
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ COVID-19-Ի ԲՌՆԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
Եթե ձեր աշխատավայրում COVID-19-ի հաստատված բռնկում լինի, ձեր գործատուն պետք է քայլեր ձեռնարկի ձեր 
անվտանգությունն ապահովելու համար, ներառյալ հետևյալը. 

Կանխարգելման ծրագիր 

• Գործատուները պետք է ունենան COVID-19-ի կանխարգելման ծրագիր, որը նկարագրում, գնահատում և կարգավորում 
է COVID-19-ի վտանգները ձեր աշխատավայրում, և պետք է աշխատակիցներին վերապատրաստի կանխարգելման այս 
ծրագրի համար: Սա կարող է լինել առանձին ծրագիր կամ գործատուի «Վնասվածքների և հիվանդությունների 
կանխարգելման ծրագրի» մաս:  

Մուտք աշխատավայր 

• Գործատուները չպետք է թույլ տան COVID-19 ունեցող աշխատակիցներին մտնել աշխատավայր, քանի դեռ նրանք չեն 
բավարարել աշխատանքի վերադառնալու պահանջները1: 

• Վարակակրի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք աշխատավայրում վարակակրի հետ շփվելուց հետո 3-5-րդ օրը 
չունեն թեստի բացասական արդյունք, չպետք է մտնեն աշխատավայր, քանի դեռ չեն բավարարել աշխատանքի 
վերադառնալու պահանջները1: 

Ծանուցումներ 

• Եթե գործատուներն իմանում են 14 օրվա ընթացքում առնվազն 3 կամ ավել վարակված աշխատողների մասին, որոնք 
միմյանց հետ կապ ունեն,  պետք է 24 ժամվա ընթացքում այդ մասին տեղեկացնեն Հանրային Առողջության 
Վարչությանը: 

• Գործատուները պետք է տեսանելի վայրում ի ցույց դնեն գրավոր ծանուցում աշխատավայրում վարակի հետ 
հնարավոր շփման մասին կամ գրավոր ծանուցում տրամադրեն բոլոր այն աշխատակիցներին և աշխատող այլ 
մարդկանց, ովքեր գտնվել են նույն աշխատատեղերում, երբ վարակված անձը եղել է վարակող:  

Դիմակներ  

• Վարակակրի հետ շփում ունեցած բոլոր անձինք պետք է կրեն դիմակ,  երբ նրանք աշխատում են  փակ տարածքում,  
ընդհանուր փոխադրամիջոցում կամ երբ դրսում են, բայց չեն կարող պահպանել 6 ոտնաչափ հեռավորություն2:  

• Այն աշխատակիցները, որոնք աշխատանքի են վերադառնում COVID-19-ով վարակվելուց հետո, պետք է դիմակ կրեն այլ 
մարդկանց հետ լինելիս ընդհանուր 10 օր։ 

• Երբ աշխատավայրում աշխատակիցներից պահանջվում է դիմակ կրել, գործատուները պետք է դրանք տրամադրեն 
անվճար, հետևեն, որ դրանք կրեն և անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեն նորով: 

•  Նույնիսկ եթե դիմակ կրել չի պահանջվում, եթե դուք այլ մարդկանց հետ աշխատում եք փակ տարածքներում կամ 
փոխադրամիջոցներում և ցանկանում եք կրել շնչառական միջոց (respirator), ձեր գործատուն պետք է տրամադրի 
անվճար շնչառական միջոցներ, եթե դրանք խնդրեք: Ձեր գործատուն պետք է ապահովի, որ դրանք լինեն ճիշտ չափսի 
և սովորեցնի ձեզ ճիշտ կրել դրանք, ներառյալ՝ ինչպես ստուգել, թե արդյոք այն կիպ է նստում դեմքին։ 

Թեստավորում 

• Գործատուները պետք է առնվազն շաբաթը մեկ անգամ առաջարկեն թեստավորում վարակի հետ հնարավոր շփում 
ունեցած բոլոր աշխատակիցներին՝ առանց լրացուցիչ ծախսերի: Սա չի վերաբերում ախտանիշներ չունեցող այն 
աշխատակիցներին,  որոնց COVID-19-ի  թեստի արդյունքը  դրական է եղել վերջին 30 օրվա ընթացքում։ 

• Գործատուները պետք է նաև առաջարկեն անվճար թեստավորում և՝ վճարվող աշխատանքային ժամերին, երբ 
թեստավորումն արվում է համաձայն Կալիֆորնիայի Հանրային Առողջության Վարչության (CDPH) «Մեկուսացման և 
կարանտինի ուղեցույց»-ի, որպեսզի աշխատակիցները շարունակեն աշխատել կամ ավելի շուտ վերադառնան 
աշխատավայր3: 

• Գործատուները պետք է աշխատակիցներին վճարեն թեստավորման ժամանակահատվածի համար, նույնիսկ եթե 
թեստավորումն արվում է աշխատավայրից դուրս և աշխատողի ոչ սովորական աշխատանքային ժամերին:  

Հիվանդության արձակուրդ 

• Գործատուները պետք է աշխատակիցներին տրամադրեն տեղեկություններ հիվանդության արձակուրդի 
տարբերակների մասին որոնք նրանք կարող են ունենալ դաշնային, նահանգային կամ տեղական օրենքների, 
գործատուի արձակուրդի քաղաքականության կամ պայմանագրով երաշխավորված ցանկացած արձակուրդի 
համաձայն: Կալիֆորնիայում աշխատողներից շատերը տարեկան ստանում են հիվանդ լինելու առնվազն երեք օր: 

Օդափոխություն  

• Գործատուները պետք է ուսումնասիրեն օդափոխության վերաբերյալ Cal/OSHA-ի ուղեցույցը4 և մշակեն, կիրառեն և 
պահպանեն արդյունավետ մեթոդներ՝ կանխելու COVID-19-ի փոխանցումը՝ բարելավելով օդափոխությունը: 

 

 
 
 
 
 

1. Տե՛ս Հանրային Առողջության աշխատանքի վերադարձի աղյուսակները՝ ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf: 

2. Պետք է այլընտրանքներ առաջարկվեն նրանց, որոնք չեն կարող ծածկել դեմքը ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջության կամ հաշմանդամության պատճառով, 

որոնք ունեն լսողության խանգարումներ կամ շփվում են լսողության խանգարում ունեցող անձի հետ, կամ երբ աշխատակիցը կատարում է հատուկ 

առաջադրանքներ, որոնք հնարավոր չէ կատարել՝ դեմքին ծածկ ունենալով: 

3. Տե՛ս Կալիֆորնիայի Հանրային Առողջության (CDPH) «Մեկուսացման և կարանտինի հրաման»-ը՝ dir.ca.gov/DOSH/Coronavirus/Covid-19-NE-Reg-FAQs.html#iso 

4. Տե'ս «Փակ տարածքներում օդափոխության, զտման և օդի որակի համար ժամանակավոր ուղեցույց»-ը՝ cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-

Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx: 

Worker Protections During COVID-19 Outbreaks (Armenian) | 4/6/2023 

Եթե ունեք աշխատավայրում անվտանգության  հետ կապված մտահոգություններ վարակի վերաբերյալ ՝ 

• Խոսեք ձեր ղեկավարի կամ անվտանգության հարցերով ներկայացուցչի հետ: 

• Խոսեք ձեր միության  ներկայացուցչի հետ: 

• Դիմում-բողոք  ներկայացրեք CAL/OSHA՝ զանգահարելով 833-579-0927 կամ  (213) 576-7451:  

• Դիմում- բողոք  ներկայացրեք Լոս Անջելեսի Հանրային Առողջության Վարչություն՝ զանգահարելով  888-700-9995: 

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/OutbreakWorkerProtectionsFlyer.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx

