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Այս ուղեցույցը նախատեսված է հաշմանդամություն կամ քրոնիկ լուրջ առողջական խնդիրներ 
ունեցող անձանց և նրանց տան անդամների և խնամակալների համար: Այն տեղեկություններ է 
տրամադրում, որոնք կօգնեն ձեզ խուսափել վարակվելուց և բոլորիս կօգնեն դանդաղեցնել 
COVID-19 վարակի տարածումը Լոս Անջելես վարչաշրջանում: 
 
COVID-19-ով վարակված մարդիկ կարող են ունենալ ախտանիշների լայն շրջանակ. կան մարդիկ, 
որոնց մոտ գրեթե ախտանիշներ չկան, մարդիկ, ովքեր ունեն մրսածության կամ գրիպի նման 
ախտանիշներ, և մարդիկ, ովքեր ծանր հիվանդ են և պետք է գնան հիվանդանոց:  
Առավելագույն ծանր դեպքերում, COVID-19-ը հիվանդությունը կարող է հանգեցնել մահվան: Թեև 
ախտանիշները տարբեր են անհատից անհատ, սակայն քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող 
մարդիկ, ներառյալ՝ սրտի, թոքերի և երիկամների հիվանդություններ և շաքարախտ, ինչպես 
նաև ցածր իմունային դիմադրողականություն ունեցողները, վարակվելու դեպքում լուրջ 
հիվանդանալու ավելի մեծ վտանգի տակ են: Թոքերի աշխատանքի վրա ազդած 
հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ նույնպես կարող են մեծ վտանգի տակ լինել:  
 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՏԱՆԸ  
 
Ահա այն քայլերը, որոնք կարող եք ձեռնարկել վարակը կանխելու, կամ եթե հիվանդության 
նշաններ ունեք, ձեր խնամքը տանը իրականացնելու համար: Որպես խնամակալ, դուք կարող եք 
աշխատել ձեր հաճախորդի կամ տան անդամի հետ` այս քայլերն իրականացնելու համար: 
 
1. Նախ և առաջ, մնացեք տանը: Վարակվելուց խուսափելու լավագույն միջոցը՝ շփումը 

նվազեցնելն է այն մարդկանց հետ, ովքեր կարող են կրել վիրուսը և չլինել այն վայրերում, 
որտեղ կարող են վարակված մարդիկ լինել: 

• Եթե դուրս գալուց խուսափելու հնարավորություն չկա, ապա վստահ եղեք, որ պահում 
եք վեց ոտնաչափ հեռավորություն ձեր և այլ մարդկանց միջև: Հեռու մնացեք 
յուրաքանչյուրից, ում մոտ հիվանդության նշաններ կան, օրինակ` հազը կամ փռշտոց: 
Ենթադրվում է, որ վիրուսը տարածվում է հիմնականում մարդուց մարդ` սերտ 
անձնական շփման ժամանակ և կաթիլային եղանակով, երբ վարակված անձը հազում 
կամ փռշտում է:  

• Ձեզ մոտ ձեռքերի ախտահանիչ միջոց պահեք և դրսում եղած ժամանակ հաճախակի 
օգտագործեք այն: Հնարավոր է, որ COVID-19 վարակվեք դիպչելով որևէ մակերեսի կամ 
առարկայի, որի վրա կա վիրուս, այնուհետև դիպչեք ձեր բերանին, քթին կամ աչքերին: 
Եթե դրսում եղած ժամանակ ձեռք եք տվել որևէ մակերեսի, փորձեք տեղ գտնել, որտեղ 
կարող եք լվանալ ձեր ձեռքերը օճառով և ջրով` առնվազն քսան վայրկյան 
տևողությամբ: Եթե չեք կարող դա անել, օգտագործեք ձեռքի ախտահանիչ միջոց: 
Ամեն դեպքում, ձեր դեմքին կարող եք դիպչել միայն  ձեռքերը լվանալուց հետո:  

2. Երկրորդը, վստահ եղեք, որ ունեք այն ամենը, ինչը ձեզ հարկավոր է բավարարելու ընթացիկ 
առողջական կարիքները: Սրանք այն բաներն են, որոնց կարիքը դուք միշտ ունեք, բայց 
հատկապես կարևոր է հավաստիանալ, որ ներկա պահին դրանք առկա են: 
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• Վստահ եղեք, որ ունեք Շտապ օգնության անձնական պլան: Դուք կարող եք ձեռք 
բերել Կալիֆոռնիայի առողջապահության և մարդկային ծառայությունների 
գործակալության կողմից մշակված ձևը, որը նախատեսված է քրոնիկ 
հիվանդություններ կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար` օգտվելով 
հետևալ էջից. Շտապ Օգնության Պլան` Մուտքի և ֆունկցիոնալ կարիքներ ունեցող 
անձանց համար: Այս ծրագիրը կօգնի ձեզ ստանալ անհրաժեշտ խնամքը, եթե ձեր 
կանոնավոր խնամակալը վարակվի և հիվանդանա կամ ստիպված է տանը մնալ` 
ընտանիքի անդամներին խնամելու համար: Դա կօգնի նաև, եթե դուք վարակվեք 
վիրուսով կամ այլ արտակարգ իրավիճակների հանդիպեք: Այն վերանայված պահեք 
ընթացիկ տեղեկություններով հետևյալի վերաբերյալ.   

▪ Ինչպե՞ս կապնվել ձեր բոլոր բուժաշխատողների, ներառյալ` մասնագետների և 
թերապևտների հետ, արտակարգ իրավիճակում օգնության կարիք ունենալու 
դեպքում՝  ինչպես նաևձեր առողջապահական ծառայություններ մատուցողի 
կամ առողջապահական ծրագրի կողմից տրամադրված ցանկացած 24/7 հղում; 

▪ Ձեր դեղատան կոնտակտային տվյալները; 
▪ Այլ ծառայություններ, որոնց վրա ապավինում եք, օրինակ՝ սննդի ծրագրեր, 

խնամքի համակարգողներ կամ հեռահաղորդակցման ծառայություններ: 
 

• Պայմանավորվածություններ ձեռք բերեք, որպեսզի ստանաք ձեր համար խիստ 
անհրաժեշտ խնամքը տանից դուրս գտնվող բժշկական ծառայություններից, 
ինչպիսիք են` դիալիզի, ներարկումների, արյան բուժման կամ քիմիաթերապիայի 
կենտրոնները: Եթե դուք պետք է դուրս գաք այս ծառայությունները ստանալու համար, 
ապա համոզված եղեք, որ ունեք տրանսպորտային միջոց, որը թույլ կտա ձեզ այնտեղ 
հասնել՝ առանց վարակվելու լրացուցիչ վտանգների: Եթե օգտվելու եք 
հասարակական տրանսպորտից, խուսափեք մարդաշատ ժամերին գնալուց: Դուք 
կարող եք վերանայված տեղեկություններ ստանալ Լոս Անջելեսի ավտոբուսների և 
գնացքների մասին ՝ COVID-19 բռնկման ժամանակ https://t.co/4lV0ZPvKqY էջում:  
Տրանսպորտային աջակցության լավ ռեսուրս է հանդիսանում Վարչաշրջանի Access 
ծրագիրը (https://accessla.org/riding_access/overview.html#): 

• Մնայուն բժշկական սարքավորումները սարքին վիճակում պահեք: Համոզվեք, որ 
բոլոր սարքավորումները սարքին են և օգտագործվում են ապրանքի ուղեցույցի 
հրահանգներին համապատասխան: Իմացեք, ուր զանգահարել, եթե 
սարքավորումների հետ խնդիրներ ունեք: Նաև համոզվեք, որ բավարար քանակով ոչ 
մնայուն բժշկական պարագաներ ունեք:    

3. Մինչ դուք տանն եք, հնարավորինս սահմանափակեք մոտիկից շփումը այլ մարդկանց հետ, 
բացի ձեր խնամակալից(ներից): Հնարավորության դեպքում, նույնիսկ տան անդամները 
պետք է 6 ոտնաչափ անվտանգ հեռավորություն պահպանեն և խուսափեն այնպիսի իրերի 
ընդհանուր օգտագործումից, ինչպիսիք են` բջջային հեռախոսները, հեռակառավարման 
վահանակները, սպասքը կամ այլ խոհանոցային կամ կենցաղային իրերը: Խուսափեք նաև 
հոսանքի անջատիչներին, դռների բռնակներին, կենցաղային սարքերի դռներին և 
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կենցաղային այլ մակերեսներին դիպչելուց, որոնց այլ մարդիկ ձեռք են տվել: Լվացեք ձեր 
ձեռքերը կամ ախտահանող միջոց օգտագործեք` ընդհանուր մակերեսի հետ ամեն շփումից 
հետո:  

4. Եթե ունեք մեկ կամ ավել խնամակալներ, ովքեր օգնում են ձեզ կենցաղային կամ անձնական 
խնամքի աշխատանքներում, ապա նրանք պետք է շատ զգույշ լինեն, որպեսզի վիրուսը ձեր 
տուն չբերեն: Դա նշանակում է, որ նրանք պետք է զգույշ լինեն իրենց սեփական 
առողջության համար: Եթե նրանք հիվանդության որևէ ախտանշան ունեն, և եթե դուք 
այլընտրանքային խնամակալ ունեք, ապա նրանք պետք է տանը մնան:  

Նույնիսկ եթե նրանք չունեն հիվանդության որևէ ախտանշաններ, խնամակալ(ներ)ը պետք է 
միշտ կրի  մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ և դիմակ, երբ նրանց աշխատանքը 
պահանջում է ձեզ հետ մոտիկից շփում: Դուք երկուսդ էլ պետք է ուշադիր լինեք և սրբեք այն 
մակերեսները, որոնց երկուսդ էլ դիպչում եք: Օգտագործեք կենցաղային մաքրող միջոցներ և 
EPA-ի կողմից գրանցված ախտահանող նյութեր, որոնք նախատեսված են տյալ մակերեսի 
համար` հետևելով  պիտակի ցուցումներին: Պիտակների վրա զետեղված են մաքրող միջոցն 
օգտագործելու հրահանգներ, ներառյալ` տվյալ ապրանքն օգտագործելու զգուշության 
կանոները, օրինակ` ձեռնոցներ կրել և լավ օդափոխություն ապահովել այն օգտագործելիս: 
Կարող եք գտնել Հիվանդությունների Վերահսկման կենտրոնների (CDC) ուղեցույցը 
կենցաղային մաքրման վերաբերյալ CDC Disinfecting Guidelines Էջում:  

 

5. Կազմակերպեք, որ սնունդը ձեր տուն առաքվի,  որպեսզի ոչ դուք, ոչ ձեր խնամակալ(ներ)ը 
ստիպված չլինեք գնումների դուրս գալ: Մի շարք մթերային խանութների ցանցեր առաքման 
ծառայություններ ունեն, և շատ ռեստորաններ, որոնք սովորաբար չէին առաքում, այժմ 
առաքում են: Եթե դուք 60 տարեկանից մեծ եք կամ սահմանափակ շարժունակություն ունեք, 
հնարավոր է  նաև իրավունք ունենաք օգտվելու  Meals on Wheels-ի (տես` Meals on Wheels)   
կամ Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի Ծերացման տարածքային գործակալության (see LA County 
Aging Services) տուն առաքվող կերակուրներից: Յուրաքանչյուր անձ, ով ձեր տուն առաքում է, 
պետք է թողնի իրերը ձեր դռնից դուրս, որպեսզի խուսափեք անմիջական, դեմ առ դեմ 
շփումից: Սա հեշտ է անելը, եթե կարողանաք առաքման համար վճարումները կատարել 
առցանց:   

Եթե ձեզ օգնություն է անհրաժեշտ սնունդը կամ առաքված այլ իրերը տուն մտցնելու 
հարցում, ապա խնդրեք առաքիչին ձեզ ժամանակ տա մի կողմ գնալու համար, մինչ նա իրերը 
տուն կմտցնի և վեց ոտնաչափ հեռավորություն պահեք առաքիչից, քանի դեռ նա գտնվում է 
ձեր տանը: Առաքիչների գնալուց հետո անպայման մաքրեք բոլոր մակերեսներըը, որոնց 
նրանք կարող են ձեռք տված լինեն: Այցը կարճ պետք է լինի: Տասը րոպեն առավելագույն 
անվտանգ ժամանակն է շփվելու համար մեկի հետ, ով ձեր խնամակալը կամ տան անդամը 
չէ: 

ԵԹԵ ՁԵԶ ՄՈՏ ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐ ԵՆ Ի ՀԱՅՏ ԵԿԵԼ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ COVID-19-Ի 
ՀԵՏԵՎԱՆՔ ԼԻՆԵԼ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.mealsonwheelsamerica.org/signup/find-programs
https://wdacs.lacounty.gov/programs/aaa/
https://wdacs.lacounty.gov/programs/aaa/
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6. Եթե ձեզ մոտ ախտանշաններ են ի հայտ եկել, որոնք կարող են COVID-19-ի հետևանք լինել, 
ինչպիսիք են` հազը, շնչառության դժվարացումը, ջերմությունը կամ ձեր վիճակում որևէ այլ 
փոփոխություն կա, որը կարող է նշանակել, որ դուք հիվանդ եք, ապա կապի մեջ եղեք ձեր 
մշտական բժիշկի հետ: Եթե թեթև ախտանշաններ ունեք, դուք ի վիճակի կլինեք մնալ և 
ապաքինվել տանը: Մի գնացեք բժշկի գրասենյակ, առանց նախապես զանգահարելու:  

7. Հնարավոր է COVID-19-ի տնային խնամքի ցուցումների փոփոխության անհրաժեշտություն 
լինի` ձեր կարիքները բավարարելու համար: Ստանդարտ ցուցումներն են. 

• Հանգստացեք, հեղուկներ խմեք, վերահսկեք ախտանշանները առանց դեղատոմսի 
վաճառվող համապատասխան դեղորայքով: Խոսեք ձեր բժշկի հետ ցանկացած այլ 
քայլերի մասին, որոնք կարևոր են, որպեսզի կարողանաք կառավարել COVID-19 
ախտանշաները` մինչ հոգում եք ձեր առողջական ընթացիկ կարիքները:   

• Ընդհանուր առմամբ, անձինք, ովքեր COVID-19-ով են վարակվել, պարտավոր են 
ինքնամեկուսանալ (հեռու մնալ այլ մարդկանցից) տանը առնվազն 7 օր, և 3 օր` 
ջերմությունն իջնելուց (առանց որևէ ջերմիջեցնող դեղորայքի կիրառման)  և 
ախտանշանները բարելավվելուց հետո: Սակայն, քանի որ ձեզ համար կարևոր է 
հավելյալ որևէ վտանգից խուսափելը,  դուք պետք է տանը մնաք նույնիսկ 
մեկուսացման անհրաժեշտ ժամանակահատվածը լրանալուց հետո:  

8. Եթե տանը եղած ժամանակահատվածում ձեր ախտանշանները վատանում են, օրինակ` եթե 
շնչառության դժվարությունն ավելանում է կամ կրծքավանդակի ձգվածության 
զգացողություն ունեք կամ շփոթված եք զգում, անհապաղ կապվեք ձեր բժիշկի հետ: 
Հնարավոր է, որ ավելի նպատակահարմար կլինի ձեզ հիվանդանոցային պայմաններում 
խնամելը: Եթե դա անհրաժեշտ է, ձեր բժիշկը, կամ ընտանիքի անդամը կամ խնամակալը  
կարող է զանգահարել 911 և շտապ օգնություն կանչել` ձեզ տեղափոխելու համար:  

Եթե չեք կարողանում շնչել, ահապաղ զանգահարեք 911:  

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՐՈՆԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻՔ ԵՎ ՆՐԱՆՑ 
ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 
Վերը քննարկված սկզբունքները վերաբերվում են նաև  ընդհանուր կեցության 
հաստատություններին: Խնամքը պետք է նախատեսված լինի այնպես, որ նվազագույնի հասցվի 
ձեր ռիսկերը՝ կիրառելով սոցիալական հեռավորություն և վարակի մանրակրկիտ վերահսկում: 
DPH-ը մանրամասն հրահանգներ ունի խմբային կեցություն կազմակերպող մարդկանց համար 
(տես՝ DPH Coronavirus Information Page), բայց դուք պետք տեղյակ լինեք ցուցումներին, որպեսզի 
վստահ լինեք, որ նրանք դրանց հետևում են:  
 
1. Ցանկացած բնակիչ, որը կարող է COVID-19 ունենալ, պետք է բոլոր մյուս բնակիչներից 

առանձնացված ապրի՝ առանձին սենյակում, առանձին բաղնիքով: Չվարակված բնակիչների 
մահճակալները պետք է առնվազն 6 ոտնաչափ միմյանցից հեռու լինեն: Եթե բաղնիքները 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceSocialDistancing.pdf
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ընդհանուր են, դրանք պետք է ամեն ագտագործելուց հետո վերը նշված ձևով մաքրվեն և 
ախտահանվեն:  
 

2. Կերակուրները չպետք է մատուցվեն մեծ խմբերի համար: Ուտելու ժամերը 
անհրաժեշտության դեպքում կարելի է փոփոխել, որպեսզի մարդիկ կարողանան սնվել, 
առանց միմյանց մոտ գտնվելու: Մատուցվող սպասքը, համեմունքները և ճաշի այլ 
պարագաները չպետք է ընդհանուր օգտագործման համար լինեն: Մատուցողները պետք է 
խուսափեն բնակիչների հետ մոտիկից և երկարատև շփումից: 

 
3. Խնամակալները պետք է խուսափեն սենյակից սենյակ վարակը տեղափոխելուց, երբ 

խնամում են մեկից ավելի բնակչի: Դա նշանակում է լվանալ ձեռքերը և մաքուր ձեռնոցներ 
հագնել ամեն սենյակ մտնելիս և մաքրել մակերևույթները յուրաքանչյուր սենյակում՝ 
մտնելուց հետո և դուրս գալուց առաջ: 

 
4. Պետք է սահմանափակել այցելությունները դրսից, որպեսզի խուսափեն վարակը ներս 

բերելուց:   
 
ԻՄԱՑԵՔ ՈՐՏԵՂԻՑ ՀՈՒՍԱԼԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ   
 
Շատ կարևոր է իմանալ թե, որտեղից կարելի է ճշմարիտ տեղեկատվություն ձեռք բերել COVID-19 
վարակը կանխելու և  հիվանդանալու դեպքում՝ ձեզ խնամելու վերաբերյալ: Խմբային կեցության 
հաստատությունների անվտանգ կառավարման ամբողջական ուղեցույցի և այլ ուղեցույցների և 
տեղեկատվական թերթիկների համար այցելեք Հանրային Առողջապահության Վարչության 
կորոնավիրուսի էջ. DPH Coronavirus Information Page:  Եթե հինադության վերաբերյալ 
մտավախությունը կամ հիվանդանալը կանխելու նպատակով մեկուսացումը ձեզ մտահոգում է, 
ապա օգնության համար կարող եք դիմել Լոս Անջելես Շրջանի Հոգեկան Առողջապահության 
Վարչություն (DMH), որի օգնության հեռախոսահամարն է (800) 854-7771: 
 
Եթե դուք հարցեր ունեք և ցանկանում եք որևէ մեկի հետ խոսել, զանգահարեք Լոս Անջելես 
Շրջանի Տեղեկատվական 2-1-1 համարով, որն աշխատում է օրը 24 ժամ:  
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/
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