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COVID-19. մեկուսացման հրահանգներ COVID-19-ով 
վարակված անձանց համար 

 
 
Ամփոփագիր 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Եթե հարցեր ունեք, անօթևան եք և/կամ չեք կարող ապահով կերպով մեկուսանալ տանը, 
զանգահարեք Հանրային Առողջության Վարչության COVID-ի տեղեկատվական գիծ 1-833-540-0473 
հեռախոսահամարով: Օգնությունը հասանելի է ամեն օր՝ առավոտյան 8:00-ից երեկոյան 8:30-ը: 

Խնդրում ենք այցելել անգլերեն կայքէջն այստեղ՝ ph.lacounty.gov/covidisolation՝ 
ամենաթարմ տեղեկությունների համար: Տեղեկատվությունն այլ լեզվով տեսնելու 

համար էջի վերևի ձախ անկյունում սեղմեք «Translate» («Թարգմանել») և ընտրեք ձեր 
նախընտրած լեզուն: 

 

  
 

 
 

 
  

  

i. Եթե ձեր վիճակը համապատասխանում  է  մեկուսացումը 5-րդ Օրվանից հետո ավարտելու 
պայմաններին, դուք կարող եք այլևս դիմակ չկրել, եթե ունեք COVID-19-ի՝ իրար հաջորդող երկու 
թեստ՝ բացասական արդյունքներով, որոնք արվել են առնվազն մեկ օր տարբերությամբ:  

ii. Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Վարչությունը խստորեն հորդորում է, որ դուք ունենաք 
COVID-19-ի թեստի բացասական արդյունք նախքան մեկուսացումը 6-10-րդ օրն ավարտելը: Եթե 
թեստավորվում եք, լավագույնը հակագենի (antigen)  թեստ (ներառյալ՝ ինքնուրույն արվող) 
օգտագործելն է, որպեսզի խուսափեք կեղծ դրական արդյունքից:  

iii. Եթե դուք դեռ ջերմություն ունեք, մնացեք մեկուսացած մինչև անցնի 24 ժամ ձեր ջերմությունը 
իջնելուց հետո։ Եթե դուք ունեք իմունային անբավարարություն կամ ծանր հիվանդացել եք COVID-19-
ով, խոսեք բժշկի հետ այն մասին, թե երբ կարող եք գտնվել այլ մարդկանց  շրջապատում: 

Դուք կարող եք մեկուսացումն ավարտել 5-
րդ Օրվանիցii հետո, եթե՝   
• 24 ժամ ջերմություն չեք ունեցել (առանց 

ջերմիջեցնող դեղորայք օգտագործելու) 
ԵՎ 

• Չունեք այլ ախտանիշներ կամ ձեր 
ախտանիշները մեղմ են և բարելավվում 
են 

Եթե Լոս Անջելեսի Շրջանում դուք ունեք 
COVID-19՝  
 

❶ Մեկուսացեք (մնացեք տանը՝ 
հեռու մյուսներից) և 

❷ Կրեք դեմքը լավ գրկող դիմակ 
մինչև 10-րդ օրը ներառյալ և   

❸ Հայտնեք ձեզ հետ  սերտ շփում 
ունեցած անձանց,  որ նրանք 
շփվել են վարակի հետ   և պետք 
է հետևեն   սերտ շփում ունեցած 
անձանց համար հրահանգներին 
(հայերենը՝ այստեղ):  

 
Դուք համարվում եք COVID-19 ունեցող, 
եթե ունեք COVID-19-ի թեստ, որի 
արդյունքը դրական է կամ 
բուժաշխատողն ասում է ձեզ, որ ունեք 
COVID-19: 
 

Կրեք դիմակ, 
երբ այլ 
մարդկանց 
շրջապատում  
եքi 
 

ՕՐԵՐ 
Ախտանիշների հայտնվելու  կամ դրական 
արդյունքով  թեստավորման օր 

Սկսեք հաշվել մեկուսացման օրերը 

Մեկուսացումն ավարտված էiii  

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryArmenian.pdf
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 Մեկուսացեք. մնացեք տանը և մյուսներից հեռու  
Եթե դուք վարակված եք COVID-19-ով, պետք է առնվազն 5 օր մնաք տանը՝ հեռու ուրիշներից: 
Դուք պետք է մեկուսանաք, նույնիսկ եթե չունեք ախտանիշներ և/կամ եթե նախկինում պատվաստվել 
կամ վարակվել եք: Հետևեք ստորև ներկայացված մեկուսացման հրահանգներին՝ ուրիշներին 
պաշտպանելու համար:  
 
Օրերը հաշվեք հետևյալ կերպ.  

• Օր 0-ն ախտանիշների հայտնվելու առաջին օրն է:  
• Եթե դուք չունեք ախտանիշներ, Օր 0-ն այն օրն է, երբ դուք ձեր դրական արդյունքով առաջին 

թեստի համար նմուշ եք վերցրել: Եթե հետագայում ախատնիշներ են առաջացել, նորից սկսեք 
հաշվել՝ Օր 0-ն համարելով ախտանիշների հայտնվելու առաջին օր:  

 
 
Մեկուսացման ավարտ 
Դուք կարող եք ավարտել մեկուսացումը 5-րդ Օրվանից հետո (6-10-րդ օրեր), եթե՝   

• Առնվազն 24 ժամ ջերմություն չեք ունեցել առանց ջերմիջեցնող դեղորայքի օգտագործման և 
• Չունեք այլ ախտանիշներ կամ ձեր ախտանիշները մեղմ են և բարելավվում են 

 
*Նշում: Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Վարչությունը խստորեն հորդորում է, որ դուք 
ունենաք COVID-19-ի թեստի բացասական արդյունք նախքան մեկուսացումը 6-10-րդ օրն ավարտելը: 
Եթե թեստավորվում եք, լավագույնը հակագենի (antigen)  թեստ (ներառյալ՝ ինքնուրույն արվող) 
օգտագործելն է, որպեսզի խուսափեք կեղծ դրական արդյունքից:  
 
Եթե COVID-19-ի ձեր ախտանիշները չեն բարելավվում, դուք պետք է շարունակեք մեկուսանալ մինչև 
ձեր ախտանիշները բարելավվեն կամ մինչև 10-րդ օրն անցնի: 
 
Եթե ունեք ձեր իմունային համակարգը թուլացնող առողջական խնդիր կամ ծանր հիվանդացել եք 
COVID-19-ով, հնարավոր է՝ կարիք ունենաք մնալ տանը ավելի քան 10 օր: Խոսեք ձեր բժշկի հետ այն 
մասին, թե երբ կարող եք գտնվել այլ անձանց շրջապատում: 
 
Եթե ձեր COVID19-ի ախտանիշները վերադարձել կամ վատթարացել են մեկուսացումի ավարտից հետո, 
հնարավոր է, որ դուք ունեք COVID19-ի կրկնություն (հայերենը՝ այստեղ): Թեստավորվեք հակագենի 
թեստով: Եթե թեստի արդյունքը դրական լինի, ձեզ անհրաժեշտ կլինի նորից սկսել մեկուսացումը Օր 0-
ից:  Խոսեք ձեր բժշկի հետ ձեր ախտանիշների և մտահոգությունների մասին:  
  
 Կրեք դեմքը լավ գրկող դիմակ 
Մեկուսացման ընթացքում դուք պետք է կրեք բարձր պաշտպանության դիմակ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է 
սենյակում  լինել այլ մարդկանց հետ: 10 օր շարունակեք կրել դեմքը լավ գրկող դիմակ, երբ գտնվում եք 
փակ տարածքում և այլ մարդկանց շրջապատում:* 
 
*Եթե դուք բավարարում եք 5-րդ Օրվանից հետո մեկուսացումն ավարտելու չափանիշները, դուք կարող 
եք դադարեցնել դիմակ կրելը ավելի վաղ (6-10-րդ օրը), եթե ունեք COVID-19-ի՝ իրար հաջորդող երկու 
թեստ՝ բացասական արդյունքներով, որոնք արվել են առնվազն մեկ օր տարբերությամբ:    
 
Նշում: Երբ վերադառնում եք աշխատանքի, դուք պարտավոր եք  աշխատավայրում դիմակ կրել 10 
ամբողջ օր։ Տե՛ս «Վերադարձ աշխատանքի (ոչ առողջապահական ոլորտ) ամփոփիչ աղյուսակը»։ 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html#immunocompromised-state
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19Rebound.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundArmenian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
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Իմանալու համար, թե որ դիմակներն են ապահովում լավագույն պաշտպանություն, տես՝ 
ph.lacounty.gov/masks (հայերենը՝ այստեղ): 
 
 Ձեզ հետ սերտ շփում ունեցած անձանց տեղեկացրեք, որ նրանք շփվել են 
վարակակրի հետ 
Դուք պետք է ձեզ հետ սերտ շփում ունեցած անձանց տեղեկացնեք, որ, հնարավոր է, որ նրանք 
վարակված լինեն։ Նրանք պետք է քայլեր ձեռնարկեն՝ նվազեցնելու COVID-19-ի տարածումը, նույնիսկ 
եթե իրենց լավ են զգում, կամ ստացել են բոլոր պատվաստանյութերը: Այս քայլերը ներառում են դիմակ 
դնելը, թեստավորումը և իրնեց առողջությանը հետևելը:  Տրամադրեք նրանց  հրահանգները,  որանք 
հասանելի են բազմաթիվ լեզուներով ph.lacounty.gov/covidquarantine կայքէջում (հայերենը՝ այստեղ):  
 
Եթե դուք վարակվել COVID-19-ով կամ փոխանցել այն ուրիշներին աշխատավայրում կամ դպրոցում,  
խնդրում ենք տեղեկացնել այդ մասին ձեր աշխատավայրում կամ դպրոցում, որպեսզի նրանք 
կարողանան ձեռնարկել նախազգուշական միջոցառումներ, ներառյալ՝ խորհուրդ տրվող թեստավորում։ 

 
Ինչպես մեկուսանալ. պաշտպանել ուրիշներին 

• Մնացեք տանը՝ բացառությամբ երբ պիտի բուժօգնություն ստանաք 
o Եթե դուք պետք է դուրս գաք տնից՝ անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալու համար, կրեք 

դեմքը լավ գրկող դիմակ:  
o Եթե օգնության կարիք ունեք սոցիալական ծառայություններ, առաջին 

անհրաժեշտության ապրանքներ, ինչպես օրինակ՝ սնունդ և դեղորայք, գտնելու հարցում, 
զանգահարեք 2-1-1: 
 

• Առանձնացեք ձեր տան մյուս անդամներից 
o Մի՛ ընդունեք ոչ կարևոր նպատականերով այցելուների: 
o Կրեք դիմակ, եթե պետք է ձեր տան մյուս անդամների հետ գտնվեք նույն սենյակում:  

Սերտ Շփում Ունեցած Անձի՝ Կոնտակտավորի Սահմանում 
«Սերտ շփում ունեցած անձ» կամ «Կոնտակտավոր» է համարվում 
յուրաքանչյուր անձ, ով 24 ժամվա ընթացքում 15 րոպե կամ ավելի 
ժամանակով ձեզ հետ գտնվել է միևնույն փակ օդային տարածքով վայրում 
այն ժամանակ, երբ դուք վարակող եք եղել*: 
 
Փակ օդային տարածքով վայրերի օրինակներ են տները, սպասասրահները, 
ինքնաթիռները: «Ընդհանուր 15 րոպե կամ ավելի ժամանակի» օրինակ է՝ 24 
ժամվա ընթացքում անձի հետ 5 րոպե միևնույն օդային տարածքով վայրում 
առնվազն 3 տարբեր ժամանակահատվածներում գտնվելը: 
 
*Դուք համարվում եք վարակող (նշանակում է, որ կարող եք COVID-19-ը փոխանցել 
ուրիշներին)՝ սկսած ձեր ախտանիշների առաջանալուն նախորդող 2-րդ օրվանից 
մինչև այն պահը, երբ բավարարում եք մեկուսացումն  ավարտելու պահանջները:  
Եթե ձեր COVID-19-ի թեստի արդյունքը դրական է, սակայն չունեք որևէ ախտանիշ, 
ապա դուք համարվում եք վարակող ձեր թեստը հանձնելուն նախորդող 2-րդ 
օրվանից մինչև 5-րդ Օրը։ 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksArmenian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryArmenian.pdf
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o Որքան հնարավոր է օդափոխեք ձեր տունը: Բացեք պատուհանները (եթե դա անվտանգ 
է) և օգտագործեք օդափոխիչներ՝ օդը դուրս մղելու համար, կամ օգտագործեք օդը 
մաքրող սարքեր: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Կալիֆորնիայի Հանրային 
Առողջության Վարչության «Փակ տարածքներում COVID-19-ի վտանգը նվազեցնելու 
խորհուրդները»  (թռուցիկ) և CDC-ի  «Ձեր տան օդափոխության բարելավումը»  կայքէջը: 

o Եթե պետք է մյուսների հետ գտնվեք միևնույն սենյակում, փորձեք նրանցից պահպանել 6 
ոտնաչափ հեռավորություն: Հատկապես կարևոր է հեռու մնալ այն մարդկանցից, որոնց 
համար  ծանր հիվանդանալու վտանգն ավելի մեծ է: 

 
• Օգտվեք առանձին բաղնիքից/զուգարանից կամ մաքրեք և ախտահանեք ընդհանուր 

բաղնիք/զուգարանի մակերեսները յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո:  
 

• Հաճախակի լվացեք ձեր ձեռքերը օճառով և ջրով առնվազն 20 վայրկյան 
o Տե'ս «Երբ և ինչպես լվանալ ձեռքերը»: Եթե չեք կարող լվանալ ձեր ձեռքերը, օգտագործեք 

առնվազն 60% ալկոհոլ պարունակող ձեռքերի ախտահանիչ միջոց:  
 

• Կանոնավոր կերպով մաքրեք և ախտահանեք հաճախակի հպման բոլոր մակերեսները 
(առնվազն օրը 1 անգամ): 

o Օգտագործեք կենցաղային մաքրման և ախտահանման ցողիչներ կամ խոնավ 
անձեռոցիկներ: Անպայման հետևեք ապրանքի պիտակի հրահանգներին: 

 
COVID-19-ի բուժում և խնամք  

• Եթե ունեք ախտանիշներ, անմիջապես դիմեք COVID-19-ի բուժման համար, նույնիսկ եթե ձեր 
ախտանիշները մեղմ են: Բուժումը կարող է կանխել ձեր ծանր հիվանդանալը: Շատ 
մեծահասակներ և որոշ երեխաներ բավարարում են անվճար դեղամիջոցներ, ինչպես օրինակ՝ 
Paxlovid, ստանալու պայմանները: Բերանով ընդունվող դեղամիջոցները պետք է սկսել 
օգտագործել ախտանիշների հայտնվելուն հաջորդող 5 օրվա ընթացքում. այնպես որ մի' 
հետաձգեք: Խոսեք ձեր բժշկի հետ կամ զանգահարեք Հանրային Առողջության 
Հեռաառողջապահական Ծառայություն 1-833-540-0473 համարով. բաց է շաբաթը 7 օր՝  
առավոտյան 8:00-ից երեկոյան 8:30-ը: Հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք 
ph.lacounty.gov/covidmedicines (հայերենը՝ այստեղ): 

• Կապ պահպանեք  ձեր բժշկի հետ և դիմեք բժշկական օգնության համար, եթե ունեք ձեզ 
մտահոգող կամ վատթարացող ախտանիշներ: Եթե բժիշկ գտնելու հարցում օգնության կարիք 
ունեք, զանգահարեք 211, որը հասանելի է օրը 24 ժամ: 

• Զանգահարեք 911, եթե դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկը վտանգավոր նշաններ ունի: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArmenian.pdf
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Վտանգավոր նշաններ 

  
 

  

Շնչելու 
դժվարություն 

Ճնշում կամ ցավ 
կրծքավանդակում 

Գունատ, 
մոխրագույն 

կամ 
կապտավուն 

մաշկ, 
շուրթեր կամ 
եղունգներ* 

Շփոթվածություն 
կամ 

արթնանալու 
դժվարություն  

Այլ 
վտանգավոր 

ախտանիշներ 

* կախված մաշկի երանգից 
 
Սթրեսի հաղթահարում 

• Եթե ցանկանում եք զրուցել որևէ մեկի հետ ձեր հոգեկան առողջության մասին, կապ 
հաստատեք ձեր բժշկի հետ կամ զանգահարեք Լոս Անջելեսի Շրջանի Հոգեկան Առողջության 
Վարչության Կենտրոնի Թեժ Գիծ (800) 854-7771 հեռախոսահամարով՝ 24/7։  

• Հոգեկան առողջության և ինքնազգացողության տեղական աղբյուրները հասանելի են  Լոս 
Անջելեսի Շրջանի Հոգեկան Առողջության Վարչության COVID-19-ի կայքէջում  և 211LA-ի 
կայքէջում՝  211la.org/resources/subcategory/mental-health: 

• Հավելյալ տեղեկություները, ներառյալ ճգնաժամային թեժ գծերի ցանկը, հասանելի են CDC-ի 
«Սթրեսի հաղթահարում» կայքէջում։ Լոս Անջելեսի Շրջանի բնակիչներին հասանելի է  անվճար 
iPrevail.com կայքէջը՝ հոգեկան առողջության առցանց աղբյուր անգլերենով և իսպաներենով: 
Տարբերակների մեջ մտնում են ըստ պահանջի զրույց վերապատրաստված Գործընկեր-
Մարզիչների (Peer Coaches) հետ, համայնքային աջակցության խմբեր և ինքնուրույն ուսուցման 
դասընթացներ` օգնելու հաղթահարել կյանքի ամենօրյա սթրեսային գործոնները:  

 
Լրացուցիչ աղբյուրներ 

• ph.lacounty.gov/media/coronavirus/  կայքէջ՝ տարբեր լեզուներով ներկայացվող աղբյուրներով: 
• Կալիֆորնիայի Զբաղվածության Զարգացման Վարչության կայքէջ: 
•  COVID-19-Ի Հետ Կապված Անվտանգության Աշխատողների Իրավունքները Կալիֆորնիայում 

գրքույկ (հայերենը՝ այստեղ): 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://dmh.lacounty.gov/covid-19-information/
https://211la.org/resources/subcategory/mental-health
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html
https://lacounty.iprevail.com/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs/disability-paid-family-leave.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet-armenian.pdf
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