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COVID-19․ դիմակներ 
Այս փաստաթուղթը այլ լեզուներով կամ կայքի ձևաչափով տեսնելու համար այցելեք ph.lacounty.gov/masks 

Այս ուղեցույցի վերջին տարբերակը տեսնելու համար խնդրում ենք ստուգել ph.lacounty.gov/masks 
կայքէջը: 

Լոս Անջելեսի Շրջանում դիմակ կրելը պահանջվում է փակ տարածքներով որոշ վայրերում և խստորեն 
հորդորվում է այլ  վայրերում: Տե'ս «Դիմակ կրելու կանոններ և հորդորները»:  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
• Որպեսզի դիմակն արդյունավետ լինի, այն պետք է և դեմքը լավ գրկի, և լավ զտի:

o Դեմքը լավ գրկելը նշանակում է, որ դիմակը ծածկում է ձեր բերանը և քիթը և կիպ նստում է ձեր
դեմքի երկու կողմերին և քթին:

o Լավ զտումը նշանակում է, որ այն նյութը, որից պատրաստված է դիմակը, լավ է արգելափակում
վիրուսի թափանցումը: Կարող եք լավ զտում ապահովել՝ կրելով մի քանի շերտից բաղկացած և
որոշակի նյութերից պատրաստված դիմակ:

Չնայած, որ բոլոր դիմակները ապահովում են որոշակի մակարդակի պաշտպանություն՝ դեմքը լավ գրկող 
շնչառական դիմակները (օրինակ՝ N95,  KN95 և KF94) ապահովում են լավագույն պաշտպանությունը: 

ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ Է ԴԻՄԱԿ ԿՐԵԼԸ ԴԱՆԴԱՂԵՑՆԵԼ COVID-19-Ի ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ 
COVID-19-ը տարածվում է, երբ վարակված անձը արտանետում է վիրուս պարունակող շնչառական կաթիլներ 
և շատ փոքր մասնիկներ: Այդ կաթիլները և մասնիկներն այնուհետև կարող են 
ներշնել այլ անձինք, կամ դրանք կարող են հայտնվել նրանց աչքերում, քթում կամ 
բերանում: 

• Դիմակներն օգնում են կանխել COVID-19-ի տարածումը: Դրանք
պաշտպանում են ուրիշներին՝ պահելով այն կաթիլներն ու մասնիկները,
որոնք դուք արտաշնչում, հազում կամ փռշտում եք: Եվ եթե դիմակը կիպ
գրկում է ձեր դեմքը և լավ է զտում, այն պաշտպանում է ձեզ ներս շնչելուց
ուրիշների կողմից փոխանցվող մասնիկները:

• Շնչառական սարքերը (respirators) (այսինքն՝ հատուկ զտիչ դիմակներ, ինչպես օրինակ՝ ՝ N95,
KN95 և KF94) ապահովում են ամենալավ պաշտպանությունը: Դրանք շատ լավ են զտում և կիպ գրկում
են ձեր դեմքը, հետևաբար՝ պաշտպանում են ձեզ ուրիշների կողմից փոխանցվող մասնիկներից:
Դրանք նաև պաշտպանում են ուրիշներին՝ պահելով այն կաթիլներն ու մասնիկները, որոնք դուք
արտաշնչում, հազում կամ փռշտում եք:

ԿԱՐԵՎՈՐ ՔԱՅԼԵՐ՝ ԴԻՄԱԿ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
Իմացեք, թե որ դիմակներն են ամենալավը  պաշտպանում COVID-19-ից։ 

• Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է լավագույն պաշտպանություն, կրեք դեմքը լավ գրկող շնչառական սարք
(respirator): Եթե շնչառական սարքը տարբերակ չէ, ապա հաջորդ լավագույն տարբերակը կրկնակի
դիմակ (բժշկական դիմակի վրայից՝ լավ տեղավորվող կտորից դիմակ) կամ դեմքը լավ գրկող
բժշկական դիմակ կրելն է:

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://ph.lacounty.gov/masks
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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Ընտրեք դիմակ, որը՝ 
1. Լավ է նստում դեմքին: Այն պետք է կիպ գրկի ձեր քիթը և կզակը՝ չթողնելով բացեր դեմքի

կամ քթի շրջանում, ԵՎ
2. Լավ զտում է ԵՎ
3. Կրելը հարմարավետ է ձեզ համար:

Տե՛ս CDC-ի «Դիմակների և շնչառական դիմակների տեսակներ» և Կալիֆորնիայի Հանրային Առողջության 
Վարչության «Ստացեք առավելագույն պաշտպանություն դիմակ կրելուց» և  «Դիմակներ երեխաների համար. 
խորհուրդներ և աղբյուրներ» էջերը: 

Կարդացեք Հանրային Առողջության Վարչության թերթիկը՝ «Կարևոր քայլեր՝ դիմակ ընտրելու համար»: 

ԴԻՄԱԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
Շնչառական սարքեր/դիմակներ (ինչպես օրինակ՝ N95, KN95 և KF94) 
Շնչառական սարքերը/դիմակները (respirators) հատուկ դիմակներ են, որոնք նախատեսված 
են շատ փոքր մասնիկները զտելու համար, ներառյալ այն վիրուսը, որն առաջացնում է 
COVID-19: Կան շնչառական սարքերի բազմաթիվ տեսակներ: 

• N95 շնչառական սարքերը/դԻմակները մեկանգամյա օգտագործման
շնչառական դիմակներ են, որոնք նախատեսված են օդում գտնվող մասնիկների
առնվազն 95%-ը զտելու համար:  Դրանք կարգավորվում են և՛ Սննդի և
Դեղամիջոցների  Վարչության (FDA) կողմից (եթե վաճառվում են բժշկական նպատակներով), և՛
CDC-ի՝ Աշխատանքային Անվտանգության և Առողջության Ազգային Ինստիտուտի (NIOSH)
կողմից: NIOSH-ի կողմից հաստատված շնչառական սարքերի  ցանկը կարելի է գտնել «NIOSH-ի
կողմից հաստատված՝ մասնիկներ զտող դեմքի շնչառական սարքեր» էջում: Cal/OSHA-ն
պահանջում է, որ առողջապահական ոլորտի աշխատողները, որոնք կրում են N95-ներ,
«համապատասխանության թեստ այնցկացնենլ»՝ գտնելու N95-ի ճիշտ մոդելը, ձևը և չափը:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես FDA-ի  «N95 շնչառական սարքերը»:

• KN95 շնչառական սարքերը/ դիմակները նման են N95-ներին, սակայն պատրաստված են
չինական չափանիշներին համապատասխան: KN95-ները չեն կարգավորվում NIOSH-ի կողմից: Այս
դիմակները գրեթե միշտ ունեն ականջի լարեր և նման են «բադի կտուցի»: Իմացեք, որ Միացյալ
նահանգներում վաճառվող KN95-ների շուրջ 60%-ը կեղծ է: Եթե դուք որոշում եք օգտագործել
KN95 դիմակ, խորհուրդ է տրվում գտնել այնպիսի դիմակ, որը գնահատվել է Անձնական
Պաշտպանության Տեխնոլոգիաների Ազգային Լաբորատորիայի կողմից (NPPTL), և պարզվել է, որ
ունի նվազագույնը 95% կամ ավելի բարձր «զտման արդյունավետություն»: 

Իմացեք՝ որ դիմակներն են ապահովում լավագույն պաշտպանություն COVID-19-ից 

Լավագույն Ավելի Լավ  Լավ Վատ 
Դեմքը լավ գրկող 
շնչառական դիմակներ, 
ինչպես օրինակ՝ 

• N95
• KN95
• KF94

• Կրկնակի դիմակ
(բժշկական դիմակ,
կտորե դիմակ)

• Բժշկական դիմակ՝
ամրակով կամ
հանգույցի ու
պարտակելու միջոցով
ամրացված

• Դեմքը լավ գրկող
կտորե դիմակ, որը
կազմված է  մի քանի
շերտից՝  ներառյալ
սինթետիկ ոչ
հյուսված գործվածքի
շերտ(եր)ը
(ինչպիսին է
հալեցված
պոլիպրոպիլենը)

• Բժշկական դիմակ՝
չամրացված

• Ցանկացած կտորե
դիմակ՝ առանց
զտիչի կամ
սինթետիկ ոչ
հյուսված նյութի
շերտի

• Գլխաշորեր
(բանդանա)

• Զանգապաններ
(gaiters)

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/communication/print-resources/Important-Steps-to-Choosing-Mask.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018129
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-and-face-masks#s3
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
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• KF94 Շնչառական Սարքերը/ Դիմակները պատրաստված են Հարավային Կորեայի
չափանիշներին համապատասխան և չեն կարգավորվում NIOSH-ի կողմից: Դրանք ունեն կողային
փականներ և ավելի ուղղանկյուն հորիզոնական «նավակի» ձև՝ N95/KN95-ի համեմատ: Դրանք
հաճախ ունենում են ականջալարերի հանգույցներ: Դրանք համապատասխանում են դեմքի ձևերի
և չափերի ավելի լայն շրջանակի: Դրանք նախատեսված են օդում գտնվող մասնիկների առնվազն
94% զտելու համար:

Շնչառական սարքերը/դիմակները, որոնք լավ են ծածկում և կիպ գրկում են ձեր դեմքը, ձեզ ավելի 
լավ են պաշտպանում, քան միայն կտորե դիմակը կամ բժշկական դիմակը: Դրանք կարող են ավելի քիչ 
հարմարավետ լինել, որովհետև ավելի լավ են զտում և ավելի ամուր են գրկում դեմքը: 

• Շնչառական դիմակ ընտրելիս նայեք, թե որքան լավ է այն գրկում ձեր դեմքը և ընթերցեք
արտադրողի հրահանգները: Այդ հրահանգները պետք է ներառեն տեղեկատվություն շնչառական
դիմակը կրելու, պահպանելու և մաքրելու կամ պատշաճ կերպով հեռացնելու վերաբերյալ:

• Լավ գործելու համար շնչառական դիմակները պետք է կիպ գրկեն ձեր դեմքը: Գտեք ձեր ճիշտ
չափսը, ձևը և տեսակը:

o Գլխի հետևով ձգվող լարեր ունեցող շնչառական դիմակներն ավելի լավ են գրկում դեմքը,
քան ականջալարեր ունեցող դիմակները:

o Շնչառական դիմակները, հնարավոր է, որ կիպ չգրկեն դեմքը, եթե ձեր դեմքին ունեք մազեր:
o Եվ KN95, և KF94 դիմակները հասանելի են «երեխաների»  (“child”) կամ «շատ փոքր» (“extra

small”) չափսերով, ինչի շնորհիվ դրանք լավ տարբերակ են 2 տարեկան և ավելի բարձր
տարիքի երեխաների համար:

o Տարբեր ձևերի և չափսերի շնչառական դիմակները համապատասխանում են տարբեր
մարդկանց: Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի փորձել մի քանի տեսակի դիմակներ,
մինչև գտնեք մեկը, որն ամուր գրկում է ձեր դեմքը, և ձեզ համար հարմար է այն կրելն, ու
ձեզնից չի պահանջելու անընդհատ դիպչել դրան և ուղղել:

• Ստուգեք դիմակի ամրությունը յուրաքանչյուր անգամ այն կրելիս: Տե՛ս NIOSH-ի հրահանգները՝
ինչպես կրել, հանել և ստուգել շնչառական դիմակների ամրությունը:

• Եթե ունեք շնչելու դժվարություններ, խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ՝ նախքան շնչառական
սարք/դիմակը կրելը:

• Մի՛ կրեք N95/KN95 այլ դիմակի հետ միաժամանակ (այսինքն՝ մի կրեք կրկնակի դիմակ):
• Զգուշացեք կեղծ շնչառական սարքերից, քանի որ դրանք, հնարավոր է՝ չկարողնան ապահովել

խոստացված պաշտպանությունը: Իսկական շնչառական դիմակներն ունեն որոշակի տպագրված
նշաններ. տե՛ս համապատասխան N95 նշանները և KN95 նշանները:

o Խորհուրդներ NIOSH-ի կողմից՝ կեղծ ապրանքներ վաճառող կայքերի նախազգուշական
նշանների և կեղծ չափանիշների կամ հաստատման նշանների վերաբերյալ (ներառում է
օգտակար լուսանկարներ):

o CDC-ի՝ «Գործոններ, որոնք պետք է հաշվի առնել, երբ նախատեսում եք գնել շնչառական
սարքեր այլ երկրից»:

Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս CDC-ի «Շնչառական սարքերը»: 

  __________________________________________________________________________________ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/images/infographics/N95-Infographic-Mask-Labeling.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/AdditionalTips.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/AdditionalTips.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html#respirators
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Բժշկական դիմակներ 
Նաև կոչվում են վիրաբուժական, բժշկական գործողությունների, գործողությունների 
մեկանգամյա օգտագործման դիմակներ կամ ատամնաբուժական դիմակներ: Դրանք 
ներառում են մեկանգամյա օգտագործման՝ դեմքը թույլ գրկող դիմակների տարբեր 
տեսակներ: 

• Փնտրեք դիմակ, որն ունի քթի հատվածում լար և պատրաստված է առնվազն
երեք շերտ ոչ հյուսված կամ մանված (spun bound) և հալեցված գործվածքից,
որոնք հաճախ պատրաստված են պոլիպրոպիլենից:

• Բարելավեք դիմակի ամրությունը՝ կապելով դիմակի ականջալարերը և պարտակելով դիմակի
ավելորդ մասը  դրանց  հանգույցների տակ(տե՛ս տեսանյութը) կամ օգտագործելով դիմակի
ամրակ:

• Բարելավեք դիմակի ամրությունը ԵՎ զտումը՝ կրելով այն դեմքը լավ գրկող կտորե դիմակի
ՏԱԿԻՑ (տե՛ս Կրկնակի դիմակը):

• Բժշկական դիմակները պետք է կայուն լինեն հեղուկների նկատմամբ։
o Խորհուրդ. ստուգեք ձեր դիմակը՝ առջևի մասին ավելացնելով մի կաթիլ ջուր: Ջուրը

չպետք է ներծծվի դիմակի մեջ։ Այն պետք է ձևավորի ջրային գնդեր մակերեսի վրա:
• Հետևեք դիմակը կրելու, պահպանելու և մաքրելու կամ պատշաճ կերպով հեռացնելու

վերաբերյալ արտադրողի ցուցումներին: Մի՛ կրեք դիմակ, եթե այն թաց կամ կեղտոտ է:

Ծանոթություն: Մեկանգամյա օգտագործման որոշ դիմակներ մշակված և փորձարկված են՝ ցույց տալու 
համար, որ դրանք գործում են որոշ չափորոշիչների համաձայն: Սա ներառում է Փորձարկման և Նյութերի 
Արտադրության Ամերիկյան Միության (ASTM) F2100 կամ F3502 չափորոշիչները: Լավագույն 
պաշտպանություն ապահովող դիմակներն ունեն մասնիկների զտման առնվազն 95% արդյունավետություն: 
Փնտրեք այնպիսի դիմակ, որը ստուգվել է որակավորված երրորդ կողմի լաբորատորիայի կողմից: 

 __________________________________________________________________________________ 

Կտորե դիմակներ 
Կտորե դիմակները (հայտնի՝ նաև որպես բազմակի օգտագործման դիմակներ) լավ են 
գործում, եթե ամուր գրկում են դեմքը և պատրաստված են հատուկ նյութերից, որոնք 
զտում են փոքր մասնիկները: 

Ավելի լավ պաշտպանության համար բժշկական դիմակի ՎՐԱՅԻՑ կրեք կտորե դիմակ 
(տե՛ս Կրկնակի դիմակը): 

• Լավ կտորե դիմակներն ունեն՝
o Երեք կամ ավելի շերտ:  Դրանք պետք է ունենան ամուր հյուսված գործվածքի առնվազն

երկու շերտ, ինչպես նաև ոչ հյուսված գործվածքի մեկ (կամ մի քանի) շերտ: Ոչ հյուսված
գործվածքի շերտը կարող է լինել դիմակի զտիչ-ներդիր կամ սինթետիկ գործվածք,
ինչպիսին է հալեցված պոլիպրոպիլենը:

o Քթի վրայով անցնող մետաղյա լար՝ քթի շրջանում բաց հատվածները նվազեցնելու
համար:

o Կարգավորվող ականջի օղակներ կամ ամրակներ, որոնք պտտվում են գլխի շուրջը`
դեմքի վրա բացերը նվազեցնելու համար:

• Այս հատկանիշները չունեցող կտորե դիմակները, ինչպիսիք են՝ երկշերտ բամբակյա դիմակները,
գլխաշորերը կամ զանգապանները,  ամենաանապահովն են:

• Կտորե դիմակները կարելի է լվանալ և կրկին օգտագործել։ Անպայման կարդացեք դիմակի
խնամքի ցուցումները։ Որոշ կտորե դիմակներ դառնում են ավելի քիչ արդյունավետ, երբ
լվացվում կամ չորացվում են:

Ծանոթություն: Որոշ կտորե դիմակներ մշակված և փորձարկված են՝ ցույց տալու համար, որ դրանք 
մշտապես արդյունավետ են գործում: Փորձարկման և Նյութերի Արտադրության Ամերիկյան Միությունը 
(ASTM) սահմանել է դեմքի պաշտպանիչ ծածկոցների, ներառյալ կտորե («բազմակի օգտագործման») 
դիմակների չափորոշիչներ (ASTM F3502): Մասնիկների զտման համար ASTM F3502-ի «2-րդ մակարդակ» 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0
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դասակարգված դիմակներն ավելի լավ պաշտպանություն են ապահովում, քան «1-ին մակարդակ» 
դասակարգված դիմակները: Լավագույն պաշտպանություն ապահովող դիմակներն ունեն մասնիկների 
զտման առնվազն 95% արդյունավետություն: Եթե մտածում եք գնելու մասին կտորե դիմակ, որը չի 
հաստատվել ASTM-ի կողմից, փնտրեք այնպիսի դիմակ, որը ստուգվել է որակավորված երրորդ կողմի 
լաբորատորիայի կողմից: Վաճառվող որոշ դիմակների վարկանիշները հրապարակված են CDC-ի «Դեմքի 
պաշտպանիչ ծածկոցներ և աշխատավայրի դիմակներ/ավելի պաշտպանիչ դիմակներ» (Workplace 
Performance/Performance Plus Masks) կայքէջում: 

ԻՆՉՊԵՍ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ ՁԵՐ ԴԻՄԱԿԻ ԱՄՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶՏՈՒՄԸ 
• Կրեք քթի հատվածում լարերով դիմակ:

Օգտագործեք դիմակի տեղադրիչ կամ ամրակապ. այս սարքերը կրում
են կտորե կամ վիրաբուժական դիմակի վրայից՝ եզրերից արտահոսքը
նվազեցնելու համար:

• Ականջի օղակները կապեք դիմակի եզրին մոտ և թաքցրեք ավելորդ
մասը դրանց տակ, որպեսզի բաց տեղեր չմնան։ Տե՛ս «Կապել և
պարտակել» տեսանյութ։

• Երեխաների համար օգտագործեք ավելի փոքր դիմակ, որը նրանց ավելի
համապատասխան է:

• Դեմքի մազերի որոշ տեսակներ, ինչպես օրինակ՝ մորուքը, կարող են
դժվարացնել, որ դիմակը ծածկի դեմքը: Մորուք ունեցող մարդիկ կարող են կտրել այն, օգտագործել
դիմակի չափսակարգավորիչ/ամրակապ կամ կրկնակի դիմակ:

Խուրհուրդներ՝ ստուգելու համար՝ արդյո՞ք ձեր դիմակը համապատասխանում է 
• Ստուգեք, թե արդյո՞ք բաց տեղեր կան` ձեռքերը դնելով դիմակի արտաքին եզրերին, և զգացեք օդի

ցանկացած արտահոսք: Համոզվեք, որ ձեր աչքերին մոտ գտնվող մասերից կամ դիմակի կողքերից օդի
հոսք չկա։

• Եթե դիմակը լավ է գրկում դեմքը, դուք կզգաք, թե ինչպես է տաք օդը գալիս դիմակի առջևից, և
հնարավոր է, որ յուրաքանչյուր շնչառության ընթացքում կարողանաք տեսնել, թե ինչպես է դիմակի
կտորը հետ ու առաջ շարժվում։

• Եթե ստիպված եք անընդհատ ուղղել ձեր դիմակը, հնարավոր է, որ այն լավ չի համապատասխանում:
Նկատի ունեցեք փորձել տարբեր տեսակների կամ չափսերի դիմակներ:

Երկու դիմակ կրելը կամ “կրկնակի դիմակավորում” 
Կրկնակի դիմակ կրելն այն է, որ բժշկական դիմակի վրայից կրում եք դեմքը 
լավ գրկող կտորե դիմակ։ Սա օգնում է, որ դիմակն ավելի ամուր նստի դեմքին 
և ավելացնում է պաշտպանության լրացուցիչ շերտ(եր): 

Կարևոր նշում՝ 
• Կրկնակի դիմակ կրելը արդյունավետ չէ երկու բժշկական դիմակների

դեպքում, քանի որ դրանք չափազանց թույլ են:
• Շնչառական սարքերը (respirators) չպետքէ կրել երկրորդ դիմակի հետ միասին, քանի որ դա

խոչընդոտում է դիմակի ամրությանը:
• Եթե փորձում եք կրկնակի դիմակ կրել կամ այլ եղանակներ գտնել, որոնք կօգնեն, որ ձեր դիմակը լավ

գրկի դեմքը, համոզվեք, որ դեռ կարող եք հանգիստ շնչել և որ ձեր տեսողությանը այն չի խանգարում:
Սկզբում փորձեք տանը:

Տե՛ս CDC-ի «Դիմակների օգտագործումը և խնամքը» և «Առավելագույնին հասցնելը կտորե և բժշկական 
գործողությունների համար նախատեսված դիմակների ամրությունը՝ արդյունավետությունը բարձրացնելու և 
SARS-CoV-2-ի փոխանցումն ու դրա հետ շփումը նվազեցնելու համար, 2021» կայքէջերը: 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://youtu.be/UANi8Cc71A0
https://youtu.be/UANi8Cc71A0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Feffective-masks.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
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ՈՎՔԵՐ ՉՊԵՏՔ է ԴԻՄԱԿ ԿՐԵՆ 
Հետևյալ մարդիկ չպետք է դիմակ կրեն․ 

• 2 տարեկանից փոքր երեխաները։ 2-ից 8 տարեկան երեխաների մեծ մասը կարող է ապահով
կերպով դիմակ կրել մեծահասակների հսկողությամբ:

• Մարդիկ, ովքեր չեն կարող ապահով կերպով դիմակ կրել, ինչպիսիք են՝ անգիտակից վիճակում
գտնվող, անգործունակ անձինք, կամ այն անձը, որը առանց օգնության չի կարողանում դիմակը
հանել:

• Մարդիկ, որոնք աշխատում են այնպիսի իրավիճակներում, երբ դիմակը կարող է վտանգ
ստեղծել, ինչպես սահմանված է  տեղական, նահանգային և դաշնային կարգավորող մարմինների
կողմից կամ աշխատավայրի անվտանգության ուղեցույցներում:

• Յուրաքանչյուր անձ, ում բուժաշխատողը կարգադրել է դիմակ չկրել։ Եթե նրանց աշխատանքը
ներառում է կանոնավոր շփում ուրիշների հետ, ապա քանի դեռ նրանց տարիքն ու առողջական
վիճակը թույլ է տալիս, նրանք պետք է կրեն չսահմանափակող այլընտրանք, օրինակ` դեմքի վահան`
շղարշով, որն ամուր գրկում է կզակը (տե՛ս Կալիֆորնիայի Հանրային Առողջության Վարչության
«Դեմքի վահանները»)։

Ծանոթություն: Լուրջ առողջական խնդիրներ 
Լուրջ բժշկական խնդիրներ ունեցող մարդիկ, ներառյալ ասթմա ունեցողները, կարող են և պետք է դիմակ 
կրեն, եթե իրենց բժիշկի կողմից ցուցված չէ այն չկրել։ Դիմակ կրելը չի նվազեցնում մարդուն թթվածնի 
մատակարարումը կամ չի առաջացնում ածխաթթու գազի կուտակում: Եթե դուք կամ մեկը, ում մասին հոգ եք 
տանում, լուրջ առողջական խնդիր և դիմակ կրելու հետ կապված մտահոգություններ ունեք, խոսեք ձեր բժշկի 
հետ: Նա ձեզ հետ կքննարկի օգուտներն ու հնարավոր վտանգները: 

ՀԱՏՈՒԿ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԿԱՄ ՈՐՈՇԱԿԻ 
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ 
Թափանցիկ դիմակները կամ թափանցիկ պլաստիկ վահանով դիմակները այլընտրանքային 
դիմակ են այն մարդկանց համար, ովքեր շփվում են հետևյալ մարդկանց հետ կամ իրենք են 
այդպիսի անձինք. 

• Խուլ կամ լսողության խանգարում ունեցող մարդիկ
• Կարդալ սովորող երեխաների կամ աշակերտներ
• Նոր լեզու սովորող մարդիկ
• Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ
• Մարդիկ, որոն կարիք ունեն տեսնելու բերանի ճիշտ ձևը, որպեսզի կարողանան

արտաբերել համապատասխան ձայնավոր հնչյունը:
Հասանելի են FDA-ի կողմից ընդունված դիմակներ, որոնք թափանցիկ են կամ ունեն թափանցիկ վահան: Եթե 
դուք օգտագործում եք այս տեսակի դիմակ, համոզվեք, որ դուք կարող եք հեշտությամբ շնչել և որ դիմակի 
ներսում ավելորդ խոնավություն չի հավաքվում: 
Դիմակների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար, ներառյալ՝ 
խուլ կամ թույլ լսողություն ունեցողների, տես CDC-ի՝  «Դիմակներ. հատուկ նկատառումներ» բաժինները: 

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Հիվանդությունների Վերահսկման և Կանխարգելման (CDC) և Կալիֆորնիայի նահանգային՝ դիմակ կրելու 
ուղեցույցների կայքէջեր՝ 

• CDC-ի՝ «Դիմակների և շնչառական սարքերի տեսակները»
• CDC-ի՝ «Դիմակների օգտագործումն ու խնամքը»
• CDPH-ի՝ «Ստացեք առավելագույն պաշտպանություն դիմակ կրելուց»
• CDC/NIOSH-ի՝ «Շնչառական սարքերի միջոցով պաշտպանության մասին տեղեկատվության

վստահելի աղբյուր» (տեղեկատվություն շնչառական սարքերի մասին)

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/faceshield_handout.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Feffective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Feffective-masks.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource.html
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Հղումներ՝ 

• CDC/NIOSH-ի՝ «Դեմքի պաշտպանիչ ծածկոցներ և աշխատավայրի դիմակներ/ավելի պաշտպանիչ
դիմակներ»

• CDC-ի տեսանյութ՝ «Ցուցումներ՝ բժշկական դիմակները դեմքին տեղավորելը բարելավելու
համար» (հանգուցելու և պարտակելու միջոց)

• CDC/NIOSH-ի՝ «Ինչպես շնչառական սարքը դնել դեմքին, և ինչպես այն հանել» (PDF)
• CDC/NIOSH-ի՝ «Ամրության ստուգում՝ օգտագործողների համար» (PDF)
• CDC/NIOSH-ի՝ «Համապատասխանության ստուգում» (PDF)
• CDC-ի հետազոտություն՝ «Առավելագույնին հասցնելը կտորե և բժշկական գործողությունների

համար նախատեսված դիմակների ամրությունը՝ արդյունավետությունը բարձրացնելու և SARS-
CoV-2-ի փոխանցումն ու դրա հետ շփումը նվազեցնելու համար» 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0%20
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0%20
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
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