ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
Հանրային լողավազանների վերաբացման արձանագրություն
Վերջին փոփոխությունները․
8/20/20: Պարզաբանվել է, որ այս պահին միայն բացօթյա լողավազաններին է թույլատրվում բաց
լինել (փոփոխությունները նշված են դեղինով):
9/2/20: Պարզաբանվել է, որ ջրում գտնվելիս անհրաժեշտ չէ օգտագործել դեմքի ծածկոցներ
(փոփոխությունները նշված են դեղինով):

Լոս Անջելես Շրջանի Հանրային Առողջապահության Վարչությունը որդեգրում է գիտական և
հանրային առողջապահական փորձի վրա հիմնված փուլային մոտեցում, որը համահունչ է
Կալիֆոռնիայի ճանապարհային քարտեզի հետ՝ թույլ տալու համար հանրային լողավազանների
ապահով վերաբացումը։ Հանրային լողավազանները ներառում են ճամբարային
լողավազանները, ակումբների լողավազանները, առևտրային (commercial) լողավազանները,
բուժական կամ ֆիթնես ակումբները, հյուրանոցների լողավազանները, ցերեկային խնամքի
արտոնագրված լողավազանները, բուժհաստատությունների լողավազանները, հանքային ջրերի
լողավազանները, մոթելների լողավազանները, քաղաքային լողավազանները, հանրային կամ
մասնավոր դպրոցների լողավազանները, հանգստի կամ շարժական տնակների կայանատեղերի
լողավազանները, առողջարանային լողավազանները, հատուկ նշանակության լողավազանները
և լողի դպրոցների լողավազանները։
Տաք լոգարանները/ջակուզիները/սպա լողավազանները, ջրային զբոսայգիները և
ցայտող ջրավազանները, որոնք գտնվում են զվարճանքի այգիներում, պետք է
շարունակեն փակ մնալ, մինչև կթույլատրվի վերսկսել դրանց վերափոխված կամ
ամբողջական գործունեությունը։
Այս պահին միայն բացօթյա լողավազաններին է թույլատրվում բաց լինել:
Լողավազաններում ջրային սահահարթակները, նավարկություններն ու այլ ջրային
ատրակցիոնները պետք է փակ լինեն։
Քաղաքային լողավազաններից (օրինակ՝ բնակարանային լողավազաններ, անկողին ու
նախաճաշ տրամադրող հյուրատների լողավազաններ, համատիրությունների լողավազաններ,
սեփականատերերի ասոցիացիայի լողավազաններ) պահանջվում է հետևել Համատեղ
Բնակության Հաստատությունների Լողավազանների Վերաբացման արձանագրություններին։
Հանրային լողավազանների բոլոր օպերատորները, որոնց վերաբերում է այս ուղեցույցը, պետք է
իրականացնեն ստորև ներկայացված բոլոր կիրառելի միջոցառումները և պետք է պատրաստ
լինեն բացատրելու, թե ինչու որևէ չիրականացված միջոցառում կիրառելի չէ իրենց համար։
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ լրացուցիչ տեղեկությունների և ռեսուրսների հասանելի
դառնալու հետ կապված սույն փաստաթուղթը կարող է վերանայվել, այդ պատճառվ
անհրաժեշտ է կանոնավոր կերպով ստուգել Լոս Անջելես Շրջանի կայքը
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ այս և այլ փաստաթղթերի վերանայումների հետ
ծանոթանալու համար։
Այս ցանկն ընդգրկում է՝
(1) Աշխատակիցների
առողջությունը
կանոնադություն և գործելակերպ։

պահպանելու

նպատակով

աշխատավայրի

(2) Ֆիզիկական հեռավորություն ապահովող միջոցառումներ։
(3) Վարակի վերահսկողություն ապահովող միջոցառումներ։
(4) Հաղորդակցությունը աշխատակիցների և հանրության հետ։
(5) Կարևորագույն
միջոցառումներ։

ծառայություններին

անաչառ

հասանելիություն

ապահովող

Նշված հինգ ոլորտները պետք է իրականացվեն, մինչ ձեր հաստատությունը մշակում է
վերաբացման արձանագրություններ։
Սույն արձանագրությամբ սահմանված բոլոր բիզնեսները պետք է իրականացնեն ստորև
նշված բոլոր կիրառելի միջոցառումները և պատրաստ լինեն բացատրելու, թե ինչու որևէ
չիրականացված միջոցառում կիրառելի չէ իրենց բիզնեսի համար։
Բիզնեսի անվանումը՝
Հաստատության հասցեն՝
Հրապարակման ամսաթիվը՝
A. ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ՝ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԸ (ՆՇԵԼ ԱՅՆ ԲՈԼՈՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ
ԵՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆԸ)
 Բոլոր նրանց, ովքեր կարող են իրենց աշխատանքային պարտականությունները
կատարել տնից հանձնարարվել է այդպես վարվել։
 Անձնակազմի խոցելի անդամներին (65 տարեկանից բարձր և, քրոնիկական
հիվանդություններ ունեցող անձինք) հնարավորության դեպքում հանձնարարվում է
այնպիսի աշխատանք, որ կարելի է կատարել տնից։
 Բոլոր աշխատակիցներին հանձնարարվել է չներկայանալ աշխատանքի, եթե նրանք
հիվանդ են, և հետևել Հանրային Առողջապահության Վարչության ինքնամեկուսացման
ուղեցույցին, եթե այն կիրառելի է։
o Ստեղծեք վերապատրաստված պահեստային աշխատակիցների ցուցակ։
o Աշխատակիցներին տրամադրվել է տեղեկատվություն գործատուի կամ
կառավարության կողմից հովանավորվող աշխատանքի չներկայանալու դեպքում
նպաստներ ստանալու վերաբերյալ հնարավորությունը, ինչն էլ ֆինանսապես
ավելի կհեշտացնի նրանց տանը մնալը: Տե՛ս հիվանդության կամ
աշխատավայրում վնասվածքի դեպքում աշխատողին տրամադրվող
բացակայության և COVID-19-ի համար աշխատողների փոխհատուցման
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
կառավարության աջակցման ծրագրերը ներառյալ աշխատողների կողմից
հիվանդության հիմքով արձակուրդ ստանալու իրավունքների վերաբերյալ
լրացուցիչ տեղեկություններն անմիջապես Ընտանիքների Կորոնավիրուսին Առաջին
Արձագանքի Օրենքի ներքո, և աշխատակիցների համար փոխհատուցման վճարներ
ստանալու իրավասության և COVID-19-ին առնչվող աշխատանքների մասին
տեղեկությունները Նահանգապետի N-62-20 Գործադիր Կարգի:
 Տեղեկանալով որ մեկ կամ մի քանի աշխատակիցների թեստի արդյունքը դրական է,
կամ նրանք ունեն COVID-19-ի ախտանիշների նման ախտանիշներ (հիվանդ են),
գործատուն պետք է ունենա պատրաստի ծրագիր կամ արձանագրություն, որպեսզի
«հիվանդ(ներ)ը» մեկուսանան տանը, ինչպես նաև պահանջի, որ բոլոր
աշխատակիցները, որոնք աշխատավայրում շփվել են «հիվանդի» հետ, անմիջապես
ինքնակարանտինի ենթարկվեն։ Գործատուի ծրագիրը պետք է ներառի COVID-19-ի
թեստավորման հասանելիությունը կարանտինի մեջ գտնվող բոլոր աշխատակիցների
համար, որպեսզի պարզվի թե արդյոք աշխատավայրում եղել են շփման լրացուցիչ
դեպքեր, հետևաբար դրանք կարող են պահանջել COVID-19-ի վերահսկման լրացուցիչ
միջոցառումներ։
 Եթե սեփականատերը, կառավարիչը կամ օպերատորը աշխատավայրում 14 օրվա
ընթացքում տեղեկանում է COVID-19-ի երեք (3) կամ ավելի դեպքերի մասին, ապա
գործատուն պետք է այս դեպքերի մասին տեղեկացնի Հանրային Առողջապահության
Վարչությանը՝ (888) 397-3993 կամ (213) 240-7821 հեռախոսահամարների միջոցով։
Եթե աշխատավայրում հաստատվում է խմբակային վարակման դեպք, ապա Հանրային
Առողջապահության Վարչությունը պետք է ձեռնարկի խմբակային դեպքի արձագանք,
որը պետք է ներառի վարակի վերահսկման ուղեցույց և հանձնարարականներ,
տեխնիկական աջակցություն և տեղանքին հատուկ վերահսկման միջոցառումներ:
Հանրային առողջապահության գործերի կառավարիչ կնշանակվի խմբակային
գործերով ստուգումների իրականացման գործին և հետևելու տեղանքի արձագանք
աշխատանքներին։
 Իրականացվում է աշխատակիցների ստուգում աշխատավայր մուտք գործելուց առաջ։
Ստուգումները պետք է ներառեն հազի, շնչարգելության և ջերմության կամ դողի
ստուգում, ինչպես նաև, եթե աշխատակիցը շփում է ունեցել COVID-19-ով վարակված
որևէ անձի հետ վերջին 14 օրերի ընթացքում: Նշված ստուգումները կարող են
իրականացվել հեռակա կերպով կամ անձամբ՝ աշխատակցի ժամանման պահին:
Աշխատավայրում, հնարավորության դեպքում, պետք է իրականացվի նաև
ջերմաչափում:
 Աշխատակիցներին, ովքեր շփում ունեն այլ անձանց հետ, անվճար առաջարկվում են
դեմքը ծածկելու միջոցներ / դիմակներ, որը ծածկում է քիթն ու բերանը։
Աշխատակիցը պետք է կրի դիմակը աշխատանքային օրվա ամբողջ ընթացքում, եթե
շփվում է, կամ հավանական է, որ շփում կունենա այլ անձանց հետ: Այն
աշխատակիցները, որոնց բժիշկը հանձնարարել է դիմակ չկրել , պետք է կրեն դեմքի
վահան՝ ստորին հատվածը ծածկող շերտով համապատասխան Նահանգային
հրահանգներին՝ քանի դեռ իրենց առողջական վիճակը թույլ է տալիս: Նախընտրելի է
դեմքի վահանի ստորին հատվածի շերտը ծածկի կզակը: Միակողմանի փականներով
դեմքի ծածկոցներ չպետք է օգտագործվեն: Աշխատակցից չի պահանջվում կրել դիմակ
երբ նա գտնվում է իր անձնական սենյակում կամ պատշաճ պատնեշով փակված
տարածքում, որի բարձրությունը գերազանցում է աշխատակցի հասակից կանգնած
ժամանակ:
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
 Աշխատակիցները պետք է ամեն օր լվանան կամ փոխեն իրենց դիմակները։
 Ջուրը մտնելիս աշխատակիցները կարող են չկրել կտորե դիմակներ։
 Ակտիվ փրկարարական աշխատանքով զբաղվող փրկարարներից նաև չի
պահանջվում վերահսկել ձեռքերի լվացման կանոններին, օգտագործել կտորե
դիմակներ կամ այլ մարդկանցից պահել սոցիալական հեռավորություն։
o Նշանակեք մեկ այլ աշխատակցի սոցիալական հեռավորության
արձանագրությունների կիրառումը հսկելու համար։ Բոլոր աշխատակիցները
պետք է իմանան՝ ով է այդ աշխատակիցը և ինչպես կապվել նրա հետ։
 Ընդմիջումները կազմակերպվում են հաջորդաբար՝ համոզվելու համար որ
աշխատակիցները ընդմիջումների սենյակներում մշտապես կարող են միմյանցից
պահպանել վեց (6) ոտնաչափ հեռավորություն։
 Աշխատակիցներին արգելվում է աշխատավայրում ուտել կամ խմել, բացառությամբ
ընդմիջումների համար հատկացված տարածքների, համոզվելու համար որ
աշխատակիցները հետևողականորեն ու ճշգրիտ կերպով կրում են դիմակներ։
 Ախտահանիչ միջոցները և այլ հարակից պարագաները աշխատակիցների համար
հասանելի են հետևյալ վայր(եր)ում՝
____________________________________________________________________
 Ձեռքերի ախտահանման՝ COVID-19-ի դեմ արդյունավետ միջոցը բոլոր
աշխատակիցների համար հասանելի է հետևյալ վայր(եր)ում՝
____________________________________________________________________
 Աշխատակիցներին թույլատրվում է հաճախակի ընդմիջումներ վերցնել իրենց ձեռքերը
լվանալու համար։
 Յուրաքանչյուր աշխատակցի տրամադրվել է այս արձանագրության կրկնօրինակը։
 Ընտրովի – Նկարագրել այլ միջոցառումները՝
_____________________________________________________________________
B․ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 Լողավազանի սահմանափակ օգտագործում կամ, առավելագույնը, լողավազանի
տարողունակության 50%-ի օգտագործում, որպեսզի լողավազանից օգտվողները
կարողանան իրենց հետ չբնակվող մյուս մարդկանցից պահպանեն 6 ոտնաչափ
ֆիզիկական հեռավորություն։
o Նշել լողավազանի ընթացիկ տարողունակությունը _________ և
տարողունակության 50%-ը՝ ____________
o Քննարկեք լողավազանից օգտվելու համար ամրագրումների կիրառման
հնարավորությունը։ Սա կարող է ներառել ամբողջական ջրավազանի ամրագրում՝
անհատական լողի համար և ջրավազանի կեսի ամրագրում՝ ընտանիքի անհատական
օգտագործման համար։
o Երկարությունով լողացողներին հարկավոր է հիշեցնել, որ 6 ոտնաչափ
հեռավորություն պահպանեն այն մարդկանցից, որոնց հետ իրենք չեն ապրում:
Հնարավոր է անհրաժեշտությոն լինի տվյալ ժամանակ սահմանափակել լողորդների
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
թիվը ովքեր ցանկանում են երկարությամբ լողալ, որպեսզի լողորդները կարողանան
անվտանգ հեռավորություն պահպանեն։
 Նշանակեք աշխատակից կամ աշխատակիցներ ( որը(որոնք) պատասխանատու կլինեն
հետևելու և համոզվելու, որ լողավազանից օգտվողների առավելագույն թիվը չի
գերազանցում վերը սահմանված թվին։ Նույնպես նրանք պատասխանատու լինեն
ամենօրյա ռեժիմով հետևելու այս արձանագրությունների պահպանմանը։
 Իրականացվել են սոցիալական հեռավորության (անհատները առնվազն 6 ոտնաչափ
հեռավորություն են պահպանում այն անձանցից, որոնք իրենց տան անդամ չեն)
ապահովման միջոցառումներ։
o Տախտակամածի ձևավորումը և լողավազանը շրջապատող այլ տարածքներն այնպես
փոփոխեք, որպեսզի կանգնելու և նստելու տարածքները թույլ տան պահպանել
ֆիզիկական հեռավորության պահանջները՝ միաժամանակ լողավազանի շուրջը
պահպանելով տախտակամածից 4 ոտնաչափ դատարկ տարածություն, ինչպես
պահանջվում է Նահանգային Օրենքը։ Սա կարող է ներառել աթոռների հեռացումը
տարածքից կամ այն տարածքների ժապավենով եզրագծումը որոնք խորհուրդ չի
տրվում օգտագործել։
o Ֆիզիկական ցուցանակների կամ ուղենիշների (օրինակ՝ ջրավազանի ներսում գծեր,
աթոռներ և սեղաններ տախտակամածի վրա), տեսողական ցուցանակներ (օրինակ՝
ժապավեններ տախտակամածների վրա, հատակներին կամ մայթերին) և նշաններ
համոզվելուհամար որ հյուրերն ու լողորդները միմյանցից առնվազն 6 ոտնաչափ
հեռավորություն են պահպանում՝ և՛ ջրում, և՛ ջրից դուրս։
o Պահարանների սենյակներում հաջորդաբար տրամադրել կողպվող պահարանները
ֆիզիկական հեռավորության պահպանումը հնարավոր դարձնելու համար։
 Հանդերձարաններն ու պետքարանները հսկվում են համոզվելու համար, որ միաժամանակ
ներսում գտնվող մարդկանց թիվը թույլ է տալիս պատշաճ կերպով ֆիզիկական
հեռավորություն պահպանել։
 Խնջույքներն ու հավաքույթները արգելված են ընդհանուր օգտագործման բոլոր
տարածքներում, ներառյալ՝ լողավազանում։
 Հնարավորության դեպքում լողի մարզիչները պետք է դասեր անցկացնեն լողավազանի
տախտակամածի վրայից։ Այն դասերի ժամանակ, որոնք պահանջում են դեմառդեմ կամ
սերտ շփում, խորհուրդ է տրվում, որ երեխային ջրում ուղեկցի ծնողը կամ տան
անդամներից որևէ մեկը։ Լողի խմբային դասերի մասնակիցները և լողավազանի
տախտակամածի հանդիսատեսները պետք էպահպանեն վեց ոտնաչափ ֆիզիկական
հեռավորություն։
C․ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
 Լողավազան ժամանող այցելուներին պետք է հիշեցնել, որպեսզի նրանք կրեն
դիմակներ լողավազանի տարածքում գտնվելու ամբողջ ընթացքում (բացառությամբ
ուտելու, խմելու ժամանակ կամ ջրում գտնվելիս): Սա վերաբերում է ինչպես բոլոր
մեծահասակներին, այնպես էլ 2 տարեկան և բարձր երեխաներին: Բացառություն են
կազմում միայն այն անհատները, որոնք իրենց բժշկից ցուցում են ստացել չկրելու
դիմակը: Ձեր աշխատակիցների և այցելուների անվտանգությունը ապահովելու համար
դեմքի ծածկոցները / դիմակները պետք է հասանելի լինեն այն այցելուների համար,
ովքեր առանց դեմքի ծածկոցի են եկել:
 Լողավազան մուտք գործելուց առաջ պետք է իրականացվի այցելուների
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
ախտանիշների ստուգում։ Ստուգումները պետք է ներառեն հազի, շնչարգելության և
ջերմության կամ դողի ստուգում: Նշված ստուգումները կարող են իրականացվել
հեռակա կամ այլ տարբերակներով՝ ինչպիսիք են համակարգում առցանց ստուգման
տարբերակը կամ տարածքի մուտքի մոտ տեղադրված այն ցուցանակի միջոցով, որը
հիշեցնում է այցելուներին տարածք մուտք չգործել եթե ախտանշաններ ունեն։
 Իրականացրեք լողավազանի անվտանգության ստուգում համոզվելու համար, որ
լողավազանի ջրի քիմիական բաղադրությունը համապատասխանում է ախտահանման
կանոններին, և անց է կացվել լողավազանի անվտանգության սարքավորումների
գնահատում։
o Պատշաճ շահագործումն ու սպասարկումը կոչնչացնի վիրուսը ջրի մեջ։
o Խորհրդակցեք ջրային ավազանը նախագծած ընկերության կամ ինժեների
հետ որոշելու համար, թե Շրջակա Միջավայրի Պաշտպանության կողմից
հաստատված Ն ցուցակի որ ախտահանիչներն են առավել հարմար
ջրավազանի համար։
 Այն հաստատությունները, որոնք չեն շահագործվել, անհրաժեշտ է տաք և սառը ջրի
աղբյուրներից առնվազն հինգ րոպե ջուր հոսեցնել հաստատության խողովակների հին
ջուրը թարմ և անվտանգ ջրով փոխարինելու համար։
 Այն մակերեսները և առարկաները, որոնց հաճախակի ենք դիպչում, ինչպիսիք են
համատեղ օգտագործվող առարկաները, յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ
կիրառեք մաքրման և ախտահանման ծրագիր։ Օգտագործեք Շրջակա Միջավայրի
Պաշտպանության Գործակալության կողմից հաստատված ախտահանիչ միջոց։
Հետևյալ առարկաները պետք է հաճախակի մաքրվեն և ախտահանվեն հետևյալ
ժամանակացույցով՝
o Բազրիքներ և սահելու
կիսախողովակներ՝__________________________________________________
o Հանգստի սենյակի աթոռներ, սեղանների մակերեսներ՝
_______________________________________________
o Դռների բռնակներ, պետքարանի մակերեսներ, , ձեռքերի լվացման կետեր,
երեխաների տակդիրները փոխելու համար նախատեսված կետեր և
ցնցուղների մակերեսներ
_________________________________________________
o Քիքբորդեր և լողավազանային
խողովակներ՝__________________________________________
o Ընդհանուր օգտագործման հարմարանքներ (օրինակ՝ կողպվող պահարաններ)
______________________________________
o Պետքարաններ և ցնցուղներ՝
_______________________________________________
o Այլ մակերեսներ
______________________________________________________
 Մշտապես ապահովեք համապատասխան պարագաներ առողջ հիգիենայի
պահպանման համար։ Պարագաները ներառում են՝ օճառ, առնվազն 60% սպիրտ
պարունակող ձեռքերի ախտահանիչ միջոցներ, թղթե սրբիչներ, անձեռոցիկներ և
աղբամաններ
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
 Ստեղծեք այնպիսի համակարգ, որ կահույքը (օրինակ՝ հանգստի սենյակի աթոռները)
կամ ընդհանուր օգտագործման այլ առարկաները, որոնք պետք է մաքրվեն և
ախտահանվեն, առանձին պահվեն արդեն իսկ մաքրված և ախտահանված կահույքից
կամ ընդհանուր օգտագործման այլ առարկաներից։
o Համոզվեք, որ կահույքը, սարքավորումները, սրբիչները մինչ օգտագործումը
պաշտպանված են աղտոտվելուց։
 Ցայտաղբյուրները ծածկված են օգտագործումը կանխելու համար
 Խրախուսեք լողավազանից օգտվողներին տարբեր իրեր համատեղ չօգտագործել ,
հատկապես այնպիսիք, որոնք դժվար է մաքրել և ախտահանել, կամ այնպիսիք, որոնք
ունեն դեմքի հետ շփում (օրինակ՝ ակնոցներ, քթի սեղմիչներ և շնչադիմակներ):
 Համոզվեք, որ հաստատությունը ունի բավարար սարքավորումներ, օրինակ՝
քիքբորդեր, լողալու ձողեր և լողալու համար այլ հարմարանքներ, հնարավորության
դեպքում նվազագույնի հասցնելու համար իրերի համատեղ օգտագործումը։
Սահմանափակեք միաժամանակյա օգտագործումը, մեկ անձի կողմից կամ
յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո մաքրեք և ախտահանեք իրերը։
 Անհատներին խորհուրդ է տրվում լողավազան բերել իրենց անձնական սրբիչները և
համատեղ չօգտագործել դրանք իրենց տան անդամ չհանդիսացող մարդկանց հետ։
 Սրբիչները պետք է լվանալ ըստ արտադրողի ցուցումների։ Լվանալիս օգտագործեք
թույլատրելի ամենատաք ջրի ջերմաստիճանը և ամբողջովին չորացրեք
չորանոցներում։
 Համոզվեք, որ փակ տարածքներում օդափոխության համակարգերը պատշաճ կերպով
աշխատում են։ Հնարավոր առավելագույն չափով ավելացրեք օդափոխությունը:
o

Ցանկալի է բարձր արդյունավետության օդը մաքրող շարժական սարքեր
տեղադրել, շինութան օդի ֆիլտրերը հնարավորինս բարձր արդյունավետության
հասցնել և այլ փոփոխություններ կատարել`աշխատանքային բոլոր վայրերում դրսի
օդի և օդափոխության քանակն ապահովելու համար:

D․ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
 Այս արձանագրության կրկօրինակը տեղադրված է լողավազանի բոլոր հանրային
մուտքերի մոտ:
 Լողավազանի յուրաքանչյուր հանրային մուտքի մոտ տեղադրված են ցուցանակներ,
որոնք լողավազանից օգտվողներին տեղեկացնում են:
o Մնալ տանը, եթե հիվանդ են կամ ունեն COVID-19-ի հետ համընկնող
ախտանշաններ։
o Հնարավորության սահմաններում վեց ոտնաչափ սոցիալական
հեռավորություն պահպանել այն մարդկանցից, որոնք ձեր տան անդամները
չեն, և լողավազանում չընդգրկվել ավելորդ ֆիզիկական շփման մեջ։
o Լողավազանի հաստատություն մտնելուն պես հաճախակի լվանալ ձեռքերը
կամ օգտագործել ախտահանիչ միջոց։
o Հաստատության ընդհանուր օգտագործման տարածքներում
տեղաշարժվելիս, ներառյալ դեպի լողավազան գնալիս և լողավազանից դուրս
գալուց հետո , ինչպես նաև համատեղ օգտագործման պետքարաններում,
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ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀՐԱՄԱՆ
կրել դիմակ։ Հիշեցրեք լողորդներին ջուրը մտնելիս հանել դիմակները։
E․ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆԱՉԱՌ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
 Առաջնահերթություն է տրվել հաճախորդների/բնակիչների համար կարևոր
ծառայություներին։
 Ձեռնարկվում են միջոցառումներ՝ ապրանքների և ծառայությունների հասանելիություն
ապահովելու այն հաճախորդների համար, որոնք ունեն տեղաշարժման սահմանափակ
հնարավորություն և/կամ հանրային տարածքներում գտնվում են բարձր ռիսկի տակ։
Դուք կարող եք նաև սոցիալական հեռավորության և հարմարանքների/մակերեսների
ախտահանման ընթացակարգերի մասին ցուցումներ ստանալ Հիվանդությունների
Կառավարման և Կանխարգելման Կենտրոնների կողմից օգտագործելով հետևյալ հղումը ՝
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquaticvenues.html#anchor_1589978994218:

Reopening Protocol for Public Swimming Pools
09/02/20 (Armenian)
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