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COVID-19 प्रसारण सूचकाङ्क समुदायको सुरक्षा र्ने उद्देश्य सहितको एक सन्तुलित ववधि िो । यस मोडेिको िक्ष्य भनेको प्रत्येक
काउन्टीका नार्ररकिरूिाई उनीिरूको काउन्टीको प्रसारण सूचकाङ्क स्तर कम र्नग र सम्भव भएसम्म िेरै काउन्टीिरू कम स्तरमा
रिन एकसाथ काम र्नुग िो ।  

काउन्टीको प्रसारण सूचकाङ्क स्तरमा पररवतगनिरू िरेक बबिीवार र्ररने घोषणा सहित सात-हदने चक्रमा िुनेछ । उच्च, मध्यम वा ननम्न
तिको िाधर् कम्तीमा दईुवटा मापदण्ड परूा र्ने काउन्टीिरूिाई त्यो स्तरमा िधर्नेछ । साप्ताहिक अवधिमा ननम्न प्रसारण स्तरबाट
उच्च प्रसारण स्तरसम्म पररवतगन िुन सक्छ । सीमािरू िालसि भएपनछ, न्यूनतम प्रत्येक 14 हदनमा उच्च प्रसारण स्तरबाट ननम्न
प्रसारण स्तरमा पररवतगन िुन सक्छ ।  

यस मोडेिमा प्रसारण स्तरिरू मुख्य रूपिे ननम्नलिखित महेिक्समा आिाररत िुनेछन ्।
● पोजेहटभ दर
● केसको र्णना
● आईसीयू उपयोर्

COVID-19 प्रसारण सूचकाङ्क उच्च मध्यम ननम्न

प्रनत काउन्टी 7 हदने औसत % पोजजहटलभटी ≥13% 6-12.9% ≤5.9% 

र्ररनेछ।

≥325/100k 324-101/100k ≤100/100k 

कुि उपयोर् ≥72%

र

≥15% COVID-19 

आईसीयू उपयोर्

कूि उपयोर्
69-71.9%

र

6-14.9% COVID-19 

आईसीयू उपयोर्

कूि उपयोर्
≤68.9% 

र

≤5.9% COVID-19 

आईसीयू उपयोर्

सबै व्यजक्त र व्यवसायिरूिे
र्नुगपने कायगिरू

उच्च मध्यम ननम्न

सुरक्षक्षत रूपिे भेिा र्नुग

पररवार लमिेर सााँझको िाना,
साथीिरूसाँर्को भेटघाट, बुक
क्िब (औपचाररक िालमगक सेवा
वा सांर्ठनात्मक ननरीक्षण

10 जना वा सो भन्दा कम
माननसको सामाजजक
जमघटिरूिाई अनुमनत छ ।

10/29 सम्म: 10 जना वा सो
भन्दा कम माननसको सामाजजक
जमघटिरूिाई अनुमनत छ । 

10/29 पनछ: 25 जना वा सो
भन्दा कम माननसको सामाजजक

50 जना वा सो भन्दा कम
माननसको सामाजजक
जमघटिरूिाई अनुमनत छ ।
यहद प्रत्येक व्यजक्तिे फेस
मास्क िर्ाएका छन ्भने 50

जनाभन्दा बढी माननस भेिा िुन
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िर्ायतका कायगक्रमिरू
बािेक) जस्ता सामान्य
सामाजजक जमघटिरू

जमघटिरूिाई अनुमनत छ ।
यहद प्रत्येक व्यजक्तिे फेस
मास्क िर्ाएका छन ्भने 25

जनाभन्दा बढी माननस भेिा िुन
सक्छन ् ।

सक्छन ्।

भौनतक दरूी कायम राख्न सम्भव
निुाँदा सावगजननक बन्द
वातावरण र बाहिरी वातावरणमा
मास्क िर्ाउने; यसमा कमगचारी
र सांरक्षकिरू दवैु पदगछन ् 

मध्यम वा कम प्रसारण
क्षेत्रिरूमा व्यवसायिे मास्क
अननवायग र्राउनुपने िुन सक्छ

अननवायग 10/29 सम्म: जनस्वास््यद्वारा
ननदेलर्त
 

10/29 पनछ: जनस्वास््यबाट
कडा रूपमा सुझाव र्ररएको;
मास्क अननवायग र्राउने-नर्राउने
ननणगय स्थानीय स्वास््य
अधिकारीसाँर् परामर्ग र्रेर
काउन्टीका अधिकारीिरूको
वववेकमा र्ररनुपने

जनस्वास््यबाट कडा रूपमा
सुझाव र्ररएको; मास्क अननवायग
र्राउने-नर्राउने ननणगय स्थानीय
स्वास््य अधिकारीसाँर् परामर्ग
र्रेर काउन्टीका
अधिकारीिरूको वववेकमा
र्ररनुपने

सम्भव भएसम्म घरेिु समूि बीच
भौनतक दरूी कायम राख्नुपने,
सामाजजक जमघटिरूमा समेत 

कडा रूपि ेसुझाव र्ररएको कडा रूपि ेसुझाव र्ररएको कडा रूपि ेसुझाव र्ररएको

स्वच्छता अभ्यासिरू
अपनाउनुिोस ्
 

कडा रूपि ेसुझाव र्ररएको कडा रूपि ेसुझाव र्ररएको कडा रूपि ेसुझाव र्ररएको

बबरामी िुाँदा घरमा बस्नुिोस ् अननवायग अननवायग अननवायग

जनस्वास््य
क्वारेन्टाइन/आइसोिेसन
मार्गननदेर्नको पािना र्नुगिोस ् 

अननवायग अननवायग अननवायग

व्यवसाय

सबै व्यवसायिरूिे

● व्यावसायिक म्यानुअल अध्ययन र्नुगिोस ्
● मास्क िर्ाएको अवस्थामा बािेक, घरेिु समूििरू बीच 6 फफटको दरूी अननवायग
● िक्षणिरू भएका कमगचारी र ग्रािकिरूिाई घरमा बस्न आग्रि र्दै र भौनतक दरूीिाई

प्रोत्साहित र्दै COVID-19 िक्षणिरू देिाउने सूचकिरू पोष्ट र्नुगिोस ्
● सम्भव भए वैकजल्पक वपकअप ववकल्पिरू प्रदान र्नुगिोस ्(जस्तै कबगसाइड वपकअप,

डेलिभरी, टेकआउट) 
● भेजन्टिेसन प्रणािीिरू ठीकसाँर् चि-ेनचिेको सुननजश्चत र्नुगिोस ्
● 6 फफटको दरूी कायम राख्न कहठन िुाँदा नर्द रेजजस्टर र ग्रािक सेवा काउन्टरिरूमा सम्भव

िुने अवस्थामा कमगचारी र ग्रािकिरू बीच प्िेजक्सग्िास बारिरूको व्यवस्था र्ने
● र्ौचाियिरू हदनको कम्तीमा दईु पटक सफा र कीटाणुरहित र्राउनुिोस ्
● कमगचारीिरू बबरामी भएमा वा यहद उनीिरू उच्च जोखिमयुक्त व्यजक्तिरू भएको िण्डमा

https://coronavirus-download.utah.gov/business/COVID-19_Business_Packet_FIN.pdf
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रेस्टुरेन्टिरूमा भौनतक दरूी
(बफे िर्ायत)

पक्षिरू बीच जहििे पनन 6

फफट दरूी (प्रतीक्षािय र बस्दा
िर्ायत)

प्रतीक्षालिमा बसु्न पर्ाा पक्षहरू 

बीच 6 यिट रू्री कडाइका साथ 

सुझाव गररन्छ 

पक्षिरू बीच 6 फफट दरूी
कायम र्नग एकदमै प्रोत्साहित
र्ररन्छ

बारिरू
पक्षिरू बीच जहििे पनन 6

फफट दरूी (प्रतीक्षािय र बस्दा
िर्ायत)

पक्षहरू बीच 6 यिट रू्री 

कािम गना कडाइका साथ 

सुझाव गररन्छ; क्षमताको 75% 

अकु्यपेन्सी सीयमत गनुाहोस्; 

अन्य पक्षहरूसँग अन्तयरा िा 

गर्ाा संरक्षकहरूले मास्क 

लगाउनुपछा  

पक्षिरू बीच 6 फफट दरूी
कायम र्नग एकदमै प्रोत्साहित
र्ररन्छ

प्रत्यक्ष कायगक्रम, फफल्म िि,

िेिकुद कायगक्रम, वववाि, मन
बििाउने र मनोरञ्जनस्थि
जस्ता सावगजननक जमघटिाई
अनुमनत हदने कुनै पनन स्थान

- मास्किरू अननवायग; किाकार/िेिाडीिरूिाई प्रदर्गन र्दाग छूट हदइन्छ
- कािारम व्यवस्थापन टेम्प्लेट पूरा र्नुगपने िुन्छ
- िरेक व्यवसायिे उक्त क्षेत्रको प्रकोपका आिारमा उनीिरूका कायगसञ्चािनमा पररमाजगन र्ने
अपेक्षा र्ररन्छ; UDOH को सिायतामा, सांर्ोिनको र्म्भीरता सम्बन्िमा स्थानीय स्वास््य ववभार्को
वववेकका आिारमा ननणगय र्ररनेछ
- घरेिु समूि बीच 6 फफटको
भौनतक दरूी
 

- स्थानीय स्वास््य अधिकारीसाँर्
परामर्ग र्रेर काउन्टी
अधिकारीिरू माफग त घरेिु
समूििरू बीच 6 फफटको
भौनतक दरूीमा अपवादको िाधर्
अनुरोि र्नग सफकनेछ ।
अपवादिरू प्रत्येक 14 हदनमा
समीक्षा र्नग सफकनेछ । यस
स्तरमा प्रसारणको उच्च
जोखिमिे र्दाग, अपवादिरू
दिुगभ िुने र कडाइका साथ
ितोत्साहित र्ररनेछ ।

- घरेिु समूि बीच 6 फफटको
भौनतक दरूी
 

- स्थानीय स्वास््य अधिकारीसाँर्
परामर्ग र्रेर काउन्टी
अधिकारीिरू माफग त घरेिु
समूििरू बीच 6 फफटको
भौनतक दरूीमा अपवादको िाधर्
अनुरोि र्नग सफकनेछ ।
अपवादिरू प्रत्येक 14 हदनमा
समीक्षा र्नग सफकनेछ ।
अपवादिरूिाई ितोत्साहित
र्ररन्छ, तर उच्च जोखिममा
भन्दा अझ िर्ातार िुन सक्छ ।

- घरेिु समूििरू बीच 6

फफटको भौनतक दरूी कडाइका
साथ प्रोत्साहित र्ररन्छ, घरेिु
समूि बीच भौनतक दरूी बबना
छेउछाउमा बस्न अनुमनत
हदइन्छ । 

स्कूििरू सू्कल म्यानुअल र युटाि स्टेट बोडग अफ एजुकेर्नको सू्कल पुन: खोल्ने िोजना पुस्तिका अध्ययन
र्नुगिोस ्
K-12 िे मास्क िर्ाउनुपने ननयम अझै िार्ू छ

उच्च लर्क्षा USHE/िरेक ववश्वववद्यािय/किेज पुनः िोल्ने योजनािरू अध्ययन र्नुगिोस ्

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



