Կորոնավիրուս
վարքի կանոններ

1. Ո՞վ է որոշում կորոնավիրուսային համաճարակի հետ
կապված կանոններն ու սահմանափակումները:

Գերմանիայում ընդհանուր սահմանափակումների հիմքում
ընկած է Վարակներից պաշտպանության մասին օրենքը:
•

Վարակներից պաշտպանվածության
մասին օրենքը հաստատում
է. Պետք է որոշակի վարակիչ
հիվանդությունների, այդ թվում
`COVID-19- ով վարակված լինելու
մասին հաղորդել հանրային
առողջապահական գրասենյակներ:

•

Սույն օրենքը սահմանում է որոշակի
վարակիչ հիվանդությունների դեպքում
ձեռնարկվելիք միջոցառումները:

2. Որո՞նք են առողջապահության վարչության
գործառույթները։

•

վերահսկել վարակի ընդհանուր
իրավիճակը

•

գրանցել և սահմանել կարանտինը
հաղորդվող դեպքերի համար

•

հետևել, թեստավորել և սահմանել
կարանտինը կոնտակտային անձանց
համար

3. Ինչպե՞ս կարող եմ տեղեկանալ՝ արդյոք ես կարանտինում
պետք է լինեմ և որքան ժամանակ:

•

Առողջապահության
վարչության կողմից
ուղարկված նամակի միջոցով:

•

Նամակում կարանտինն
ավարտելու ամսաթիվը
հնարավոր ամենավաղ
ժամկետն է: Հնարավոր է,
որ անհրաժեշտ լինի եւս մեկ
կարանտին:

•

Սահմանափակումներին
չենթարկվելու համար
սահմանված են տուգանքներ և
ազատազրկումներ:

4. Ո՞րն է տարբերությունը ԿՈՎԻԴ-19-ի թեստի
բացասական և դրական արդյունքների միջև:
Թեստի արդյունքը

NEGATIV

POSITIVE

•

բացասական = առողջ

•

դրական = SARS-CoV2-ով վարակված
SARS-CoV2-ով վարակված.
առանց ախտանշանների կամ
ախտանշաններով COVID-19-ով
վարակված մարդկանցից շատերի
մոտ բացակայում են ախտանիշները
կամ առկա են միայն թեթև
ախտանշաններ, սակայն այս մարդիկ
վարակիչ կարող են լինել։

5. COVID-19-ով վարակված հիվանդներից ովքե՞ր պետք է գնան
հիվանդանոց:
•

Առանց ախտանիշների կամ մեղմ
ընթացքի. Ոչ:

•

Եթե վիճակը վատթարանում
է կամ առաջանում են ծանր
ախտանիշներ (շնչառության
դժվարացում, բարձր ջերմություն>
39 ° C) Զանգահարեք շտապ
օգնության բժշկի։

6. Որքա՞ն է տևում ԿՈՎԻԴ-19-ով հիվանդների կարանտինը:

Թեստի դրական արդյունքից
14 օր կամ ավելի երկար: Այս
բոլոր 14 օրերին վարակման
վտանգ կա այլ մարդկանց
համար:

7. Ե՞րբ է դադարեցվում ԿՈՎԻԴ-19-ով հիվանդների
մեկուսացումը։
•

Թեստի դրական արդյունքից
ամենավաղը 14 օր անց:

•

Եթե  (այլևս) ոչ մի ախտանիշ
չի դրսևորվում, և թեստի
բացասական արդյունք
է գրանցվում, ապա
մեկուսացումը դադարեցվում է։

8. Ովքե՞ր են առաջին կարգի կոնտակտային անձիք:
•
Դուք դառնում եք առաջին
կարգի կոնտակտային անձ ՝

WELL
•

INFECTIOUS

վարակված անձի հետ առանց
կանոնների պահպանման
խոսակցություն ունենալով կամ
մոտակայքում `1,5-2 մ-ից պակաս
հեռավորության վրա, 15 րոպե
գտնվելով:
սերտ շփման արդյունքում, օրինակ՝
եկեղեցական արարողություններին,
ընտանեկան տոնակատարություններին,
երեկույթներին, խաղահրապարակում,
մարզադահլիճում, ռեստորանում),
հատկապես՝ փակ տարածքներում։

9. Որքա՞ն է տևում մեկուսացումը առաջին կարգի կոնտակտային
անձանց համար:
•

Խիստ տնային մեկուսացում վարակված անձի հետ վերջին
հնարավոր շփումից հետո առնվազն 14 օրվա ընթացքում:

•

Կարանտինը կարող է կրճատվել մինչև 10 օր, եթե առկա է
բացասական SARS-CoV-2 թեստ (PCR կամ հակագենի թեստ):
թեստը պետք է կատարվի կարանտինի 10-րդ օրվանից ոչ
շուտ:

•

Եթե COVID-19-ով վարակված անձը և կոնտակտային
անձը ապրում են միևնույն տան կամ կացարանի մեջ,
ապա հարկավոր է հնարավորինս հեռավորություն պահել
և ուշադրություն դարձնել խոհանոցում և լոգարանում
կատարյալ հիգիենային:

•

Եթե կարանտինի ընթացքում ԿՈՎԻԴ -19-ով դրական
անձանց հետ ՇՓՈՒՄ ՉԻ ԼԻՆՈՒՄ, և ախտանիշներ (այլևս) չեն

դրսևորվում և առկա է թեստի բացասական արդյունք, ապա
կարանտինը դադարեցվում է:
•

Եթե ընտանիքի կամ միևնույն կացարանում բնակվող
մարդկանց շրջանում կոնտակտային այլ անձանց մոտ թեստի
դրական արդյունք է գրանցվում  կարանտինը հետագայում
երկարաձգվում է վարակված անձի հետ վերջին շփումից
հետո, այսինքն `վարակվելու վերջին հնարավոր պահից հետո
14 օրվա ընթացքում:

1,5

10. Ինչու՞ պետք է առնվազն 1,5-2 մ. հեռավորություն
պահպանեք:
Երբ մենք խոսում ենք, վարակը պարունակող
կաթիլները կարող են թռչել մոտ մեկ մետր,
երբ հազում կամ փռշտում ենք, նույնիսկ ավելի
հեռու: Հետո դրանք ներծծվում են և ավելի
հեռու չեն կարող հասնել։

1,5M

•

Պահպանեք առվնազն 1.5 մ.
հեռավորություն, որպեսզի վարակը
պարունակող կաթիլները ընկնեն գետնին,
և ձեզ չհասնեն։

•

Խուսափեք երգելուց, բարձր խոսելուց,
գոռալուց, կոնտակտային սպորտաձևերից
և այլն։

11. Ինչպե՞ս է քթի և բերանի ծածկելը օգնում կանխել
կորոնավիրուսի տարածումը:
•

Երբ դիմակը կրողը խոսում է,
հազում կամ փռշտում, դիմակը
կանխում է վարակ պարունակող
փոքրիկ կաթիլների՝ օդի մեջ
տարածվելը։

•

Դիմակը պաշտպանում է այլ
մարդկանց վիրուսից, եթե մենք
վարակիչ ենք: Եվ պաշտպանում
է մեզ, քանի որ նվազեցնում
է վարակի կաթիլների՝ մեր
օրգանիզմ ներթափանցելու
քանակը և հավանականությունը։

12. Ինչպե՞ս է մեզ օգնում մեզ ձեռքերը օճառով լվանալը:

•

Օճառը վերացնում է վարակներն
ու մանրէները: Օճառը ճեղքում
է վարակի կեղևը, այն բացվում
է և վիրուսը մահանում է. դրա
մնացորդները ջրով լվացվում
և հեռացվում են: Սա կանխում
է, որ վարակը մակերեսների
միջոցով (բջջային հեռախոս,
խոհանոցային մակերեսներ և
այլն) փոխանցվի այլ մարդկանց:

13. Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ խոհանոցում և լոգարանում
օգտագործված առարկաներն ու մակերեսները անմիջապես
մաքրել։
Վարակը կարող է անցնել այլ
մակերեսների՝ վարակված մարդու
ձեռքերից կամ բերանից և քթից,
և մի քանի ժամ մնալ այնտեղ: Այլ
մարդիկ կարող են վարակվել:
Ձեռքերի կանոնավոր լվացումը,
պաշտպանիչ դիմակ կրելը և
ընդհանուր օգտագործման
տարածքներում խիստ հիգիենա
պահպանելը օգնում են
կանխել վարակի փոխանցումը
մակերեսների միջոցով:
14. Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ սենյակները կանոնավոր կերպով
օդափոխել:
Վարակը փոխանցվում է նաև
վարակ պարունակող շատ փոքր
մասնիկների (աէրոզոլների)
միջոցով: Այս աէրոզոլները
հավաքվում և տարածվում են փակ
տարածքներում: Օդափոխումը
նվազեցնում է վարակի կաթիլների
քանակը փակ սենյակներում:

Բազմալեզու խորհրդատվության թեժ գծի հեռ�՝
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