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O Índice de Transmissão da COVID-19 é uma metodologia equilibrada adotada para proteger as 

comunidades. O objetivo desse modelo é que os cidadãos trabalhem juntos para reduzir o índice de 

transmissão dos condados e que o maior número de condados atinja o nível mais baixo possível.  

 

As mudanças no nível do índice de transmissão de cada condado ocorrerão em ciclos de sete dias, com 

anúncios feitos todas as quintas-feiras. Os condados que atenderem a pelo menos dois critérios para o nível 

alto, moderado ou baixo serão movidos para o nível em questão. Mudanças de um nível de transmissão 

inferior para um nível superior podem ocorrer semanalmente. Mudanças de um nível de transmissão superior 

para um nível inferior podem ocorrer a cada 14 dias, no mínimo, conforme os limites forem atingidos.    

 

Nesse modelo, os níveis de transmissão são baseados principalmente nas seguintes métricas:  

● Taxa de positividade 

● Contagem de casos 

● Ocupação de UTIs 

 

Índice de transmissão da COVID-19 Alto Moderado Baixo 

% de positividade média em 7 dias por 
condado 

≥13% 6–12,9% ≤5,9% 

Taxa de casos em 14 dias por 100 mil 
habitantes por condado 
Os condados com os quais temos fronteiras (aqueles 
com menos de seis pessoas por milha quadrada) que 

tenham registrado 14 casos ou menos nos últimos 14 
dias serão automaticamente designados como área de 
"baixa" transmissão. Os condados fronteiriços com 

mais de 14 casos nos últimos 14 dias terão seu nível 
de transmissão determinado de acordo com os 
critérios de índice de transmissão padrão. 

≥325/100 mil 324–101/100 mil ≤100/100 mil 

Ocupação de UTIs em todo o estado 
(média de 7 dias) 

Ocupação total de 
≥72% 

 
E 
 

≥15% de ocupação 
de UTIs para 

COVID-19 

Ocupação total de 
69–71,9% 

 
E  
 

6–14,9% de 
ocupação de UTIs 

para COVID-19 

Ocupação total de 
≤68,9% 

 
E 
 

≤5,9% de ocupação 
de UTIs para COVID-

19 

 

Ações para todos os 

indivíduos e empresas 

Alto Moderado 
 

Baixo 

Encontros seguros 
 
Encontros sociais 
informais, como jantares 
em família, reuniões com 
amigos e clubes de livros 
(não incluindo serviços 
religiosos formais ou 

Encontros sociais de 
10 pessoas ou menos são 
permitidos. 

Até 29/10: Encontros 
sociais de 10 pessoas ou 
menos são permitidos.  
 
Após 29/10: encontros 
sociais de 25 pessoas ou 
menos são permitidos. O 
grupo pode exceder 

Encontros sociais de 
50 pessoas ou menos 
são permitidos. O grupo 
pode exceder 50 pessoas 
se todas usarem 
máscaras faciais. 
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eventos com supervisão 
organizacional) 

25 pessoas se todas 
usarem máscaras faciais. 

Uso de máscaras em 
ambientes públicos 
fechados, e em ambientes 
externos quando o 
distanciamento físico não 
for possível, incluindo 
funcionários e clientes 
 
Empresas podem exigir o 
uso de máscaras em 
áreas de transmissão 
moderada ou baixa 

Obrigatório 
 

Até 29/10: exigido pela 
saúde pública 
 
Após 29/10: altamente 
recomendado pela saúde 
pública; a exigência do uso 
de máscaras fica a critério 
dos executivos dos 
condados em conjunto com 
o agente de saúde local 

Altamente recomendado 
pela saúde pública; a 
exigência do uso de 
máscaras fica a critério 
dos executivos dos 
condados em conjunto 
com o agente de saúde 
local 

Distanciamento físico 
entre grupos familiares 
sempre que possível, 
inclusive em encontros 
sociais 
 

Altamente recomendável Altamente recomendável Altamente recomendável 

Práticas de higiene 
 

Altamente recomendável Altamente recomendável Altamente recomendável 

Permanecer em casa se 
estiver doente  
 

Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

Seguir as orientações de 
quarentena/isolamento da 
saúde pública 
 

Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

EMPRESAS 

Todas as empresas 

 
● Consulte o Manual para empresas 
● Exija 2 metros de distância entre grupos familiares, a não ser que máscaras 

sejam usadas 
● Coloque cartazes com os sintomas da COVID-19, solicitando que 

funcionários e clientes com sintomas permaneçam em casa e encorajando o 
distanciamento físico 

● Ofereça alternativas para retirada de produtos sempre que possível, como 
retirada na porta do estabelecimento, entrega e embalagem para viagem 

● Certifique-se de que os sistemas de ventilação estejam funcionando 
corretamente 

● Sempre que possível, instale barreiras de plexiglas entre os funcionários e 
os clientes em caixas registradoras e balcões de atendimento quando o 
distanciamento de 2 metros for impraticável 

● Limpe e desinfete completamente os banheiros pelo menos duas vezes ao 
dia 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/COVID-19_Business_Packet_FIN.pdf
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● Facilite o trabalho remoto de funcionários que estejam doentes ou que 
façam parte de grupos de alto risco 

● O compromisso “Stay Safe to Stay Open” (ou compromissos semelhantes 
aprovados pelo setor que ampliem as medidas de saúde e segurança a fim 
de refrear a transmissão da COVID-19) é altamente encorajado 

● Exceções para eventos e encontros públicos podem ser aplicadas 

Distanciamento físico em 
restaurantes (inclusive 
buffets) 

Distância de 2 metros 
entre grupos o tempo todo 
(inclusive em áreas de 
espera e quando 
sentados) 

Distância de 2 metros entre 
grupos é altamente 
recomendada entre mesas 
e obrigatória em áreas de 
espera 

Distância de 2 metros 
entre grupos é altamente 
encorajada 

Bares 

Distância de 2 metros 
entre grupos o tempo todo 
(inclusive em áreas de 
espera e quando 
sentados) 

Distância de 2 metros entre 
grupos altamente 
recomendada; limitar a 
ocupação a 75% da 
capacidade; clientes 
devem usar máscaras ao 
interagir com outros grupos 

Distância de 2 metros 
entre grupos é altamente 
encorajada 

Qualquer estabelecimento 
que permita encontros 
públicos, como eventos ao 
vivo, cinemas, eventos 
esportivos, casamentos, 
recreação e 
entretenimento 

- O uso de máscaras é obrigatório; artistas e atletas estão isentos durante a atuação 
- O preenchimento do Modelo de gestão de eventos é obrigatório 
- Empresas individuais devem adaptar suas operações com base nos surtos 
individuais; critério da secretaria de saúde local quanto à gravidade das 
modificações, apoiado pela UDOH. 

- Distanciamento físico de 
2 metros entre grupos 
familiares. 
 
- Exceções ao 
distanciamento físico de 
2 metros entre grupos 
familiares podem ser 
solicitadas aos executivos 
do condado em conjunto 
com o agente de saúde 
local. As exceções podem 
ser revisadas a cada 
14 dias. Devido ao alto 
risco de transmissão 
nesse nível, elas serão 
raras e são altamente 
desencorajadas.  

- Distanciamento físico de 
2 metros entre grupos 
familiares. 
 
- Exceções ao 
distanciamento físico de 
2 metros entre grupos 
familiares podem ser 
solicitadas aos executivos 
do condado em conjunto 
com o agente de saúde 
local. As exceções podem 
ser revisadas a cada 
14 dias. Elas são 
desencorajadas, mas 
podem ser mais frequentes 
do que no nível de alto 
risco. 

- O distanciamento físico 
de 2 metros entre grupos 
familiares é altamente 
encorajado; é permitido 
que os grupos familiares 
se sentem lado a lado 
sem distanciamento físico 
entre eles. 
 

Escolas Consulte o Manual escolar e o Manual de planejamento de reabertura escolar do 
Conselho Estadual de Educação de Utah 
A ordem para o uso de máscaras da Pré-Escola ao Ensino Médio continua em vigor 

Educação Superior Consulte os planos de reabertura do USHE, de universidades individuais e de 
faculdades 

 

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

