Որոշումների Ուղեցույց Վաղ Խնամքի և Կրթության
Հաստատություններում և TK-12 Դպրոցներում Ախտանիշների
և Կարանտին Պահպանելու Վերաբերյալ
Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Վարչություն
Թարմացվել է՝ 1/5/2022
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Որոշումների Ուղեցույց Ախտանիշներ Ունեցող Երեխաների Համար

2

Որոշումների Ուղեցույց Ախտանիշներ Ունեցող Երեխաների Համար՝ Նախքան Կրթական
Հ ա ս տ ա տ ո ւ թ յ ո ւ ն Մ ո ւ տ ք Գ ո ր ծ ե լ ը *՝ Ա ն կ ա խ Պ ա տ վ ա ս տ մ ա ն կ ա մ Խ թ ա ն ի չ Դ ե ղ ա չ ա փ ը Ս տ ա ց ա ծ Լ ի ն ե լ ո ւ
Կարգավիճակից
*Եթե

երեխան սկսում է իրեն վատ զգալ հաստատության ներսում, երեխային տեղափոխեք մեկուսացման տարածք (ֆիզիկապես հեռու ուղեկցող
անձից, լավագույն դեպքում՝ բացօթյա վայր) և հետևեք ստորև նկարագրված որոշումներին:

Ախտորոշիչ
ստուգումը երեխայի
մոտ հայտնաբերում է
հնարավոր COVID-19-ին
համապատասխան 1
կամ ավել
ախտանիշներ: 1

Ախտորոշիչ
ստուգումը երեխայի
մոտ հայտնաբերում է
հնարավոր COVID-19-ին
ոչ համապատասխան
ախտանիշներ:

Երեխան ուղարկվում է տուն:
Ծնողին/խնամակալին
ուղղորդում են խորհրդակցել
Բուժաշխատողի հետ՝
հետագա գնահատման և
COVID-19-ի հնարավոր
թեստավորման համար:
Հաստատությունը որոշում է՝
արդյոք երեխան պետք է ազատ
արձակվի դպրոցից՝ համաձայն
հիվանդության վերահսկման
սկզբունքների: Եթե երեխայի
ախտանիշները դժվարացնում են
հաստատության՝ COVID-19-ի
անվտանգության
արձանագրություններին
հետևելը, երեխային պետք է
ուղարկել տուն:

Բուժաշխատողը
հաստատում
է, որ երեխան չունի
COVID-19-ին
համապատասխան
ախտանիշներ:

Երեխան մնում է տանը՝
համաձայն
Բուժաշխատողի
ցուցումների:

Երեխան
թեստավորվել է

Բուժաշխատողը
Խորհրդատվություն
չի անցկացրել կամ
հաստատում է, որ
երեխան ունի COVID-19ին համապատասխան
ախտանիշներ:

Երեխայի
COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային թեստը
բացասական
է2:

Երեխայի COVID19-ի ախտորոշիչ
վիրուսային
թեստը դրական
է 2:

Երեխան մնում է տանը մինչև
24 ժամ շարունակ
ջերմություն չունենա առանց
ջերմիջեցնող դեղորայքի
օգտագործման և
ախտանիշները բարելավվեն:

Երեխան հետևում է
Տնային Մեկուսացման
Ուղեցույցին:

Երեխան չի թեստավորվել

1 Երեխաների

մոտ հնարավոր COVID-19-ի վարակին համապատասխան ախտանիշները ներառում են՝ ջերմություն ≥ 100.4 ○ F, նոր առաջացած հազ (սկզբնական հազից տարբերվող), փորլուծություն կամ
փսխում: Եթե երեխայի ախտանիշները համապատասխան չեն հնարավոր COVID-19-ին, սակայն կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում, որ երեխայի առողջական վիճակի գնահատումը
կատարվի բուժաշխատողի կողմից: 2 Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստ (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը)
կամ Հակագենի թեստ, որը վերցվում և իրականացվում է բուժհաստատությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց
դեղատոմսի թեստ։ Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը դրական է, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին:

3

Որոշումների Ուղեցույց Հնարավոր COVID-19-ին Համապատասխան Ախտանիշներ Ունեցող** և Հավանորեն Վարակված
Երեխայի Հետ Սերտ Շփում Ունեցած Անձանց Համար, Որոնք Կարանտին Պահպանելուց Ազատված Չեն*
Կարանտին պահպանելուց չազատված անձինք են՝ (1) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք Լիովին Պատվաստված չեն, ԿԱՄ (2) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք Լիովին
Պատվաստված են և իրավասու են ստանալ խթանիչ դեղաչափը, սակայն դեռ ՉԵՆ ստացել այն:
**Հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող1 և հավանորեն վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ) այն անձինք են, որոնք հաստատության
ներսում 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող երեխայից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ≥ 15 րոպե ժամանակով
ԿԱՄ ունեցել են անմիջական շփում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող երեխայի մարմնի հեղուկների/արտազատուկների հետ:
*

Հավանորեն վարակված
երեխայի հետ սերտ շփում
ունեցած, կարանտին պահպանելուց
չազատված անձանց ծանուցվում է, որ
հավանական է՝ նրանք շփվել են
վարկակրի հետ:
Կոնտակտները կարող են մնալ
հաստատության ներսում քանի դեռ
սպասում են, որ հաստատվի այն
փաստը, որ շփվել են
վարակակրի հետ: 2

Հաստատությունը
հաստատում է, որ
չպատվաստված
կոնտակտը շփում է
ունեցել COVID-19-ի
վարակակրի հետ:

Հաստատությունը
հաստատում է, որ կոնտակտը
շփում չի ունեցել COVID-19-ի
վարակակրի հետ ԿԱՄ՝ չի
ներկայացվել այդպիսի շփումը
հաստատող ապացույց:
Հետագա գործողություններ
չեն պահանջվում:

Կոնտակտը պետք է
տանը կարանտին
պահպանի, եթե
նրան չի թույլատրվել
դպրոցում
պահպանել
կարանտինի
փոփոխված
տարբերակը3:
Տնային
կարանտինում
գտնվող
կոնտակտները
կարող են դուրս գալ
կարանտինից 5-րդ
Օրվանից հետո, եթե
բացասական
արդյունքով թեստը
վերցվել է 5-րդ Օրը.
հակառակ դեպքում
կոնտակտը մնում է
տնային կարանտինի
մեջ մինչև 10-րդ Օրը։

Կոնտակտի
COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային թեստը
դրական է4:

Կոնտակտը տվյալ պահին
հանդիսանում է վարակի հետ
շփված անձ և պետք է հետևի
Տնային Մեկուսացման
Ուղեցույցին:.

Կոնտակտը
թեստ չի հանձնել,
կամ նրա COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային թեստը
բացասական է4:

Կոնտակտը հետևում է
Տնային Կարանտինի
Ուղեցույցին:

Երեխաների մոտ հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշները ներառում են՝ ջերմություն ≥ 100,4 ○ F; նոր առաջացած հազ (սկզբնական հազից տարբերվող), փորլուծություն կամ փսխում: Եթե երեխայի
ախտանիշները չեն համապատասխանում հնարավոր COVID-19-ին, սակայն դեռ կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում կատարել երեխայի առողջական վիճակի գնահատում բուժաշխատողի կողմից: 2 Վարակակրի
հետ շփումը համարվում է հաստատված հավանորեն վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հավանորեն վարակված երեխայի COVID19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի պատասխանը դրական է ԿԱՄ՝ բուժաշխատողը նրա մոտ COVID-19-ի է ախտորոշել: 3 Փոփոխված կարանտինը վերաբերում է միայն TK-12 դպրոցի աշակերտներին, որոնք դպրոցի
տարածքում շփվել են վարակակրի հետ: Փոփոխված կարանտինի չափանիշները կարելի է գտնել TK-12 Դպրոցներում Վարակի հետ Շփման Կառավարման Ծրագրում: 4 Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի
ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-27-ը փնտրող նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում և իրականացվում է
բուժհաստատությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ։ Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը
լինում է դրական, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին:
1

4

Որոշումների Ուղեցույց Հնարավոր COVID-19-ին Համապատասխան Ախտանիշներ Ունեցող** և Հավանորեն
Վարակված Երեխայի Հետ Սերտ Շփում Ունեցած Անձանց Համար, Որոնք Կարանտին Պահպանելուց Ազատված են*
*Կարանտին

պահպանելուց ազատված անձինք են՝ (1) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք ստացել են խթանիչ դեղաչափը ԿԱՄ (2) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք
Լիովին Պատվաստված են, սակայն դեռ իրավասու չեն ստանալ խթանիչ դեղաչափը:
**Հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող1 և հավանորեն վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ) այն անձինք են, որոնք
հաստատության ներսում 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ ունեցող երեխայից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում
≥ 15 րոպե ժամանակով ԿԱՄ ունեցել են անմիջական շփում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ ունեցող երեխայի մարմնի հեղուկների/արտազատուկների հետ:

Հավանորեն վարակված
երեխայի հետ սերտ շփում
ունեցած, կարանտին
պահպանելուց ազատված անձանց
ծանուցվում է, որ հավանական է՝
նրանք շփվել են վարակակրի հետ:
Կոնտակտները կարող են
մնալ հաստատության ներսում
քանի դեռ սպասում են, որ
հաստատվի այն փաստը,
որ շփվել են վարակակրի
հետ: 2

Հաստատությունը
հաստատում է, որ
պատվաստված
կոնտակտը շփվել է
COVID-19-ի վարակակրի
հետ:

Հաստատությունը
հաստատում է, որ
կոնտակտը շփում չի ունեցել
COVID-19-ի վարակակրի հետ
ԿԱՄ՝ չի ներկայացվել այդպիսի
շփումը հաստատող
ապացույց:
Հետագա Գործողություններ
Չեն Պահանջվում:

Անհրաժեշտ է
թեստավորվել 5-րդ
Օրը՝ դպրոցում
մնալու համար

Կոնտակտի
COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային թեստը
դրական է3:

Կոնտակտը տվյալ պահին
հանդիսանում է <<վարակի հետ
շփված անձ>> և պետք է հետևի
Տնային Մեկուսացման
Ուղեցույցին:

Կոնտակտը
թեստ չի հանձնել,
կամ նրա COVID-19-ի
ախտորոշիչ վիրուսային
թեստը
բացասական է3:

Կոնտակտից ՉԻ պահանջվում
կարանտին պահպանել, սակայն նա
պետք է հետևի՝ արդյոք ախտանիշներ
առաջնում են, և ավելի ապահով դիմակ
կրի մինչև 10-րդ օրը4

Երեխաների մոտ հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշները ներառում են՝ ջերմություն ≥ 100,4 ○ F; նոր առաջացած հազ (սկզբնական հազից տարբերվող), փորլուծություն կամ փսխում: Եթե երեխայի
ախտանիշները չեն համապատասխանում հնարավոր COVID-19-ին, սակայն դեռ կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում կատարել երեխայի առողջական վիճակի գնահատում բուժաշխատողի կողմից: 2 Վարակակրի
հետ շփումը համարվում է հաստատված հավանորեն վարակված երեխայի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հավանորեն վարակված երեխայի COVID19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի պատասխանը դրական է ԿԱՄ որ բուժաշխատողը նրա մոտ ախտորոշել է COVID-19 3 Թեստավորում.կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2ը փնտրող նուկլեինաթ թվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում և իրականացվում է բուժհաստատությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում,
կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ։ Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է
հետևի Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին: 4 Որոշ մարդիկ չպետք է դիմակ կրեն, օրինակ՝ 24 ամսականից փոքր երեխաները: 2-ից 8 տարեկան երեխաները պետք է կրեն դիմակ միայն մեծահասակների հսկողության ներքո։
Տե՛ս Ովքեր չպետք է դիմակ կրեն և Հատուկ նկատառումներ հաղորդակցման դժվարություններ կամ որոշակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:
1

5

Որոշումների Ուղեցույց Ախտանիշներ Ունեցող
Աշխատակիցների Համար
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Որոշումների Ուղեցույց Ախտանիշներ Ունեցող Չպատվաստված Աշխատակիցների Համար՝ Նախքան
Կ ր թ ա կ ա ն Հ ա ս տ ա տ ո ւ թ յ ո ւ ն Մ ո ւ տ ք գ ո ր ծ ե լ ը *՝ Ա ն կ ա խ Պ ա տ վ ա ս տ մ ա ն կ ա մ Խ թ ա ն ի չ Դ ե ղ ա չ ա փ ը Ս տ ա ց ա ծ
Լինելու Կարգավիճակից
*Եթե

աշխատակիցը սկում է իրեն վատ զգալ հաստատության ներսում, տեղափոխեք նրան մեկուսացման տարածք (ֆիզիկապես հեռու ուղեկցող անձից, լավագույն
դեպքում՝ բացօթյա վայր) և հետևեք ստորև նկարագրված որոշումների ուղեցույցին:

Ախտորոշիչ
ստուգումը
աշխատակցի մոտ
հայտնաբերում է
հնարավոր COVID-19-ին
համապատասխան1
կամ ավել
ախտանիշներ: 1

Ախտորոշիչ
ստուգումը աշխատակցի
մոտ հայտնաբերում է
հնարավոր COVID-19-ին ոչ
համապատասխան
ախտանիշներ:

Աշխատակիցն ուղարկվում է
տուն: Նրան ուղղորդում են
խորհրդակցել Բուժաշխատողի
հետ՝ հետագա գնահատման և
COVID-19-ի հնարավոր
թեստավորման համար:
Հաստատությունը որոշում է՝
արդյոք աշխատակիցը պետք է
ազատ արձակվի՝ համաձայն
հիվանդության վերահսկման
սկզբունքների: Եթե
աշխատակցի ախտանիշները
դժվարացնում են
հաստատության՝
COVID-19-ի անվտանգության
արձանագրություններին
հետևելը, նրան պետք է
ուղարկել տուն:

Աշխատակիցը
մնում է տանը՝ համաձայն
Բուժաշխատողի
ցուցումների:

Բուժաշխատողը
հաստատում
է, որ աշխատակիցը
չունի COVID-19-ին
համապատասխան
ախտանիշներ:
Աշխատակիցը
թեստավորվել է

Բուժաշխատողը
Խորհրդատվություն
չի անցկացրել կամ
հաստատում է, որ
աշխատակիցն ունի
COVID-19-ին
համապատասխան
ախտանիշներ:

Աշխատակցի
COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային թեստը
բացասական
է2:

Աշխատակցի
COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային
թեստը դրական
է2:

Աշխատակիցը չի թեստավորվել

Աշխատակիցը մնում է տանը
մինչև 24 ժամ շարունակ
ջերմություն չունենա՝ առանց
ջերմիջեցնող դեղորայքի
օգտագործման, և
ախտանիշները բարելավվեն:

Աշխատակիցը հետևում է
Տնային Մեկուսացման
Ուղեցույցին:

1 Մեծահասակների

մոտ հնարավոր COVID-19-ի վարակին համապատասխան ախտանիշները ներառում են ջերմություն ≥ 100.4 ○ F, տաքություն ունենալու զգացողություն (դող, քրտինք), հազ, շնչառական դժվարություն,
համի կամ հոտի նոր առաջացած կորուստ, հոգնածություն, քթահոսություն կամ քթի փակվածություն, մկանային կամ մարմնի ցավ, կոկորդի ցավ, սրտխառնոց կամ փսխում, փորլուծություն: Եթե առկա չեն թվարկված
ախտանիշները, սակայն կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում, որ կատարվի առողջական վիճակի լրացուցիչ գնահատում բուժաշխատողի կողմից: 2 Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ
վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը փնտրող նուկլեինաթ թվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում և իրականացվում է բուժհաստատությունում կամ
արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ։ Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը
համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին:
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Որոշումների Ուղեցույց Հնարավոր COVID-19-ին Համապատասխան Ախտանիշներ Ունեցող** և Հավանորեն
Վարակված Աշխատակցի Հետ Սերտ Շփում ՈւնեցածԱնձանց Համար, Որոնք Կարանտին Պահպանելուց Ազատված Չեն
Կարանտին պահպանելուց չազատված անձինք են՝ (1) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք Լիովին Պատվաստված չեն ԿԱՄ (2) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք
Լիովին Պատվաստված են և իրավասու են ստանալ խթանիչ դեղաչափը, սակայն դեռ ՉԵՆ ստացել այն:
** Հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող1 և հավանորեն վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ) այն անձինք են, որոնք
հաստատության ներսում 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ ունեցող աշխատակցից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության
սահմաններում 15 րոպե ժամանակով ԿԱՄ ունեցել են անմիջական շփում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշ ունեցող աշխատակցի մարմնի
հեղուկների/արտազատուկների հետ:
*

Հավանորեն վարակված
աշխատակցի հետ շփված սերտ
շփում ունեցած, կարանտին
պահպանելուց չազատված անձանց
(կոնտակտներին) ծանուցվում է, որ
հավանական է՝ հաստատության ներսում
նրանք շփվել են վարակակրի հետ:
Կոնտակտները կարող են մնալ
հաստատության ներսում
քանի դեռ սպասում են, որ
հաստատվի այն փաստը, որ
շփվել են վարակակրի հետ: 2

Կոնտակտը պետք է
տանը կարանտին
պահպանի, եթե
Հաստատությունը
նրան չի
թույլատրվել
հաստատում է, որ
դպրոցում
կոնտակտը շփվել է
պահպանել
COVID-19-ի
փոփոխված
կարանտին3:
վարակակրի հետ:
Տնային
կարանտինում
գտնվող
կոնտակտները
կարող են դուրս
Հաստատությունը
գալ կարանտինից
հաստատում է, որ
5-րդ Օրվանից
հետո, եթե
կոնտակտը
շփում չի ունեցել COVID-19-ի բացասական
արդյունքով թեստը
վարակակրի հետ ԿԱՄ՝ չի
ներկայացվել այդպիսի շփումը վերցվել է 5-րդ Օրը.
հակառակ դեպքում
հաստատող ապացույց:
կոնտակտը մնում է
Հետագա գործողություններ տնային
չեն պահանջվում:
կարանտինի մեջ
մինչև 10-րդ Օրը։

Կոնտակտի
COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային թեստը
դրական է 3 :

Կոնտակտը
թեստ չի հանձնել,
կամ նրա COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային թեստը
բացասական է 3 :

Կոնտակտը տվյալ պահին
հանդիսանում է <<վարակի հետ
շփված անձ>> և պետք է հետևի
Տնային Մեկուսացման
Ուղեցույցին:

Կոնտակտը պետք է
շարունակի հետևել Տնային
Կարանտինի Ուղեցույցին:

Մեծահասակների մոտ հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշերն են՝ ջերմություն ≥ 100,4 ○ կամ ջերմություն ունենալու զգացողություն (դող, քրտնարտադրություն), հազ, շնչարգելություն, համի կամ
հոտի նոր առաջացած կորուստ, հոգնածություն, քթահոսություն կամ քթի փակվածություն, մկանների կամ մարմնի ցավեր, գլխացավ, կոկորդի ցավ, սրտխառնոց կամ փսխում, փորլուծություն: Եթե ախտանշանները
թվարկված չեն, սակայն դեռ կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում կատարել առողջական վիճակի գնահատում բուժաշխատողի կողմից: 2 Վարակակրի հետ շփումը համարվում է հաստատված հավանորեն
վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հավանորեն վարակված աշխատակցի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի
պատասխանը դրական է ԿԱՄ որ բուժաշխատողը նրա մոտ ախտորոշել է COVID-19: 3 Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը փնտրող նուկլեինաթթվի
ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում և իրականացվում է բուժհաստատությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել
FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ։ Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի Տնային
Մեկուսացման Ուղեցույցին:
1
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Որոշումների Ուղեցույց Հնարավոր COVID-19-ին Համապատասխան Ախտանիշներ Ունեցող** և Հավանորեն Վարակված
Աշխատակցի Հետ Սերտ Շփում Ունեցած Անձանց Համար, Որոնք Կարանտին Պահպանելուց Ազատված են*
*Կարանտին պահպանելուց ազատված անձինք են՝ (1) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք ստացել են խթանիչ դեղաչափը ԿԱՄ (2) սերտ շփում ունեցած անձինք, որոնք Լիովին
Պատվաստված են, սակայն դեռ իրավասու չեն ստանալ խթանիչ դեղաչափը:
**Հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշներ ունեցող1 և հավանորեն վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք (կոնտակտ) այն անձինք են, որոնք հաստատության ներսում
24 ժամվա ընթացքում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշներ ունեցող աշխատակցից գտնվել են մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ≥ 15 րոպե ժամանակով ԿԱՄ ունեցել են
անմիջական շփում հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ≥ 1 ախտանիշ ունեցող հնարավոր վարակված աշխատակցի մարմնի հեղուկների/արտազատուկների հետ:

Հավանորեն վարակված
աշխատակցի հետ սերտ շփում
ունեցած, կարանտին
պահպանելուց ազատված անձանց
(կոնտակտներին) ծանուցվում է, որ
հավանական է՝ հաստատության ներսում
նրանք շփվել են վարակակրի հետ:
Կոնտակտները կարող են մնալ
հաստատության ներսում
քանի դեռ սպասում են, որ
հաստատվի այն փաստը, որ
շփվել են վարակակրի հետ: 2

Հաստատությունը
հաստատում է, որ
կոնտակտը
շփվել է COVID-19-ի
վարակակրի հետ:

Անհրաժեշտ է
թեստավորվել
5-րդ Օրը՝
դպրոցում
մնալու համար

Հաստատությունը
հաստատում է, որ
կոնտակտը շփում չի ունեցել
COVID-19-ի վարակակրի հետ
ԿԱՄ՝ չի ներկայացվել այդպիսի
շփումը հաստատող
ապացույց:
Հետագա գործողություններ
չեն պահանջվում:

Կոնտակտի
COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային թեստը
դրական է 3 :

Կոնտակտը թեստ
չի հանձնել,
կամ նրա COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային թեստը
բացասական է 3 :

Կոնտակտը տվյալ պահին
հանդիսանում է <<վարակի հետ
շփված անձ>> և պետք է հետևի
Տնային Մեկուսացման
Ուղեցույցին:

Կոնտակտից ՉԻ պահանջվում
կարանտին պահպանել, սակայն նա
պետք է հետևի՝ արդյոք ախտանիշներ
առաջանում են, և ավելի ապահով
դիմակ կրի մինչև 10-րդ օրը4

Մեծահասակների մոտ հնարավոր COVID-19-ին համապատասխան ախտանիշերն են՝ ջերմություն ≥ 100,4 ○ կամ ջերմություն ունենալու զգացողություն (դող, քրտնարտադրություն), հազ, շնչարգելություն, համի կամ
հոտի նոր առաջացած կորուստ, հոգնածություն, քթահոսություն կամ քթի փակվածություն, մկանների կամ մարմնի ցավեր, գլխացավ, կոկորդի ցավ, սրտխառնոց կամ փսխում, փորլուծություն: Եթե ախտանշանները
թվարկված չեն, սակայն դեռ կան մտահոգություններ, խորհուրդ է տրվում կատարել առողջական վիճակի գնահատում բուժաշխատողի կողմից 2 Վարակակրի հետ շփումը համարվում է հաստատված հավանորեն
վարակված աշխատակցի հետ սերտ շփում ունեցած անձի համար (կոնտակտ), եթե հաստատությունը ստանում է ծանուցում, որ հավանորեն վարակված աշխատակցի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի
պատասխանը դրական է ԿԱՄ որ բուժաշխատողը նրա մոտ ախտորոշել է COVID-19: 3 Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը փնտրող նուկլեինաթթվի
ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում և իրականացվում է բուժհաստատությունում կամ արտոնագրված թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել
FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստը։ Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի Տնային
Մեկուսացման Ուղեցույցին: 4 Որոշ մարդիկ չպետք է դիմակ կրեն, օրինակ՝ 24 ամսականից փոքր երեխաները: 2-ից 8 տարեկան երեխաները պետք է կրեն դիմակ միայն մեծահասակների հսկողության ներքո։ Տե՛ս Ովքեր
չպետք է դիմակ կրեն և Հատուկ նկատառումներ հաղորդակցման դժվարություններ կամ որոշակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:
1

9

Կարանտին Պահպանելուն Ուղղված Քայլերը Վաղ Խնամքի և Կրթության
Հաստատություններում և TK-12 Դպրոցներում Վարակի Հետ Շփված Երեխաների և
Անձնակազմի Համար

10

Դպրոցի Տարածքում Վարակի Հետ Շփումների Հայտնաբերում. Վարակված Անձի հետ Սերտ Շփում
Ունեցած Անձինք (Կոնտակտներ)
Սերտ շփում ունեցած անձը (կոնտակտ) այն անձն է, որը շփվել է COVID-19-ով ախտորոշված անձի հետ՝ վերջինիս
վարակող եղած ժամանակ* հետևյալներից առնվազն մեկի առկայության պայմաններում.
•

Անձը 24 ժամվա ընթացքում COVID-19-ով վարակված անձից գտնվել է մինչև 6 ոտնաչափ հեռավորության
սահմաններում ընդհանուր առմամբ 15 րոպե կամ ավել ժամանակով,

ԿԱՄ
•

Անձն անպաշտպան շփում է ունեցել COVID-19-ով վարակված անձի մարմնի հեղուկների և/կամ արտազատուկների
հետ: Օրինակ՝ հազացել կամ փռշտացել են իր ուղղությամբ, օգտվել են միևնույն բաժակից կամ սպասքից, համբուրվել
են, կամ նա խնամել է վարակված անձին՝ առանց համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք կրելու:

•

Անձը համարվում է վարակող և կարող է վիրուսը փոխանցել ուրիշներին ախտանիշների ի հայտ գալուն նախորդող 2րդ օրվանից մինչև մեկուսացման շրջանի ավարտը (այսինքն՝ ախտանիշների ի հայտ գալուց անցել է 10 օր, ԵՎ
առնվազն 24 ժամ ջերմություն չի եղել, ԵՎ ախտանիշները բարելավվել են), ԿԱՄ եթե ախտանիշներ երբևէ չեն
առաջացել, դրական թեստը վերցնելուն նախորդող 2-րդ օրվանից մինչև թեստավորմանը հաջորդող 10-րդ օրը :

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ: Անձը չպետք է համարվի սերտ շփում ունեցած անձ՝ կոնտակտավոր, եթե ծրագիրը ողջամիտ պատճառ
չունի վստահ լինելու, որ նա համապատասխանում է վերոնշյալ սահմանմանը: Անհատները չպետք է համարվեն սերտ
շփում ունեցած անձինք՝ կոնտակտավորներ, միայն այն պատճառով, որ նրանք վարակված անձի հետ գտնվել են միևնույն
դասարանում կամ դպրոցական խմբում: Եթե ծրագիրը չի կարողանում որոշել, թե ով է եղել սերտ շփում ունեցած անձը՝
կոնտակտավորը, ապա պետք է դիմի Հանրային Առողջության Վարչությանը՝ տեխնիկական աջակցության համար:
11

Կարանտին Պահպանելու Ուղեցույց Վարակի Հետ Շփված Երեխաների Համար1
Երեխան ունի
ախտանիշներ

Լիովին
Չպատվաստված*
ԿԱՄ լիովին
պատվաստված և
խթանիչ դեղաչափը
ստանալու համար
իրավասու, սակայն
դեռ այն չստացած
անձինք
*Ներառում է
նախկինում SARS-CoV2-ով վարակված
անձանց

Խթանիչ դեղաչափը ստացած ԿԱՄ
Ամբողջովին Պատվաստված, սակայն
խթանիչ դեղաչափի համար դեռևս ոչ
իրավասու

Խորհրդակցեք
բուժաշխատողի
հետ հետագա
գնահատման
համար
Կանոնավոր Կարանտին
Խստորեն խորհուրդ է տրվում
թեստավորվել:2
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. նախկինում՝
վերջին 90 օրվա ընթացքում,
SARS-CoV-2-ով վարակված
անձինք, պետք է թեստավորեն
Հակագենի թեստի միջոցով:

Կարանտինի փոփոխված
տարբերակ
TK-12 աշակերտների համար3
Պահանջվում է թեստավորվել
շաբաթը 2 անգամ
(1-ին թեստը՝ վարակակրի հետ
շփումից անմիջապես հետո, 2-րդ
թեստը՝ 5-րդ Օրը)

Հետևեք կարանտին պահպանելուց
ազատման ցուցումներին՝
համաձայն DPH-ի՝ Ախտանիշներ
Ունեցող Երեխաների Որոշումների
Ուղեցույցի (տե՛ս էջ 3)

Եթե թեստավորում ՉԻ եղել, կարանտինն
ավարտվում է 10-րդ օրվանից հետո
Եթե բացասական արդյունքով թեստը վերցվում
է 5-րդ Օրը, ապա կարանտինն ավարտվում 5-րդ
Օրվանից հետո
Աշակերտը կարող է հաճախել դպրոց
դասարանային ուսուցման համար,
սակայն ՊԵՏՔ Է տանը կարանտին
պահպանի: Եթե բացասական
արդյունքով թեստը վերցվում է 5-րդ Օրը,
ապա կարանտինը ավարտվում է 5-րդ
Օրվանից հետո

ՉԻ պահանջվում կարանտին պահպանել*
*TK-12 աշակերտներից պահանջվում է թեստավորվել 5-րդ օրը (հորդորվում է թեստավորվել նաև
վարակակրի հետ շփվելուց անմիջապես հետո) 2

1Հետևում է Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Վարչության Տնային Կարանտինի Ուղեցույցին: 2 Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը
փնտրող նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում և իրականացվում է բուժհաստատությունում կամ արտոնագրված
թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ։ Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը
համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին: 3 Փոփոխված կարանտինը վերաբերում է միայն TK-12 դպրոցի այն աշակերտներին, որոնք շփվել են վարակակրի հետ
դպրոցի տարածքում: Կարանտինի փոփոխված տարբերակի չափանիշները կարող եք գտնել TK-12-ի Վարակի Կառավարման Ծրագրում (էջ 4): 4 Որոշ մարդիկ չպետք է դիմակ կրեն, օրինակ՝ 24 ամսականից փոքր
երեխաները: 2-ից 8 տարեկան երեխաները պետք է կրեն դիմակ միայն մեծահասակների հսկողության ներքո։ Տե՛ս Ովքեր չպետք է դիմակ կրեն և Հատուկ նկատառումներ հաղորդակցման
դժվարություններ կամ որոշակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:

Հետևեք ախտանիշներին և կրեք ավելի ապահով դիմակ
մինչև 10-րդ Օրը

Երեխան չունի
ախտանիշներ

Անկախ
պատվաստման կամ
խթանիչ դեղաչափը
ստացած լինելու
կարգավիճակից
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Կարանտին Պահպանելու Ուղեցույց Վարակի Հետ Շփված Աշխատակիցների Համար1
Ախտանիշներ Ունեցող
(սիմպտոմատիկ)

Լիովին Չպատվաստված*
ԿԱՄ լիովին
պատվաստված և
խթանիչ դեղաչափը
ստանալու համար
իրավասու, սակայն դեռ
այն չստացած անձինք
*Ներառում է նախկինում
SARS-CoV-2-ով վարակված
անձանց

Խորհրդակցեք
բուժաշխատողի հետ
հետագա
գնահատման համար

Խստորեն խորհուրդ է
տրվում թեստավորվել:2
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.
նախկինում՝ վերջին 90
օրվա ընթացքում,
SARS-CoV-2-ով
վարակված անձինք
պետք է թեստավորվեն
Հակագենի թեստի
միջոցով:

Հետևեք կարանտին
պահպանելուց ազատման
ցուցումներին՝ համաձայն DPH-ի՝
Ախտանիշներ Ունեցող
Աշխատակիցների Որոշումների
Ուղեցույցի (տե՛ս էջ 7)

Եթե թեստավորում ՉԻ եղել,
Կարանտինն ավարտվում է
10-րդ օրվանից հետո
Եթե բացասական արդյունքով
թեստը վերցվում է 5-րդ Օրը,
ապա կարանտինն ավարտվում
5-րդ Օրվանից հետո

(ասիմպտոմատիկ)
Խթանիչ դեղաչափը
ստացած ԿԱՄ
Ամբողջովին
Պատվաստված, սակայն
խթանիչ դեղաչափի
համար դեռևս ոչ
իրավասու

ՉԻ պահանջվում կարանտին պահպանել*
*TK-12 աշխատակիցներից պահանջվում է թեստավորվել
5-րդ օրը (հորդորվում է թեստավորվել նաև վարակակրի
հետ շփվելուց անմիջապես հետո) 2

1Հետևում է Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Վարչության Տնային Կարանտինի Ուղեցույցին, որը թույլ է տալիս աշխատակիցներին վերադառնալ աշխատանքի կարանտինն ավարտելուց հետո, որը կարող է լինել
նախքան Cal/OSHA-ի աշխատանքին վերադառնալու չափանիշներին համապատասխանելը:2 Թեստավորում. կարող է կիրառվել COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստ, ներառյալ SARS-CoV-2-ը փնտրող
նուկլեինաթթվի ուժեղացման թեստը (NAAT՝ ինչպիսին է ՊՇՌ (PCR) թեստը) կամ Հակագենի թեստը, որը վերցվում և իրականացվում է բուժհաստատությունում կամ արտոնագրված
թեստավորման կենտրոնում, կամ կարող է կիրառվել FDA-ի կողմից թույլատրված առանց դեղատոմսի թեստ։ Եթե օգտագործվում է առանց դեղատոմսի թեստ և արդյունքը լինում է դրական, անձը
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համարվում է COVID-19-ով վարակված և պետք է հետևի Տնային Մեկուսացման Ուղեցույցին: 3 Կան որոշ մարդիկ, որոնք չպետք է դիմակ կրեն: Տե՛ս Ովքեր չպետք է դիմակ կրեն և Հատուկ
նկատառումներ հաղորդակցման դժվարություններ կամ որոշակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:

Հետևեք ախտանիշներին և կրեք ավելի ապահով դիմակ
մինչև 10-րդ Օրը

Ախտանիշներ
Չունեցող

Անկախ պատվաստման
կամ խթանիչ
դեղաչափը ստացած
լինելու կարգավիճակից
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