Կրթական Հաստատություններում
Ստուգումների և Ազդեցության Որոշման Ուղիներ
Ախտանիշներ Ունեցող Անձանց և Հնարավոր
Վարակված Անձանց Կոնտակտների Համար
Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային Առողջապահության
Վարչություն
Թարմացվել է՝ 3/11/2021

Կրթական Հաստատություններում Ստուգումների և
Ազդեցության Որոշման Ուղիներ Կրթական Հաստատության
Երեխաների և Հաստատությունում Նրանց Կոնտակտային
Անձանց Համար

1. Ստուգման

Մինչև Կրթական Հաստատության Մուտք Գործելը1 Երեխաների Ախտանիշների Եվ
Վարակի Ստուգման Վերաբերյալ Որոշումներ

արդյունքում երեխայի
մոտ ախտանիշներ և
վարակ չեն
հայտնաբերվում:

2. Ստուգման

արդյունքում երեխայի
մոտ հայտնաբերվում են
հնարավոր COVID-19-ը
վարակին1 համահունչ
1-ից ավելի
ախտանիշներ:1

3. Ստուգման

արդյունքում երեխայի
մոտ հայտնաբերվում են
հնարավոր COVID-19-ը
վարակին ոչ համահունչ
ախտանիշներ:

4. Ստուգման

արդյունքում պարզ է
դառնում, որ երեխան
սերտ շփում է ունեցել
COVID-19-ով վարակված
անձի հետ:

Երեխային թույլ է տրվում մուտք
գործել հաստատություն:

1 Եթե երեխան իրեն լավ չի զգում հաստատությունում, ապա տեղափոխեք նրան մեկուսացման տարածք (ուղեկցող անձից ֆիզիկապես հեռու
գտնվող տարածք, գերադասելի է բացօթյա տարածքում) և հետևեք ստորև նկարագրված որոշումներին:

Երեխան պետք է մնա տանը՝
համաձայն Բժշկի
Կարգադրության: Ծնողը/
խնամակալը երեխայի
կարգավիճակի մասին պետք է
հայտնի հաստատությանը:

Բժիշկը հաստատում
է, որ երեխան չունի COVID19-ի վարակին համահունչ
ախտանիշներ:
Երեխայի
COVID-19-ի
Մոլեկուլային
թեստը
բացասական

Երեխային պետք է ուղարկել տուն:
Ծնողին/խնամակալին պետք է
հրահանգել խորհրդակցել Բժշկի հետ
հետագա գնահատման և COVID-19-ի
հնարավոր թեստավորման համար:

Բժիշկը
Խորհրդատվություն չի
անցկացրել կամ
հաստատում է, որ երեխան
ունի COVID-19-ի վարակին
համահունչ ախտանիշներ:

Հաստատությունը որոշում է՝ արդյոք երեխան
պետք է ազատ արձակվի, թե ոչ՝ կախված
հիվանդության վերահսկման գործելակերպից:
Հաշվի առեք, որ, եթե երեխայի ախտանիշները
դժվարացնում են երեխայի կողմից
հաստատության COVID-19-ի անվտանգության
արձանագրություններին հետևելը, ապա
երեխան պետք է ուղարկվի տուն:
Երեխային պետք է ուղարկել տուն:
Ծնողին/խնամակալին պետք է
հրահանգել, որպեսզի երեխային
թեստավորեն COVID-19-ի համար:
Երեխան պետք է կարանտինի մեջ մնա՝
վարակված անձի հետ վերջին շփումից
հետո 10 օր:

է

Երեխան թեստ է
հանձնել

Երեխայի
COVID-19-ի
Ախտորոշիչ
Վիրուսային
թեստը
դրական է
Երեխան թեստ չի հանձնել

1

Երեխան պետք է մնա տանը՝ մինչև
24 ժամ շարունակ առանց
ջերմիջեցնող դեղորայքի
օգտագործման ջերմություն
չունենալու և ախտանիշների
բարելավման դեպքում: Ծնողը/
խնամակալը երեխայի
կարգավիճակի մասին պետք է
հայտնի հաստատությանը:
Երեխան պետք է մեկուսանա տանը
մինչև 24 ժամ շարունակ
ջերմություն չունենալու,
ախտանիշների բարելավումից և 10
օր ախտանիշների ի հայտ գալուց
հետո: Ծնողը/ խնամակալը երեխայի
կարգավիճակի մասին պետք է
հայտնի հաստատությանը:

Երեխաների մոտ COVID-19-ի վարակին հնարավոր համահունչ ախտանիշները
ներառում են՝ ջերմություն ≥ 100.4ᵒF, նոր հազ, (որը տարբերվում է հիմնական հազից),
փորլուծություն կամ փսխում: Եթե երեխայի ախտանիշները համահունչ չեն COVID-19-ի
հնարավոր վարակին, սակայն մտահոգություններ կան, ապա խորհուրդ է տրվում
երեխայի վիճակի գնահատում կատարել բժշկի կողմից:

Որոշումներ Կրթական Հաստատությունում Հնարավոր Վարակված Երեխայի1 Կոնտակտների համար
Հնարավոր Վարակված Երեխա համարվում է այն երեխան, որն ունի հնարավոր COVID-19-ին համահունչ 1 կամ ավելի ախտանիշներ: Ախտանիշները
ներառում են ջերմություն ≥ 100.4○F, նոր հազ, ( որը տարբերվում է հիմնական հազից), փորլուծություն կամ փսխում: Հնարավոր վարակված երեխայի
սերտ կոնտակտավոր հաստատության ներսում համարվում է այն երեխան կամ աշխատակիցը, որը 24 ժամվա ընթացքում հնարավոր վարակված
երեխայի հետ գտնվել է 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում՝ 24 ժամվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ 15 րոպե կամ ավելի տևողությամբ ԿԱՄ
անմիջական շփում է ունեցել հնարավոր վարակված երեխայի մարմնի հեղուկների/ արտազատումների հետ:
1

Հնարավոր վարակված երեխայի
կոնտակտային անձանց պետք է
տեղեկացնել, որ, հնարավոր է,
նրանք հաստատության
տարածքում շփված լինեն
վարակված անձի հետ:
Կոնտակտային անձինք կարող
են մնալ հաստատությունում
մինչ սպասում են վարակված
անձի հետ շփման փաստի
հաստատմանը: 2

Հաստատությունը
հաստատում է, որ
կոնտակը շփվել է
COVID-19-ով
վարակված անձի հետ:

Հաստատությունը
հաստատում է, որ
կոնտակը չի շփվել ԿԱՄ չի
տրամադրում շփում
ունենալու վերաբերյալ
հաստատում:
Անհրաժեշտ չէ ձեռնարկել
որեւէ գործողություն:

Կոնտակտին
հրահանգվել է
կարանտին
պահպանել և
թեստ3 հանձնել

Կոնտակտի COVID19-ի ախտորոշիչ
վիրուսային թեստի
արդյունքը դրական
է:

Կոնտակտը թեստ չի
հանձնել կամ նրա
COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային թեստի
արդյունքը
բացասական է:

Անձն արդեն վարակված անձ է և պետք է
մնա տանը մեկուսացված՝ մինչև 24 ժամ
առանց ջերմիջեցնող դեղորայքի
օգտագործման ջերմություն չունենալը,
ախտանիշների բարելավվելը և
ախտանիշների ի հայտ գալուց հետո 10
օր (կամ թեստը հանձնելու օրվանից
հետո 10 օր):

Անձը պետք է տանը կարանտին
պահպանի՝ վարակված անձի հետ
վերջին շփումից հետո 10 օր:

Հնարավոր վարակված երեխայի հետ շփում ունեցած անձը (սերտ կոնտակտավոր) հաստատվում է որպես վարակված, եթե Հաստատությունը ստանում է տեղեկանք, որ հնարավոր վարակված երեխայի COVID19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի արդյունքը դրական է ԿԱՄ բժշկի կողմից ստացել է COVID-19-ի վարակի ախտորոշում:
2

Պատվաստված անձանցից, ովքեր հանդիսանում են հաստատված անձի սերտ կոնտակտավոր, չի պահանջվում կարանտին պահպանել և թեստ հանձնել, եթե․ (1) նրանք լիարժեք պատվաստում են ստացել
(այսինքն՝ ≥2 շաբաթ՝ COVID-19-ի 2 դեղաչափանոց պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո կամ ≥2 շաբաթ՝ COVID-19-ի մեկ դեղաչափանոց պատվաստանյութի մեկ դեղաչափը ստանալուց
հետո), և (2) մնացել են առանց ախտանիշների՝ վարակված անձի հետ վերջին շփումից հետո։
3

Կրթական Հաստատություններում Ստուգումների և
Ազդեցության Որոշման Ուղիներ Կրթական
Հաստատության Աշխատակիցների և
Հաստատությունում Նրանց Կոնտակտային Անձանց
Համար

1.

Ստուգման
արդյունքում
աշխատակցի մոտ
ախտանիշներ և
վարակ չի
հայտնաբերվել:

2. Ստուգման

արդյունքում
աշխատակցի մոտ
հայտնաբերվել են
հնարավոր COVID19-ի վարակին 1
համահունչ 1-ից
ավել ախտանիշներ:

Մինչև Կրթական Հաստատության Մուտք Գործելը1 Աշխատակիցների
Ախտանիշների և Վարակի Ստուգման Վերաբերյալ Որոշումներ
Աշխատակցին թույլ է տրվել
մուտք գործել հաստատություն:

1 Եթե աշխատակիցը իրեն լավ չի զգում հաստատությունում, ապա տեղափոխեք նրան մեկուսացման տարածք (գերադասելի է բացօթյա տարածք՝
ուղեկցող անձից ֆիզիկապես հեռու գտնվելով) և հետևեք ստորև ներկայացված որոշումներին:.

Բժիշկը հաստատում է, որ
աշխատակիցը չունի
COVID-19-ին համահունչ
ախտանիշներ:

Աշխատակիցը ուղարկվել է տուն և
կարգադրվել է խորհրդակցել
Բժշկի հետ հետագա գնահատման
և COVID-19-ի հնարավոր
թեստավորման համար:

Աշխատակիցը թեստ է
հանձնել

3. Ստուգման

արդյունքում
աշխատակցի մոտ
հայտնաբերվել են
COVID-19-ի
վարակին ոչ
համահունչ
ախտանիշներ:

4. Ստուգման

արդյունքում պարզ է
դարձել, որ
աշխատակիցը սերտ
շփում է ունեցել COVID19-ով վարակված անձի
հետ:2

Հաստատությունը պետք է որոշի՝ արդյոք
աշխատակիցը պետք է ազատ արձակվի՝
կախված հիվանդության վերահսկման
գործելակերպից:
Հաշվի առեք, որ, եթե աշխատակցի
ախտանիշները դժվարացնում են
հետևելու հաստատության COVID-19-ի
կանխարգելման և վերահսկման
միջոցառումներին, ապա աշխատակիցը
պետք է ուղարկվի տուն:

Աշխատակիցը ուղարկվել է տուն և
կարգադրվել է, որպեսզի
COVID-19-ի թեստ հանձնի:
Աշխատակիցը պետք է կարանտինի
մեջ մնա՝ վարակված անձի հետ
վերջին շփումից հետո 10 օր:

Աշխատակիցը պետք է մնա տանը՝
համաձայն Բժշկի Կարգադրության:
Աշխատակիցն իր կարգավիճակի
մասին պետք է հայտնի
հաստատությանը:

Բժիշկը
Խորհրդատվություն
չի անցկացրել կամ
հաստատում է, որ
աշխատակիցն ունի
COVID-19-ին համահունչ
ախտանիշներ։

Աշխատակցի
COVID-19-ի
Մոլեկուլային
թեստը
բացասական է:

Աշխատակցի
COVID-19-ի
ախտորոշիչ
վիրուսային
թեստը
Դրական է:

Աշխատակիցը թեստ չի հանձնել

Աշխատակիցը պետք է մնա տանը՝
մինչև 24 ժամ շարունակ առանց
ջերմիջեցնող դեղորայքի
օգտագործման ախտանիշներ
չունենալը: Աշխատակիցն իր
կարգավիճակի մասին պետք է
հայտնի հաստատությանը:
Աշխատակիցը պետք է մեկուսանա
տանը 24 ժամ շարունակ մինչև
ջերմություն չունենալը,
ախտանիշների բարելավվելը և 10 օր
ախտանիշների ի հայտ գալուց հետո:
Աշխատակիցն իր կարգավիճակի
մասին պետք է հայտնի
հաստատությանը:

1CDC

բիզնեսների եւ գործատուների համար միջանկյալ ուղեցույցի (5/2020) համաձայն բիզնեսները կարող են կատարել չափահաս
անձնանց COVID-19-ի վարակին առնչվող ախտանիշների ստուգում՝ ներառյալ՝ ջերմություն ≥ 100.4օ կամ ջերմության զգացողություն
(դող, քրտնել), նոր հազ (որը տարբերվում է հիմնական հազից), շնչարգելություն, կոկորդի ցավ, մկանային կամ մարմնի ցավ,
փորլուծություն կամ փսխում, համի ու հոտի նոր ի հայտ եկած կորուստ: Եթե աշխատակցի ախտանիշները թվարկված չեն վերևում,
սակայն մտահոգություններ կան, ապա խորհուրդ է տրվում աշխատակցի վիճակի գնահատում կատարել բժշկի կողմից:
2Պատվաստված

անձանցից, ովքեր ովքեր հանդիսանում են հաստատված անձի սերտ կոնտակտավոր, չի պահանջվում կարանտին պահպանել և թեստ

հանձնել, եթե․ (1) նրանք լիարժեք պատվաստում են ստացել (այսինքն՝ ≥2 շաբաթ՝ COVID-19-ի 2 դեղաչափանոց պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը
ստանալուց հետո կամ ≥2 շաբաթ՝ COVID-19-ի մեկ դեղաչափանոց պատվաստանյութի մեկ դեղաչափը ստանալուց հետո), (և (2) մնացել են առանց
ախտանիշների՝ վարակված անձի հետ վերջին շփումից հետո։

Որոշումներ Կրթական Հաստատությունում Հնարավոր Վարակված Աշխատակցի1 Կոնտակտային
Անձանց համար (1)
Հնարավոր Վարակված Աշխատակից հաստատության ներսում համարվում է այն աշխատակիցը, որն ունի հնարավոր COVID-19-ին համահունչ 1 կամ ավելի
ախտանիշներ: Ախտանիշները ներառում են ջերմություն ≥ 100.4○F, կամ ջերմության զգացողություն (դող, քրտնել), նոր հազ, (որը տարբերվում է հիմնական
հազից), շնչարգելություն, կոկորդի ցավ, մկանային կամ մարմնի ցավ, փորլուծություն կամ փսխում, համի ու հոտի նոր ի հայտ եկած կորուստ:
Հնարավոր վարակված աշխատակցի սերտ կոնտակտավոր հաստատության ներսում համարվում է այն անձը, որը անմիջական շփում է ունեցել (24 ժամվա
ընթացքում գտնվել է 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում ընդհանուր առմամբ 15 րոպե կամ ավելի տևողությամբ հնարավոր վարակված
աշխատակցի հետ ԿԱՄ անմիջական շփում է ունեցել հնարավոր վարակված աշխատակցի մարմնի հեղուկների/ արտազատումների հետ:
1

Հնարավոր վարակված
աշխատակցի կոնտակտավոր
անձանց ծանուցվում է, որ
հնարավոր է՝ իրենք վարակված
անձի հետ շփում են ունեցել
հաստատությունում։
Կոնտակտավոր անձինք կարող
են մնալ հաստատությունում,
մինչ սպասում են շփման
փաստի հաստատմանը։2

Հաստատությունը
հաստատում է, որ
կոնտակ հանդիսացող
անձը շփվել է COVID-19ով վարակված անձի
հետ:

Հաստատությունը
հաստատում է, որ կոնտակը
չի շփվել ԿԱՄ չի
տրամադրում շփում
ունենալու վերաբերյալ
հաստատում:
Անհրաժեշտ չէ ձեռնարկել
որևէ գործողություն:

Կոնտակտային
անձին
հրահանգվել է
կարանտին
պահպանել և
թեստ

կոնտակտային անձի
COVID-19 ախտորոշիչ
վիրուսային թեստի
պատասխանը
դրական է

Կոնտակտային
անձի COVID-19
ախտորոշիչ
վիրուսային
թեստի
պատասխանը
բացասական է

Անձն արդեն վարակված անձ է և պետք է
մնա տանը մեկուսացված՝ մինչև 24 ժամ
ջերմություն չունենալը՝ առանց
ջերմիջեցնող դեղորայքի օգտագործման,
ախտանիշների բարելավման և
ախտանիշների ի հայտ գալուց հետո 10
օր (կամ թեստը հանձնելու օրվանից
հետո 10 օր)

Անձը պետք է տանը կարանտին
պահպանի՝ վարակված անձի հետ
վերջին շփումից հետո մինչև 10 օր:

վարակված աշխատակցի հետ շփում ունեցած անձը (սերտ կոնտակտավոր) հաստատվում է որպես վարակված, եթե Հաստատությունը ստանում է տեղեկանք, որ հնարավոր վարակված աշխատակցի COVID-19-ի ախտորոշիչ վիրուսային թեստի
արդյունքը դրական է ԿԱՄ բժշկի կողմից ստացել է COVID-19-ի վարակի ախտորոշում:
3Պատվաստված անձանցից, ովքեր հանդիսանում են հաստատված անձի սերտ կոնտակտավոր, չի պահանջվում կարանտին պահպանել և թեստ հանձնել, եթե․ (1) նրանք լիարժեք պատվաստում են ստացել (այսինքն՝ ≥2 շաբաթ՝ COVID-19-ի 2 դեղաչափանոց
պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո կամ ≥2 շաբաթ՝ COVID-19-ի մեկ դեղաչափանոց պատվաստանյութի մեկ դեղաչափը ստանալուց հետո), և (2) մնացել են առանց ախտանիշների՝ վարակված անձի հետ վերջին շփումից հետո։
2 Հնարավոր

Որոշումներ Կրթական Հաստատություններում Լաբորատոր Ստուգման
Արդյունքում Հաստատված COVID-19-ով Վարակված Երեխաների կամ
Աշխատակիցների և Հաստատությունում նրանց Կոնտակտային Անձանց
Համար

Ուղեցույց Կրթական Հաստատությունում Լաբորատոր Ստուգման Արդյունքում
Հաստատված COVID-19-ով Վարակված Երեխաների Եվ Աշխատակիցների
համար
Կրթական
Հաստատությունը
տեղեկացված է Երեխայի
Եվ Աշխատակցի
Լաբորատոր Ստուգման
Արդյունքում
Հաստատված COVID-19ով Վարակված Լինելու
մասին:

Երեխան կամ
Աշխատակիցը, ում
մոտ լաբորատոր
ստուգման
արդյունքում
հաստատվել է COVID19-ի վարակը,
ուղարկվել է տուն:

Երեխային կամ
Աշխատակցին, ում մոտ
լաբորատոր ստուգման
արդյունքում հաստատվել
է COVID-19-ի վարակը,
կարգադրվել է
մեկուսանալ տանը՝ հեռու
մյուսներից։ 1

Հաստատությունը
հայտնաբերում է
անձանց և
տեղեկացնում է նրանց
վարակման մասին,երբ
նրանք շփվել են
լաբորատորիայում
հաստատված COVID2
19-ով վարակակիր
Երեխայի կամ
Աշխատակցի հետ:

z

1
2

Լաբորատոր ստուգման արդյունքում հաստատված COVID-19-ով վարակված անձինք պետք է մեկուսանան տանը 24 ժամ շարունակ մինչև ջերմություն չունենալը՝ առանց
ջերմիջեցնող դեղորայքի օգտագործման, ախտանիշների բարելավումը և ախտանիշների ի հայտ գալուց հետո 10 օր (ախտանիշներ չունենալու դեպքում՝ թեստավորման
օրվանից հետո 10 օր)։

Վարակված անձի համար վարակիչ շրջան է համարվում ախտանիշների ի հայտ գալուց 48 ժամ առաջ (կամ առանց ախտանիշների դեպքերում թեստ հանձնելու օրը )
մինչև այն պահը, երբ վարակված անձն այլևս մեկուսացման անհրաժեշտություն չունի:

1

Որոշումներ Այն Անձանց Համար , Որոնք Կրթական Հաստատության Ներսում Շփվել Են
Լաբորատոր Ստուգման Արդյունքում Հաստատված COVID-19-ով Վարակված Երեխայի Կամ
Աշխատակցի Հետ
1

Լաբորատոր ստուգման արդյունքում հաստատված COVID-19- ով վարակված երեխայի կամ աշխատակցի սերտ կոնտակտային անձ է համարվում այն անձը, որը հաստատությունում
վարակված անձից առանց պաշտպանվելու գտնվել է 6 ոտնաչափ հեռավորության սահմաններում՝ 24 ժամվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ 15 րոպե կամ ավելի տևողությամբ ԿԱՄ
ունեցել է անմիջական շփում վարակված անձի մարմնի հեղուկների/արտազատումների հետ:

Կոնտակտային
անձինք
տեղեկացվել են, որ
հաստատության
ներսում շփում են
ունեցել COVID-19-ի
հետ և նրանց
կարգադրվել է
կարանտին պահել
և COVID-19 վարակի
թեստ հանձնել:2

Անձն արդեն վարակված անձ է և պետք

Կոնտակտային անձի
COVID-19-ի ախտորոշիչ
վիրուսային թեստը
դրական է:
Կոնտակտային Անձը թեստ է
հանձնել

Կոնտակտային անձի
COVID-19-ի ախտորոշիչ
վիրուսային թեստը
բացասական է:

է մեկուսանա տանը մինչև 24 ժամ
շարունակ ջերմություն չունենալը՝
առանց ջերմիջեցնող դեղորայքի
օգտագործման, ախտանիշների
բարելավման և ախտանիշների ի
հայտ գալու օրվանից հետո 10 օր
(կամ թեստի դրական պատասխանի
օրվանից հետո 10 օր, եթե
ախտանիշներ չկան):

Անձը պետք է մնա տանը՝
կարանտինի մեջ,
վարակված անձի հետ
վերջին շփման օրվանից
հետո 10 օր:

Կոնտակտային Անձը թեստ չի հանձնել
2Պատվաստված

անձանցից, ովքեր ովքեր հանդիսանում են հաստատված անձի սերտ կոնտակտավոր, չի պահանջվում կարանտին պահպանել և թեստ հանձնել, եթե․ (1) նրանք լիարժեք պատվաստում են ստացել (այսինքն՝ ≥2 շաբաթ՝ COVID-19-ի 2 դեղաչափանոց պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը

ստանալուց հետո կամ ≥2 շաբաթ՝ COVID-19-ի մեկ դեղաչափանոց պատվաստանյութի մեկ դեղաչափը ստանալուց հետո), և ( (2) մնացել են առանց ախտանիշների՝ վարակված անձի հետ վերջին շփումից հետո։

