@ သေ ာ အမာစား ဦးထုပ် ဆေ ာင်းပါ၊ ဥပမာ - ဆုိင်ကယ်

ဦးထုပ်၊ ဆေ ာက်လပ်ု ရေ း ဦးထုပ်။

⁃ အသား ပေ 'တင်ွ ခရင်မ်များ၊ လိDှုင်းများ လိမ်းထား ခြ င်း Dှေ ာင်ပါ။ ဥပမာ 

- နေ ပူ လေ ာင် လိDှုင်း။ မျက်ရည်Oုိ ဓာတ် ငHေ များက ၎င်းတိ@ ,ှင့် ကပ်ညိ ပN ီး အသားကုိ လေ ာင်တ

တ်သည်။

⁃ လက်ဝတ်ရတနာများ သိ@ မဟတ်ု အခြ ား အလယ်ွတကူ ဆဲွယူလိ@ရ သေ ာ၊ 

တခုခု,ှင့် ချတ်ိ ငN ိသွား,ိင်ု သေ ာ အရာများ ဝတ်ဆင် ခြ င်း Dှေ ာင်ပါ။ ဥပမာ - ဆဲွ ကa ိFး၊ နားကွင်း

⁃ အကယ်၍ သင့်ကုိ ဆ,- ပြ ပဲွတင်ွ အစုိးရ၊ မီဒီယာ တစ်ခုခုတိ@ မှ သတိ

ထားမှတ်မိ စေ မည်ကုိ မလိလုားပါက၊ သင့်အား အလယ်ွတကူ မှတ်မိလယ်ွသည့် အရာများကုိ ဖံုး

အပ်ုထားပါ။ ဥပမာ - တက်တးူ၊ ဆံပင် ဆေ း ရေ ာင်။

လယ်ွအိပ်ထဲမှာ ဘာ တွေ  ယူသွားရမလဲ

⁃ လည်စည်းပဝါ/မျက်,ှာဖံုးများ အပုိယူသွားပါ။ လည်စည်းပဝါကုိ ရေ ,ှင့် 

ဗင်နဂီါ စွတ်ထား ပN ီး ပလက်စတစ်အိတ်ထဲတင်ွ ကa ိFတင်ထည့်ယူသွား,ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ 

မျက်ရည်ယုိ ဓာတ် ငHေ များကုိ,ှင့် တHေ ကQR Fံ ရလ7င် တပ်ဆင်,ိင်ုပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်ကုိ 

ထွက် ပြေ းဖိ@ အချနိရ်ရန ်ခဏတာမ7 ကာကွယ်,ိင်ုပါသည်။ ဓာတ် ငHေ ကုိ ရေ Dှည်eOPမိပါက အဆု

တ်ကုိ ယားယံ စေ ပါသည်။

⁃ ဓာတ် ငHေ ,ှင့် ထိ တHေ ပQN ီး နေ ာက် လည်စည်းပဝါ/မျက်,ှာဖံုး အပုိDိှပါက 

လဲလည်ဝတ်ဆင်ပါ။

⁃ သန ့Dှ်င်း သေ ာ ရေ  (သိ@) ဆား ၁ ရာခုိင်,ှFနး်ပါဝင် သေ ာ ဆားရည်ကုိ 

ယူ ဆေ ာင်ပါ။ မျက်ရည်ယုိ ဓာတ် ငHေ ကုိ ၎င်း,ှင့် ဆေ း ကRေ ာပါ။ 

⁃ အကယ်၍ ရေ စုိသွားပါက လဲရန ်အဝတ်အပုိ ယူ ဆေ ာင်လာပါ။ 

⁃ Dှေ းဦးသူနာ ပြ  အသံုးအ ဆေ ာင်များ ဆေ ာင်ထားပါ။ သင် ကေ ာ အခြ ား

သူများကုိ ကူညီ ပေ း,ိင်ုပါသည်။

⁃ သင့်ဖုနး်အတက်ွ ဘက်ထရီကုိ အားအ ပြ ည့်သွင်း ပN ီး ယူ ဆေ ာင်လာပါ။ 

ဘေ းကင်း စေ သေ ာ အပြ Fအမူများ

⁃ သူငယ်ချင်း,ှင့် အတ ူ(သိ@) အဖHဲ,ှင့် အတတူကွ နေ ပါ။ ထုိမှသာ 

တစ် ယေ ာက် ယေ ာက် ပျေ ာက်လ7င် အဖမ်းခံရလ7င် ချက်ချင်းသိ,ိင်ုမည်။

⁃ အ ရေ းကR Fံ လ7င် ထွက် ပြေ းစရာ လမ်းကုိ ကa ိFတင်စY်းစားထားပါ။ 



အကယ်၍ အပ်ုစုကဲွလ7င် ပြ နဆံု် တHေ စရာ စုရပ်ကုိ ကa ိFတင်သတ်မှတ်ထား ပN ီး ပြ နဆံု်ပါ။ 

⁃ သင်အဖမ်းခံရလ7င် သင့်နာမည်ကုိ လအူများကR ား အေ ာင် အေ ာ်ပါ။ နေ ာ

က်ပုိင်း ပြ နလ်ည်Dှာ ဖွေ ရန ်မှတ်တမ်းယူ,ိင်ုမည်။

⁃ ရဲက တိက်ုခုိက်တာကုိ ခံရလ7င် Oုတ်တရက် ထွက်မ ပြေ းပါ,ှင့်။ သင့်ကုိ

ယ်သင် ကာထား ပN ီး တည်တည် ငN ိမ် ငN ိမ် နေ ာက်ဆုတ်ကာ ဝေ းရာသိ@ သွားပါ။ အဖHဲ,ှင့်ဆုိပါက 

လက်ချတ်ိတွဲ ပN ီး တည်တည် ငN ိမ် ငN ိမ် နေ ာက်ဆုတ်ပါ။ 

⁃ လအူပ်ုအတင်ွးထဲတင်ွ မဟတ်ုဘဲ အပြ င်ပုိင်းတင်ွ နေ ပါ။ အ,Xရာယ်ကR Fံ လာ

လ7င် အလ7င်အ မြ န ် Dှေ ာင် ပြေ း,ိင်ုမည်။

⁃ အရပ်ဝတ်ရဲများ Dိှ နေ တတ်သည်ကုိ သတိ ပြ F နေ ပါ။ အရပ်ဝတ်ရဲများက 

အကR မ်းဖက်ရန ်လTံ ဆေ ာင်လာလ7င် လုံးဝ နားမ ယေ ာင်ပါ,ှင့်၊ ဒေ ါသမထွက်ပါ စေ ,ှင့်။

⁃ အကယ်၍ ဆ,- ပြ ရာ အထိကOုနး် နေ ရာမှ လတ်ွ မြေ ာက်လာလ7င် ဆ,- ပြ ပဲွ

တင်ွ ပါဝင်ခ့ဲသည်ဟ ုမှတ်ယူ,ိင်ု သေ ာ အရာဝတg Fများကုိ ဖွက်ထားပါ၊ ဥပမာ အလံ၊ စာတနး်များ၊ 

အမှတ်အသားများ၊ စုိ နေ သေ ာ အဝတ်များ။

⁃ အိမ်ကုိ တစ် ယေ ာက်တည်း တနး်မ ပြ နပ်ါ,ှင့်။ ရဲများ အရပ်ဝတ်များ ရေ ာ

က် နေ ,ိင်ုသည်။

မျက်ရည်ယုိဗံုးထိလ7င် ဘာလပ်ုရမလဲ

⁃ မျက်ရည်ယုိ ဓာတ် ငHေ များထွက်လာလ7င် လေ ဆနရ်ာ ဘက်မှ နေ ပါ။ အမြ

င့် နေ ရာများကုိ Dှာပါ၊ ထုိ နေ ရာသိ@ ပြေ ာင်း ရh iေ ပါ။ စိတ်တည်တည် ငN ိမ်ထား ပN ီး အသက်OTပါ။

⁃ မျက်ကပ်မှနတ်ပ်ထားလ7င် ချက်ချင်းခ[တ်ပါ။ မျက်,ှာကုိ မပွတ်ပါ,ှင့်။

⁃ ရေ ,ှင့် မျက်,ှာမသစ်ပါ,ှင့်။ မသက်သာ စေ ပဲ မျက်,ှာ ပေ 'က ဓာတပုစJည်း

များ ပြ န ့j်သွား,ိင်ုသည်။ မျက်ရည်ယုိ ဓာတ် ငHေ မှ ဓာတပုစJည်းများသည် ရေ ,ှင့်ထိပါက ပုိ၍ ယား

ယံမT၊ လေ ာင်က[မ်းမTကုိ ဖြ စ် စေ ,ိင်ုသည်။

⁃ မျက်စိကုိ ဆေ းလ7င် အတင်ွးမှ အပြ င်သိ@ စေ ာင်း ပN ီး ဆေ းပါ၊ မဟတ်ုလ7

င် ဓာတပုစJည်းများ သင့်မျက်လုံးတင်ွးသိ@ ပုိဝင်သွား,ိင်ုသည်။ မျက်,ှာကုိ ဘေ းတိက်ု (သိ@) 

အေ ာက်သိ@ စေ ာင်း ပN ီး ဆေ းချပါ။ မျက်စိ ထေ ာင့်ထဲမဝင် အေ ာင် သတိထားပါ။ 

⁃ ရေ သေ ာက်ပါ။ သင့်ခ,-ာကုိယ်က အလို လျေ ာက် အ,Xရာယ် ဖြ စ် စေ ,ို

င် သေ ာ ဓာတပုစJည်းများ ကုိ ဆေ း ကRေ ာသွားပါလိမ့်မည်။ ထိ@အတက်ွ ရေ ဓာတ် ဖြ ည့်ဆည်း ပေ းဖိ@

လိပုါမည်။ 



အိမ် ပြ န် ရေ ာက်လ7င်

⁃ ရေ အေ း ဖြ င့် ရေ ချFိးချပါ။ ဆပ် ပြ ာ,ှင့် ရေ သည် ဓာတပုစJည်းများကုိ သင့် 

အ ရေ ပြ ား ပေ 'က ဖယ်Dှားရန ်လုံ လေ ာက်ပါသည်။ မျက်စိစပ် ခြ င်းမှ သက်သာသည်အထိ ရေ ဖြ င့် 

အဆက်မ ပြ တ် ဆေ းချပါ။ ရေ ပူသည် သင့် အသားအား ပုိမုိ လေ ာင် စေ ပါသည်။

⁃ သင့်အဝတ်များကုိ အကုနဖ်ယ်Dှားပစ် ပN ီး ဆေ း ကRေ ာပါ။ အဝတ် ပေ 'မှ ဓာ

တပုစJည်းများ အကုန် ပြေ ာင်ရန ်အကa ိမ်များစွာ လ7ေ ာ်ဖွတ်ရန ်လို ကေ ာင်းလိ,ုိင်ုသည်။ လhင့်ပစ်ရ

ကေ ာင်းလည်း လhင့်ပစ်ရ,ိင်ုသည်။ 

သင်အဖမ်းခံရလ7င်

⁃ သင်အ နေ ,ှင့် သူတိမှု မေ း မြ နး် သေ ာ မည်သည့် မေ းခွနး်များကုိ ဖြေ ကR ား

ရနမ်လိပုါ။ သင့် Dှေ i နေ ,ှင့် တHေ kခွင့်ရရနသ်ာ တေ ာင်းဆုိပါ။ Dှေ i နေ မလာမချင်း ဖြေ ကR ားရန ်

ငြ င်းဆုိပါ။

⁃ သင်၏ ဖုနး်ကုိ ရဲက တေ ာင်းလ7င် ပေ းရန ် ငြ င်းဆုိပါ။ သင် ခွင့် ပြ Fချက်မ

ပေ းပါဟသုာ Dှင်း အေ ာင် ပြေ ာပါ။ 

⁃ သင့်ဖုနး် password ကုိ တေ ာင်းလ7င် သင့်မှာ password ပေ းရနမ်လို

သေ ာ အခွင့်အ ရေ းDိှပါသည်။ ငြ င်းဆုိပါ။

လမ်း ပေ 'တက် ဆ,- ပြ ထုတ် ဖေ ာ်ပဲွသိ@ သင်ကုိယ်တိင်ု မတက် ရေ ာက်,ိင်ုပါက

အ ကRေ ာင်း အမျFိးမျFိး ကRေ ာင့် သင်ကုိယ်တိင်ု ဝင်ဆ,-မ ပြ ,ိင်ုလ7င် အေ ာက်ပါနည်းလမ်းများ ဖြ င့်လ

ည်း ကူညီ,ိင်ုပါသည်။

⁃ ရဲအ ခြေ အ နေ ၊ အရပ်ဝတ်များရဲi လTပ်DှားမT အ ခြေ အ နေ ၊ လမ်း ကRေ ာင်း

တိ@ ကုိ အနွလိ်င်ုးမှ လေ လ့ာပါ။ လုံ ခြ Fံ သေ ာ ဆက်သွယ် ရေ း app များမှဆင့် ဆ,- ပြ သူများထံ 

အ ကRေ ာင်း ကR ား သတင်း ပေ းပါ။

⁃ ကုိယ့်ရပ်ကွက်တင်ွး ရဲ,ှင့် အရပ်ဝတ်များကုိ လTပ်DှားမTများကုိ စေ ာင့်

ကR ည့်ပါ။

⁃ ဆ,- ပြ သွားသူများ၏ အိမ်တင်ွထားခ့ဲ သေ ာ က လေ းသူငယ်များ ,ှင့် 

သက်ကa ီးရွယ်အိမုျားကုိ ပြ Fစု စေ ာင့် Dှေ ာက်ပါ။

⁃ အဖမ်းခံရသူများအတက်ွ အာမခံ ဖြ င့် ရွေ းရန ်(သိ@) အခြ ားဥပ ဒေ ရေ းရာ 

ဆေ ာင်ရွက်မTများကုိ ကူညီပါ၊ ရနပံု် ငွေ Dှာရာတင်ွ ဝင် ရေ ာက်ကူညီပါ။

⁃ ဆ,- ပြ သွားသူများကုိ ပစJည်း ဝေ ခြ င်း၊ လိအုပ်သည်များ ထေ ာက်ပံ ခြ င်းကုိ 



ပြ Fလပ်ုပါ။

Protests can be an overwhelming experience when you are alone, so 
make sure – when possible – to go with a friend or with a small 
group. You are safer when you stay together.

Tear gas contains several compounds that, when in contact with air 
or moisture, irritate the mucous membrane of the eyes, nose, mouth 
and lungs. This causes your eyes to tear up, your nose to run, and 
makes it difficult to breathe. Tear gas exposure can cause 
confusion, panic, anger, and other psychological effects, therefore 
try to remain calm. Panic is contagious.
Kep in mind that the following tips on tear gas and pepper spray are 
based on our experiences on the ground and are not official medical 
adivce. We can't guarantee that every prevention method will 100% 
work.

Determining whether it is safe to attend a protest
• Physically attending a protest introduces many 

risks from physical safety to increased surveillance of you and your 
community.

• Being at a protest can lead to arrest or other 
legal consequences that can put non-citizens at risk of deportation.

• When thinking about whether to attend a protest, 
consider both the impact it can have on yourself and others.

Determining whether it is safe to attend a protest
• Physically attending a protest introduces many 

risks from physical safety to increased surveillance of you and your 
community.

• Being at a protest can lead to arrest or other 
legal consequences that can put non-citizens at risk of deportation.

• When thinking about whether to attend a protest, 
consider both the impact it can have on yourself and others.

•

What to wear 

🥾

• Generally, avoid exposed skin. If you can, wear 
goggles, long sleeve shirts, long pants, strong shoes that you can 
run in.

• Tight-fitting swim goggles/tight ski goggles.
• Wear glasses instead of contacts if at all 

possible. If you get pepper spray or tear gas in your eyes, remove 
contacts immediately before rinsing.

• Wear normal shoes to protect your feet in case 
people start throwing bottles/rocks- do not wear sandals.

• Use helmets (especially if you have a medical 
condition).

• Avoid wearing lotion or oils on your skin. Pepper 
spray and tear gas stick to it and burn.

• Avoid jewelry, and anything that could get pulled 
or caught in something.



• If concerned about being identified in photos (by 
law enforcement, media, and others), make sure any visible tattoos 
or other identifying marks are covered.

What to keep in your bag 

🎒

• A bandana or mask cloth and a small bottle of cider 
vinegar (for tear gas, keep in mind that this should help you for 
the short period of time you would need to get upwind or reach 
higher grounds). You can keep a soaked bandana with water+vinegar in 
a plastic bag, to be prepared for tear gas. Beware that prolonged 
inhalation will irritate lungs.

• Keep extra bandanas and change yours immediately if 
it's exposed to tear gas. Soak in water+vinegar.

• Saline water, to treat tear gas.
• Mix water and Maalox (which is an anti-acid) in 

equal doses and have it ready, to treat tear gas. Only use aluminum 
hydroxide or magnesium hydroxide based antacids. Only use plain, 
mint or other flavors will burn.

• Milk. It can help alleviate burning skin if pepper 
sprayed. NOT for eyes. Read more below (what to do if tear gassed).

• Keep cut onions with you to inhale if tear gas gets 
on your face. It worked well for some protesters in Lebanon because 
of the type of tear gas used. If possible, identify the tear gas 
used and that will allow you to figure out the best solutions for 
your context.

• Soda: Drinking soda can help instead of water. You 
can also wash your face with soda.

• A dry change of clothes inside a plastic bag in 
your bag- so you can change in case you get wet.

• First aid help to treat yourself or others.
• Portable battery for your phone.

Behavioral safety tips
• Do not park your car/bike close to the protest site 

to prevent police from scanning your license plate or damaging your 
bike/car. If you can walk to the protest, do it.

• Stay in pairs or in a small group of people so that 
they would notice in case you’re missing or get arrested. Have a 
buddy system.

• Decide on an exit strategy/meet up point with your 
group in case you get separated.

• Write a lawyer’s phone number on your arm with a 
marker and YELL OUT YOUR NAME, in case you’re arrested.

• If attacked by riot police DO NOT RUN, try to cover 
yourself and move away calmly (if with a group try to form a circle 
and back away together).

• Try to remain on the outer circles, so you can 
easily get out and move out of danger if things get heated.

• In NYC specifically, undercover police might be 
spotted if they are wearing the color of the day on a band around 
their arm, like this. On one day that band might be white. On 
another, it might be another color.

• Some undercover cops might encourage protesters to 
be violent. Don't get provoked.



• Once you get out of the protest - hide anything 
that may show that you were actually attending a protest (flags/
banners/wet clothing)

• Don’t go back home alone, police/undercover police 
may be waiting for you.

• If you are using a gas mask, make sure to change 
the filters every day.

• If you forget to turn off your location settings, 
take meandering routes to confuse your phone’s location in case 
police are looking at phone location data.

If you're hit with tear gas / pepper spray
Mace and pepper spray are mostly the same thing. Mace is a brand 
name. Most Mace products today are OC based, with OC being the 
active capsicum ingredient in pepper spray. Tear gas used in the US 
is mostly aerosolized CS powder.

• Once tear gas is deployed, get upwind or find 
higher ground and remember to breathe calmly.

• If you are wearing contact lenses, remove them 
immediately. Do not rub your face.

• Washing your face with water after you get exposed 
to teargas can exacerbate the stinging symptoms, not alleviate them.

• Wash from inside corner out - otherwise you will be 
washing chemicals into your eye. Tilt head sideways and wash from 
the corner out - never into the corner.

• Use cider vinegar, soda, saline water, or Maalox-
water mix to wash chemicals out.

• Only use aluminum hydroxide or magnesium hydroxide 
based antacids. Only use plain, mint or other flavors will burn.

• Milk: not as effective against tear gas, but works 
to alleviate skin irritation and burn if hit with pepper spray. If 
milk gets in your eyes, make sure to immediately wash it out with 
saline water.

• Hydrate: your body will try to flush the chemicals 
naturally, but to do so you must be well hydrated.

• Street traffic cones can be a good hack to use and 
cover tear gas canisters. The top of the cone is usually open, and 
you can pour water through to diffuse the can.

When you’re home
• Take a shower, making sure you let cold water wash 

over your eyes until the stinging is gone. Soap and cold water 
should get rid of the chemicals from your skin. Hot water can make 
the burning worse.

• Get out of all your clothes and wash them 
separately in cold water. You might need to wash them several times 
to get rid of the chemicals, or discard them altogether.

If you get arrested
• You do not have to answer any questions, and can 

ask for a lawyer: “I want my attorney and I choose to remain silent” 
and then refuse questioning until you have a chance to talk to a 
lawyer.

• If the police ask to see your phone, tell them that 



you do not consent to a search of your device. They might still 
seize your phone and search it later, with a warrant, but you would 
have made it clear that you did not give them permission to do so.

• If the police ask for the password to unlock your 
phone (or ask you to unlock it yourself), you have the right to 
refuse and ask to speak to your lawyer.

• If you are arrested and the police ask for a DNA 
swab, you have the right to refuse. If you are offered a drink, 
cigarette or gum in the precinct, it is most likely a trick to steal 
your DNA. This has been a practice in NY specifically, and probably 
elsewhere as well.

• You can refuse to ID yourself. In times of mass 
arrest, refusing to identify yourself can slow down the arrest and 
charge process, and you might get released after a night in jail 
without formal charges.

How to help if you can't attend a protest
Attending a protest can be prohibitive for many reasons, including 
risk profile and economic. The following are some suggestions of how 
to support protestors and actions if you can't physically attend.

• Monitor police and other white supremacist activies 
and report their movements to people at protests through a secure 
communication channel

• Coordinate cop watch and police monitoring 
activities in neightborhoods with heightened police activity

• Coordinate ICE and CBP monitoring and protection 
services (ICE and CBP have has a presence at protests)

• Provide childchare for people attending protests
• Help coordinate legal support and bail funds for 

arrested protestors
• Provide and/or deliver supplies for protestors

  
Translated: https://github.com/frombeirutwithlove/ProtestTips


