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1. Ի՞նչ է վիրուսը: 

Նոր կորոնավիրուսը դասվում է կորոնավիրուսների ընտանիքին, որն ունի կենդանական ծագում 

և այժմ փոխանցվում է մարդուց մարդ: Այն առաջացնում է շնչառական հիվանդություն արդեն 

վարակված հիվանդի հազալու կամ փռշտալու հետևանքով առաջացած կաթիլի հետ շփման 

արդյունքում: 

2. Որո՞նք են ախտանշանները: 

Ախտանշանները ներառում են (բայց չեն սահմանափակվում)՝ բարձր ջերմություն, հազ, կոկորդի 

ցավ, թուլություն և դժվարացած շնչառություն: Վարակված անձանց մի մասը կարող է չունենալ որևէ 

ախտանշան, մի մասի մոտ հիվանդությունը կարող է ընթանալ շատ մեղմ, և նրանք կարող են 

հեշտությամբ ապաքինվել: Մյուս մասի մոտ կարող է ընթանալ շատ ծանր և կայծակնային: 

3. Ինչպե՞ս է տարածվում վիրուսը: 

Վիրուսը տարածվում է մարդուց մարդ՝ 

1) կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հիվանդի հետ սերտ շփման արդյունքում: 

2) կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված հիվանդի հազալու կամ փռշտալու 

հետևանքով առաջացած կաթիլի հետ շփման ուղիով, կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հիվանդի 

հազալու կամ փռշտալու հետևանքով առաջացած կաթիլներով աղտոտված մակերեսներին կամ 

առարկաներին (օրինակ՝ դռան բռնակներ կամ սեղաններ) դիպչելու, այնուհետև՝ բերանին կամ 

դեմքին դիպչելու հետևանքով: 

4. Որքա՞ն ժամանակ անձը կարող է լինել վարակիչ այլոց համար 

Առողջապահության նախարարությունը ներկայումս առաջարկում է 14 օրյա ինքնամեկուսացում՝ 

արտերկրից ժամանածների և կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված դեպքի հետ սերտ 

շփում ունեցած անձանց համար: 

5. Ովքե՞ր են գտնվում հիվանդության ծանր զարգացման բարձր ռիսկային խմբում 

Հիվանդության ծանր զարգացման ռիսկի խմբում են գտնվում՝ 

1) 65 և բարձր տարիքի անձինք, 

2) ընկճված իմունային համակարգ ունեցող անձինք, 

3) հետևյալ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք՝ շնչառական հիվանդություններ՝ ասթմա, 

թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն (CՕPD), էմֆիզեմա կամ բրոնխիտ, քրոնիկ սրտային 

անբավարարություն, քրոնիկ երիկամային հիվանդություններ, լյարդի քրոնիկ հիվանդություններ՝ 

քրոնիկ հեպատիտներ, քրոնիկ լյարդային անբավարարություն, նյարդային համակարգի քրոնիկ 

հիվանդություններ՝ Պարկինսոնի հիվանդություն, ցրված սկլերոզ (MS), ուղեղային կաթված տարած, 

համակարգային աուտոիմուն հիվանդություններ, 

4) շաքարային դիաբետ ունեցող անձինք: 

6. Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ վարակվելուց խուսափելու համար անհրաժեշտ է՝ 

1) խուսափել այլ անձանց հետ սերտ շփումներից՝ ձեռքով բարևելուց, համբուրելուց, 

գրկախառնվելուց, 

2) փռշտալիս կամ հազալիս փակել բերանն ու քիթն անձեռոցիկով կամ արմնկային ծալքի 

հատվածով (ոչ դաստակով), 

3) օգտագործած անձեռոցիկն անմիջապես նետել կափարիչի ոտնակային հարմարանքով 

աղբարկղ , 

4) հաճախակի լվալ ձեռքերն օճառով և ջրով՝ առնվազն 20 վայրկյան, անհնարինության դեպքում 

ձեռքերը մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչներով, 

5) հաճախորդների հետ անմիջական շփումներ ունենալու պարագայում կրել դիմակ, 

6) դիմակը հագնելուց առաջ ձեռքերը մշակել ալկոհոլի հիմքով ախտահանիչ/հականեխիչ 

միջոցով կամ լվանալ օճառով: Դիմակն այնպես հագնել, որպեսզի այն փակի քիթը և բերանը՝ առանց 

դեմքի և դիմակի միջև ճեղքերի: Չհպվել դիմակին օգտագործման ժամանակ, հպվելու դեպքում 



ձեռքերը մշակել սպիրտ պարունակող միջոցով և լվանալ օճառով: Չկրել խոնավացած դիմակ և 

կրկնակի չօգտագործել մեկանգամյա օգտագործման դիմակները: Դիմակը հանելիս բռնել 

կապիչներից (չհպվելով դիմակի առաջային մասին) և անմիջապես նետել թափոնների համար 

նախատեսված կափարիչի ոտնակային հարմարանքով աղբարկղի մեջ, մշակել ձեռքերը սպիրտ 

պարունակող միջոցով կամ լվանալ օճառով: 

7) խուսափել աչքերին, քթին, բերանին դիպչելուց, 

8) խուսափել շնչառական վարակի ախտանիշ ունեցող անձանց հետ սերտ շփումից, իսկ 

անխուսափելի շփման դեպքում օգտագործել դիմակ և պահպանել առնվազն 1,5 մետր սոցիալական 

հեռավորություն, 

9) յուրաքանչյուր աշխատողի համար դիտարկել օգտագործման տարածքն ախտահանելու 

համար անհատական պատասխանատվություն սահմանելու անհրաժեշտությունը։ 

7.Աշխատողի մոտ կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների առկայության դեպքումա

նհրաժեշտ է՝ 

1) աշխատողի մոտ թեթև հազի, ջերմության բարձրացման կամ ինքնազգացողության 

վատթարացման դեպքում ապահովել վերջինիս անհապաղ մեկուսացումը և բժշկական օգնության 

դիմելը, 

2) անհապաղ քայլեր ձեռնարկվել իր հետ շփում ունեցած անձանց շրջանակը պարզելու, նշված 

անձանց մեկուսացնելու և այդ մասին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության թեժ գիծ տեղեկացնելու ուղղությամբ՝ զանգահարելով 8003 հեռախոսահամարով, 

3) ապահովել անմիջական աշխատանքային և ցանկացած այլ՝ նրան հասանելի տարածքի կամ 

շփման մակերեսի անհապաղ ախտահանումը: 

  

 


