Վերականգնմանուղեցույց
Լոս Անջելեսի Վարչաշրջանի
ապահով վերաբացման
փուլային մոտեցում

COVID-19

Լոս Անջելեսի Վարչաշրջանը միասնաբար աշխատել է
դանդաղեցնելու COVID-19-ի տարածումը` հետևելով «Ապահով ՝
տանը» պատվերին։ Պլանավորելով վերականգնումը և «Ապահով ՝
տանը» պատվերի աստիճականան թուլացումը` ներկայացնում
ենք Հանրային առողջապահության վարչության Վերականգնման
ուղեցույցը։

Փուլային վերաբացման
գործընթաց

Անվտանգության
երաշխիքներ նախքան բացումը

-Վերանայել և գնահատել
տարածումը
դանդաղեցնելու ջանքերը

Առողջապահական համակարգի
կարողունակության ապահովում

Հանրային առողջապահական
համակարգի ստուգման, վարակման
շրջանակի պարզման և մեկուսացման
կարողունակության ապահովում

Խոցելի բնակչության
պաշտպանություն

Պլանավորել

վերաբացումը
ոլորտի
ղեկավարների հետ

ոլորտները վերաբացել
փուլ առ փուլ

Մշակել
վերաբացման
ծրագրեր

Աշխատողների և բնակիչների
անվտանգությունը ապահովող
ծրագրերի մշակում

Հինգ փուլից բախկացած վերաբացմանգործընթաց` ըստ ռիսկի
Առաջինփուլ

Երրորդփուլ:
Կորոշվիավելիուշ

Երկրորդփու:
Հիմա

Պատվեր
Վերականգնման պլանավորում

•

•

Ծաղկի խանութներ, որոշ
մանրածախ վաՃառասրահներ,
ավտոսրահներ, գոլֆի
խաղադաշտեր և արահետներ
Այլ ցածր ռիսկային բիզնեսներ
(արտադրամասեր,
գրասենյակներ, մանրածախ
վաՃառասրահներ)

• Բարձր ռիսկային բիզնեսներ
(մարմնի արվեստ, մերսում,
բարեր/ գիշերային
ակումբներ)
• Կինոթատրոններ և
բոուլինգի սրահներ
• K-12 Դպրոցներ

•

Անհրաժեշտ Առողջապահություն

•

Բացօթյա հանգստի վայրեր և
գրադարաններ

• Քոլեջներ և
համալսարաններ

Չորրորդփուլ:
Կորոշվիավելիուշ

• Ամենաբարձր ռիսկային
բիզնեսներ (զվարճանքի
վայրեր)

Հինգերորդ փուլ:
Կորոշվի ավելի ուշ

Ամբողջովին նորմալ
գործունեություն

• Մեծ համաժողովներ
• Սպորտային և
հանդիսատեսով
անցկացվող
միջոցառումներ

• Թանգարաններ, մշակութային
կենտրոններ և
պատկերասրահներ

Անվտանգ վերաբացման
պլանավորում

Արդյո՞ք մենք
դանդաղեցնում ենք տարածումը

Յուրաքանչյուր ոլորտ կունենա
վերաբացման ծրագիր հետևյալ
մտահոգիչ երևույթների վերաբերյալ

Աշխատողների և
հաճախորդների
առողջության և
անվտանգության
պաշտպանություն

Պատշաճ
ֆիզիկական
հեռավորության
ապահովում

Հասարակությա
ն հետ կապի
պահպանում
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Վարակի
պատշաճ
վերահսկմ
անապահովում

• Արդյո՞ք մենք ունենք բավարար
հիվանդանոցային կարողություններ՝
ներառյալ օդափոխիչներ և ICU
մահճակալներ:
• Արդյո՞ք PPE մատակարարումը բավարար
է առողջապահության բոլոր
աշխատողների համար:

Ծառայությունների
հավասարհասանելիություն
խոցելիբնակչության համար

Որքա՞ն արդյունավետ
ենք մենք գործում
տարածումը
դանդաղեցնելու համար

Որքանո՞վ ենք մենք ի
վիճակի դանդաղեցնել
տարածումը:
•

Արդյո՞ք մահացության ցուցանիշները ըստ
տարիքի, չքավորության կարգավիճակի և
ռասայի / ազգային պատկանելության
սկզբունքով պայմանավորված
համեմատաբար կայուն են:

•

Արդյո՞ք հոսպիտալացման ցուցանիշները ըստ
տարիքի, չքավորության կարգավիճակի և
ռասայի / ազգային պատկանելության
սկզբունքով պայմանավորված
համեմատաբար կայուն են:

•

Արդյո՞ք բարձր ռիսկային բնակչությունն
ունի թեստավորմանը համապատասխան
հասանելիություն:

• Արդյո՞ք մենք ունենք թեստավորման
բավարար կարողություններ և
պարագաներ
• Արդյո՞ք մենք ունենք բավարար
միջոցներ վարակման դեպքերի եւ
կապերի (կոնտակտների)
հայտնաբերման համար

