
Нивои здравствених смерница   |   22.10.2020. 

 

Coronavirus.Utah.gov  |    1 

 

Индекс трансмисије КОВИД-19 је уравнотежени приступ који је усмерен ка заштити заједница. Циљ овог 

модела је да грађани сваког округа заједно раде на снижавању њиховог нивоа индекса трансмисије, 

тако да што више округа има што је могуће мањи ниво трансмисије. 

 

Промене у нивоу индекса трансмисије на нивоу округа ће се дешавати у циклусима од седам дана, а 

биће објављиване четвртком. Окрузи који испуњавају најмање два критеријума за висок, умерени или 

низак индекс, биће уврштени у тај ниво. На недељном нивоу се могу јавити промене из нижег нивоа 

трансмисије у виши. Промене из вишег нивоа трансмисије на нижи се могу јавити најмање на сваких 14 

дана, ако ниво одговара прописаним праговима. 

 

У овом моделу, нивои трансмисије ће се примарно заснивати на следећим мерењима: 

● Удео позитивних случајева 

● Број случајева 

● Број пацијената на интензивној нези 

 

Индекс трансмисије КОВИД-19 Висок Умерен Низак 

7-дневни просек удела позитивних 
пацијената у % по округу 

≥13% 6-12,9% ≤5,9% 

14-дневни број случајева на 100.000 
становника по округу 
Ретко насељена подручја (она са мање од шест 
становника по квадратној миљи) са мање или 

једнако 14 случајева у претходних 14 дана ће 
аутоматски бити уврштена у подручја „ниске“ 
трансмисије. За ретко насељена подручја са више 

од 14 случајева у протеклих 14 дана, ниво 
трансмисије ће се одредити уз коришћење 
критеријума стандардног индекса трансмисије. 

≥325/100.000 324-101/100.000 ≤100/100.000 

Удео пацијената на интензивној нези 
на нивоу државе (7-дневни просек) 

Тотални удео ≥72% 
 
 

И 
 

≥15% КОВИД-19 
пацијената на 

интензивној нези 

Тотални удео 
69-71,9% 

 
И 
 

≥ 6-14,9% КОВИД-19 
пацијената на 

интензивној нези 

Тотални удео 
≤68,9% 

 
И 
 

≤5,9% КОВИД-19 
пацијената на 

интензивној нези 

 

Понашање свих 

појединаца и 

предузећа 

Висок Умерен 
 

Низак 

Безбедно окупљање 
 
Неформална социјална 
окупљања, као што су 
породични обеди, 
сусрети са пријатељима, 
клубови читалаца (ово 

Дозвољена су социјална 
окупљања до 10 људи. 

До 29.10: Дозвољена су 
социјална окупљања до 
10 људи.  
 
После 29.10: Дозвољена 
су социјална окупљања 
до 25 људи. Број може 

Дозвољена су социјална 
окупљања до 50 људи. 
Број може премашити 50 
ако сваки појединац носи 
маску. 
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не укључује формалне 
верске службе или 
догађаје са 
организационим 
надзором) 

премашити 25 ако сваки 
појединац носи маску. 

Маске се носе у 
затвореним јавним 
просторима, као и 
напољу, ако физичко 
дистанцирање није 
могуће; ово важи и за 
запослене и за 
послодавце 
 
Предузеће може 
прописати маске и у 
подручјима ниске и 
умерене трансмисије 

Обавезно 
 

До 29.10: Одређују 
установе јавног здравља 
 
После 29.10: Снажне 
препоруке установа јавног 
здравља; обавеза 
ношења маске је 
дискреционо право 
извршне власти округа уз 
консултације са 
службеником за јавно 
здравље 

Снажне препоруке 
установа јавног здравља; 
обавеза ношења маске је 
дискреционо право 
извршне власти округа уз 
консултације са 
службеником за јавно 
здравље 

Физичко дистанцирање 
између чланова група 
ако је могуће, чак и на 
социјалним окупљањима 

Веома препоручљиво Веома препоручљиво Веома препоручљиво 

Хигијенски поступци Веома препоручљиво Веома препоручљиво Веома препоручљиво 

Остати код куће у 
случају болести 

Обавезно Обавезно Обавезно 

Придржавати се 
смерница установа 
јавног здравља о 
карантину/изолацији 

Обавезно Обавезно Обавезно 

ПРЕДУЗЕЋА 

Сва предузећа 

 
● Погледајте Упутства за предузећа 
● Обавезна удаљеност од 1,83 м (6’) између људи, осим ако се не носе 

маске 
● Истаћи на видном месту списак симптома за КОВИД-19, уз захтев 

запосленима и клијентима да остану код куће ако имају симптоме и 
подстицати физичко дистанцирање 

● Понудити алтернативне могућности преузимања робе кад је могуће 
(преузимање, изношење, испорука) 

● Осигурати да системи вентилације прописно раде 
● Баријере од плексигласа између запослених и клијената, где је могуће, 

на касама и корисничким благајнама, ако није могућа дистанца од 1,83 
м (6’) 

● Темељно чистити и дезинфиковати тоалете најмање два пута дневно 
● Омогућити да запослени раде од куће ако су болесни или ако су из 

високоризичних група 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/COVID-19_Business_Packet_FIN.pdf
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● Снажно се препоручује одстицање захтева „Понашај се безбедно да би 
остао на отвореном“ (или неки сличан захтев, специфичан за грану 
привреде, који би појачао здравствене и безбедносне мере у циљу 
сузбијања КОВИД-19) 

● Могући изузеци од мера јавних окупљања и јавних догађаја 
 

Физичко дистанцирање у 
ресторанима (и у онима 
са самопослуживањем) 

Увек се придржавати 
растојања од 1,83 м (6’) 
(укључујући чекаонице, и 
када се седи) 

Снажно се препоручује 
растојање од 1,83 м (6’) 
и када се седи, обавезно 
у чекаоницама 

Снажно се подстиче 
дистанцирање од 1,83 м 
(6’) 

Угоститељски објекти 

Увек се придржавати 
растојања од 1,83 м (6’) 
(укључујући чекаонице, и 
када се седи) 

Снажно се препоручује 
растојање од 1,83 м (6’); 
ограничење заузетости 
капацитета до 75%, и 
власници треба да носе 
маску када су у контакту 
са странкама 

Снажно се подстиче 
дистанцирање од 1,83 м 
(6’) 

Било који објекат који 
омогућава јавно 
окупљање, као што су 
догађаји уживо, 
биоскопи, позоришта, 
спортски догађаји, 
венчања, рекреација и 
забава 

- Маске су обавезне; изузеци су извођачи/спортисти у току наступа 
- Обавезно је попуњавање Обрасца о управљању догађајем 
- Поједина предузећа могу бити у обавези да измене свој начин рада у 
зависности од локалне распрострањености заразе; локалне установе јавног 
здравља одлучују о степену измена, уз подршку других здравствених установа 

- Растојање од 1,83 м (6’) 
између запослених 
 
- Изузетак од растојања 
од 1,83 м (6’) између 
запослених може 
одредити само извршна 
власт округа уз 
консултације са 
службеником јавног 
здравља. Изузеци се 
ревидирају на сваких 14 
дана. Због високог 
ризика од трансмисије 
на овом нивоу, изузеци 
ће бити ретки и 
избегаваће се.  

- Растојање од 1,83 м (6’) 
између запослених 
 
- Изузетак од растојања 
од 1,83 м (6’) између 
запослених може 
одредити само извршна 
власт округа уз 
консултације са 
службеником јавног 
здравља. Изузеци се 
ревидирају на сваких 14 
дана. Изузеци се 
избегавају, али могу 
бити чешћи него када је 
ризик висок. 

- Снажно се подстиче 
растојање од 1,83 м (6’) 
између запослених, 
дозвољено је седење 
запослених један поред 
другог без физичке 
дистанце. 
 

Школе Придржавати се Упутства за школе и Приручника о поновном отварању школа, 
који је прописала Образовна комора државе Јуте 
Обавеза ношења маске K-12 је и даље на снази 

Високо образовање Придржавати се Прописа о високом образовању државе Јуте/појединачних 
планова поновног отварања у оквиру универзитета/високе школе 

 

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

