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Հաճախ տրվող հարցեր  

COVID-19-ի կրկնություն 
 

 

 

 Ի՞նչ է COVID-19-ի կրկնությունը: 

COVID-19-ի կրկնությունը (վերադարձը) այն է, երբ COVID-19-ով վարակված մարդկանց 

առողջական վիճակը լավանում է, այնուհետև՝ ապաքինվելուց 2-8 օր հետո, նրանց մոտ սկսում են 

ի հայտ գալ ախտանիշներ։ Նաև նրանց թեստի արդյունքը կարող է կրկին դրական լինել: COVID-

19-ի կրկնությունը նկատվում է այն մարդկանց շրջանում, որոնք ստացել են COVID-19-ի բուժում, 

ինչպես նաև այն մարդկանց շրջանում, որոնք բուժում չեն ստացել:  

 

 Ինչո՞ւ է հիվանդների մոտ կրկնվում վարակը: 
Այս պահին պարզ չէ, թե ինչու է տեղի ունենում COVID-19-ի կրկնություն (վերադարձ): Ընթանում 

են ուսումնասիրություններ՝ փորձելու ավելի լավ հասկանալ, թե ինչու է տեղի ունենում վարակի 

վերադարձ և որքան հաճախ են կրկնվող վարակ ունեցող մարդիկ վարակում այլ մարդկանց:  

 

 Որքա՞ն ծանր են COVID-19-ի կրկնության ախտանիշները: 

COVID-19-ի ախտանիշները սովորաբար մեղմ են լինում: Վարակի կրկնություն ունեցող 

հիվանդների մոտ խիստ ցածր է ծանր COVID-19 ունենալու հավանականությունը: 

 

 Արդյո՞ք խորհուրդ են տրվում COVID-19-ի դեղամիջոցները, թեև որոշ 

մարդկանց մոտ վարակը կարող է կրկնվել: 

Այո: COVID-19-ը բուժող դեղամիջոցները խստորեն խորհուրդ են տրվում COVID-19-ով վարակված 

անձանց, որոնք ունեն ախտանիշներ և գտնվում են ծանր հիվանդանալու ավելի մեծ վտանգի 

ներքո: COVID-19-ը բուժող դեղամիջոցները (ինչպես օրինակ՝ Պաքսլովիդը (Paxlovid), կարող են 

օգնել մարդկանց խուսափել հոսպիտալացումից և կանխել նրանց մահը: FDA-ն չի գտել հստակ 

կապ Paxlovid ընդունելու  և COVID-ի կրկնության միջև: 

Այցելեք ph.lacounty.gov/covidmedicines՝ COVID-19-ի բուժման դեղամիջոցների մասին լրացուցիչ 

տեղեկություններ ստանալու համար (հայերենը՝ այստեղ): 

 
 

 Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե կարծում եմ, որ ունեմ  COVID-19-ի կրկնություն: 

Եթե Ձեր COVID-19-ի ախտանիշները վերադառնում կամ վատթարանում են մեկուսացումն 

ավարտելուց հետո, Դուք պետք է թեստավորվեք հակագենի (antigen) թեստով: Եթե Ձեր թեստի 

արդյունքը դրական լինի, Դուք պետք է նորից սկսեք մեկուսացումը Օր 0-ից: Տե՛ս 

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

Եթե ունեք հարցեր կամ մտահոգություններ Ձեր ախտանիշների վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել 

Ձեր բժշկին: Կարող եք նաև զանգահարել Հանրային Առողջության Վարչության Զանգերի 

Կենտրոն 1-833-540-0473 հեռախոսահամարով: Անձնակազմը հասանելի է շաբաթը 7 օր՝ 

առավոտյան 8:00-ից երեկոյան 8:30-ը՝ հարցերին պատասխանելու համար: 

 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryArmenian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/#IsolationDuration
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVArmenian.pdf
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Հաճախ տրվող հարցեր  

COVID-19-ի կրկնություն 
 

 

 

 Արդյո՞ք ես կարող եմ տարածել COVID-19-ը, եթե ունեմ COVID-19-ի 

կրկնություն: 

Հնարավոր է, որ Դուք տարածեք COVID-19-ը, եթե Ձեզ մոտ կրկնվում է վարակը: Այդ իսկ 

պատճառով, եթե ունեք ախտանիշներ և Ձեր թեստի արդյունքը դրական է, Դուք պետք է կրկին 

մեկուսանաք մյուսներին պաշտպանելու համար (տե՛ս վերևում): 

 

 Արդյո՞ք ես պետք է կրկնեմ իմ բուժումը, եթե ունեմ COVID-19-ի 

կրկնություն 

Ոչ: Տվյալ պահին չկա որևէ ապացույց, որ Ձեզ անհրաժեշտ է լինելու կրկին բուժվել կամ 

երկարացնել բուժումը: 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/

