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هو نهج متوازن يهدف إلى حماية المجتمعات المحلية. الهدف من هذا النموذج هو أن يعمل مواطنو كل مقاطعة معاً لخفض   19-مؤشر انتقال مرض كوفيد

 مستوى مؤشر االنتقال في مقاطعتهم، وأن يكون أكبر عدد ممكن من المقاطعات في المستوى المنخفض.  

 

النتقال كل سبعة أيام )الدورة( مع إصدار اإلعالنات في أيام الخميس. سوف تُتقَل المقاطعات التي تستوفي اثنين على  سوف تتم التغييرات في مستوى مؤشر ا

نتقال أعلى أسبوعياً.  األقل من معايير المستوى المرتفع أو المعتدل أو المنخفض إلى ذلك المستوى. يمكن أن تتم التغييرات من مستوى انتقال أدنى إلى مستوى ا

 يوم على األقل، عند استيفاء القيم الحدية.     14ف تتم التغييرات من مستوى انتقال أعلى إلى مستوى انتقال أدنى كل سو

 

 سوف تستند مستويات انتقال المرض في هذا النموذج بشكل أساسي على القياسات التالية:  

 معدل الحاالت اإليجابية ●

 عد الحاالت  ●

 (ICUاستخدام وحدة العناية المركزة ) ●

 

 منخفض معتدل مرتفع 19-مؤشر انتقال كوفيد 

متوسط النسبة المئوية للحاالت اإليجابية لكل مقاطعة في  
 أيام  7فترة 

≥13  % 6 - 12.9  % ≤5.9  % 

شخص   100,000يوماً لكل   14معدل الحاالت في فترة 
 لكل مقاطعة 

مربع(  أشخاص لكل ميل  6المقاطعات الحدودية )تلك التي يقل تعدادها عن 
يوًما الماضية   14إصابة أو أقل في فترة الـ   14التي بلغ عدد الحاالت فيها 

ستُصنَّف تلقائيًا كمقاطعات انتقال "منخفض". وسيُحدَّد مستوى االنتقال في  
يوًما   14حالة في الـ   14المقاطعات الحدودية التي زاد عدد الحاالت فيها عن  

 ل القياسي. الماضية باستخدام معايير مؤشر االنتقا

≥325   /100,000 324-101  /100,000 ≤100   /100,000 

 % 72إجمالي االستخدام ≤ أيام(  7على مستوى الوالية )متوسط  ICUاستخدام 
 
 و

 
من   ICU% استخدام  15≤

 19-أجل كوفيد

 إجمالي االستخدام
69 - 71.9  % 

 
 و 
 

 ICU% استخدام  14.9 - 6
 19-من أجل كوفيد

 االستخدامإجمالي 
≤68.9  % 

 
 و

 
من   ICU% استخدام  5.9≤

 19-أجل كوفيد

 

إجراءات لجميع األفراد واألعمال  

 التجارية

 معتدل مرتفع
 

 منخفض

 التجمع بشكل آمن 
 

التجمعات االجتماعية غير الرسمية،  
مثل العشاء العائلي أو تجمعات  

)ال يشمل األصدقاء أو نوادي الكتاب 
ذلك الشعائر الدينية أو المناسبة  

 الخاضعة إلشراف مؤسسي( 

مسموح بالتجمعات االجتماعية من 
 أشخاص أو أقل.  10

أكتوبر: مسموح  29حتى يوم 
  10بالتجمعات االجتماعية من 

 و أقل.  أشخاص أ
 

أكتوبر: مسموح بالتجمعات   29بعد 
شخصاً أو أقل.   25االجتماعية من 

شخصاً إذا   25يمكن أن يتجاوز العدد 
 كان كل فرد يرتدي قناع الوجه.

مسموح بالتجمعات االجتماعية من 
شخصاً أو أقل. يمكن أن يتجاوز  50

شخصاً إذا كان كل فرد  50الحجم 
 يرتدي قناع الوجه. 

ارتداء األقنعة الواقية في األماكن  
الداخلية العامة، وفي الخارج في  

الهواء الطلق، عندما يكون التباعد  
الجسدي غير ممكن؛ ويشمل ذلك كالً  

 من الموظفين والزبائن 
 

 مطلوب
 

أكتوبر: حسب تعليمات   29حتى يوم 
 الصحة العامة 

 
أكتوبر: توصي به الصحة   29بعد 

العامة بشدة؛ يخضع شرط ارتداء القناع  
لتقدير مسؤولي المقاطعة المطلق  

به الصحة العامة بشدة؛ يخضع  توصي 
شرط ارتداء القناع لتقدير مسؤولي  
ول  المقاطعة المطلق بالتشاور مع مسؤ

 الصحة المحلية 
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يمكن أن تشترط بعض األعمال 
التجارية ارتداء األقنعة في مناطق  

 ذات انتقال معتدل أو منخفض 

 بالتشاور مع مسؤول الصحة المحلية 

التباعد الجسدي بين مجموعات األسر 
المختلفة عندما يكون ذلك ممكناً، حتى 

 في التجمعات االجتماعية 
 

 يوصي بشدة  يوصي بشدة  يوصي بشدة 

 ممارسات النظافة الشخصية 
 

 يوصي بشدة  يوصي بشدة  يوصي بشدة 

 البقاء في المنزل عندما تكون مريضاً  
 

 مطلوب مطلوب مطلوب

اتباع إرشادات الصحة العامة المتعلقة  
 بالحجر الصحي/العزل

 
 مطلوب مطلوب مطلوب

 األعمال التجارية 

 جميع األعمال التجارية 

 
 دليل األعمال التجارية ارجع إلى  ●
 أقدام بين مجموعات األسر المختلفة، إال في حالة ارتداء األقنعة  6مطلوب تباعد مسافة  ●
الموظفين والعمالء الذين لديهم أعراض البقاء في ، تطلب فيها من 19-تعليق الفتات بها قائمة بأعراض كوفيد  ●

 المنزل، والتشجيع على التباعد الجسدي
اعرض خيارات بديلة لالستالم عندما يكون ذلك ممكناً )مثل االستالم بجانب الرصيف، أو خدمة التوصيل، أو  ●

 استالم وجبة جاهزة تأخذها معك( 
 تأكد من أن أنظمة التهوية تعمل بشكل صحيح ●
حواجز من الزجاج األكريليك بين الموظفين والعمالء عندما يكون ذلك ممكناً عند ماكينات تسجيل النقدية   ●

 أقدام من التباعد  6وطاوالت خدمة العمالء عندما يكون من الصعب وجود مسافة 
 تنظيف وتطهير الحمامات بعناية على األقل مرتين يومياً  ●
ونون مرضى أو إذا كانوا من األشخاص األكثر عرضة لخطر  تسهيل عمل الموظفين من المنزل عندما يك ●

 اإلصابة بالمرض 

نشجع بشدة التعُهد "ابقي في أمان ليظل عملك مفتوحا"ً )أو تعُهد مشابه ُمعتمد من جهة العمل/الصناعة ويزيد   ●
 ( 19-من تدابير الصحة والسالمة لمنع انتشار كوفيد

 واألحداث  يجوز تطبيق االستثناءات على التجمعات العامة ●
 

التباعد الجسدي في المطاعم )بما في  
 ذلك البوفيهات( 

أقدام بين األطراف/المجموعات في  6
جميع األوقات )بما في ذلك مناطق  

 االنتظار وعند الجلوس( 

نوصي بشدة بالتباعد بين  
أقدام  6األطراف/المجموعات مسافة 

عند الجلوس، وذلك مطلوب أيضاً في 
 مناطق االنتظار 

 

أقدام   6شدة على التباعد مسافة نشجع ب
 بين األطراف/المجموعات

 الحانات
أقدام بين األطراف/المجموعات في  6

جميع األوقات )بما في ذلك مناطق  
 االنتظار وعند الجلوس( 

أقدام   6نوصي بشدة بالتباعد مسافة 
بين األطراف/المجموعات؛ الحد من 

%؛ يجب  75سعة اإلشغال لتكون 
ارتداء القناع عند  على الزبائن 

االختالط مع األطراف/المجموعات 
 األخرى 

 

أقدام   6نشجع بشدة على التباعد مسافة 
 بين األطراف/المجموعات

https://coronavirus-download.utah.gov/business/COVID-19_Business_Packet_FIN.pdf


 

 2020أكتوبر   22   |   مستويات اإلرشادات الصحية

 

Coronavirus.Utah.gov      |3 

أي مؤسسة تسمح بالتجمعات العامة، 
على سبيل المثال، مثل المناسبات  
الحية، ودور السينما والمسارح،  
والمناسبات الرياضية، وحفالت 

رويحية الزفاف، واألنشطة الت
 والترفيهية 

 يلزم ارتداء األقنعة؛ يُعفى الفنانون/الرياضيون من هذا الشرط أثناء أداء نشاطهم -
  نموذج إدارة المناسباتيلزم استكمال  -
يُتوقَّع من األعمال التجارية كل منها على حدة تعديل عملياتها بناًء على حاالت تفشي المرض المحددة؛ تقدير إدارة  -

 المدعوم من اإلدارة الصحية لوالية يوتا فيما يتعلق بجسامة التعديالتالصحة المحلية، 

أقدام بين   6التباعد الجسدي بمسافة  -
 مجموعات األسر المختلفة

 
يمكن طلب االستثناء من قاعدة التباعد  

أقدام بين   6الجسدي بمسافة 
مجموعات األسر المختلفة من خالل  

مسؤولي المقاطعة بالتشاور مع 
مسؤول الصحة المحلية. قد تُراجع  

يوماً. نتيجة  14االستثناءات كل 
لمخاطرة انتقال المرض العالية في  

هذا المستوى، سوف تكون 
يوصى بشدة االستثناءات نادرة و

 بتجنبها.  

أقدام بين   6التباعد الجسدي بمسافة  -
 مجموعات األسر المختلفة

 
يمكن طلب االستثناء من قاعدة التباعد  

أقدام بين   6الجسدي بمسافة 
مجموعات األسر المختلفة من خالل  

مسؤولي المقاطعة بالتشاور مع 
مسؤول الصحة المحلية. قد تُراجع  

يوصى   يوماً. 14االستثناءات كل 
بتجنب االستثناءات، ولكن قد تكون  
 أكثر تكراراً من الخطورة المرتفعة. 

نشجع بشدة التباعد الجسدي بمسافة   -
أقدام بين مجموعات األسر  6

المختلفة، الجلوس جنباً إلى جنب بدون  
تباعد جسدي بين مجموعات األسر 

 المختلفة مسموح به. 
 

 لمجلس التعليم بوالية يوتا  دليل تخطيط إعادة افتتاح المدارسو دليل المدارسراجع  المدارس 
 ( سارياً K-12يزال األمر الصادر الرتداء القناع من الروضة إلى الصف الثاني عشر ) ال 

 ( وخطط الجامعة/الكلية كل على حدةUSHEارجع إلى خطط نظام التعليم العالي بوالية يوتا ) التعليم العالي

 

 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/Yellow/COVID_19_Event_Planning_Template.pdf
https://coronavirus-download.utah.gov/School/COVID-19_School_Manual_FINAL.pdf
https://schools.utah.gov/file/5997f53e-85ca-4186-83fe-932385ea760a

