
SCHOOL

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1 
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ 

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1 
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ 

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ 
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք 
վերցնեք նրան դպրոցից։ 

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և 
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։ 

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել 
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա 
նրան մասնակցել դասին։ 

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5 
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5 
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող 

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար 
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի 
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի 
նորմայի սահմաններում, դեղեր 
ընդունելիս չլինի։ 

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ 
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական 
աշխատանքը կատարելու համար։  

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10 
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է 

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10 
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է 

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել 
մեկուսացումից։  

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ 
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ 
դպրոց։ 

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը 
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։ 

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր 
երեխան կրկնակի թեստավորվի 
հաստատված դրական թեստից 90 օր 
անց։  

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին 
մինչև 14-րդ օրը։ 

 
Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։ 
Ի՞նչ անել 

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր 
չպատվաստված երեխան 
սերտ շփում է ունեցել 
հաստատված դեպքի հետ։   
Ի՞նչ պետք է անել։ 
 

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ 
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ 
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ 
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։ 

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք 
նա ունի ախտանշաններ։  

n Ասիմպտոմ սովորողները 
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի 
նույնիսկ եթե նրանց մոտ 
ասիմպտոմ ընթացք լինի։   

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել 
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի 
առողջական վիճակը թույլ տա նրան 
մասնակցել դասերին։ 

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։ 

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի 
COVID-19 թեստավորում։ 

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝ 

n Հետևեք հաստատված դրական 
թեստերի դեպքում ցուցումներին։ 

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝ 

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց 
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում 
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը 
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի  

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ 
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի 
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք 
ունենալու դեպքում։   

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ 
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ 
դասարանական աշխատանքը 
կատարելու համար։  

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

 
Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր  գտնվել է կարանտինի 
մեջ։ 

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

 

ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար
24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր
ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ
լինեք ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի վերադարձը
դպրոց անցնելով օրական անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 օր
անց։

n Շարունակեք հետևել ախտանշաններին
մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ
Դուք վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք
նա ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները
կանցնեն կարանտինային ռեժիմի
նույնիսկ եթե նրանց մոտ
ասիմպտոմ ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի
մեջ։ 

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի
COVID-19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական
թեստերի դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց
գալուց առաջ 24 ժամվա ընթացքում
Ձեր երեխայի մարմնի ջերմաստիճանը
պետք է լինի նորմայի սահմաններում, 
դեղեր ընդունելիս չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց 8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ
պահպանեք Ձեր ուսուցչի հետ
դասարանական աշխատանքը
կատարելու համար։

Պարզվել է, որ Ձեր 
պատվաստված երեխան 
սերտ շփում է ունեցել 
հաստատված դեպքի հետ։   
Ո՞րն է հաջորդ քայլը։ 

n Պարզեք երեխայի հետ, թե արդյոք նա
ունի ախտանիշներ։

n Քանի դեռ հիվանդությունը ասիմպտոմ է
ընթանում, սովորողները չեն անցնի
կարանտինային ռեժիմի։

n 5 օր Ձեր երեխայի մոտ հիվանդությունը
ասիմպտոմ է ընթացել։ Այս փուլում
շարունակեք թեստավորվել դպրոցի
պարբերական թեստային ծրագրով։

n Շարունակեք հետևել Ձեր երեխայի մոտ ի
հայտ եկող ախտանիշներին։

n Եթե Ձեր երեխայի մոտ ախտանիշներ են
ի հայտ գալիս, կատարեք այն քայլերը, 
որոնք պետք է արվեն դրական
դեպքերում։

n Բոլոր 14 օրերի ընթացքում Ձեր երեխան
ասիմպտոմ է եղել

n Հետագա գործողություններ չեն
պահանջվում

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2021

Պարզվել է, որ Ձեր
պատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։  
Ո՞րն է հաջորդ քայլը։

n Պարզեք երեխայի հետ, թե արդյոք նա 
ունի ախտանիշներ։  

n Քանի դեռ հիվանդությունը ասիմպտոմ է  
ընթանում, սովորողները չեն անցնի 
կարանտինային ռեժիմի։  

n 5 օր Ձեր երեխայի մոտ հիվանդությունը
ասիմպտոմ է ընթացել։ Այս փուլում
շարունակեք թեստավորվել դպրոցի
պարբերական թեստային ծրագրով։

n Շարունակեք հետևել Ձեր երեխայի մոտ ի
հայտ եկող ախտանիշներին։

n Եթե Ձեր երեխայի մոտ ախտանիշներ են
ի հայտ գալիս, կատարեք այն քայլերը, 
որոնք պետք է արվեն դրական
դեպքերում։

n Բոլոր 14 օրերի ընթացքում Ձեր երեխան
ասիմպտոմ է եղել

n Հետագա գործողություններ չեն
պահանջվում
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Պարզվել է, որ Ձեր
պատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ո՞րն է հաջորդ քայլը։

n Պարզեք երեխայի հետ, թե արդյոք նա
ունի ախտանիշներ։

n Քանի դեռ հիվանդությունը ասիմպտոմ է  
ընթանում, սովորողները չեն անցնի
կարանտինային ռեժիմի։

n 5 օր Ձեր երեխայի մոտ հիվանդությունը 
ասիմպտոմ է ընթացել։ Այս փուլում 
շարունակեք թեստավորվել դպրոցի 
պարբերական թեստային ծրագրով։   

n Շարունակեք հետևել Ձեր երեխայի մոտ ի 
հայտ եկող ախտանիշներին։ 

n Եթե Ձեր երեխայի մոտ ախտանիշներ են 
ի հայտ գալիս, կատարեք այն քայլերը, 
որոնք պետք է արվեն դրական 
դեպքերում։ 

n Բոլոր 14 օրերի ընթացքում Ձեր երեխան
ասիմպտոմ է եղել

n Հետագա գործողություններ չեն
պահանջվում
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Պարզվել է, որ Ձեր
պատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ո՞րն է հաջորդ քայլը։

n Պարզեք երեխայի հետ, թե արդյոք նա
ունի ախտանիշներ։

n Քանի դեռ հիվանդությունը ասիմպտոմ է
ընթանում, սովորողները չեն անցնի
կարանտինային ռեժիմի։

n 5 օր Ձեր երեխայի մոտ հիվանդությունը
ասիմպտոմ է ընթացել։ Այս փուլում
շարունակեք թեստավորվել դպրոցի
պարբերական թեստային ծրագրով։

n Շարունակեք հետևել Ձեր երեխայի մոտ ի
հայտ եկող ախտանիշներին։

n Եթե Ձեր երեխայի մոտ ախտանիշներ են
ի հայտ գալիս, կատարեք այն քայլերը, 
որոնք պետք է արվեն դրական
դեպքերում։

n Բոլոր 14 օրերի ընթացքում Ձեր երեխան
ասիմպտոմ է եղել

n Հետագա գործողություններ չեն
պահանջվում 
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S M T W T F S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Պարզվել է, որ Ձեր
պատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ո՞րն է հաջորդ քայլը։

n Պարզեք երեխայի հետ, թե արդյոք նա
ունի ախտանիշներ։

n Քանի դեռ հիվանդությունը ասիմպտոմ է
ընթանում, սովորողները չեն անցնի
կարանտինային ռեժիմի։

n 5 օր Ձեր երեխայի մոտ հիվանդությունը
ասիմպտոմ է ընթացել։ Այս փուլում
շարունակեք թեստավորվել դպրոցի
պարբերական թեստային ծրագրով։

n Շարունակեք հետևել Ձեր երեխայի մոտ ի
հայտ եկող ախտանիշներին։

n Եթե Ձեր երեխայի մոտ ախտանիշներ են
ի հայտ գալիս, կատարեք այն քայլերը, 
որոնք պետք է արվեն դրական
դեպքերում։

n Բոլոր 14 օրերի ընթացքում Ձեր երեխան
ասիմպտոմ է եղել

n Հետագա գործողություններ չեն
պահանջվում
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ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԹԵՍՏԸ ԴՐԱԿԱՆ Է ԿԱՄ ՆԱ COVID-19 ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ 
ՇՓՈՒ՞Մ Է ՈՒՆԵՑԵԼ։ Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԸ։ 
Մենք միասին կարող ենք օգնել կանգնեցնել հիվանդության տարածումը 
Ձեր Երեխայի COVID-19 
թեստը դրական է։
Ի՞նչ անել

Օր 1
n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ

նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Ձեր դպրոցը լրացուցիչ կծանուցի և
ուղղություն ցույց կտա Ձեզ։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
երեխայի ուսման ընթացքը հենց որ, 
երեխայի առողջական վիճակը թույլ տա
նրան մասնակցել դասին։

Օր 5
n Հետևեք Ձեր երեխայի մոտ ի հայտ եկող

ախտանշաններին։ Դպրոց գալու համար 24 
ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի մարմնի
ջերմաստիճանը պետք է լինի նորմայի
սահմաններում, դեղեր ընդունելիս չլինի։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապի մեջ լինեք
ուսուցիչների հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

Օր 10
n Ձեր երեխան 10 օր գտնվել է

մեկուսացման մեջ և դուրս է եկել
մեկուսացումից։

n Ձեր դպրոցը կտեղեկացնի Ձեզ, թե երբ
Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ
դպրոց։

n Պլանավորեք Ձեր երեխայի
վերադարձը դպրոց անցնելով օրական
անցաթղթերը։

n Անհրաժեշտություն չկա, որ Ձեր
երեխան կրկնակի թեստավորվի
հաստատված դրական թեստից 90 
օր անց։

n Շարունակեք հետևել
ախտանշաններին մինչև 14-րդ օրը։

Պարզվել է, որ Ձեր
չպատվաստված երեխան
սերտ շփում է ունեցել
հաստատված դեպքի հետ։
Ի՞նչ պետք է անել։

n Ձեր երեխային կուղեկցեն հատուկ
նախատեսված վայր և տնօրենը կապ
կհաստատի Ձեզ հետ և կխնդրի, որ Դուք
վերցնեք նրան դպրոցից։

n Պարզեք Ձեր երեխայի հետ, թե արդյոք նա
ունի ախտանշաններ։

n Ասիմպտոմ սովորողները կանցնեն
կարանտինային ռեժիմի նույնիսկ
եթե նրանց մոտ ասիմպտոմ
ընթացք լինի։

n Ուսուցիչները կաշխատեն շարունակել
ուսման ընթացքը հենց որ սովորողի
առողջական վիճակը թույլ տա նրան
մասնակցել դասերին։

n Ձեր երեխան 5 օր գտնվել է կարանտինի մեջ։

n 5 օր անց Ձեր երեխան պետք է անցնի COVID-
19 թեստավորում։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը դրական է՝

n Հետևեք հաստատված դրական թեստերի
դեպքում ցուցումներին։

n Եթե Ձեր երեխայի թեստը բացասական է՝

n Հետևեք ախտանշաններին։ Դպրոց գալուց
առաջ 24 ժամվա ընթացքում Ձեր երեխայի
մարմնի ջերմաստիճանը պետք է լինի
նորմայի սահմաններում, դեղեր ընդունելիս
չլինի

n Ձեր երեխան կարող է վերադառնալ դպրոց
8-րդ օրը բացասական թեստի
պատասխանով և ասիմպտոմ ընթացք
ունենալու դեպքում։

n Դուք և Ձեր երեխան պետք է կապ պահպանեք
Ձեր ուսուցչի հետ դասարանական
աշխատանքը կատարելու համար։

https://achieve.lausd.net/covidtestingappt



