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Լոս Անջելեսի Շրջան 

Ե՞ՐԲ ՊԵՏՔ Է ԴՈՒՔ ԴԻՄԱԿ ԿՐԵՔ 

 

Ստորև ամփոփ ներկայացված են Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Վարչության՝ հանրային փակ 

վայրերում դիմակ կրելու պահանջներն* ու հորդորները:  

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս ամփոփ նկարագիրը նախատեսված է հանրության լայն շրջանակի համար: 

Այն նախատեսված չէ աշխատողների համար (տես էջ 2-ը):  

 

ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է փակ տարածքներում կրեք դեմքը լավ գրկող դիմակ՝ 

• Եթե պահանջվում է տվյալ վայրերում, ներառյալ՝  որոշ բիզնեսներում, դպրոցներում և 

աշխատավայրերում: 

• Եթե դա պահանջվում է Հանրային Առողջության կողմից՝ բռնկումը կառավարելու համար, 

ներառյալ՝ աշխատատեղերում և հավաքատեղիներում: 

• Եթե դուք ունեք COVID-19 և մինչև մեկուսացման ավարտը պետք է լինեք այլ մարդկանց հետ, 

ներառյալ՝ երբ դուք տանն եք: Եթե դուք իրավասու եք դադարեցնել մեկուսացումը, շարունակեք դիմակ 

կրել այլ մարդկանց հետ լինելիս  6-րդ Օրվանից մինչև 10-րդ Օրը: Բացառություն է, երբ դուք ունեք 

առնվազն մեկ օր տարբերությամբ արված իրար հաջորդող երկու թեստ, որոնց արդյունքը բացասական 

է. այս դեպքում դուք դիմակ կրելու կարիք չունեք: Հետևեք մեկուսացման բոլոր հրահանգներին 

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

ՆՇՈՒՄ: Այն աշխատողները, որոնք COVID-19-ով վարակվելուց հետո վերադառնում են աշխատանքի, 

աշխատավայրում այլ մարդկանց հետ լինելիս պետք է կրեն դեմքը լավ գրկող դիմակ մինչև 10-րդ օրը 

ներառյալ։  

ԽՍՏՈՐԵՆ ՀՈՐԴՈՐՎՈՒՄ Է փակ տարածքներում կրել դեմքը լավ գրկող դիմակ՝ 

(Տե'ս վերևում «Դուք պետք է դիմակ կրեք» բաժինը, եթե դիմակ կրելը պահանջվում է) 
 

• Եթե դուք սերտ շփում եք ունեցել COVID-19-ով հիվանդի հետ՝ շփում ունենալու վերջին օրվանից 

հետո 10 օր:  Սա հատկապես կարևոր է, երբ դուք գտնվում եք այն մարդկանց շրջապատում, որոնց 

համար COVID-19-ով ծանր հիվանդանալու  վտանգն ավելի մեծ է: Հետևեք սերտ շփումների համար 

բոլոր ցուցումներին ph.lacounty.gov/covidcontacts կայքում (հայերենը՝ այստեղ):  

• Եթե ծանր հիվանդանալու վտանգը ձեզ համար մեծ է, հատկապես երբ գտնվում եք մարդաշատ կամ 

վատ օդափոխությամբ վայրերում: Կրեք ձեր ամենալավ պաշտպանող դիմակը, ինչպես օրինակ՝ 

շնչառական միջոց (respirator՝ N95, KN95, KF94):  

• Բուժհաստատություններում, որտեղ այցելում եք կամ բուժվում եք: 

• Բոլոր տեսակի հանրային փոխադրամիջոցներում,  ներառյալ՝ գնացքները, ավտոբուսները, 

երթուղային ավտոբուսները, տաքսիները, համատեղ երթևեկելու միջոցները (ride-share) և բժշկական 

փոխադրամիջոցները: 

• Բոլոր փոխադրամիջոցների կայաններում, ներառյալ՝ օդանավակայանի և ավտոբուսի 

տերմինալները, երկաթուղային և մետրոյի կայարանները, նավահանգիստները և այլ փակ 

նավահանգստային տերմինալներ կամ ցանկացած այլ փակ տարածք, որը ծառայում է որպես 

փոխադրամիջոցների կայան: 

Փակ տարածքներում դիմակ կրելը՝ ԸՍՏ ՁԵՐ ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՆ 

(Տե'ս վերևում «Դուք պետք է դիմակ կրեք» բաժինը, եթե դիմակ կրելը պահանջվում է) 

• Նահանգային և տեղական ուղղիչ հիմնարկներում և կալանավայրերում  

• Անօթևանների և արտակարգ իրավիճակների ապաստարաններում  

• Հանրային ցանկացած այլ  փակ վայրում: 

 

Ոչ ոքի չեն կարող արգելել դիմակ կրել որևէ գործողություն կատարելու կամ բիզնես կենտրոն 

մտնելու համար։ 
 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVArmenian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryArmenian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask


Los Angeles County Department of Public Health 

ph.lacounty.gov/masks  
When to Wear a Mask 4/6/23 (Armenian) 
 

Լոս Անջելեսի Շրջան 

Ե՞ՐԲ ՊԵՏՔ Է ԴՈՒՔ ԴԻՄԱԿ ԿՐԵՔ 

 

* Կան որոշ մարդիկ, որոնք չպետք է դիմակ կրեն, օրինակ՝ 2 տարեկանից փոքր երեխաները, որոշակի 

հիվանդություններ կամ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, ինչպես նաև այն մարդիկ, որոնց բուժաշխատողը 

խորհուրդ է տվել դիմակ չկրել։ Դեմքը պաշտպանելու այլընտրանքային տարբերակների մասին մանրամասների և 

տեղեկատվության համար տե՛ս՝ «Ով չպետք է դիմակ կրի» և «Հատուկ նկատառումներ հաղորդակցման 

դժվարություններ կամ որոշակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար»: 
 

 

 Աշխատողներ 

Աշխատավայրում գործատուներից պահանջվում է հետևել Cal/OSHA-ի «COVID-19-ի կանխարգելում. ոչ 

արտակարգ իրավիճակների կանոնակարգ»-ին կամ որոշ աշխատավայրերում՝ Cal/OSHA-ի «Օդակաթիլային 

միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների (ATD) չափանիշներ»-ին: Cal/OSHA-ն որոշակի իրավիճակներում 

աշխատողների համար ունի դիմակ կրելու ավելի պաշտպանիչ կանոններ: Օրինակերը ներառում են՝ 

• Այն աշխատողները, որոնք COVID-19-ով վարակվելուց հետո վերադառնում են աշխատանքի, 

աշխատավայրում պարտավոր են կրել դեմքը լավ գրկող դիմակ այլ մարդկանց հետ լինելիս մինչև 10-րդ 

օրը ներառյալ։ 

• Եթե աշխատավայրում կա բռնկում, բոլոր աշխատողներից պահանջվում է դիմակ կրել, երբ գտնվում են 

փակ տարածքում կամ դրսում՝ այլ անձանցից վեց ոտնաչափից պակաս հեռավորության վրա:  

Ստուգեք վերևում նշված հղումները՝ COVID-19-ի կանխարգելման կանոնակարգերի մասին հավելյալ 

տեղեկությունների համար:  

 

Բացի այդ, համաձայն Լոս Անջելեսի Շրջանի Առողջության Պատասխանատուի Հրամանի՝ առողջապահական 

հաստատություններում և անմիջական խնամքի հաստատություններում աշխատողները պարտավոր են 

դիմակ կրել, երբ նրանք խնամում են կամ անձամբ աշխատում են հիվանդների, հաճախորդների և բնակիչների 

հետ: Նրանցից պահանջվում է նաև դիմակ կրել հիվանդների խնամքի վայրերում, երբ ներկա են հիվանդներ, 

հաճախորդներ կամ բնակիչներ:  
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Masking_Healthcare_Facilities.pdf

