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ՄՆԱՑԵՔ ՏԱՆԸ, ԵԹԵ ՀԻՎԱՆԴ ԵՔ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Եթե ախտանիշներ ունեք, մնացեք տանը՝ հեռու ուրիշներից, և COVID-19-ի 

թեստ հանձնեք 
COVID-19-ի թեստավորման վերաբերյալ տեղեկությունների համար այցելեք ph.lacounty.com/covidtests/how կայքէջ 

(հայերենը՝ այստեղ): Եթե թեստավորումն անում եք ինքնուրույն, անպայման հետևեք թեստի ցուցումներին: 

• Եթե ձեր COVID-19-ի թեստի արդյունքը դրական է կամ բժիշկը հայտնում է, որ դուք վարակված եք 

COVID-19-ով, դուք պետք է հետևեք ph.lacounty.gov/covidisolation կայքէջում ներկայացված 

մեկուսացման պահանջներին (հայերենը՝ այստեղ): 

• Եթե ձեր COVID-19-ի թեստի արդյունքը բացասական է, մնացեք տանը մինչև առնվազն 24 ժամ 

առանց ջերմիջեցնող դեղորայքի ջերմություն չունենաք: Եթե թեստավորվել եք  հակագենի արագ 

թեստի կամ ազատ վաճառվող ինքնուրույն արվող թեստի միջոցով, հեռու մնացեք ուրիշներից և 

առնվազն մեկ անգամ նորից թեստավորվեք 48 ժամ հետո: Տե'ս Սննդի և Դեղորայքի Վարչության (FDA) 

հրահանգները՝ կապված թեստավորումը կրկնելու հետ: 

 

Ե՞րբ դիմել բուժօգնության և ստանալ բուժում COVID-19-ի դեմ 

• COVID-19 դեղամիջոցները, երբ օգտագործվում են ախտանիշների հայտնվելուց անմիջապես հետո, 

օգնում են մարդկանց պաշտպանել ծանր հիվանդանալուց: Շատ մեծահասակներ և COVID-ով հիվանդ 

որոշ երեխաներ իրավասու են ստանալ  այս դեղամիջոցները:  

Անմիջապես դիմեք անվճար բուժում ստանալու համար, նույնիսկ եթե ձեր ախտանիշները թեթև 

են: 

 

o Եթե ձեր COVID-19-ի թեստի արդյունքը դրական է կամ 

o Եթե ձեր COVID-19-ի թեստի արդյունքը բացասական է, սակայն շփում եք ունեցել COVID-19-ի հետ: 

 

Մի՛ սպասեք: Բերանով ընդունվող COVID-19-ի դեղամիջոցներով բուժումը պետք է սկսել  առաջին 

ախտանիշների հայտնվելուց հետո 5 օրվա ընթացքում (ներերակային բուժումը պետք է սկսել 7 օրվա 

ընթացքում):  Մի' սպասեք, միչև ձեր վիճակը վատանա: Տե'ս ph.lacounty.gov/covidmedicines կայքէջը՝ 

տեղեկությունների համար, թե ինչպես ձեռք բերել COVID-19-ը բուժող դեղորայք (հայերենը՝ այստեղ): 

 

COVID-19-ի ախտանիշները 
 

 

 
  

 

 

 

 

Այս ցանկը չի ներառում COVID-19-ի բոլոր հնարավոր ախտանիշները: 

Նշում. սրանք կարող են նաև գրիպի ախտանիշներ լինել: Իմացեք ավելին այստեղ՝ 

www.cdc.gov/flu/symptoms: 

• Համի կամ հոտի նոր առաջացած կորուստ 

• Գլխացավ, մկանային կամ մարմնի ցավեր 

• Կոկորդի ցավ, քթահոսություն կամ քթի 

փակվածություն 

• Սրտխառնոց, փսխում կամ փորլուծություն 

 

• Ջերմություն կամ դող 

• Հազ 

• Հևոց/շնչառության դժվարություն 

• Հոգնածություն 

 

http://ph.lacounty.gov/covidcare
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/how/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/about/How_to_Get_a_COVID-19_Test-Armenian.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVArmenian.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArmenian.pdf
http://www.cdc.gov/flu/symptoms/
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• Եթե ձեզ մոտ առաջանում է վերևում թվարկված ախտանիշներից որևէ մեկը կամ այս ցանկում 

չնշված որևէ ախտանիշ, որը մտահոգում է ձեզ, դիմեք ձեր բժշկին: Եթե հրատապ չէ, 

զանգահարեք նախքան այցելելը. հնարավոր է՝ կարողանաք հեռախոսով խորհրդատվություն ստանալ: 

Տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե ձեր ախտանիշները վատթարանան, հատկապես, եթե դուք գտնվում եք 

բարձր վտանգավորության խմբում: Զանգահարեք 211, եթե բժիշկ գտնելու հարցում օգնության կարիք 

ունեք:  

 

 

Զանգահարեք 911, եթե ունեք վտանգավոր ախտանշաններ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Շնչառության 

դժվարություն 

Ճնշում կամ ցավ 

կրծքավանդակում 

Գունատ, 

մոխրագույն, 

կապտավուն 

մաշկ, 

շրթունքներ 

կամ 

եղունգներ* 

Շփոթվածություն 

կամ արթնանալու 

կամ արթուն 

մնալու 

դժվարություն 

Այլ 

վտանգավոր 

ախտանիշներ 

*Կախված մաշկի երանգից 

http://ph.lacounty.gov/covidcare

