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Kielezo cha Maambukizi ya COVID-19 ni njia iliyo na usawaziko inayokusudiwa kulinda jamii. Lengo la mtindo 

huu ni raia wa kila kaunti kufanya kazi pamoja katika kupunguza kiwango cha kielezo cha maambukizi katika 

kaunti yao, na kwa kaunti nyingi kuwa katika kiwango cha chini iwezekanavyo.  

 

Mabadiliko kwenye kielezo cha kiwango cha maambukizi katika kaunti yatatokea kwa mzunguko wa siku saba 

na matangazo yatakayotolewa siku za Alhamisi. Kaunti ambazo zinakidhi angalau vigezo viwili vya juu, 

wastani, au chini zitahamishiwa kwa kiwango hicho. Mabadiliko kutoka kwa kiwango cha chini cha maambukizi 

hadi kiwango cha juu cha maambukizi yanaweza kutokea kila wiki. Mabadiliko kutoka kwa kiwango cha juu cha 

maambukizi hadi kiwango cha chini cha maambukizi yanaweza kutokea kwa kila siku 14 kwa kiwango cha 

chini, wakati vizingiti vimetimizwa.    

 

Viwango vya maambukizi katika muundo huu vitategemea hasa vipimo vifuatavyo:  

● Kiwango cha maambukizi 

● Idadi ya kesi 

● Matumizi ya ICU 

 

Kielezo cha Maambukizi ya COVID-19 Juu Kiasi Chini 

Asilimia wastani wa maambukizi kwa kila 
kaunti kwa siku 7 

≥13% 6-12.9% ≤5.9% 

Kiwango cha kesi kwa siku 14 kwa kila 
100K kwa kila kaunti 
Kaunti zilizo kwenye mipaka (ambazo zina watu chini 
ya sita kwa kila maili mraba) zilizo na chini ya au sawa 
na kesi 14 katika siku 14 zilizopita zitachaguliwa moja 

kwa moja kama maambukizi ya "chini". Kaunti zilizo 
kwenye mpaka zilizo na zaidi ya kesi 14 katika siku 14 
zilizopita kiwango chao cha maambukizi kitabainishwa 

kwa kutumia vigezo vya kielezo cha kiwango cha 
maambukizi. 

≥325/100k 324-101/100k ≤100/100k 

Matumizi ya ICU nchi kote (wastani wa 
siku 7) 

Matumizi kamili 
≥72% 

 
NA 

 
≥15% Matumizi ya 
ICU kwa sababu ya 

COVID-19  

Matumizi kamili 
69-71.9% 

 
NA  

 
≥6-14.9% Matumizi 
ya ICU kwa sababu 

ya COVID-19  

Matumizi kamili 
≤68.9% 

 
NA 

 
≥5.9% Matumizi ya 
ICU kwa sababu ya 

COVID-19  

 

Hatua kwa watu binafsi 

na biashara 

Juu Kiasi 
 

Chini 

Kukusanyika kwa 
Usalama 
 
Mikusanyiko ya kawaida 
ya kijamii, kama chakula 
cha jioni cha familia, 
kukusanyika na marafiki, 

Mikusanyiko ya kijamii ya 
watu 10 au wachache 
zaidi inaruhusiwa. 

Hadi 10/29: Mikusanyiko 
ya kijamii ya watu 10 au 
wachache zaidi 
inaruhusiwa.  
 
Baada ya 10/29: 
Mikusanyiko ya kijamii ya 

Mikusanyiko ya kijamii ya 
watu 50 au wachache 
inaruhusiwa. Ukubwa 
unaweza kuzidi 50 ikiwa 
kila mtu anavaa barakoa. 
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kilabu cha vitabu (bila 
kujumuisha mikutano 
rasmi ya kidini au hafla na 
usimamizi wa shirika) 

watu 25 au wachache 
zaidi inaruhusiwa. Ukubwa 
unaweza kuzidi 25 ikiwa 
kila mtu anavaa barakoa. 

Barakoa huvaliwa katika 
mazingira ya ndani palipo 
na watu wengi, na nje, 
wakati kudumisha umbali 
hakuwezekani; hii 
inajumuisha wafanyikazi na 
wasimamizi 
 
Biashara inaweza kuhitaji 
barakoa katika maeneo ya 
maambukizi wastani au 
kidogo 

Inahitajika 
 

Hadi 10/29: Imeelekezwa 
na afya ya umma 
 
Baada ya 10/29: 
Inapendekezwa sana na 
afya ya umma; matakwa ya 
barakoa ni kwa busara ya 
watendaji wa kaunti kwa 
kushauriana na afisa wa 
afya wa eneo hilo 

Inapendekezwa sana na 
afya ya umma; matakwa ya 
barakoa ni kwa busara ya 
watendaji wa kaunti kwa 
kushauriana na afisa wa 
afya wa eneo hilo 

Umbali kati ya vikundi vya 
familia ambapo 
inawezekana, hata kwenye 
mikusanyiko ya kijamii 
 

Inapendekezwa sana Inapendekezwa sana Inapendekezwa sana 

Mazoea ya Usafi 
 

Inapendekezwa sana Inapendekezwa sana Inapendekezwa sana 

Kaa nyumbani ukiwa 
mgonjwa  
 

Inahitajika Inahitajika Inahitajika 

Fuata muongozo wa afya 
ya umma wa 
karantini/kujitenga 
 

Inahitajika Inahitajika Inahitajika 

BIASHARA 

Biashara zote 

 
● Rejelea Mwongozo wa Biashara 
● Inahitaji nafasi ya futi 6 kati ya vikundi vya familia, isipokuwa barakoa 

zikivaliwa 
● Orodhesha alama za dalili za COVID-19, ukiwaomba wafanyikazi na wateja 

walio na dalili kukaa nyumbani, na kuhamasisha umbali kati ya watu 
● Toa chaguzi mbadala za uchukuzi wakati inawezekana (kama vile kuletewa 

bidhaa nyumbani au kununua na kupeleka nyumbani) 
● Hakikisha mifumo ya uingizaji hewa inafanya kazi vizuri 
● Vizuizi vya plexiglass kati ya wafanyikazi na wateja ambapo inawezekana 

katika sajili za pesa na kaunta za huduma kwa wateja wakati kudumisha 
umbali wa futi 6 ni vigumu 

● Safisha kabisa na uue viini katika vyoo angalau mara mbili kwa siku 
● Wezesha wafanyikazi kufanyia kazi nyumbani wakiwa wagonjwa au ikiwa ni 

watu walio katika hatari kubwa 

● Ahadi wazi ya Kaa Salama ili Kuishi (au ahadi kama hiyo iliyoidhinishwa na 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/COVID-19_Business_Packet_FIN.pdf
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tasnia ambayo inaongeza hatua za kiafya na usalama ili kuzuia kuenea kwa 
COVID-19) inahimizwa sana 

● Isipokuwa kwa mikusanyiko ya umma na hafla zinaweza kutumika 

Umbali kati ya watu katika 
mikahawa (pamoja na 
bafe) 

Futi 6 kati ya watu wakati 
wote (pamoja na maeneo 
ya kusubiri na kuketi) 

umbali wa futi 6 kati ya 
vyama kunapendekezwa 
sana wakati umeketi, 
inahitajika katika maeneo 
ya kusubiri 

umbali wa futi 6 kati ya 
watu kunatiwa moyo sana 

Baa 
Futi 6 kati ya watu wakati 
wote (pamoja na maeneo 
ya kusubiri na kuketi) 

Umbali wa futi 6 kati ya 
watu kunapendekezwa 
sana; punguza idadi hadi 
75% ya uwezo; 
wasimamizi wanapaswa 
kuvaa barakoa wakati wa 
kuchangamana na watu 
wengine 

umbali wa futi 6 kati ya 
watu kunatiwa moyo sana 

Kituo chochote 
kinachoruhusu mikutano 
wa umma, kama vile hafla 
za moja kwa moja, 
sinema, hafla za michezo, 
harusi, burudani 

- Barakoa inahitajika; wasanii / wanariadha wanaruhusiwa kutovaa wakati wa 
kutumbuiza 
Kukamilika kwa Kiolezo cha Usimamizi wa Tukio (Event Management Template) 
kunahitajika 
 Biashara za kibinafsi zitatarajiwa kurekebisha shughuli zao kulingana na milipuko ya 
kibinafsi busara ya Idara ya Afya ya Mitaa kuhusu ukubwa wa marekebisho, 
inayoungwa mkono na UDOH 

- umbali wa futi 6 kati ya 
vikundi vya familia 
 
 Ruhusa ya kutodumisha 
umbali wa futi 6 kati ya 
vikundi vya familia 
inaweza kuombwa kupitia 
watendaji wa kaunti kwa 
kushauriana na afisa wa 
afya wa eneo hilo. Ruhusa 
inaweza kukaguliwa kila 
siku 14. Kwa sababu ya 
hatari kubwa ya 
kuambukizwa katika 
kiwango hiki, ruhusa 
itakuwa nadra na 
haipendekezwi.  

- umbali wa futi 6 kati ya 
vikundi vya familia 
 
 Ruhusa ya kutodumisha 
umbali wa futi 6 kati ya 
vikundi vya familia 
inaweza kuombwa kupitia 
watendaji wa kaunti kwa 
kushauriana na afisa wa 
afya wa eneo hilo. Ruhusa 
inaweza kukaguliwa kila 
siku 14. Ruhusa 
haipendekezwi, lakini 
inaweza kuwa zaidi kuliko 
katika maeneo ya hatari 
kubwa. 

- umbali wa futi 6 kati ya 
vikundi vya familia 
kunatiwa moyo sana, 
kuketi kando kando bila 
umbali halisi kati ya 
vikundi vya famiia 
kunaruhusiwa. 
 

Shule Rejelea Mwongozo wa Shule na Kitabu cha Mpango wa Kufungua Shule Tena ya 
Bodi ya Elimu ya Jimbo la Utah 
Amri ya barakoa ya K-12 bado inatumika 

Elimu ya Juu Rejelea mipango ya kufungua upya ya USHE/vyuo vikuu binafsi 

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

