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 Ուղեցույց Նախադպրոցական Խնամքի և Կրթության Հաստատությունների մատակարարների համար 

 
 

 

 
Ողջույն 
Բազմաթիվ կանխարգելիչ ռազմավարություններից բաղկացած բազմաշերտ մոտեցումը COVID-19-ի 
տարածումը դանդաղեցնելու լավագույն ձևն է: Օրինակները ներառում են՝ COVID-19 դեմ 
պատվաստումները ժամանակին ստանալը, օդափոխությունը բարելավելու համար ձեր տան կամ 
կենտրոնի պատուհանները բացելը, ինչպես նաև COVID-19-ի ախտանիշներ ունեցող ցանկացած 
անձի՝ տան մնալը:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ստորև ներկայացված է նախադպրոցական խնամքի և կրթության (ՆԽԿ/ECE) 
մատակարարների պահանջների և լավագույն գործողությունների ամփոփագիրը՝  օգնելու 
նվազեցնել ՆԽԿ-ի հաստատություններում COVID-19-ի տարածման վտանգը: Բացի այս 
տեղեկատվությունից, խնդրում ենք հիշել հետևյալը. 

Ուղեցույց նախադպրոցական կրթության մատակարարների համար. 
պահանջներ և լավագույն գործողություններ 

Թարմացվել է․ 
10/27/22 

• Փոփոխություններ են արվել համապատասխանեցնելու համար Լոս Անջելեսի 
Շրջանի Առողջության Պատասխանատուի՝ փակ տարածքներում դիմակ կրելու 
վերաբերյալ թարմացված հրամանին: Նախադպրոցական  խնամքի 
հաստատություններում սովորող անձանց մեծամասնությունը կարող է դիմակ կրել 
ըստ ցանկության: Բացառություն են  կազմում այն անձինք, ովքեր վերադարձել են 
հաստատված COVID-19-ով պայմանավորված 10-օրյա մեկուսացման ժամկետը 
լրանալուց առաջ կամ  որոնք հաստատված COVID-19-ով ախտահարված անձի հետ  
ունեցել են սերտ շփում, որից չի անցել 10 օր: Այս մարդկանցից դեռևս պահանջվում 
է կրել դիմակ փակ տարածքներում, եթե այնտեղ ներկա են նաև այլ անձինք:  Նաև 
այն անձանց, ովքեր առավել հակված են COVID-19-ով ծանր հիվանդանալուն, 
խստորեն հորդորվում է  դիմակ կրել մարդաշատ կամ վատ օդափոխվող փակ 
տարածքներում,:  

• Նախադպրոցական խնամքի հաստատություններից այլևս չի պահանջվում զեկուցել  
COVID-19-ով վարակվածության առանձին դեպքերի մասին: Այսուհետ 14-օրվա   
ընթացքում COVID-19-ով վարակվածության 3 կամ ավելի փոխկապակցված  
դեպքերի մասին պետք է զեկուցել Առողջության Պատասխանատուին անիջապես և  
ոչ ուշ քան 1 աշխատանքային օրվա ընթացում: 
 

COVID-19-ի տարածման վտանգը մեծացնող գործոնները․ 
• Փակ տարածքներ` վատ օդափոխությամբ, որտեղ COVID-19 վիրուս 

պարունակող մասնիկները կարող են կուտակվել 
• Մարդաշատ վայրեր, որտեղ մոտակայքում շատ մարդիկ կան 
• Իրավիճակներ, երբ մարդիկ ծանր շնչում են և արտաշնչելիս 

արտազատում են շատ շնչառական հեղուկներ, ինչպես օրինակ՝ 
մարզվելիս, բղավելիս կամ երգելիս: 

• Երկար ժամանակ այս իրավիճակներից որևէ մեկում գտնվելը: 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
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• ՆԽԿ մատակարարները պետք է համապատասխանեն գործող COVID-19 Cal/OSHA-ի՝ 

Արտակարգ Իրավիճակների Կանխարգելման Ժամանակավոր Չափանիշներին (Cal/OSHA 
ETS) և Լոս Անջելեսի Շրջանի Առողջույթան Պատասխանատուի Հրամանի պահանջներին: 
Ավելի խիստ պահանջները պետք է կատարվեն այն դեպքերում, երբ Լոս Անջելեսի Շրջանի 
Հանրային Առողջության Վարչության հրամանները տարբերվում են և Cal/OSHA ETS-ից: 

• ՆԽԿ մատակարարները պետք է ծանոթանան և հետևեն բիզնեսների համար ընդհանուր 
ուղեցույցին: ՆԽԿ-ի լավագույն գործողությունները, որոնք նկարագրված են այստեղ, 
լրացնում են  այդ ընդհանուր ուղեցույցը։ 

• ՆԽԿ մատակարարները պետք է հետևեն Նախադպրոցական Խնամքի և Կրթության 
Հաստատություններում վարակի  հետ շփումների կառավարման ծրագրի  ուղեցույցի  
պահանջներին: 

 

Հետևեք դիմակներ կրելու կանոններին՝ նախատեսված աշխատակիցների, 
երեխաների և այցելուների համար 
Փակ տարածքներում դիմակները պետք է կրել որոշ միջավայրերում և իրավիճակներում, այդ թվում՝ 
երբ եղել է շփում COVID-19-ով վարակվածի հետ։ COVID-19-ով հիվանդների և սերտ շփում ունեցած 
անձանց դիմակ կրելու և այլ պահանջների մասին տե՛ս Նախադպրոցական Խնամքի և Կրթության 
Հաստատություններում վարակի  հետ շփումների կառավարման ծրագրի  ուղեցույցը և ՆԽԿ 
գործողությունների գծապատկերը՝ մեկուսացման և սերտ շփումների վերաբերյալ: 
Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Պատասխանատուի գործող  «Միասնական   
Արձագանք Աշխատավայրում և Համայնքում» հրամանը հաստատում է, որ  բոլոր անհատները, 
անկախ պատվաստման կարգավիճակից, ձեռնարկությունների մեծ մասում և փակ 
հասարակական վայրերում կարող են դիմակ կրել ըստ իրենց ցանկության: Այս առաջարկը 
վերաբերում է 24 ամսական և ավելի բարձր տարիքի երեխաներին, աշխատակիցներին, 
անձնակազմին, կամավորներին, ծնողներին և այցելուներին:Առողջության Պատասխանատուի 
հրամանը նաև հաստատում է, որ ձեռնարկություններում և հասարակական վայրերում ոչ ոքի չեն 
կարող արգելել դիմակ կրել: Այն մարդկանց համար, որոնք նախընտրում են դիմակ կրել  փակ 
տարածքներում և այլ մարդկանց շրջապատում, Հանրային Առողջույթան Վարչույթան Դիմակներ 
կայքէջում հասանելի է ուղեցույց այն մասին, թե ինչպես ընտրել և կրել լավ պաշտպանող դիմակներ, 
որպեսզի լավագույնս պաշտպանեն իրենց և շրջապատի մարդկանց:   Գործում են դիմակ կրելու 
քաղաքականության որոշ բացառություններ, ինչպես նշված է ստորև: Նախադպրոցական 
Խնամքի և Կրթության (ՆԽԿ/ECE) առանձին մատակարարներ, ծրագրեր և 
հաստատություններ կարող են ընտրել ավելի սահմանափակող քաղաքականություն, քան 
այն, որը նկարագրված է Առողջության Պատասխանատուի ընթացիկ հրամանում․  

• Այցելուներ: Բոլոր այցելուները, ներառյալ ծնողներն և խնամողները, անկախ 
պատվաստման կարգավիճակից, կարող են բերել և կրել դիմակներ, երբ գտնվում են 
հաստատության ներսում: Նկատի ունեցեք դիմակներ ունենալ նրանց համար, ովքեր 
ցանկանում են կրել դիմակներ, բայց գալիս են առանց դրանց:  Լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար տես Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության 
Վարչության դիմակների էջը: 

• Երեխաներ: 24 ամսական և ավելի բարձր տարիքի բոլոր երեխաները կարող են իրենց 
հետ դիմակ բերել ՆԽԿ հաստատություն և կրել այն, երբ գտնվում են ներսում: ՆԽԿ 
հաստատություններից չի պահանջվում դիմակներ տրամադրել գրանցված երեխաներին: 
Դիմակները պետք է հանվեն ցերեկային քնի ժամանակ կամ երբ երեխաները ուտում և 
խմում են: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս՝ ph.lacounty.gov/masks և 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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Դիմակների խորհուրդներ երեխաների համար: 
o Դիմակ կրելուց ազատվելու քաղաքականություն: Այն դեպքերում, երբ 

Առողջության Պատասխանատուի Հրամանը համընդհանուր պահանջում է 
դիմակներ կրել  հանրային վայրերի փակ տարծքներում (այդ թվում՝ 
Նախադպրոցական Խնամքի և Կրթության հաստատություններում), ինչպես 
օրինակ՝ COVID-19 ունեցող մարդու հետ շփմանը հաջորդող  10 օրերի ընթացքում, 
որոշ անձինք կարող են ազատվել դիմակ կրելուց, եթե առկա են հետևյալ 
պատճառները. 
 24 ամսականից փոքր տարիքի երեխաներ: Ցանկացած ոք, ով 24 ամսականից 

փոքր է,  երբեք չպետք է դիմակ կրի, քանի որ կա խեղդվելու վտանգ:  
 Լսողության խանգարում կամ դժվարություն  ունեցող անձինք կամ այն անձինք, 

որոնք հաղորդակցվում են լսողության խանգարում կամ դժվարություն ունեցող 
անձի հետ, որի դեպքում բերանը տեսնելու կարողությունը շատ կարևոր է լավ 
շփվելու համար:  

 Այն անձինք, որոնք ունեն ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջության հետ կապված 
կամ այլ առողջական խնդիր, որոնց բուժող բժիշկը որոշել է, որ իրենց համար 
վտանգավոր է դիմակ կրելը։  Դիմակ կրելուց ազատվելու համար պարտադիր է 
ներկայացնել նամակ նահանգի կողմից հավաստագրված բժշկական 
մատակարարից, որը  հաստատում է, որ անձն ունի այնպիսի հիվանդություն, որը 
խոչընդոտում է նրան անվտանգ կերպով դիմակ կրել: Արտոնագրություն ունեցող 
հետևյալ բուժաշխատողները կարող են տրամադրել նման վկայագրեր. 

− Բժշկական ծառայություններ իրականացնողը, այդ թվում և բժիշկը (MD 
կամ DO), բուժակը (NP) կամ բժշկի օգնականը (PA), ով աշխատում է 
արտոնագրություն ունեցող բժշկի լիազորությամբ 

−  Հոգեկան առողջության և վարքային առողջության ոլորտի 
արտոնագրված մասնագետները, ներառյալ կլինիկական սոցիալական 
աշխատողը (LCSW), կլինիկական հոգեբանը (Psy.D.) մասնագիտական 
կլինիկական խորհրդատուն (LPCC) կամ ամուսնական և ընտանեկան 
հարցերի մասնագետը (LMFT):  

Երբ Առողջության Պատասխանատուի Հրամանով պահանջվում  է դիմակներ կրել 
համընդհանուր կերպով, անձինք, որոնք ազատված են դիմակ կրելու պահանջից, քանի 
դեռ իրենց վիճակը թույլ է տալիս, պետք է կրեն դեմքի պաշտպանիչ վահան, որի 
ներքևի հատվածում կտոր է դրված: Ծրագրերը կարող են ընտրել այլընտրանքային 
պաշտպանական միջոցներ այս անձանց ընդգրկելիս: Այլընտրանքային միջոցները 
ներառում են՝  

− Դիմակ չկրող երեխաների և աշխատակազմի կանոնավոր 
(շաբաթական) ստուգիչ թեստավորում 

− Ռազմավարություններ՝ բարելավելու այն փակ տարածքների 
օդափոխությունը, որտեղ գտնվում են դիմակ չկրող երեխաները և 
աշխատողներ 

− Ավելի բարձր պաշտպանության դիմակների տրամադրում (օրինակ՝ 
N95, KN95, KF94)  այն երեխաներին ու անձնակազմի անդամներին, 
որոնք դիմակներ չկրող անձանց հետ գտնվում են նույն սենյակում:  

 Դիմակ կրելու բացառություններ սերտ շփումներ ունեցած անձանց համար: 
Անկախ փակ տարծքներում համընդհանուր  կերպով դիմակ կրելու 
քաղաքականությունից՝ Լոս Անջելեսի Շրջանի Կարանտինի Ընդհանուր Հրամանը 
ներկայումս պահանջում է, որ վարակակրի հետ սերտ շփում ունեցած անձինք, 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
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որոնք ախտանիշներ չունեն,  իրենց վերջին շփումից հետո 10 օր դիմակ կրեն, երբ  
այլ մարդկանց հետ գտնվում են փակ տարածքներում: Վարակակրի հետ սերտ 
շփում ունեցած անձինք պետք է վերջին շփումից 3-5 օր հետո առնվազն մեկ թեստ 
հանձնեն, եթե ցանկանում են խուսափել տանը կարանտին պահելուց: 24 ամսական 
կամ ավելի բարձր տարիքի այն անձինք, ովքեր ճանաչվում են որպես սերտ 
շփումներ ունեցած անձինք, որոնց դիմակից ազատվելը հիմնավորված է  և ովքեր 
ցանկանում են շարունակել հաստատություն հաճախելը վարակի հետ շփումից 
անմիջապես հետո, պետք է ՝ 

− Շարունակեն ախտանիշներ չունենալ,  
− Հետևեն  ախտանիշների առաջացմանը վերջին շփումից հետո 10 օր և  
− Ունենան COVID-19-ի առնվազն մեկ բացասական թեստի 

արդյունք շփումից  3-5 օր հետո ԵՎ  ևս մեկը՝ 6-9 օր հետո։  
 

24 ամսական և ավելի բարձր տարիքի անձինք, ովքեր չեն համապատասխանում այս 
պահանջներին և չեն կարող դիմակ կրել շփումից հետո, պետք է մնան տանը վերջին 
շփումից հետո 10 օր: 
 Որևէ վայրում համավարակի բռնկման պարագայում Լոս Անջելեսի Շրջանի 

Հանրային Առողջության Վարչությունը կարող է իրականացնել ժամանակավոր 
ռազմավարություններ: Նախադպրոցական Խնամքի և Կրթության 
Հաստատությունների  երեխաները, աշխատակազմը և վարչական աշխատողների 
պետք է հետևեն նրանց հրահանգներին:  Օրինակ՝ երեխաները, ովքեր չեն կարող 
կրել դիմակ, հնարավոր է հրահանգ ստանան բռնկման ժամանակ մնալ տանը: Սա 
այն անձանց անվտանգության համար է, ովքեր այցելում են հաստատություն կամ 
աշխատում են այնտեղ: 

 Այն աշխատողները, ովքեր չեն կարողանում դիմակ կրել, պետք է հետևեն 
Cal/OSHA-ի արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման ժամանակավոր 
չափանիշներին, որոնք վերաբերում են COVID-19-ի վարակակրի հետ շփումից հետո 
աշխատանքի վերադառնալուն:  

 Խնդրում ենք ծանոթանալ Նախադպրոցական Խնամքի և Կրթության 
Հաստատություններում COVID-19-ի հետ շփումների կառավարման ծրագրի 
ուղեցույցին՝ դիմակ կրելու քաղաքականության մասին լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար: 

• Աշխատակիցներ: Նախադպրոցական խնամքի և կրթության 
հաստատությունների աշխատակիցներին շնչառական սարքեր (respirators) և 
դիմակներ տրամադրելու պահանջ*: ՆԽԿ-ի բոլոր աշխատակիցներին, ովքեր 
աշխատում են ներսում կամ փոխադրամիջոցներում այլ մարդկանց հետ, պետք է 
առաջարկվեն անվճար վիրաբուժական դիմակներ (նաև հայտնի որպես բժշկական 
գործողությունների դիմակներ) և ավելի բարձր կարգի շնչառական սարքեր (օրինակ՝ 
KN95, KF94 կամ N95 շնչառական դիմակներ)՝ կամավոր օգտագործման համար։ Հետևեք 
աշխատակիցների դիմակներ կրելու կանոններին՝ լրացուցիչ մանրամասների համար։ 
Նկատի ունեցեք, որ Cal/OSHA-ն  պահանջում է, որ գործատուն աշխատողին տրամադրի 
շնչառական սարք  կամովին օգտագործման համար՝ անկախ վերջինիս պատվաստման 
կարգավիճակից, եթե նա աշխատում է փակ տարածքում կամ մեքենայում այլ անձանց 
հետ, ինչպես նաև պահանջում է տրամադրել դիմակը ճիշտ կրելու 
ցուցումներ:Մանրամասների համար տե'ս՝  Դիմակների վերաբերյալ կանոններ 
աշխատողների համար:  

• Գործատուն պետք է ապահովի, որ որևէ մեկին դիմակ կրելու պատճառով չարգելվի 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#transmission
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#transmission
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#transmission
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#transmission
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մասնակցել որևէ գործողության կամ մուտք գործել տարածք, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ դիմակ կրելը կարող է սպառնալ անձի անվտանգությանը: 

o Մտածեք նաև ձեռնոցներ առաջարկել հետևյաել դեպքերում՝ սնունդ մատուցելիս, 
տակդիրը փոխելիս, աղբ թափելիս կամ մաքրող և ախտահանող միջոցներ 
օգտագործելիս։ 

* Որոշ անկախ պայմանագրային աշխատողներ (կապալառուներ) համարվում են վարձու 
աշխատողներ՝ ըստ նահանգային Աշխատանքային Օրենսգրքի: Լրացուցիչ մանրամասների 
համար ստուգեք Կալիֆորնիայի Արդյունաբերական Հարաբերությունների Վարչության 
անկախ կապալառուի և աշխատողների համեմատություն կայքը: 

 
Ստուգեք դեպքերը և արձագանքեք դրանց 

• Cal-OSHA-ն պահանջում է նախադպրոցական խնամքի և կրթության (ՆԽԿ/ECE) 
հաստատություններից ունենալ աշխատակիցների COVID-19-ի ախտանիշների ստուգման 
գործընթաց: 

o Տարբերակները ներառում են՝ աշխատակիցները գնահատեն իրենց ախտանիշները 
նախքան աշխատանքի գալը, աշխատավայրի մուտքի մոտ ցուցանակներ 
օգտագործվեն  կամ տեղում ամենօրյա ստուգումներ կատարվեն: Ջերմության 
չափումը պարտադիր չէ, բայց ցանկալի է: Տե՛ս Մուտքի ստուգումը:    

o Այն աշխատակիցները, ովքեր ունեն COVID-19-ի ախտանիշներ,  ում թեստի 
արդյունքը դրական է կամ ովքեր շփվել են վարակակրի հետ, պարտավոր են 
հետևել  Cal/OSHA ETS-ի աշխատանքի վերադառնալու ուղեցույցին: 

o Նմանատիպ ստուգումներ խորհուրդ են տրվում երեխաների և այցելուների համար 
նախքան ՆԽԿ շենք մուտք գործելը, բայց ներկայումս չեն պահանջվում:  Խորհուրդ 
տրվող նույն տարբերակները կարող են օգտագործվել նաև աշխատակիցների 
համար: 

• Փակցրեք ցուցանակներ, որպեսզի հիշեցնեք մարդկանց ներս ՉՄՏՆԵԼ, եթե նրանք ունեն 
ջերմություն, և/կամ  COVID-19-ի այլ ախտանիշներ  կամ COVID-19-ի թեստի դրական 
արդյունք: 

• Բացառեք շփումը ցանկացած անձի հետ կամ մեկուսացրեք ցանկացած երեխայի կամ 
անձնակազմի անդամի, ովքեր ունեն վարակիչ հիվանդության ախտանիշներ, միչև  
հնարավոր կլինի նրանց տեղափոխել տուն, ինչպես պահանջում է Կալիֆորնիայի 
Սոցիալական Ծառայությունների Բաժնի (CDSS)՝ Համայնքային Խնամքի Արտոնագրման 
Վարչությունը (CCLD) և համաձայն   CCR-ի Վերնագիր (Title) 22-ի  101216 (h),    101226.1 (a) 
(1) և 102417 (e) բաժինների: 

o Ապահովեք, որ մեկուսացված երեխաները շարունակեն ստանալ պատշաճ 
վերահսկողություն, և ողջ օրվա ընթացքում նրանց առողջությունը շարունակական 
հետևվի՝ արտոնագրման պահանջներին համապատասխան: 

o Սերտ շփումների համար հետևեք հանրային առողջության ցուցումներին 
ph.lacounty.gov/covidcontacts կայքում կամ մեկուսացման համար՝ 
ph.lacounty.gov/covidisolation կայքում, եթե անձը, ով ապրում է ընտանիքի և 
երեխաների հետ, ունի COVID-19-ի ախտանիշներ:  

o ՆԽԿ մատակարարները պետք է անմիջապես տեղեկացնեն Լոս Անջելեսի Շրջանի 
Հանրային Առողջության Վարչության  պաշտոնյաներին և Համայնքային Խնամքի 
Արտոնագրման Վարչության (CCLD) անձնակազմին 14 օրվա ընթացքում պատահած 3 և 
ավելի փոխկապակցված դեպքերով խմբակային վարակի  մասին ոչ ոշ, քան 1 
աշխատանքային օր հետո: Հետևեք Նախադպրոցական Խնամքի և Կրթության 
Հաստատություններում COVID-19-ի վարակի հետ շփումների կառավարման ծրագրի 
ուղեցույցին: 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_independentcontractor.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/5cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/5cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
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o 14-օրվա ընթացքում պատահած 3 կամ ավելի դեպքերով խմբային վարակների մասին 
պետք է անհապաղ տեղեկացվի Հանրային Առողջության Վարչությանը (DPH) և 
Կալիֆորնիայի Սոցիալական Ծառայությունների Բաժնի (CDSS) Համայնքային 
Խնամքի Արտոնագրման Վարչությանը (CCLD)` իրենց տեղական Շրջանային 
Գրասենյակի միջոցով, ինչպես պահանջվում է CCR-ի Վերնագիր (Title) 22-ի   101212(d) 
բաժնի համաձայն: 

o Ընտանեկան խնամքի տները պետք է իրենց տեղական  Շրջանային Գրասենյակի 
միջոցով տեղեկացնեն CCLD-ին վարակիչ հիվանդության բռնկման մասին, երբ դա 
սահմանված է Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջության Վարչության կողմից՝ 
համաձայն CCR-ի  Գլուխ (Title) 22-ի  102416․2(c) (3) բաժնի: 

o Տե՛ս ՆԽԿ COVID-19 գործիքակազմը (ph.lacounty.gov/EducationToolkitECE)՝ 
աշխատավայրում վարակման դեպքների և վարակի հետ շփումների մասին զեկուցման, 
ինչպես նաև դրանց կառավարման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար: 

 
Նկատի ունեցեք պահպանել ֆիզիկական հեռավորություն և կայուն խմբեր 
Չնայած ՆԽԿ վայրերում ֆիզիկական հեռավորություն պահպանելն այլևս չի պահանջվում՝ այն 
կարող է օգնել նվազեցնել COVID-19-ի տարածումը: Դիտարկենք հետևյալ միջոցառումների 
իրականացումը. 

• Պահպանեք հստակ սահմանված խմբերը: ՆԽԿ հաստատություններում սովորաբար 
գործում է կայուն խմբակային մոդել, որտեղ անձնակազմի և երեխաների նույն խմբերը 
հավաքվում են միասին՝ ամեն օր։ Օրվա ընթացքում փորձեք պահել խմբերի միջև հստակ 
բաժանումը:  

• Փոփոխական դարձրեք երեխաներին հաստատության մոտ իջեցնելու և այնտեղից 
վերցնելու ժամերը՝ կուտակումները նվազեցնելու համար: Նկատի ունեցեք ծնողների 
և խնամակալների համար հեշտացնել երեխաներին օրվա սկզբում իջեցնելը և օրվա  
ավարտին վերցնելը, որպեսզի փոփոխեք միաժամանակ եկող և մեկնող երեխաների 
քանակը և կանխեք կուտակումները մուտքի մոտ: 

• Օգտագործեք տեսողական օժանդակ միջոցներ, ինչպիսիք են՝ հատակին ժապավենը 
կամ պատկերները: 

• Ճաշելն ավելի անվտանգ դարձրեք. 
o Աշխատակիցների, սպասարկող անձնակազմի և կամավորների համար ունեցեք 

բացօթյա հանգստի գոտի: Այն մարդկանց համար, ովքեր պետք է սնվեն ներսում՝ 
ընդհանուր սենյակում, ապահովեք, որ տարածքը լավ օդափոխվի: Խրախուսեք 
ուտելիս/խմելիս պահպանել առնվազն վեց ոտնաչափ (մոտ 2 ձեռքի երկարությամբ) 
ֆիզիկական հեռավորությունը: Դրան կարող է նպաստել սեղանների և աթոռների 
մտածված տեղակայումը։  Դիտարկեք ընդմիջման ժամերը փոփոխական դարձնելը, 
որպեսզի ավելի քիչ աշխատողներ միաժամանակ օգտվեն ճաշի կամ ընդմիջման 
սենյակներից:  

o Նկատի ունեցեք, որ երեխաները սնվեն  բացօթյա տարածքներում, եթե տեղանքը և 
եղանակային պայմանները թույլ են տալիս: Ներսում սնվելիս հոգացեք, որ տարածքը 
լավ օդափոխվի և խրախուսեք ֆիզիկական հեռավորություն պահպանելը: Մտածեք 
սեղանները տեղափոխելու  մասին, որպեսզի երեխաներին հեռացնեք իրարից, կամ 
ժապավենով ու նկարներով ցույց տվեք, թե որտեղ կարող են նրանք նստել՝ 
երեխաների միջև բավարար տարածություն պահպանելու համար։ 
 

Բարելավեք օդափոխությունը 
• Հոգացեք, որ ձեր շենքի օդորակման HVAC համակարգը լավ աշխատի: 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
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• Նկատի ունեցեք  տեղադրել շարժական բարձր արդյունավետության օդը մաքրող սարքեր, 
նորացնել շենքի օդային զտիչները՝  հնարավորինս բարձր արդյունավետության համար,  և 
կատարել այլ փոփոխություններ` բոլոր աշխատանքային տարածքներում դրսից եկող օդի 
քանակը և օդափոխությունը մեծացնելու համար: 

• Մտածեք, թե ինչպես կարելի է մաքուր օդը անվտանգ հասցնել հաստատության ներսի 
տարածք։ Երբ եղանակը և աշխատանքային պայմանները թույլ են տալիս, բացեք 
պատուհաններն ու դռները, եթե դա անվտանգ է: Նկատի ունեցեք օգտագործել երեխաների 
համար անվտանգ օդափոխիչներ՝ բաց պատուհանների արդյունավետությունը մեծացնելու 
համար. միշտ տեղադրեք պատուհանի օդափոխիչներն այնպես, որ օդը փչի դեպի դուրս, ոչ 
թե՝ ներս: 

• Երբ պատուհանները բացելը հնարավոր չէ, վարակի վերահսկման այլ միջոցների 
օգտագործումն ավելի կարևոր է դառնում վարակի տարածման վտանգը նվազեցնելու 
համար, օրինակ՝ խորհուրդ տալը դիմակ կրել և ֆիզիկական հեռավորություն պահել։ 

• Եթե օգտվում եք փոխադրամիջոցներից, օրինակ՝ ավտոբուսներից կամ փոքր 
ավտոբուսներից (vans), խորհուրդ է տրվում բացել պատուհանները, որպեսզի մեծացնեք 
դրսի օդի հոսքը, երբ դա անվտանգ է և եղանակը թույլ է տալիս։ 

• Տե՛ս CDPH-ի   Փակ տարածքներում օդափոխության, օդի զտման և օդի որակի 
ժամանակավոր ուղեցույցը  և CDC-ի Օդափոխությունը դպրոցներում և երեխաների 
խնամքի ծրագրերում  էջը: 

 

Մաքրեք  և ախտահանեք 
Վերապատրաստեք և վերահսկեք անձնակազմին, որպեսզի հետևեն վարակի վերահսկման 
հիմնական քայլերին, որոնք վերաբերում են մաքրման և ախտահանման պահանջներին, 
տնտեսությունը վարելու և մաքրաման սկզբունքներին, որոնք թվարկված են ստորև. 

• Հետևեք մաքրման և ախտահանման պահանջներին, ինչպես սահմանված է CCR-ի 
101216(e)(2), 102416(c), 101238(a) և 102417(b) բաժիններում։ 

• Սպիտակեղենը, ինչպիսիք են հագուստը և անկողնային պարագաները, պետք է լվացվեն 
համապատասխան տաք ջրի կարգավորմամբ: Թողեք, որ իրերը ամբողջությամբ չորանան: 
Եթե հիվանդ մարդուց կեղտոտ սպիտակեղեն եք վերցնում, կրեք ձեռնոցներ և դիմակ: 

• Մաքրող միջոցներ ընտրելիս նկատի ունեցեք օգտագործել  այն միջոցները, որոնք COVID-19-
ի դեմ EPA-իկողմից հաստատված «N» ցուցակում են, և հետևեք արտադրանքի 
օգտագործման հրահանգներին: 

• «Առողջ դպրոցների մասին» օրենքը պահանջում է, որ ցանկացած մարդ, որը երեխաների 
խնամքի կենտրոններում ախտահանիչ միջոցներ է օգտագործում, անցնի Կալիֆորնիայի 
Թունաքիմիկատների Կարգավորման Բաժնի կողմից հաստատված ամենամյա առցանց 
դասընթացը Կալիֆորնիայի դպրոցներում և երեխաների խնամքի հաստատություններում 
վնասատուների համապարփակ վերահսկում կայքում: Սա չի վերաբերում երեխաների 
ընտանեկան խնամքի տներին: 

• Մաքրման և ախտահանման մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս CDC 
ուղեցույցը՝ Ձեր հաստատության մաքրումը և ախտահանումը: 

 
Խրախուսեք պատվաստվելը 

• COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերն անվտանգ և արդյունավետ են: Դրանք  
աշխատավայրում և համայնքում COVID-19 բռնկումների  կանխման  կարևոր գործիքներ են: 
Չնայած պատվաստված մարդիկ դեռ կարող են ձեռք բերել  COVID-19՝ պատվաստանյութերը 
նվազեցնում են հիվանդության ծանր ընթացքի և մահվան վտանգը: COVID-19-ի դեմ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ccc6.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdpr.ca.gov/docs/pestmgt/pubs/hsa_factsheet.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


Ուղեցույց Նախադպրոցական Խնամքի և Կրթության Հաստատությունների մատակարարների համար 
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պատվաստանյութերն անվճար են և լայնորեն հասանելի Լոս Անջելեսի Շրջանում: Շատ 
վայրերում ժամադրության կարիք չկա, և ձեզ չեն հարցնի ձեր ներգաղթի կարգավիճակի 
մասին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated 
կամ զանգահարեք Հանրային Առողջության Վարչության պատվաստման աջակցման 
կենտրոն 833-540-0473 հեռախոսահամարով։ 

• Աշխատողներին տրամադրեք վճարովի արձակուրդ՝ ստանալու իրենց հիմնական շարքի և 
խթանիչ դեղաչափերը: 

• Դիտարկեք  ձեր  աշխատավայրում պատվաստումների կլինիկա բացելը, որպեսզի 
պատվաստումը ավելի հեշտ և հարմար լինի աշխատակիցների և ընտանիքների համար: 
Մտածեք հնարավորությունների մասին՝ աշխատակիցների պատվաստումը խթանելու 
համար, ինչպես օրինակ՝ հավելյալ վճարովի արձակուրդը կամ դրամական 
պարգևատրումները: Վերջիվերջո, մտածեք այնպիսի քաղաքականություն ստեղծելու շուրջ, 
որը աշխատակիցներից կպահանջի  COVID-19-ի դեմ պատվաստումները ժամանակին 
ստանալ:  

 
Նպաստեք ձեռքերը լվանալուն 

• Մուտքերի և հանրային զուգարանների մոտ տեղադրեք ձեռքերի ախտահանիչ միջոցներ՝ 
դրանց օգտագործումը խրախուսող ցուցանակներով: Ստուգեք, որ ձեռքերի ախտահանիչը 
երեխաների համար անհասանելի լինի: Հետևեք երեխաներին, երբ նրանք օգտագործում են 
ձեռքերի ախտահանիչ միջոցը, որպեսզի կանխեք ալկոհոլը կուլ տալը կամ աչքերի հետ  
շփումը: 

• Խրախուսեք երեխաների և անձնակազմի շրջանում ձեռքերի հաճախակի լվացումը: 
• Տե՛ս CDC-ի ուղեցույցը՝ Երբ և ինչպես լվանալ ձեռքերը: 

 
Տեղեկացրեք 

• Նախակրթական հաստատություններին խորհուրդ է տրվում տեղադրել ցուցանակներ,  
որտեղ նշվում է, որ դիմակները COVID-19-ի և այլ շնչառական հիվանդությունների 
տարածումը կանխող արդյունավետ միջոցներ են, ինչպես նաև նշում են դիմակները կրելու 
ճիշտ ձևը այն այցելուների, աշխատակիցների և  24 ամսականից բարձր երեխաների 
համար, որոնք նախընտրում են կրել դրանք: 

• Թարմացրեք ծնողների համար ձեր ձեռնարկը և ծնողներին տեղեկացրեք ցանկացած նոր 
կանոնների մասին: 

• Տեղադրեք COVID-19-ի հետ կապված ձեր անվտանգության կանոնները ձեր կայքում: 
 
Սթրեսի հաղթահարում 
COVID-19 համավարակը պատճառ է դարձել, որ շատերը բախվեն այնպիսի դժվարությունների, 
որոնք սթրեսային են ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների համար։ COVID-19 
համաճարակի ընթացքում բնական է սթրես, անհանգստություն, վիշտ զգալը և հոգս ունենալը: Եթե 
դուք, այն ընտանիքը, որին ծառայում եք, կամ ինչ-որ մեկը, ում դուք գիտեք, դժվարանում է 
հաղթահարել սթրեսը, օգնությունը հասանելի է 24/7՝  զանգահարելով  Լոս Անջելեսի Հոգեկան 
Առողջության Բաժնի թեժ գծին՝ 1-800-854-7771: Աջակցությունը հասանելի է նաև 741741 
համարին գրված «LA» տեքստի միջոցով կամ պարզապես զանգահարելով աջակցության կարիք 
ունեցող անձի ընտանեկան բժշկին: Http://dmh.lacounty.gov/resources կայքէջը ներառում է 
խորհուրդներ, որոնք կօգնեն կառավարել սթրեսը և բարելավել ձեր հուզական առողջությունը: 

 
Ստորև բերված են մի քանի աղբյուրներ և առաջարկներ, որոնք կօգնեն հաղթահարել սթրեսը. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/educationtoolkit/ECEvaccination/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/FAQ-VaccineFullyVaxUpToDate.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/FAQ-VaccineFullyVaxUpToDate.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://dmh.lacounty.gov/resources


Ուղեցույց Նախադպրոցական Խնամքի և Կրթության Հաստատությունների մատակարարների համար 
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• Կալիֆորնիայի Սթրեսից ազատվելը COVID-19-ի ժամանակ գրքույկը ուղղորդում է, թե 
ինչպես կարելի է նկատել սթրեսը երեխաների մոտ, և ուրվագծում է միջոցներ և մեթոդներ, 
թե ինչպես նվազեցնել երեխաների և մեծահասակների սթրեսը: 

• Խրախուսեք առողջ սննդի, քնելու, ֆիզիկական ակտիվության սովորություններ ձևավորելը 
և սեփական անձի մասին հոգ տանելը: 

• Քննարկեք և կիսվեք սթրեսի նվազեցման մեթոդներով գործընկերների և ընտանիքների 
հետ: 

• Խրախուսեք անձնակազմին և երեխաներին իրենց մտահոգությունների և զգացմունքների 
մասին խոսել այն մարդկանց հետ, ում վստահում են: 

• Հաճախ և անկեղծ խոսեք անձնակազմի, երեխաների և ընտանիքների հետ համայնքում 
առկա հոգեկան առողջության աջակցության ծառայությունների մասին, ներառյալ, եթե 
ծրագրում հասանելի է հոգեկան առողջության խորհրդատվությունը: 

• Նկատի ունեցեք CalHOPE- ի և Ազգային Թեժ Գծի մասին (National DisstressH) տեղադրել 
ցուցանակ, որը տրամադրում է  1-800-985-5990 հեռախոսահամարը, կամ 66746 համարը՝  
«TalkWithUs» տեքստային հաղորդագրություն ուղարկելու համար: 

• Խրախուսեք անձնակազմին զանգահարել Ինքնասպանության Կանխարգելման Ազգային 
Կենտրոնի թեժ գիծ՝ 1-800-273-TALK (1-800-273-8255), 1- 888-628-9454 ՝իսպաներենի 
համար, կամ  Կյանքի Ճգնաժամային Զրուցարանին (chat), եթե նրանք ճնշված են զգում 
այնպիսի հույզերից, ինչպիսիք են տխրությունը, դեպրեսիան կամ անհանգստությունը. կամ 
կարող են  զանգահարել 911, եթե զգում են, որ ուզում են վնասել իրենք իրենց կամ 
ուրիշներին: 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf
https://www.calhopeconnect.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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