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እቲ ሓባሪ ምምሕልላፍ ኮቪድ-19 ሕብረተሰብ ንምክልኻል ዝተዳለወ ሚዛናዊ ኣሰራርሓ እዩ፡፡ ናይዚ ሞዴል ሽቶ ድማ ነፍሰወከፍ ዜጋ 

እታ ሃገር ዝታሓተ መጠን ዝተታሓዘ ቁጽሪ ንዘለወን ሃገራት ብዝተኻኣለ መጠን ብርኪ ለበዳ ቫይረስ ንምጉዳል ብሓባር ምስራሕ 

ንኽክእሉ እዩ፡፡ 

 

ናይ ሓንቲ ሃገር ደረጃ ብርኪ ለበዳ ኩሉ ግዜ ሓሙስ ዝሕበር ኮይኑ ኣብ ናይ ሸውዓተ መዓልትታት ዑደት ለውጢ ከርኢ እዩ፡፡ እንተናኣሰ 

ንሰለስተ ረቋሒታት ማለት እውን ዝላዓለ፣ ማእኸላይ ወይ ዝተሓተ ዘማልኣ ሃገራት ናብዚ ብርኪ እዚ ዝድይባ ይኾና፡፡ ካብ ዝተሓተ 

ብርኪ ምትሕልላፍ ናብ ዝላዓል ብርኪ ምምሕልላፍ በብሰሙኑ ለውጢ ክፍጠር ይኽእል እዩ፡፡ እቲ ዝለዓል ኩነታት መምርሒታት 

እንተተማሊኡ ካብ ዝለዓል ብርኪ ምትሕልላፍ ናብ ዝተሓተ ብርኪ ምትሕልላፍ በብ14 ማዓልትታት ክፍጠር ይኽእል እዩ፡፡ 

 

ኣብዚ ሞዴል ዝተገለጸ ብርኪ ምምሕልላፍ ብቐዳምነት በዞም ዝስዕቡ መለክዒታት መሰረት ይኸውን፡ 

● ናይ ምትሓዝ መጠን 

● ብዝሒ ዝተታሕዙ 

● ኣጠቓቕማ አይሲዩ 

 

ሓባሪ ምምሕልላፍ ኮቪድ-19 ልዑል ማእኸላይ ትሑት 

ኣብ ሓንቲ ሃገር 7-መዓልቲ ማእኸላይ % 
ዝተታሓዙ 

≥13% 6-12.9% ≤5.9% 

መዳቡብቲ ሃገራት(ኣብ ስኴር ማይል ካብ 

ሽዱሽተ ዝውሕዱ ሰባት ዘለወን) ኣብ`ዘን 
ዝሓለፋ 14 መዓልታት፡ 14 ወይከኣ ትሕቲኡ 

መልከፍቲ እንተኔሩ፡ ብቕጥታ ‘’ብትሑት’’ 
ምምሕልላፍ ይግለጽ መዳቡብቲ ሃገራት 

ኣብ`ዘን ዝሓለፋ 14 መዓልታት፡ 14 ወይከኣ 
ካብኡ ንላዕሊ መልከፍቲ ምስዝህሉ ፡ደረጃ 
ምምሕልላፍ በቲ ናይ ተመሓላለፍቲ መለክዒ 
ቕጥዒ ይውሰን። 

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

ሃገር ለኻዊ አጠቓቕማ ICU (ብገምጋም 7-
መዓልቲ) 

ጠቕላላ ተጠቓማይ 
≥72% 

 
ከምኡ’ውን 

 
≥15% ኮቪድ-19 
ኣጠቓቕማ ICU 

ጠቕላላ ተጠቓማይ 

69-71.9% 
 

ከምኡ’ውን  

 
6-14.9% ኮቪድ-19 
አጠቓቕማ ICU 

ጠቕላላ ተጠቓማይ 

≤68.9% 
 

ከምኡ’ውን 

 
≤5.9% ኮቪድ-19 
አጠቓቕማ ICU 

 

ንኹሉም ውልቐ ሰባትን 

ስራሓት ንግድን ዝዋሃብ 

ስጉምቲ 

ልዑል ማእኸላይ 

 

ትሑት 

ተጠንቂቕካ ምእካብ 

 

10 ወይ ድማ ካብኡ ንታሕቲ ክሳብ 10/29፡ 10 ወይ ድማ 50 ወይ ድማ ካብኡ ንታሕቲ 
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ጸገም ዘምጽኡ ማሕበራዊ 
ኣኼባታት፣ ከም ድራር ስድራ፣ 
ምስ ኣዕሩኽቲ ምርኻብ፣ ናብ 
ክበባት ምእታው (ስሩዕ 
ሃይማኖታዊ አገልግሎታት ወይ 
ድማ ናይ ትካላዊ ዕላማ 
ዘለዎም ምድላዋት) 

ዝግበር ፍሉይ ኣኼባ ካብኡ ንታሕቲ ዝግበር ፍሉይ 
ኣኼባ  

 
ድሕሪ 10/29፡ 25 ወይ ድማ 
ካብኡ ንታሕቲ ኮይንካ ምእካብ 
ፍቑድ እዩ፡፡ ነፍሰወከፍ ማስክ 
እንተዳኣ ገይሩ ኮይኑ ብዝሖም 
ካብ 25 ክበዝሕ ይኽእል እዩ፡፡ 

ኮይንካ ምእካብ ፍቑድ እዩ፡፡ 
ነፍሰወከፍ ማስክ እንተዳኣ ገይሩ 
ኮይኑ ብዝሖም ካብ 50 ክበዝሕ 
ይኽእል እዩ፡፡ 

አካላዊ ርሕቐት ምሕላው ኣብ 
ዘይከኣለሉ እዋን፡ እዚ ድማ 
ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን 
እውን ሓዊሱ ማስክ ኣብ ህዝቢ 
ዝመሓላለፈሎም፡ ኣብ ውሽጢ 
ገዛውቲን ኣብ ደገን ይገበር፡፡ 

 
ሓደ ስራሕ ኣብ ማእከላይ ወይ 
ድማ ትሑት ናይ ምትሕልላፍ 
ዕድል ኣብ ዘለዎም ቦታታት 
ማስክ ምግባር ከድሊ ይኽእል 
እዩ፡፡ 

ዘድሊ 

 

ክሳብ 10/29፡ ብመንግስታዊ 
መደበራት ጥዕና ዝምራሕ 

 
ድሕሪ 10/29፡ ብመንግስታዊ 
መደበራት ጥዕና ብትሪ ዝዋሃብ 
መታሓሳሰቢ፤ ናይታ ሃገር 
መፈጸሚ ምስ ከባቢያዊ ጥዕና 
በዓል ሞያ ብምምኽኻር ዝህብዎ 
ናይ ማስክ ምግባር ኣድላይነት 
ውሳነ እዩ፡፡ 

ብመንግስታዊ መደበራት ጥዕና 
ብትሪዝዋሃብ መታሓሳሰቢ፤ 
ናይታ ሃገር መፈጸሚ ምስ 
ከባቢያዊ ጥዕና በዓል ሞያ 
ብምምኽኻር ዝህብዎ ናይ ማስክ 
ምግባር ኣድላይነት ውሳነ እዩ 

እንተተኻኢሉ ዋላ ኣብ ዝካኣለሉ 

እዋን ኣብ መንጎ ስድራታት 

ምርሕሓቕ 

ብጥብቒ ይምከር ብጥብቒ ይምከር ብጥብቒ ይምከር 

ናይ ንጻህና ተግባራት ብጥብቒ ይምከር ብጥብቒ ይምከር ብጥብቒ ይምከር 

እንተሓሚምካ ኣብ ገዛ ምጽናሕ ዘድሊ ዘድሊ ዘድሊ 

መንግስታዊ ጥዕና ተፈሊኻ 

ምጽናሕ/ናይ ምፍላይ መምርሒ 
ዘድሊ ዘድሊ ዘድሊ 

ናይ ንግዲ ስራሕ 

ኩሎም ናይ ንግዲ ስራሓት 

 

● ኣብንግዲ መምርሒ ምርኣይ ይከኣል 

● ማስክ እንተዘይገይሮም ኣብ መንጎ ስድራታት ርሕቐት ክህሉ ምግባር 

● ድሕሪ ዝርዝር መርኣይ ምልክታት ኮቪድ-19 ነቲ ምልክት ዘርኣዩ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን 
ኣብ ገዛ ንክጸንሑ ምትሕስሳብን ኣካላዊ ርሕቐት ክሕልዉ ምግባር 

● እንተተኻኢሉ (ከም ብርሑቕ ምስፋር፣ ምርካብ፣ ምውሳድ) ዝወስደሉ መማረጺ ምቕራብ 

● ናይ ቬንትሌሽን ሲስተም በዝግባእ ምስርሑ ምርግጋጽ 

● 6' ምርሓቕ ኣብ ዘጸግመሉ እዋን እንተተኻኢሉ ኣብ መንጎ እቲ ካሽ ረጂስተርን አገልግሎት 
ዓማዊልን ብመፍለይ መስትያት ምግራድ 

● ክፍሊታት ኣብ መዓልቲ እንተወሓደ ክልተ ምሉእ ብምሉእ ምጽራይ 

● ሰራሕተኛታት ኣብ ዝሓሙሉ እዋን ወይ ድማ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝቓልዕሉ ግዜ ኣብ ገዝኦም 
ኮይኖም ንከሰርሑ ምግባር፡፡ 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/COVID-19_Business_Packet_FIN.pdf
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● ኩሉ ኣግልግሎት ንምርካብ ድሕነትካ ምህላው ደህንነት ይሓልዉ (ወይ ናይ ኮቪድ-19 
ምስፍሕፋሕ ንምክልኻን ጥዕናን ድሕነት ንምውሳኽን ተመሳሳሊ ናይ ኢንዱስትሪ ቃል 
ማሓላ) ብጥብቒ ይምከር 

● ናይ ህዝባዊ ኣኼባን ምድላዋትን 

ኣብ ሪስቶራንት (ብፌ እውን 
ሓዊሱ) አካላዊ ርሕቐት 
ምሕላው 

ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ወገናት 6” 
ርሕቐት ምሕላው (መጸበይ 

ቦታታትን ክትጽበዩ ከለኹምን ) 

ኣብ መንጎ ወገናት ክትቅመጡ 

ከለኹምን ኣብ መጸበይ ቦታታት 

ክትድለዩ ከለኹም 6” ርሕቐት 

ክትሕልዉ ብጥብቒ ይምከር 

ኣብ መንጎ ወገናት 6” ብጥብቒ 
ርሕቐት ምሕላው ይምከር 

ባራት 

ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ወገናት 6” 
ርሕቐት ምሕላው (መጸበይ 
ቦታታትን ክትጽበዩ ከለኹምን ) 

ኣብ መንጎ ወገናት 6” ብትሪ 

ርሕቐት ምሕላው ይምከር፤ 

ካብቲ ዝሕዞ ምሉእ ዓቕሚ 

75% ምግዳብ፤ ዓማዊል ምስ 

ካልኦት ኣብ ዝራኸብሉ እዋን 

ማስክ ክገብሩ አለዎም፡፡ 

ኣብ መንጎ ወገናት 6” ብጥብቒ 
ርሕቐት ምሕላው ይምከር 

ናይ ፊልሚ ቲያትር፣ ስፖርታዊ 
ምድላዋት፣ ጽምብል መርዓ፣ 
መዘናግዒን መናፈስን ዝበሉ 
ዝኾነ ይኹን ትካላት ህዝባዊ 
ኣኼባ ዝፈቕድ 

- ማስክ ኣድላይ እዩ፤ ተዋሳእቲ/አትሌት ኣብ ዝጎይሉ ወይ ድማ ኣብ ዘዳልውሉ እዋን ካብዚ ነጻ እዮም፡፡ 

-  ናይ ምድላው አመራርሓ መምርሒ  ምጥንቓቕ የድሊ እዩ፡፡ 

- ነፍሰወከፍ ስራሕ ብመሰረት ነፍሰወከፍ ለበዳ ስራሕቶም ክማሓይሹ ከምዝኽእሉ ትጽቢት ይግበር፤ 
ካባቢያዊ ጥዕና ኑቕጣታት ኣብ ምምሕያሽ ዘለዎ ናይ ምውሳን ስልጣን ብUDOH ይድገፍ 

- 6’ ኣብ መንጎ ስድራታት 
ኣካላዊ ርሕቐት 

 
- ኣብ መንጎ ስድራታት ዝግበር 
ኣካላዊ ርሕቐት ናይታ ሃገር 
መፈጸምቲ ምስቲ ጥዕና 
መደበራት ሓኪም ብምዃን 
ካብ 6’ ነጻ ምዃን ሕቶ ምቕራብ 
ይከኣል እዩ፡፡ እቲ ነጻ ምውጻእ 
በብ14 መዓልቲታት ዝምርመር 
እዩ፡፡ ኣብቲ ብርኪ ብዘሎ ዝለዓለ 
ተቓላዕነት ምኽንያት ብፍሉይ 
መንገዲ ዝራኣዩ ውሑዳት ክኾኑ 
ከለዉ ብትሪ ንኸይትግበሩ ድማ 
ይተባባዕ፡፡  

- 6’ ኣብ መንጎ ስድራታት 
ኣካላዊ ርሕቐት 

 
- ኣብ መንጎ ስድራታት ዝግበር 
ኣካላዊ ርሕቐት ናይታ ሃገር 
መፈጸምቲ ምስቲ ጥዕና 
መደበራት ሓኪም ብምዃን 
ካብ 6’ ነጻ ምዃን ሕቶ ምቕራብ 
ይከኣል እዩ፡፡ እቲ ነጻ ምውጻእ 
በብ14 መዓልቲታት ዝምርመር 
እዩ፡፡ ፍሉያት ኩነታት 
እይተባብዑን እዮም ግና ኣብ 
ዝላዓል ንሓደጋ ዝቓላዓሉ እዋን 
ዝበዝሐ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡ 

- 6’ ኣብ መንጎ ስድራታት ኣብ 
መንጎ አባላት ስድራ ዝግብረ 
ኣካላዊ ርሕቐት ንኽህሉ 
ይምከር፣ ምስ አባላት ስድራ ጎኑ 
ንጎኒ ምቕማጥ ይፍቐድ እዩ፡፡ 

 

ቤት ትምህርትታት መምርሒ ቤት ትምህርቲ ንዩታህ ስቴት ቦርድ ትምህርቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ዳግም ናይ ምኽፋት 

ትልሚ መጽሓፍ  ይርኣዩ 

ኬ-12 ማስክ ናይ ምግባር ግዴታ ኣብ ግብሪ ይውዕል 

ላዕለዋይ ትምህርቲ ዩኤስኤችኢ/ውልቐ ዩኒቨርስቲ/ኮሌጅ ዳግም ናይ ምኽፋት ትልሚ ይርኣዩ 

 

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

