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Chỉ Số Lây Truyền COVID-19 là một phương pháp tiếp cận cân bằng nhằm bảo vệ cộng đồng. Mục tiêu của mô hình này 

là để công dân của mỗi quận làm việc cùng nhau để giảm cấp độ chỉ số lây truyền tại quận của họ và để càng nhiều quận 

ở cấp độ thấp nhất có thể.  

 

Các thay đổi đối với cấp độ chỉ số lây truyền của quận sẽ diễn ra theo chu kỳ bảy ngày với các thông báo đưa ra vào các 

ngày Thứ Năm. Các quận đáp ứng ít nhất hai tiêu chí về cấp độ cao, trung bình hoặc thấp sẽ được chuyển sang cấp độ 

đó. Các thay đổi từ cấp độ lây truyền thấp hơn sang cấp độ lây truyền cao hơn có thể xảy ra hàng tuần. Các thay đổi từ 

cấp độ lây truyền cao hơn sang cấp độ lây truyền thấp hơn có thể xảy ra tối thiểu 14 ngày một lần, khi đáp ứng các 

ngưỡng đề ra.    

 

Các cấp độ lây truyền trong mô hình này sẽ chủ yếu dựa trên các số liệu sau:  

● Tỷ lệ dương tính 

● Số lượng ca nhiễm 

● Sử dụng ICU 

 

Chỉ Số Lây Truyền COVID-19 Cao Trung Bình Thấp 

% dương tính trung bình trong 7 ngày của 
mỗi quận 

≥13% 6-12,9% ≤5,9% 

Tỷ lệ ca nhiễm trong 14 ngày trên 100 nghìn 
trường hợp mỗi quận 
Các quận dân cư thưa thớt (những quận có 
ít hơn sáu người trên một dặm vuông) có ít 
hơn hoặc bằng 14 ca nhiễm trong 14 ngày 
trước đó sẽ tự động được chỉ định là có cấp 
độ lây truyền "thấp". Các quận dân cư thưa 
thớt có hơn 14 ca nhiễm trong 14 ngày 
trước đó sẽ được xác định cấp độ lây 
truyền theo tiêu chí chỉ số lây truyền tiêu 
chuẩn. 

≥325/100 nghìn 
trường hợp 

324-101/100 nghìn 
trường hợp 

≤100/100 nghìn 
trường hợp 

Sử dụng ICU trên toàn tiểu bang (trung bình 
7 ngày) 

Tổng mức sử dụng 
≥72% 

 
VÀ 

 
Sử Dụng ICU cho 
COVID-19 ≥15% 

Tổng mức sử dụng 
69-71,9% 

 
VÀ  

 
Sử Dụng ICU cho 

COVID-19 là 6-14,9% 

Tổng mức sử dụng 
≤68,9% 

 
VÀ 

 
Sử dụng ICU cho 
COVID-19 ≤5,9% 

 

Hành động dành cho tất 

cả các cá nhân và doanh 

nghiệp 

Cao Trung Bình 
 

Thấp 

Tu Tập Một Cách An Toàn 
 
Các cuộc tụ tập xã hội 
thông thường, chẳng hạn 
như bữa tối gia đình, gặp 
gỡ bạn bè, câu lạc bộ sách 
(không bao gồm các dịch 
vụ tôn giáo chính thức hoặc 

Cho phép các cuộc tụ tập 
xã hội từ 10 người trở 
xuống. 

Đến ngày 29 tháng 10: Cho 
phép các cuộc tụ tập xã hội 
từ 10 người trở xuống.  
 
Sau ngày 29 tháng 10: Cho 
phép các cuộc tụ tập xã hội 
từ 25 người trở xuống. Quy 
mô có thể vượt quá 25 

Cho phép các cuộc tụ tập 
xã hội từ 50 người trở 
xuống. Quy mô có thể vượt 
quá 50 người nếu mỗi 
người đều đeo khẩu trang. 
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các sự kiện có sự giám sát 
của tổ chức) 

người nếu mỗi người đều 
đeo khẩu trang. 

Đeo khẩu trang ở các môi 
trường công cộng trong nhà 
và ngoài trời, khi không thể 
thực hiện giữ khoảng cách 
tiếp xúc; điều này bao gồm 
cả nhân viên và khách hàng 
quen 
 
Doanh nghiệp có thể yêu 
cầu đeo khẩu trang ở 
những khu vực có cấp độ 
lây nhiễm trung bình hoặc 
thấp 

Bắt buộc 
 

Đến ngày 29 tháng 10: Do 
sở y tế công cộng chỉ đạo 
 
Sau ngày 29 tháng 10: Sở y 
tế công cộng khuyến cáo 
mạnh mẽ; yêu cầu về đeo 
khẩu trang là tùy theo quyết 
định của giám đốc điều 
hành quận với sự tham vấn 
của nhân viên y tế địa 
phương 

Sở y tế công cộng khuyến 
cáo mạnh mẽ; yêu cầu về 
đeo khẩu trang là tùy theo 
quyết định của giám đốc 
điều hành quận với sự tham 
vấn của nhân viên y tế địa 
phương 

Giữ khoảng cách tiếp xúc 
giữa các nhóm hộ gia đình 
nếu có thể thực hiện được, 
ngay cả tại các cuộc tụ tập 
xã hội 
 

Khuyến cáo mạnh mẽ Khuyến cáo mạnh mẽ Khuyến cáo mạnh mẽ 

Thực hành giữ vệ sinh 
 

Khuyến cáo mạnh mẽ Khuyến cáo mạnh mẽ Khuyến cáo mạnh mẽ 

Ở nhà khi bị ốm  
 

Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc 

Tuân theo hướng dẫn cách 
ly/kiểm dịch của sở y tế 
công cộng 
 

Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc 

DOANH NGHIỆP 

Tất cả các doanh nghiệp 

 
● Tham khảo Sổ Tay Doanh Nghiệp 
● Yêu cầu giữ khoảng cách 6’ (2m) giữa các nhóm hộ gia đình, trừ khi đeo khẩu 

trang 
● Đăng bảng hiệu liệt kê các triệu chứng COVID-19, yêu cầu nhân viên và khách 

hàng có các triệu chứng nên ở nhà và khuyến khích giữ khoảng cách tiếp xúc 
● Đưa ra các tùy chọn nhận hàng thay thế khi có thể (chẳng hạn như nhận hàng ở 

lề đường, giao hàng, mang đi) 
● Đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động tốt 
● Sử dụng kính chắn giữa nhân viên và khách hàng nếu có thể thực hiện tại quầy 

thu ngân và quầy dịch vụ khách hàng khi khó giữ khoảng cách 6’ (2m) 
● Làm sạch kỹ lưỡng và khử trùng phòng vệ sinh ít nhất hai lần mỗi ngày 
● Tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tại nhà khi bị ốm hoặc nếu họ là những 

người có nguy cơ cao hơn 
● Cam Kết Giữ An Toàn để Đảm Bảo Hoạt Động (hoặc cam kết tương tự được 

ngành phê duyệt nhằm tăng cường các biện pháp an toàn và giữ sức khỏe để 
ngăn chặn sự lây lan của COVID-19) được khuyến khích mạnh mẽ 

● Có thể áp dụng các trường hợp ngoại lệ cho các sự kiện và tụ tập công cộng 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/COVID-19_Business_Packet_FIN.pdf
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Giữ khoảng cách tiếp xúc 
trong nhà hàng (bao gồm 
tiệc tự chọn) 

Luôn giữ khoảng cách 6’ 
(2m) giữa các bàn tiệc mọi 
lúc (bao gồm cả khu vực 
chờ và khi đã ngồi) 

Khuyến khích giữ khoảng 
cách 6’ (2m) giữa các bàn 
tiệc khi đã ngồi, bắt buộc ở 
khu vực chờ 
 

Khuyến khích giữ khoảng 
cách 6’ (2m) giữa các bàn 
tiệc 

Các quán bar 

Luôn giữ khoảng cách 6’ 
(2m) giữa các bàn tiệc mọi 
lúc (bao gồm cả khu vực 
chờ và khi đã ngồi) 

Khuyến khích giữ khoảng 
cách 6’ (2m) giữa các bàn 
tiệc, giới hạn chỗ ngồi ở 
mức 75% sức chứa; khách 
hàng quen nên đeo khẩu 
trang khi hòa lẫn vào các 
bàn tiệc khác 
 

Khuyến khích giữ khoảng 
cách 6’ (2m) giữa các bàn 
tiệc 

Bất kỳ cơ sở nào cho phép 
tụ tập công cộng, chẳng 
hạn như sự kiện trực tiếp, 
rạp chiếu phim, sự kiện thể 
thao, đám cưới, vui chơi và 
giải trí 

- Bắt buộc đeo khẩu trang; người biểu diễn/vận động viên không cần đeo khẩu trang khi 
biểu diễn 
- Bắt buộc hoàn thành Mẫu Quản Lý Sự Kiện 
- Các doanh nghiệp riêng lẻ sẽ phải sửa đổi hoạt động của mình dựa trên các đợt bùng 
phát riêng lẻ; dựa trên quyết định của Sở Y Tế Địa Phương về mức độ nghiêm trọng của 
các sửa đổi, được UDOH hỗ trợ 

- Giữ khoảng cách tiếp xúc 
6’ (2m) giữa các nhóm hộ 
gia đình 
 
- Có thể yêu cầu trường 
hợp ngoại lệ cho việc giữ 
khoảng cách tiếp xúc 6’ 
(2m) giữa các nhóm hộ gia 
đình thông qua các giám 
đốc điều hành của quận với 
sự tham vấn của nhân viên 
y tế địa phương. Các 
trường hợp ngoại lệ có thể 
được xem xét sau mỗi 14 
ngày. Do nguy cơ lây truyền 
cao ở cấp độ này, các 
trường hợp ngoại lệ sẽ 
hiếm khi xảy ra và không 
được khuyến khích.  

- Giữ khoảng cách tiếp xúc 
6’ (2m) giữa các nhóm hộ 
gia đình 
 
- Có thể yêu cầu trường 
hợp ngoại lệ cho việc giữ 
khoảng cách tiếp xúc 6’ 
(2m) giữa các nhóm hộ gia 
đình thông qua các giám 
đốc điều hành của quận với 
sự tham vấn của nhân viên 
y tế địa phương. Các 
trường hợp ngoại lệ có thể 
được xem xét sau mỗi 14 
ngày. Các trường hợp 
ngoại lệ không được 
khuyến khích, nhưng có thể 
xảy ra thường xuyên hơn 
so với cấp độ rủi ro cao. 

- Khuyến khích giữ khoảng 
cách tiếp xúc 6’ (2m) giữa 
các nhóm hộ gia đình, cho 
phép ngồi cạnh nhau mà 
không có khoảng cách tiếp 
xúc giữa các nhóm hộ gia 
đình. 
 

Trường học Tham khảo Sổ Tay Trường Học và Cẩm Nang Lập Kế Hoạch Mở Cửa Trở Lại Trường 
Học của Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang Utah 
Vẫn áp dụng bắt buộc đeo khẩu trang ở lớp Mẫu Giáo đến Lớp 12 

Giáo Dục Đại Học Tham khảo các kế hoạch mở cửa trở lại của USHE/trường đại học/cao đẳng riêng biệt 

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

