
ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԿԱՄ ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՆ COVID-19-Ի ԹԵՍՏԻ ԴՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՈՒՆԵՔ
Լոս Անջելեսի միացյալ շրջանի արձանագրությունները մեկուսացման վերաբերյալ աշակերտների և աշխատողների համարԼոս Անջելեսի միացյալ շրջանի արձանագրությունները մեկուսացման վերաբերյալ աշակերտների և աշխատողների համար

Ես ունեմ  Ես ունեմ  
COVID-19-ի COVID-19-ի 
ախտանշաններախտանշաններ 
(Տես ախտանշանների  
ցանկը ներքևում)

Մնացեք տանը մինչևՄնացեք տանը մինչև
 Հանձնեք  COVID-19 ՊՇՌ թեստ
 Կարող եք գտնել թեստավորման կետեր 

այստեղ` achieve.lausd.net/covidtestingappt
ԿԱՄԿԱՄ

 Առնվազն 10 օրացուցային օր անցնի ձեր 
ախտանշանների սկսվելուց

 Դուք առնվազն 24 ժամվա ընթացքում չեք 
ունենեցել ջերմություն

 Ձեր ախտանշանները նվազում են

Եթե դրական է, ապաԵթե դրական է, ապա
 Հետևեք «Ես  ունեմ COVID-19 

թեստի դրական արդյունք և 
ախտանշաններ» բաժնին

 Մեկուսացեք տանը

Եթե բացասական է, ապա Եթե բացասական է, ապա 
 Մնացեք տանը 24 ժամ 

ջերմության իջնելուց և 
ախտանշանների նվազումից 
հետո

 Սա վերաբերում է բոլորին, 
անկախ պատվաստման 
կարգավիճակից

 

Ես COVID-19 Ես COVID-19 
թեստի դրական թեստի դրական 
արդյունք ունեմ և արդյունք ունեմ և 
ախտանշաններախտանշաններ
(Եթե թեստավորումը չի 
կատարվել Լոս Անջելեսի միացյալ 
շրջանի կետում կամ անց է կացվել 
տնային պայմաններում արագ 
թեստավորում, ապա ներբեռնեք 
դրա արդյունքները Daily Pass-ում)

Մնացեք տանը մինչևՄնացեք տանը մինչև
 Առնվազն 5 օր* անցնի ձեր 

ախտանշանների սկսվելուց  ԵՎ
 Դուք ունեք  5-րդ օրը կամ դրանից 

հետո կատարված COVID-19 
հակամարմինների թեստի 
բացասական պատասխան 

 Դուք առնվազն 24 ժամ 
ջերմություն չեք ունեցել ԵՎ

 Ձեր ախտանշանները նվազում են
*YՁեր ախտանշանները առաջին օրը 
համարվում է օր 0

Եթե թեստի պատասխանը Եթե թեստի պատասխանը 
դրական է 5-րդ օրվանից հետո, դրական է 5-րդ օրվանից հետո, 
ապաապա
 Մնացեք տանը ախտանշանների 

սկսվելուց հետո 10 օրացուցային օր 
ԵՎ

 Դուք առնվազն 24 ժամ ջերմություն 
չեք ունեցել ԵՎ

 Ձեր ախտանշանները նվազում են
 Դուք 90 օր չեք մասնակցի Լոս 

Անջելեսի միացյալ շրջանի 
կանոնավոր ՊՇՌ թեստավորմանը  
նախնական դրական արդյունքից 
հետո

Մեկուսացումը Մեկուսացումը 
տանըտանը
Կրեք լավ նստող դիմակ ձեր քթի և 
բերանի վրա, երբ մարդկանց շուրջն 
եք ներսում կամ դրսում ամբողջ 10 
օրվա ընթացքում: Սա ներառում է 
նաև տան անդամներին:

 Մեծահասակները պետք է կրեն 
լավ նստող բժշկական եռաշերտ 
դիմակներ (վիրաբուժական դիմակ 
կամ ռեսպիրատոր)

 Երեխաները պետք է կրեն լավ 
նստող ոչ կտորե դիմակ քթի ձողով

Տես bit.ly/32TCtLF ավելի շատ 
տեղեկատվության համար:

Ես ՔՈՎԻԴ-Ես ՔՈՎԻԴ-
19-ի թեստի 19-ի թեստի 
դրական արդյունք դրական արդյունք 
ունեմ առանց ունեմ առանց 
ախտանշաններիախտանշանների
Եթե թեստավորումը չի կատարվել 
Լոս Անջելեսի միացյալ շրջանի 
կետում կամ անց է կացվել 
տնային պայմաններում արագ 
թեստավորում, ապա ներբեռնեք 
դրա արդյունքները Daily Pass-ում)

Մնացեք տանը մինչևՄնացեք տանը մինչև
 Առնվազն 5 օր* անցնի ձեր 

նախնական դրական արդյունքով 
թեստից ԵՎ

 Դուք ունենաք քովիդի 
հակամարմինների թեստի 
բացասական արդյունք 5-րդ օրը 
կամ դրանից հետո

*0 օրը դրական պատասխանով թեստը 
հանձնելու օր է 

Եթե դրական է 5-րդ օրվանից Եթե դրական է 5-րդ օրվանից 
հետոհետո
 Մնացեք տանը 10 օրացուցային 

օր ձեր սկզբնական դրական 
արդյունքից հետո

 Դուք 90 օր չեք մասնակցի Լոս 
Անջելեսի միացյալ շրջանի 
կանոնավոր ՊՇՌ թեստավորմանը  
նախնական դրական արդյունքից 
հետո

 

ՔՈՎԻԴ 19-ի ՔՈՎԻԴ 19-ի 
ախտաշաններըախտաշանները

 Ջերմություն կամ տենդ
 Նոր տեսակի հազ՝ ոչ ասթմայից/

ալերգիայից
 Շնչառության դժվարացում

 Հոգնածություն
 Հոսող կամ փակված քիթ
 Փորլուծություն
 Փսխում

 Մարմնի ցավեր
 Գլխացավ՝ հատկապես ջերմությամբ
 Կոկորդի բորբոքում
 Համի կամ հոտառության կորստի 

առաջացում

Թեստավորման կետերի վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկության համար այցելեք , Թեստավորման կետերի վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկության համար այցելեք , visit achieve.lausd.net/covidvisit achieve.lausd.net/covid
Լրացուցիչ հարցերի համար այցելեք  Լրացուցիչ հարցերի համար այցելեք  achieve.lausd.net/covidfaqachieve.lausd.net/covidfaq կամ զանգահարեք Ընտանեկան օգնության գրասենյակ՝ (213) 443-1300 կամ զանգահարեք Ընտանեկան օգնության գրասենյակ՝ (213) 443-1300
Լոս Անջելեսի միացյալ շրջանը կշարունակի համագործակցել մեր առողջապահական գործընկերների հետ քաղաքի և նահանգի մակարդակով, ինչպես նաև  մեր բժշկական  
փորձագետների և համալսարանական գործընկերների  խմբի հետ: Մենք կշարունակենք նաև ամեն օր հետևել մարզի, նահանգի և դաշնային ուղեցույցներում առկա թարմացումներին  
և կարող ենք համապատասխանաբար կարգավորել մեր կանոնակարգերը:

http://achieve.lausd.net/covidtestingappt
http://visit achieve.lausd.net/covid
http://achieve.lausd.net/covidfaq

