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رویکردی متعادل به منظور حفاظت از جوامع است. هدف این مدل، همکاری شهروندان هر کانتی برای کاهش سطح شاخص   19-شاخص انتقال کووید

 ها است. سایر کانتی انتقال در آن کانتی و همچنین تا حد امکان، پایین نگه داشتن سطح شاخص در 

 

شنبه هر هفته منتشر خواهد شد.  های مربوطه در روز پنجهای هفت روزه اتفاق خواهد افتاد و اطالعیه انتقال هر کانتی در چرخهتغییرات سطح شاخص  

تقال  هایی که حداقل دو معیار مربوط به سطوح باال، متوسط یا پایین را داشته باشند، به آن سطح منتقل خواهند شد. ممکن است تغییر از سطح انکانتی

روز و در صورت   14تر، حداقل هر  تر به سطح انتقال باالتر به صورت هفتگی اتفاق بیفتد. اما تغییر از سطح انتقال باالتر به سطح انتقال پاییننپایی

 تواند اتفاق بیفتد. های مورد نظر می رسیدن به آستانه

 

 در این مدل، سطح انتقال عمدتاً بر معیارهای زیر مبتنی خواهد بود:  

 بتنرخ مث ●

 تعداد موارد ابتال  ●

 ICUمیزان استفاده از  ●

 

 پایین  متوسط باال 19-شاخص انتقال کووید

 %5.9≥ %12.9-6 %13≤ های مثبت در شهرستانروزه درصد نمونه  7میانگین 

 هزار نفر در کانتی 100روزه در هر   14نرخ ابتالی 

های کم جمعیت )شهرهای با تراکم جمعیت  شهرستان
کمتر از شش نفر در هر مایل مربع( که تعداد موارد  

  14روز اخیر، کمتر یا مساوی   14ابتال در آنها در 
مورد است، به طور خودکار در سطح انتقال "پایین"  

های کم جمعیت با بیش از  گیرند. در شهرستانقرار می
طح انتقال آنها بر  روز اخیر، س 14مورد ابتال در   14

اساس معیارهای استاندارد شاخص انتقال تعیین خواهد  
 شد.

≥325/100k 324-101 /100k ≤100/100k 

 % 72مجموع استفاده ≤  روزه( 7در سطح ایالت )میانگین   ICUاستفاده از 
 
 

 و
 

  ICUاستفاده از   15%≤
 19-برای کووید

 مجموع استفاده 

69-71.9% 
 

 و
 

  ICUاستفاده از  6-14.9%
 19-برای کووید

 مجموع استفاده 

≤68.9% 
 

 و
 

  ICUاستفاده از  5.9%≥
 19-برای کووید

 

اقدامات الزم برای تمام اشخاص و  

 کارها وکسب 

 متوسط باال
 

 پایین 

 تجمعات ایمن 
 

تجمعات عادی از قبیل شام  
خانوادگی، جمع شدن با دوستان،  

)شامل خدمات  باشگاه کتاب خوانان 
یا رویدادهای رسمی مذهبی با  

 شود(نظارت سازمانی نمی 

نفر   10: تجمع حداکثر 10/29تا  نفر مجاز است.  10تجمع حداکثر 
 مجاز است.  

 

  25: تجمع حداکثر 29/ 10پس از 
ه نفر مجاز است. در صورتی ک

تمام افراد از ماسک استفاده کنند،  
نفر  25تواند از  تعداد افراد می 

 بیشتر شود.

نفر مجاز است.   50تجمع حداکثر 
در صورتی که تمام افراد از ماسک  

تواند از  استفاده کنند، تعداد افراد می 
 نفر بیشتر شود.  50
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در فضاهای عمومی سرپوشیده و  
همچنین در فضاهای روباز، در  

گذاری اجتماعی  صورتی که فاصله 
امکانپذیر نباشد، باید ماسک استفاده  
شود؛ این امر شامل هم کارکنان و  

 شودهم مراجعین می 
 

کار ممکن است در ویک کسب
نواحی دارای سطح انتقال متوسط یا  

 پایین به ماسک نیاز داشته باشد 

 ضروری 
 

: طبق دستور اداره  10/29تا 
 بهداشت عمومی 

 

: توصیه اکید اداره  29/ 10پس از 
بهداشت عمومی؛ الزام به استفاده از  
ماسک بنا به تشخیص مدیران کانتی  
و با مشورت مسئول محلی بهداشت  

 است

اداره بهداشت عمومی؛  توصیه اکید  
الزام به استفاده از ماسک بنا به 

تشخیص مدیران کانتب و با  
مشورت مسئول محلی بهداشت  

 است

فیزیکی بین فاصله گذاری 
های خانگی در صورت  گروه

 امکان، حتی در تجمعات اجتماعی 
 

 شود شدیداً توصیه می شود شدیداً توصیه می شود شدیداً توصیه می

 اقدامات بهداشتی 
 

 شود شدیداً توصیه می شود شدیداً توصیه می شود شدیداً توصیه می

 ماندن در خانه در هنگام بیماری 
 

 ضروری  ضروری  ضروری 

رعایت دستورالعمل اداره بهداشت  
 عمومی در مورد قرنطینه/جداسازی 

 

 ضروری  ضروری  ضروری 

 کسب و کار 

 کارهاو تمامی کسب

 

 رجوع کنید کار وراهنمای کسب به  ●

 فوت فاصله بین افراد، مگر اینکه از ماسک استفاده کنند  6رعایت  ●

مشتریانی که دارای عالیم هستند  روی دیوار، درخواست از کارکنان و  19-نصب لیست عالیم کووید ●
 تا در خانه بمانند و تشویق به رعایت فاصله گذاری فیزیکی

رو، تحویل درب منزل،  های تحویل جایگزین در صورت امکان )از قبیل تحویل در پیاده ارائه شیوه ●
 بر( تحویل به صورت بیرون

 های تهویه اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ●

پلکسی شفاف بین کارکنان و مشتریان در صورت امکان در بخش متصدیان صندوق  استفاده از شیشه  ●
 فوت فاصله دشوار باشد  6های ارائه خدمات به مشتریان در مواقعی که رعایت و باجه

 های بهداشتی حداقل دو بار در روزنظافت و ضدعفونی کردن کامل سرویس  ●

امی که بیمار هستند یا در صورتی که جزء  تسهیل امکان کار کردن از خانه برای کارکنان در هنگ  ●
 های پرخطرندگروه

رعایت الزامات کمپین »ایمن بمان تا باز بمانی« )و یا تعهدات مشابه مورد تأیید این صنعت که   ●
 شوددهد( شدیداً توصیه می افزایش می   19-اقدامات بهداشتی و ایمنی را برای جلوگیری از شیوع کووید

 ای تجمعات و رویدادهای عمومی اعمال شود ممکن است استثنائاتی بر  ●
 

فاصله گذاری فیزیکی در  
ها )همچنین رستوران

 ها(بوفه

فوت فاصله بین افراد در   6رعایت 
تمام مواقع )شامل زمان انتظار و  

 زمان نشستن( 

فوت فاصله بین افراد در   6رعایت 
شود،  هنگام نشستن شدیداً توصیه می

هنگام انتظار  رعایت این فاصله در  
 ضروری است

 

فوت فاصله بین افراد   6رعایت 
 شود شدیداً توصیه می

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

فوت فاصله بین افراد در   6رعایت 
تمام مواقع )شامل زمان انتظار و  

 زمان نشستن( 

فوت فاصله بین افراد   6رعایت 
شود؛ محدود کردن  شدیداً توصیه می
%؛ مشتریان 75ظرفیت به میزان 
با سایرین باید از   در هنگام اختالط

 ماسک استفاده کنند 
 

فوت فاصله بین افراد   6رعایت 
 شود شدیداً توصیه می

ای که امکان تجمع  هر مجموعه
کند از قبیل عمومی را فراهم می 

رویدادهای زنده، سینماها،  
رویدادهای ورزشی، مراسمات  

های تفریحی و ازدواج، مجموعه 
 سرگرمی 

 ت؛ مجریان/ورزشکاران در هنگام اجرا مستثنی هستنداستفاده از ماسک الزامی اس -

 الزامی است  فرم مدیریت رویدادتکمیل  -

ساس میزان شیوع تغییر دهند؛ شدت این  های خود را بر ارود فعالیت کارهای انفرادی انتظار می و از کسب -
 ( است. UDOHتغییرات بنا به تشخیص اداره بهداشت محلی و یا حمایت اداره بهداشت یوتا )

فوت فاصله فیزیکی  6رعایت  -
 بین افراد 

 

فوت   6درخواست استثنا برای   -
فاصله فیزیکی بین افراد از طریق  
مدیران کانتی و با مشورت مسئول  

بهداشت امکانپذیر است. هر  محلی 
روز، امکان بازبینی در   14

استثناها وجود دارد. به دلیل خطر  
باالی انتقال در این سطح،  

شود و  استثنائات به ندرت اعمال می 
 شود.  به هیچ عنوان توصیه نمی 

فوت فاصله فیزیکی  6رعایت  -
 بین افراد 

 

فوت   6درخواست استثنا برای   -
افراد از طریق  فاصله فیزیکی بین 

مدیران کانتی و با مشورت مسئول  
محلی بهداشت امکانپذیر است. هر  

روز، امکان بازبینی در   14
استثناها وجود دارد. استثنائات  

شوند اما نسبت به سطح  توصیه نمی
 ریسک باال، بیشتر خواهند بود. 

فوت فاصله گذاری فیزیکی بین  6 -
شود، نشستن افراد شدیداً توصیه می 

صورت یک در میان بدون  به 
فاصله فیزیکی بین افراد مجاز  

 است. 
 

 آموزش و پرورش ایالت یوتا رجوع کنید  ریزی بازگشایی مدارسراهنمای برنامهو  راهنمای مدرسهبه  مدارس 

 شودهمچنان اعمال می  K-12الزام به استفاده از ماسک در مدارس 

 دانشگاه/کالج مربوطه رجوع کنید / UHSEهای بازگشایی به برنامه آموزش عالی 

 

 

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

