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ԵՄ-ն բիզնեսի համար նախաձեռնության «Նորարարական տուրիզմի և տեխնոլոգիաների 
զարգացում Հայաստանի համար» ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և 
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
նախարարության կողմից: Այն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության 
ընկերության (ԳՄՀԸ) «Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն և 
ուսուցում Հարավային Կովկասում» ծրագրի կողմից:

«Տուր Ըդվայս» զբոսաշրջային ընկերությունը՝ «ԵՄ-ն Բիզնեսի Համար» նախաձեռնության 
շրջանակներում 2020թ.-ի սեպտեմբերի 15-ից մինչ 2021թ.-ի մարտի 15-ը ներառյալ 
իրականացրել է «Զբոսաշրջային նոր երթուղիների ստեղծում՝ հաշվի առնելով սանիտարական 
և անվտանգության նոր միջոցառումները» ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում անցկացվել են 
սեմինարներ Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերում, որոնց ընթացքում քննարկված թեմաներից էր 
հետևյալը՝ «Սանիտարահիգիենիկ նորմերը զբոսաշրջության ոլորտում Քովիդ-19 համավարակի 
ժամանակաշրջանում»: Սեմինարի  խոսնակ Հասմիկ Հակոբյանը, ով մասնագիտությամբ վա-
րակաբան է, մշակել է վերոնշյալ թեմայով ուղեցույց, որը կուղղորդի զբոսաշրջության ոլորտում 
գործունեություն ծավալող ընկերություններին հետևել համապատասխան սանիտարահիգիենիկ 
կանոններին: 
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Ի՞նչ Է Քովիդ-19-ը

Քովիդ-19-ը շնչառական հիվանդություն է, որի  
հա րու ցիչն է SARS-CoV-2-ը: Վարակի փոխանցման 
ուղիներն են՝

 " օդակաթիլային մեխանիզմը 
  (մարդուց մարդ);

 " կոնտակտային մեխանիզմը   
  (հագուստի, առարկաների   
   կամ ձեռքով բարևելու մի  
   ջոցով):

Վարակը կարող են նույնիսկ տարածել մարդիկ,  
ովքեր չունեն ախտանիշներ:

Ախտանշաններ

Քովիդ-19-ի հիմնական  
գանգատներն են՝

	" տենդ;
	" չոր հազ;
	" հոգնածություն:
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Այլ գանգատներից են՝

 " մկանացավեր և հոդացավեր;
 " քթի փակվածություն;
 " գլխացավ;
 " համի և հոտի զգացողության կորուստ;
 " կոնյուկտիվիտ;
 " կոկորդացավ;
 " փորլուծություն;
 " մարմնի ցանավորում:
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԵՐ

Ֆիզիկական  
հեռավորություն

Քովիդ-19 համավարակի տարածումից խուսափելու 
համար պետք է՝ 

	" պահպանել առնվազն 1-2 մետր հեռավորություն; 
	" ստեղծել ֆիզիկական խոչընդոտներ 

աշխատակիցների և հյուրերի միջև: 
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Ձեռքերի հիգիենա
Ձեռքերի հիգիենայի հիմնական կանոններն են՝

WET YOUR HANDS

1

APPLY THE SOAP

2

SCRUB YOUR HANDS

3

RINSE YOUR HANDS

5

DRY WITH SINGLE USE TOWEL 

6

CLEAN YOUR  THUMBS

4
WET YOUR HANDS

1

APPLY THE SOAP

2

SCRUB YOUR HANDS

3

RINSE YOUR HANDS

5

DRY WITH SINGLE USE TOWEL 

6

CLEAN YOUR  THUMBS

4

	" հաճախակի լվանալ ձեռքերը օճառով և ջրով՝ 
առնվազն 20 վարկյան տևողությամբ;

	" լվացվելու պայմաններ կամ հնարավորություն 
չունենալու դեպքում օգտագործել 60% 
ալկոհոլային լուծույթով ձեռքերի ախտահանիչ:

Հաճախակի լվացվելու դեպքում ձեռնոց կրելու  
կարիք չկա:

Չդիպչե´լ աչքերին, քթին, բերանին, դեմքին:
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Ռեսպիրատոր հիգիենա

Ռեսպիրատոր հիգիենայի հիմնական կանոններն են՝

	" բերանը փակելիս օգտագործել անձեռոցիկ կամ 
արմունկի ներսային մակերեսը;

	" օգտագործված անձեռոցիկը նետել աղբամանը;

	" լվացվել օճառով: 

Հազալիս և փռշտալիս փակե´լ բերանը:
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Անհատական Պաշտպանիչ 
Միջոցներ

Քովիդ-19 համավարակի տարածումից խուսափելու 
համար պետք է կրել անհատական պաշտպանիչ 
միջոցներ: Այն իր մեջ ներառում է՝ 

 " ձեռնոցներ;
 " ակնոց;
 " դիմակ;
 " պաշտպանիչ արտահագուստ;
 " բախիլներ:
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Ինչպե՞ս ազատվել Անհատական Պաշտպանիչ 
Միջոցներից

Քայլ 1. Հանել ձեռնոցները և ախտահանել ձեռքերը:

Քայլ 2. Ազատվել արտահագուստից:

Քայլ 3. Հանել դիմակը և ակնոցները:

Քայլ 4. Առանձնացնել դրանք որպես 
սանիտարահիգիենիկ թափոն կամ ուղարկել 
ախտահանման:

Քայլ 5. Լվանալ ձեռքերը:

ԱՊՄ-ից պետք է օգտվի հիմնականում մաքրող 
անձնակազմը:
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Սանիտարահիգիենիկ նորմերը գիշերակաց 
տրամադրող հաստատությունների համար

Մենեջմենթ թիմ և ադմինիստրատիվ հսկողություն

Վարակի տարածումը վերահսկելու նպատակով անհրաժեշտ է՝

 " աշխատավայրում նշանակել Կոորդինատոր՝ Քովիդ-19-ի 
վերահսկման նպատակով;

 " ձևավորել 5 հոգուց կազմված աշխատանքային թիմեր;

 " աշխատակիցների համար կազմակերպել թրեյնինգներ 
(ֆիզիկական հեռավորության, ձեռքերի և ռեսպիրատոր 
հիգիենայի պահպանման կանոնների վերաբերյալ);

 " տիրապետել ամենօրյա թարմ ինֆորմացիային;

 " իրականացնել ամենօրյա սկրինինգներ՝ աշխատակիցների 
առողջական խնդիրները ստուգելու նպատակով:
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Սանիտարահիգիենիկ նորմերը գիշերակաց 
տրամադրող հաստատությունների ընդունարանում

Ընդունարանի աշխատակիցները պետք է հետևեն նշված 
կանոններին՝

	" մշտական կապի մեջ լինել առողջապահական 
կազմակերպությունների, հիվանդանոցների և բժշկական 
կենտրոնների հետ; 

	" ընդունարանի սեղանի մոտ տեղադրել անհատական 
պաշտպանիչ միջոցներ;

	" ստեղծել ֆիզիկական խոչընդոտներ աշխատակիցների և հյուրերի 
միջև 
(օրինակ՝ ապակյա պատնեշներ, սեղան, արգելանշաններ);

	" սենյակի բանալին ախտահանել նախքան հյուրին տալը;

	" վճարումները կատարել բանկային քարտերով՝ հնարավոր 
շփումից խուսափելու համար:

ԲԱՑ Է
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ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ

Հյուրանոցների սենյակները ախտահանելիս պետք է հետևել 
նշված կանոններին՝

 " ապահովել անհատական պաշտպանիչ միջոցների հասանելիությունը 
մաքրող անձնակազմի համար;

 " լվանալ կամ ախտահանել ձեռքերը սենյակ մտնելուց առաջ և հետո;
 " դեն նետել սենյակում գտնվող բոլոր մեկանգամյա օգտագործման 
պարագաները;

 " մանրամասնորեն մաքրել բոլոր իրերի, մասնավորապես՝ սեղանների, 
աթոռների, լամպերի, բռնակների և հեռակառավարման վահանակների 
մակերեսները;

 " կեղտոտ սպիտակեղենին կամ աղբին ձեռք տալուց առաջ նախօրոք 
հագնել ձեռնոցներ;

 " վարակի տարածումից խուսափելու համար սպիտակեղենը թափ չտալ;
 " լվանալ և լիարժեք չորացնել հյուրանոցի սպիտակեղենը;
 " մաքրել և ախտահանել օդափոխության համակարգերը;
 " լվանալ ձեռքերը մաքրությունն ավարտելուց հետո:
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Սանիտարահիգիենիկ նորմերը մարզասրահներում, 
լողավազաններում և սպա կենտրոններում

Մարզասրահներում, լողավազաններում և սպա կենտրոններում պետք 
է գործեն հետևյալ սանիտարահիգիենիկ նորմերը՝

	" մարդկանց առավելագույն քանակը պետք է համապատասխանի տարածքի 
մեծությանը;

	" տարածքների օդափոխությունը պետք է իրականացնել համապատասխան 
վերը նկարագրածին;

	" ապահովել տարածքներում ախտահանիչների հասանելիությունը 
(հատկապես զուգարաններում և հանդերձարաններում);

	" ունենալ հասանելիություն մեկանգամյա օգտագործման սրբիչներին;
	" հաճախակի մաքրել և ախտահանել հանդերձարանները, լոգարանները, 

դռների բռնակները և մարզասարքերը:

Քովիդ-19ը չի փոխանցվում ջրի միջոցով (լողալու ընթացքում):
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Օդափոխության համակարգեր

	" Խուսափել օդափոխիչներով տարածքի օդափոխումից: 
	" Նախընտրելի է օդափոխությունն իրականացնել բնական ճանապարհով 

(բացելով պատուհանները): 
	" Ջեռուցման-օդափոխման համակարգի օգտագործման դեպքում 

անհրաժեշտ է պարբերաբար մաքրել այն:

Վերելակների ախտահանումը իրականացենլիս պետք է հիշել 
հետևյալ կանոնները՝

 " պետք է խոնավ կտորով մաքրել վերելակի կոճակները, բռնակները, 
հատակը և դռները;

 " վերելակը մաքրելու համար խորհուրդ չի տրվում օգտագործել սպունգ;

 " վերելակը լվանալուց հետո պետք է այն ախտահանել;

 " եթե վերելակի մեջ առկա է գորգ՝ այն պետք է մաքրել փոշեկուլով;

 " սահմանափակել մեծ թվով մարդկանց մուտքը վերելակ;

 " կիրառել բակտերիոցիդ լամպեր և օդի ստերիլիզատորներ:
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Սանիտարահիգիենիկ նորմերը ռեստորաններում  
և ճաշարաններում

Սննդի ծառայություններ մատուցող ընկերությունները պետք է 
հետևեն այս կանոններին՝

 " Աշխատակիցների համար անցկացնել սանիտարահիգենիկ 
նորմերի պահպանման վերաբերյալ դասընթացներ:

 " Կատարել հյուրերի ջերմաչափում ռեստորաններ և 
ճաշասրահներ մուտք գործելուց առաջ:

 " Մատուցողները կարող են օգտագործել ձեռնոցներ՝ դրանք 
պարբերաբար փոխելով և/կամ կարող են հաճախակի լվացվել:

 " Հյուրերին սպասարկել ֆիզիկական հեռավորության կանոնները 
պահպանելով:

 " Պարտադիր կրել դիմակ (բժշկական կամ կտորից):
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Սպասքի մաքրություն

 " Սպասքը ախտահանել և լվանալ սպասք լվացող մեքենայով:
 " Սպասքը չորացնել մեկանգամյա օգտագործման անձեռոցիկներով:
 " Սփռոցները լվանալ լվացքի մեքենայում՝ տաք ջրով (60-90°C) և լվացող 

միջոցներով:    
 Սեղանների դասավորություն

1. Յուրաքանչյուր սեղանի մոտ մարդկանց թվաքանակը առավելագույնը պետք 
է լինի 4 անձ:

2. Սեղանների դասավորությունը պետք է համապատասխանի ֆիզիկական 
դասավորության կանոններին, իսկ աթոռների միջև հեռավորությունը 
նվազագույնը պետք է լինի 1 մետր:

Սանիտարահիգիենիկ նորմերի կանոնները 
ճանապարհատրանսպորտային փոխադրամիջոցների 

համար

Ճանապարհատրանսպորտային ընկերությունները պետք է հետևեն 
այս կանոններին՝

 " Սահմանափակել մարդկանց քանակը՝ ըստ սոցիալական հեռավորության 
կանոնների:

 " Ապահովել մեքենայի օդափոխությունը՝ բացելով պատուհանները: 
 " Խուսափել բռնակներին դիպչելուց:
 " Ուղևորը և վարորդը պետք է պարտադիր դիմակ կրեն:
 " Հնարավորության դեպքում կատարել առցանց վճարում: 
 " Խուսափել վարորդի հետ շփումից:

Վարակի տարածումը կանխելու նպատակով ցանկալի է երթևեկել անձնական մեքենայով, 
հեծանիվներով, իսկ մոտ տարածքների դեպքում՝ քայլել:
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Ինչպե՞ս վարվել Քովիդ-19 ախտանիշներով  
հյուրի հետ

Քովիդ-19 վարակակիր հյուրին հայտնաբերելուց  
հետո անհրաժեշտ է՝

 " Շտապ սահմանափակել շփումը այլ անձանց հետ:
 " Մեկուսացնել և արգելել տեսակցությունները:
 " Կազմակերպել հիվանդի տեղափոխումը բժշկական հաստատություն: 
 " Ուժեղացնել սենյակի օդափոխությունը:
 " Հյուրանոցի աշխատակիցների ներկայությամբ պարտադրել կրել 

դիմակ:
 " Բոլոր այն աշխատակիցները, ովքեր կմտնեն հիվանդի սենյակ, պետք 

է կրեն անհատական պաշտպանիչ միջոցներ:
 " Կոնտակտավոր աշխատակիցները պետք է մեկուսացվեն և հսկվեն, 

իսկ ախտանիշների առկայության դեպքում՝ դիմեն տեղամասային 
բժշկին:
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Մաքրությունն ու ախտահանումը 
հայտնաբերված հիվանդից հետո

Քովիդ-19 վարակակիր անձին հայտնաբերելուց հետո 
անհրաժեշտ է՝

 " սենյակը ազատվելուց հետո փակել այն;

 " սպասել 24 ժամ մինչև սենյակ մտնելը;

 " օդափոխել սենյակը;

 " սենյակ մտնելուց առաջ կրել անհատական պաշտպանիչ 
միջոցները;

 " բոլոր մակերեսները սկզբում մաքրել, հետո ախտահանել 
0.1% նատրիումի հիպոքլորիդով և մեկ րոպե հետո լվանալ 
սովորական ջրով (կարելի է օգտագործել նաև 70% սպիրտային 
լուծույթ և այլ ախտահանիչներ (Surfanios));

 " առանձնացնել սպիտակեղենը և հագուստը հատուկ 
նախատեսված արկղի մեջ՝ հետագա ախտահանման 
նպատակով:
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Ինչպե՞ս վարվել Քովիդ-19 ախտանիշներով  
աշխատակցի հետ

Եթե աշխատավայրում ես և ունես ախտանիշներ, պետք է՝

 " շտապ դադարեցնել աշխատանքը և փնտրել բժշկական օգնություն;

 " մեկուսանալ հատուկ առանձնացված սենյակում (մեկուսարանում) և 
սպասել բժշկական օգնության ժամանմանը:

Եթե տանն ես և ունես ախտանիշներ, անհրաժեշտ է՝

 " աշխատավայրում տեղեկացնել առողջական վիճակի մասին;

 " սպասել առողջապահական ոլորտի աշխատակիցների հրահանգին՝ 
հիվանդանոցային կամ տնային պայմաններում բուժումը շարունակելու 
նպատակով:
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Սույն ուղեցույցը պատրաստվել է Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ: Սույն 
հրատարակության բովանդակության բացառիկ պատասխանատվությունը կրում է Տուր Ըդվայս 
զբոսաշրջային ընկերությունը և այն ոչ մի կերպ չի կարող արտահայտել Եվրոպական միության 
տեսակետները:
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