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COVID-19. հրահանգներ սերտ շփում ունեցած 
անձանց համար 

 

 ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

 

Եթե դուք սերտ շփում եք ունեցել COVID-19-ով հիվանդի հետ և չունեք ախտանիշներ` 

 

❶    Կրեք դեմքը լավ գրկող դիմակ փակ տարածքներում 10 օր 

 

❷    Թեստավորվեք վարակակրի հետ վերջին շփումից 3-5 օր հետո   

Եթե ձեր թեստի արդյունքը դրական է, մեկուսացեք: 

Նշում: Եթե վերջին 30 օրվա ընթացքում ունեցել եք COVID-ի թեստի դրական արդյունք, ապա 

խորհուրդ չի տրվում թեստավորվել, եթե չունեք ախտանիշներ: Իմացե'ք ավելին: 

 

❸    Հետևել ձեր առողջական վիճակին 10 օր 

Եթե ախտանիշներ հայտնվեն,  անմիջապես թեստավորվեք և մնացեք տանը՝ հեռու ուրիշներից: Եթե 

ձեր թեստի արդյունքը դրական լինի, հետևեք մեկուսացման պահանջներին, որոնք ներկայացված են  

ph.lacounty.gov/covidisolation կայքէջում (հայերենը՝ այստեղ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ՍԵՐՏ ՇՓՈՒՄ ՈՒՆԵՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ 

Քանի դեռ չունեք ախտանիշներ, դուք կարիք չունեք այլ մարդկանցից հեռու մնալու: Դուք պետք է 

կատարեք հետևյալ քայլերը՝ նվազեցնելու COVID-19-ը ուրիշներին փոխանցելու վտանգը:  

Օրերը հաշվելու համար. Օր 0-ն վարակված անձի հետ ձեր վերջին շփման օրն է: 

 

Այլ մարդկանց հետ փակ տարածքներում գտնվելիս կրեք դեմքը լավ գրկող դիմակ 

մինչև 10-րդ  օրը ներառյալ: 

Սա հատկապես կարևոր է, երբ դուք գտնվում եք այնպիսի մարդկանց շրջապատում, որոնց 

համար  COVID-19-ով ծանր հիվանդանալու վտանգն ավելի մեծ է Լավագույն 

պաշտպանություն ապահովող դիմակների մասին լրացուցիչ մանրամասների համար տես՝ 

ph.lacounty.gov/masks (հայերենը՝ այստեղ): 

 

Ո՞վ է սերտ շփում ունեցած անձը 

 

Դուք համարվում եք «սերտ շփում ունեցած անձ», եթե  24 ժամվա ընթացքում 

COVID-19-ով վարակված անձի հետ 15 րոպե կամ ավելի ժամանակով գտնվել 

եք  միևնույն փակ օդային տարածքով վայրում, երբ նա վարակող է 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: 

 

Նշում: Կարող է կիրառվել «սերտ շփում ունեցած անձի» այլ սահմանում, եթե շփումը 

եղել է աշխատավայրում, դպրոցում կամ շատ մեծ փակ տարածքներում: 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVArmenian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksArmenian.pdf
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COVID-19. հրահանգներ սերտ շփում ունեցած 
անձանց համար 

 COVID-19-ի թեստավորում արեք վարակակրի հետ ձեր վերջին շփումից 3-5 օր հետո   

 Բացի այդ, խորհուրդ է տրվում թեստավորվել անմիջապես, եթե դուք կամ ձեզ հետ ապրող 

որևէ անձ, գտնվում եք/է ծանր հիվանդանալու ավելի մեծ վտանգի տակ: Եթե ձեր թեստի 

պատասխանը բացասական է եղել մինչև 3-րդ Օրը, նորից թեստավորվեք 3-ից 5-րդ Օրը՝ 

երկրորդ թեստավորումն անելով առաջինից առնվազն 24 ժամ հետո:  

 

Եթե ցանկացած պահի ձեր թեստի արդյունքը դրական լինի, դուք պետք է մնաք այլ մարդկանցից հեռու և 

հետևեք մեկուսացման պահանջներին, որոնք նշված են ph.lacounty.gov/covidisolation կայքում (հայերենը՝ 

այստեղ): Նշում. խորհուրդ է տրվում, որ հակագենի (antigen) թեստի, ներառյալ՝ ինքնուրույն արվող թեստի 

բացասական արդյունք ունենալու դեպքում կրկին թեստավորվեք. տես  FDA-ի հրահանգները թեստի 

կրկնության վերաբերյալ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Հետևեք ձեր առողջական վիճակին մինչև 10-րդ օրը ներառյալ 

Եթե ախտանիշներ են հայտնվում,  մնացեք տանը՝ հեռու ուրիշներից, թեստավորվեք և դիմեք՝ 

ստանալու  COVID-19-ի անվճար բուժում (ստորև տե'ս վանդակը): Եթե ձեր թեստի արդյունքը 

դրական է կամ եթե ձեր բժիշկը ձեզ մոտ COVID-19 է ախտորոշել, դուք պետք է հետևեք 

մեկուսացման պահանջներին, որոնք ներկայացված են ph.lacounty.gov/covidisolation կայքէջում 

(հայերենը՝ այստեղ):  

 

Եթե ձեր թեստի արդյունքը բացասական է, հետևեք Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային 

Առողջության Վարչության COVID-19 ուղեցույցին «Ճանաչեք ախտանիշները և իմացեք ինչ անել, 

եթե հիվանդ եք» կայքէջում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Եթե վերջին 90 օրվա ընթացքում ձեր COVID-19-ի թեստի պատասխանը 

եղել է դրական 
 
 

Եթե սերտ շփում եք ունեցել COVID-19-ի վարակակրի հետ՝ 

• Եթե COVID-19-ի ախտանիշներ ունեք, անմիջապես թեստավորվեք՝ 

օգտագործելով  հակագենի (antigen) թեստ:   

• Եթե COVID-19-ի ախտանիշներ չունեք՝ 

o Դուք պետք է թեստավորվեք, եթե թեստի դրական արդյունք ունեցել եք 

31-90 առաջ: Լավագույնը հակագենի թեստ օգտագործելն է:  

o Խորհուրդ չի տրվում թեստավորում, եթե դրական արդյունքով ձեր 

առաջին թեստը եղել է 30 օր առաջ կամ ավելի ուշ:  

 

Եթե ունեք ախտանիշներ, դիմեք COVID-19-ի բուժման համար  
 

COVID-19-ի բուժումը կարող է կանխել վարակման վաղ շրջանում գտնվող մարդկանց 

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: Որպեսզի պարզեք՝ արդյոք դեղամիջոցը լավ է ձեզ 

համար, խոսեք ձեր բժշկի հետ կամ զանգահարեք Հանրային Առողջության 

Հեռաառողջապահության Ծառայություն 1-833-540-0473 համարով (բաց է շաբաթը 7 օր՝  

առավոտյան 8:00-ից երեկոյան 8:30-ը), նույնիսկ եթե ձեր թեստի արդյունքը 

բացասական է: Ավելին իմանալու համար այցելեք ph.lacounty.gov/covidmedicines 

(հայերենը՝ այստեղ): 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/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/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVArmenian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#if-you-test-negative
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#if-you-test-negative
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArmenian.pdf
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ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

 

• Եթե բժիշկ գտնելու հարցում օգնության կարիք ունեք, զանգահարեք 2-1-1: 

• Աշխատակիցներ՝ 

o Տեղին հատուկ ցուցումներ հանրային առողջության հաստատությունների աշխատողների 

համար՝ Առողջապահության ոլորտի աշխատակիցներ | Շտապ օգնության 

աշխատակիցներ | Երկարատև խնամքի կենտրոններ | Չափահասների և տարեցների 

խնամքի հաստատություններ: 

o Աշխատավայրում (ոչ առողջապահության) աշխատանքը վերսկսելու պահանջներ: Տես 

«Աղյուսակ 2»-ը այստեղ՝   «COVID-19-ի հետ շփում ունեցած աշխատակիցներ. վերադարձ 

աշխատանքին»: 

• Հոգեկան առողջության աղբյուրներ՝ 

o Լոս Անջելեսի Շրջանի Հոգեկան Առողջության Վարչության (LAC DMH) Թեժ Գիծ՝ 1-800-854-

7771 հեռախոսահամարով՝ 24/7: 

o 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: 

o 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:  

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/snf/prevention/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CCFGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CCFGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
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/

