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COVID-19 Дамжуулалтын индекс нь олон нийтийг хамгаалахад чиглэсэн тэнцвэртэй аргачлал юм. Энэхүү загварын 

зорилго нь мужийн иргэн бүр хошууныхаа дамжуулах индексийн түвшинг бууруулахад хамтран ажиллаж, аль 

болох олон муж хамгийн бага түвшинд байх явдал юм.  

 

Тус мужийн дамжуулах индексийн түвшний өөрчлөлтүүд долоо хоногийн мөчлөгөөр пүрэв гарагт зарлагдах болно. 

Дээд, дунд, доод гэсэн 2-оос доошгүй шалгуурыг хангасан мужуудыг энэ түвшинд шилжүүлэх болно. 

Дамжуулалтын доод түвшингээс өндөр дамжуулалтын түвшинд шилжих нь долоо хоног бүр тохиолдож болно. 

Дамжуулах дээд түвшингээс дамжуулалтын доод түвшинд шилжих нь босго хэмжээ хамгийн багадаа 14 хоног 

тутамд тохиолдож болно. 

 

Энэхүү загвар дахь дамжуулалтын түвшинг дараах хэмжүүрүүд дээр үндэслэнэ:  

● Эерэг байдлын түвшин 

● Халдварлалтын тоо 

● Эрчимт эмчилгээний хэсгийн ашиглалт 

 

COVID-19 Дамжуулалтын индекс Дээд Дундаж Бага 

Нэг мужийн 7 хоногийн дундаж эерэг 
байдлын % 

≥13% 6-12.9% ≤5.9% 

1 мужийн 100 мянган хүн тутамд 14 
хоногийн тохиолдол 
Өмнөх 14 хоногт 14 тохиолдлоос бага буюу түүнтэй тэнцүү 
хэмжээтэй муж (нэг миль тутамд зургаагаас цөөн хүнтэй) –
ыг автоматаар "бага" дамжуулалт бүхий гэж тодорхойлно.  
Өмнөх 14 хоногт 14-өөс дээш тохиолдол бүртгэгдсэн 
мужуудын дамжуулалтын түвшинг стандарт дамжуулалтын 
индексийн шалгуураар тогтооно. 

≥325/100 мянга 324-101/100 мянга ≤100/100 мянга 

Муж улсын хэмжээнд эрчимт 
эмчилгээний хэсгийн ашиглалт (7 
хоногийн дундаж) 

Нийт ашиглалт ≥72% 
 

болон 

 

≥15% COVID-19 
эрчимт эмчилгээний 

хэсгийн ашиглалт 

Нийт ашиглалт 

69-71.9% 
 

болон  
 

6-14.9% COVID-19 
эрчимт эмчилгээний 

тасгийн ашиглалт 

Нийт ашиглалт 

≤68.9% 
 

болон 

 

≤5.9% COVID-19 
эрчимт эмчилгээний 

тасгийн ашиглалт 

 

Хувь хүмүүс болон 

байгууллагууд 

Дээд Дундаж 

 

Бага 

Аюулгүй цугларалт 

 

Ердийн цугларалт болох 
гэр бүлийн оройн зоог, 
найзуудтайгаа уулзах, 
номын клуб (албан ёсны 
шашны үйлчилгээ, 
байгууллагын хяналт 
бүхий арга хэмжээг 
оруулаагүй болно) 

10 ба түүнээс цөөн тооны 
хүмүүсийн цугларалтыг 
зөвшөөрдөг. 

10/29-ний өдрийг хүртэл: 
10 ба түүнээс цөөн тооны 
хүмүүсийн цугларалтыг 
зөвшөөрдөг.  
 

10/29-нөөс хойш: 25 ба 
түүнээс цөөн тооны 
хүмүүсийн цугларалтыг 
зөвшөөрдөг. Хувь хүн бүр 
нүүрний маск зүүвэл 
хэмжээ нь 25-аас хэтрэх 
боломжтой. 

50 ба түүнээс цөөн тооны 
хүмүүсийн цугларалтыг 
зөвшөөрдөг. Хувь хүн бүр 
нүүрний маск зүүвэл 
хүний тоо нь 50-аас 
хэтрэх боломжтой. 
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Хоорондын зай барих 
боломжгүй тохиолдолд 
олон нийтийн байшингийн 
гадаа, гадаа зүүдэг маск; 
үүнд ажиллагсад болон 
үйлчлүүлэгчид хоёулаа 
багтана 
 

Бизнес нь дунд эсвэл бага 
зэргийн тархалттай газарт 
маск шаардаж болно 

Шаардлагатай 

 

10/29-ний өдрийг хүртэл: 
Нийгмийн эрүүл мэнд 
 
10/29-нөөс хойш: Нийгмийн 
эрүүл мэндийн зүгээс зөвлөж 
байна; маскийн шаардлага 
нь тухайн мужийн эрүүл 
мэндийн ажилтантай 
зөвшилцөн мужийн 
захирлуудын шийдвэрээр 
хийгддэг 

Нийгмийн эрүүл мэндийн 
зүгээс зөвлөж байна ; 
маскийн шаардлага нь 
тухайн мужийн эрүүл 
мэндийн ажилтантай 
зөвлөлдсөний дагуу мужийн 
удирдлагуудын үзэмжээр 
хийгддэг  

Гэр бүлээрээ болон 
нийгмийн цугларалт дээр 
зай барих 

Зөвлөж байна Зөвлөж байна Зөвлөж байна 

Эрүүл ахуйн практик Зөвлөж байна Зөвлөж байна Зөвлөж байна 

Өвчтэй үедээ гэртээ байх Шаардлагатай Шаардлагатай Шаардлагатай 

Олон нийтийн эрүүл 
мэндийн хорио цээр/ 
тусгаарлалтын зааврыг 
мөрдөх 

Шаардлагатай Шаардлагатай Шаардлагатай 

БИЗНЕС 

Бүх байгууллагууд 

 

● Бизнесийн гарын авлагатай танилцах 

● Маск зүүгээгүй бол өрхийн бүлгүүдийн хоорондох зайг 6 фүүт буюу 1,8 метр 
байхыг шаардана 

● COVID-19-ийн шинж тэмдгүүдийн жагсаалтыг байрлуулж, шинж тэмдэг 
илэрсэн ажилтан, үйлчлүүлэгчдээс гэртээ үлдэхийг хүсч, бие бялдрын хувьд 
хол байхыг уриална 

● Боломжтой бол тосож авах өөр хувилбаруудыг санал болгох (замын 
хажуугаас тосох, хүргэх, авч явах гэх мэт) 

● Агааржуулалтын системийн хэвийн ажиллагааг хангах 

● 6 фүүт буюу 1,8 метр зай гаргахад хэцүү үед кассын машин болон 
хэрэглэгчийн үйлчилгээний лангуунд нэвтрэх боломжтой ажилтнууд болон 
үйлчлүүлэгчдийн хооронд шилэн хаалт хийх. 

● Өдөрт дор хаяж 2 удаа ариун цэврийн өрөөг сайтар цэвэрлэж, ариутгана 

● Өвчтэй үед эсвэл тэд өндөр эрсдэлтэй хүмүүс байвал гэрээсээ ажиллах 
ажилтнуудыг хөнгөвчлөх 

● Аюулгүй байгаарай (эсвэл COVID-19 тархахаас урьдчилан сэргийлэх эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлын арга хэмжээг нэмэгдүүлдэг ижил төстэй салбараас 
батлагдсан Үүрэг) гэсэн үүргийг дэмжиж байна 

● Олон нийтийн цугларалт, арга хэмжээнд үл хамаарах зүйл тохиолдож болно 

 

Ресторан дахь зай барилт 
(буфет орно) 

талуудын хооронд үргэлж 
6 фүүт буюу 1,8 метр байх 
(үүнд хүлээлгийн хэсэг, 
суух цаг орно) 

хүлээлгийн газруудад 
шаардагдах суудлын үед 
талуудын хоорондох зайг 
6 фүүт буюу 1,8 метр 
байлгахыг хатуу зөвлөж 
байна 

 

талуудын хооронд 6 фүүт 
буюу 1,8 метр зай барихыг 
дэмжиж байна 

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

талуудын хооронд үргэлж 
6 фүүт буюу 1,8 метр байх 
(үүнд хүлээлгийн хэсэг, 
суух цаг орно) 

талуудын хоорондын зайг 
6 фүүт буюу 1.8 метр 
байлгахыг хатуу зөвлөж 
байна; багтаамжийн 75% -
ийг багтаамжтай байлгах; 
үйлчлүүлэгчид бусад 
талуудтай холилдохдоо 
маск өмсөх хэрэгтэй 

талуудын хооронд 6 фүүт 
буюу 1,8 метр зай барихыг 
дэмжиж байна 

Бодит арга хэмжээ, кино 
театр, спортын арга 
хэмжээ, хурим, амралт, 
зугаа цэнгэл гэх мэт олон 
нийтийн цугларалтыг 
зөвшөөрдөг аливаа 
байгууллага 

- Маск шаардлагатай; жүжигчид / тамирчид тоглолтоо хийхдээ маск зүүхээс 
чөлөөлөгдөнө 

-  Үйл явдлын менежментийн загварыг  бөглөх шаардлагатай 

- Хувийн бизнесүүд хувь хүний дэгдэлт дээр үндэслэн үйл ажиллагаагаа өөрчлөх 
төлөвтэй байна; орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарууд UDOH буюу Юта мужийн 
эрүүл мэндийн яамны дэмжлэгтэйгээр өөрчлөлтийн ноцтой байдалд түшиглэнэ 

- өрхийн бүлгүүдийн 
хоорондох биет зайг 6 
фүүт (1,8 метр) байлгах 

 

- Өрхийн бүлгүүдийн 
хоорондох зайг 6 фүүт 
(1,8 метр)-ээс багасгах 
асуудлыг тухайн мужийн 
эрүүл мэндийн ажилтны 
зөвлөгөөний дагуу мужийн 
захирлуудаар дамжуулан 
хүсч болно. Үл хамаарах 
зүйлийг 14 хоног тутам 
шалгаж болно. Энэ 
түвшинд дамжих эрсдэл 
өндөр тул үл хамаарах 
зүйл ховор байх тул эрс 
татгалзах болно.  

- өрхийн бүлгүүдийн 
хоорондох биет зайг 6 
фүүт (1,8 метр) байлгах 

 

- Өрхийн бүлгүүдийн 
хоорондох зайг 6 фүүт 
(1,8 метр)-ээс багасгах 
асуудлыг тухайн мужийн 
эрүүл мэндийн ажилтны 
зөвлөгөөний дагуу мужийн 
захирлуудаар дамжуулан 
хүсч болно. Үл хамаарах 
зүйлийг 14 хоног тутам 
шалгаж болно. Үл 
хамаарах зүйлүүд 
татгалзсан ч өндөр 
эрсдэлтэй байдлаас илүү 
олон удаа тохиолдож 
болзошгүй юм. 

Өрхийн бүлгүүдийн 
хоорондох зайг 6 фүүт 
(1,8 метр) байлгахыг 
дэмжиж, өрхийн 
бүлгүүдийн хоорондын 
зайгүйгээр зэрэгцэн 
суухыг зөвшөөрнө. 
 

Сургууль  Сургуулийн гарын авлага  болон Юта мужийн Боловсролын зөвлөлийн  Сургуулийн 
дахин төлөвлөлтийн гарын авлага  -г үзнэ үү. 
12 жилийн сургуулийн маскийн шаардлага хүчин төгөлдөр хэвээр байна 

Дээд боловсрол USHE (Юта мужийн дээд боловсролын системийн) /бие даасан их сургууль, 
коллежийн дахин нээх төлөвлөгөөтэй танилцах 

 

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
https://schools.utah.gov/file/5997f53e-85ca-4186-83fe-932385ea760a

