
Miongozo ya Jumla:

50

Mabwawa kufunguliwa huku
umbali kati ya mtu na mwingine
ukidumishwa

Kusonga kwa hatari ya kiwango cha chini (Manjano)
Jitihada za Utah za kupunguza kuenea kwa COVID-19 zimekuwa zikifanya kazi. Kupata 
kawaida mpya haitakuwa mara moja, kama kugeuza swichi, itakuwa kama kusogeza 
kizungusho polepole.

Endelea kufuata protokali za afya ya umma ya Hatari ya Kiwango cha Chini (manjano) 
kuhakikisha kizungusho kinasonga mbele na kuizuia kurudi nyuma

Kwa safari ya aina yoyote, wajihadhari kabisa, waepuke maeneo ya hatari 
kubwa watakuwa chini ya maagizo makali kwa sababu wana uwezekano 
mkubwa wa kupata ugonjwa mkali kutoka kwa COVID-19.
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Nafasi kati ya vikundi vya familia, 
ratiba kadhaa za mkutano wa 
vikundi vidogo na kufanyia ibada 
katika mtandao kunapendelewa.

Umbali wa futi 6 kati ya 
vikundi vya familia katika 
ha�a na maeneo ya burudani.

Kuangalia dalili kabla ya 
mashindano ya michezo ya 
timu au mazoezi.

KANISA

Mikutano ya kijamii kwa vikundi 
vya 50 umbali kati ya mtu na 
mwenzake ukidumishwa.

Shule za K-12 zinatarajiwa 
kufunguliwa mwaka wa 
shule 2020/2021.

Kudumisha umbali kati ya 
mtu na mwenzake katika 
sehemu za umma.

Kujifunika uso wakati ni vigumu 
kudumisha umbali kati ya mtu 
na mwingine

Mkupuo wa Hatari ya kiwango
cha Chini ya Utah
Inamaanisha nini na unaweza kufanya nini?

Vikundi vya

au kidogo

FUTI 6

HATARI



Pata miongozo ya kina ya
watu na biashara kwa 
Coronavirus.Utah.gov

Biashara zote zifunguliwe 
na zijihadhari kabisa.

Kulia ndani ya mkahawa kunawezekana 
kukiwa na hatua zinazofaa za kuweka 
umbali kati ya mtu mmoja na 
mwingine na za usa�.

Tia moyo mipango ya kazi 
inayoweza kubadilika kwa urahisi, 
fuata miongozo ya afya, na 
endelea kudumisha umbali kati ya 
mtu na mwengine mahali pa kazi.

Miongozo ya jumla kwa ajili ya biashara:

Watoto:Watu walio katika hatari kubwa:

Vifaa vya kufunika uso vinatumika wakati ambapo 
kudumisha umbali kati ya mtu na mwingine ni vigumu

Kwa usa�ri wowote, jihadhari kabisa, epuka maeneo 
yaliyo katika hatari kubwa

Fanyia kazi nyumbani ikiwezekana, ikiwa haiwezekani 
dumisha umbali wa futi 6

Unapotembelea mara�ki au familia vaa vifaa vya 
kufunika uso ukiwa ndani ya umbali wa futi 6

Punguza mwingiliano na watu wengine walio katika 
hatari kubwa, isipokuwa kwa washiriki wa familia yako 
au unapoishi

Mikutano ya kijamii katika vikundi vya watu 20 au 
kidogo nje ya nyumba yako au mahali unapoishi

Punguza ziara za hospitalini, hospitali ndogo za 
kibinafsi, au vituo vingine vya utunzaji

Kudumisha umbali kati ya mtu na mwenzake katika 
sehemu za umma

Watoto wote wenye dalili wanapaswa kukaa nyumbani 
kutokana na huduma za utunzaji watoto, na 
watarudishwa nyumbani wakionyesha dalili zozote

Punguza mwingiliano wa mtoto na watoto wengine 
katika sehemu za umma (k.v uwanja wa michezo)


