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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

COVID-19-ի ճգ նա ժա մը կոր ծա նա րար հետ ևանք ներ ու նե ցավ ամ բողջ աշ խար հի մարդ կային կյան քե րի, 
տն տե սու թյուն նե րի և ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գե րի հա մար: Հա մա վա րա կի տա րա ծու մը հա մըն կավ 
նաև ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի հա մար ա ռանձ նա հա տուկ ծանր շր ջա նի հետ: Մոտ եր կու տաս նա մյա կի 
ըն թաց քում ա ռա ջին ան գամ պե տու թյուն նե րի մեծ մա սը (92 պե տու թյուն` ‹‹ Ժո ղովր դա վա րու թյան բազ մա-
զա նու թյուն›› զե կույ ցի 2020թ. տվյալ նե րի հա մա ձայն1), բնո րոշ վում են որ պես ավ տո րի տար պե տու թյուն ներ: 
Ավ տո րի տա րիզ մի այդ ‹‹եր րորդ ա լիքն›› ը նդ գր կեց նույ նիսկ այն տա րածք նե րը, ո րոնք տևա կան ժա մա-
նա կա հատ ված հա մար վում է ին ժո ղովր դա վա րու թյան ամ րոց ներ: Ներ կա յումս COVID-19-ի ճգ նա ժա մը նոր 
հնա րա վո րու թյուն ներ է ստեղ ծել ա պա գա ‹‹ավ տո րի տար ա ռաջ նորդ նե րի›› հա մար՝ ա վե լի ամ րապն դե լու 
ի րենց իշ խա նու թյու նը պե տա կան կա ռույց նե րում և խարխ լե լու մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
գոր ծըն թա ցը: 

Այս դժ վա րին ժա մա նա կաշր ջա նում ա ռանձ նա հա տուկ կար ևոր է, որ պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րը, կու սակ-
ցու թյուն նե րը և թեկ նա ծու նե րը, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյունն ու մի ջազ գային հա մայն քը մի ա վո րեն 
ի րենց ջան քե րը՝ ի նչ պես քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջու թյու նը, այն պես էլ ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի ‹‹ա ռող ջու-
թյու նը›› պաշտ պա նե լու նպա տա կով: Ը նտ րու թյուն նե րը կազ մում են այդ գոր ծըն թա ցի ա ռանց քային տարր, 
քան զի դրանք ամ րապն դում են ժո ղովր դա վա րա կան ի նս տի տուտ նե րը և ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը: 
Այդ պի սի ճգ նա ժա մե րի ըն թաց քում ը նտ րու թյուն նե րի շա հար կու մը կամ ոչ պատ շաճ ան ցկա ցու մը կա րող 
են հան գեց նել հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի տևա կան խախտ մա նը, իշ խա նու թյան կենտ րո նաց մա նը և կո-
ռուպ ցի ային: Ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված ան ձինք պետք է գոր ծեն 
վճ ռա կան և թա փան ցիկ կեր պով՝ մի ա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով հե տա գա հնա րա վոր զար գա ցում ե րը: 
Ե թե նրանք հա պա ղեն, ա պա հնա րա վոր է ար դեն ու շ լի նի նվա զեց նել ի նչ պես հան րային ա ռող ջու թյան, 
այն պես էլ ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վունք նե րի հետ կապ ված ռիս կե րը՝ հե տաձգ ված կամ ոչ պատ շաճ 
կազ մա կերպ ված ը նտ րու թյուն նե րի պատ ճա ռով: 

Ընտ րա կան հա մա կար գե րի մի ջազ գային հա սա տու թյու նը (IFES)՝ որ պես ամ բողջ աշ խար հում ը նտ րու-
թյուն նե րի կա ռա վար ման մար մին նե րի հու սա լի գոր ծըն կեր, տրա մադ րում է ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյուն և 
ո րո շում ե րի կա յա ցում ու ղ ղոր դող ա ռողջ տեխ նի կա կան խորհր դատ վու թյուն: Դրա նպա տակն է ա ջակ ցել 
ան վտանգ և ար ժա նա հա վատ ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ մա նը: Հան րային ա ռող ջա պա հա կան ո լոր-
տի փոր ձա գետ նե րի հետ խորհր դատ վու թյան և հա մա տեղ աշ խա տան քի ար դյուն քում ձևա վոր ված սույն 
փաս տա թուղ թը նոր մար տահ րա վեր նե րին հար մար վե լու և գոր ծըն կեր նե րի հետ ա ճե լու մեր շա րու նա կա-
կան ջան քե րի ար դյունքն է: Մի ա սին, ի նչ պես միշտ, մենք կշա րու նա կենք հաղ թա հա րել խո չըն դոտ նե րը և 
կա ռու ցել ժո ղովր դա վա րու թյուն ներ, ո րոնք նպաս տա վոր կլի նեն բո լո րի հա մար: 

Էն թո նի Ն. Բեն բը րի 
IFES- ի նա խա գահ և գլ խա վոր գոր ծա դիր տնօ րեն 

1 Anna Lührmann, Seraphine F. Maerz, Sandra Grahn, Nazifa Alizada, Lisa Gastaldi, Sebastian Hellmeier, Garry Hindle 
and Staffan I. Lindberg. 2020. Autocratization Surges – Resistance Grows. Democracy Report 2020. Varieties of 
Democracy Institute (V-Dem). Retrieved from https://www.v-dem.net/media/filer_public/f0/5d/f05d46d8-626f-4b20-
8e4e-53d4b134bfcb/democracy_report_2020_low.pdf
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Ե րախ տի քի խոսք

 Հե ղի նակ նե րը ցան կա նում են ի րենց ե րախ տա գի տու թյու նը հայտ նել ‹‹Ա ռող ջա պա հա կան հար ցե րի կա-
ռա վար ման գի տու թյուն ներ›› խորհր դատ վա կան կազ մա կեր պու թյան, հան րային ա ռող ջա պա հու թյան հար-
ցե րով գլ խա վոր տնօ րեն, բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Էլ կե Քյո նինգ սին, Մյան մա րի մաս նա ճյու ղի 
IFES-ի գլ խա վոր տնօ րեն Փոլ Գե րի նին, Ո ւկ րաի նա յում IFES ծրագ րի խորհր դա տու Մե րե դիթ Է փլ գեյ թին, 
գլո բալ նե րա ռա կա նու թյան հար ցե րով IFES-ի ա վագ խորհր դա տու Վիր ջի նի ա Աթ կին սո նին, գեն դե րային 
ծրագ րե րի ա վագ մաս նա գետ Ջի նա Չի րի լոյին,  IFES-ի գրա ֆի կա կան ձևա վոր ման գծով պա տաս խա նա-
տու Կի թոն վան Բե վե րե նին և IFES-ի հա ղոր դակ ցու թյան գծով պա տաս խա նա տու Ջա նին Դա ֆի ին՝ սույն 
փաս տաթղ թի ման րակր կիտ ու սում ա սի րու թյան և ի րենց ան գնա հա տե լի ներդր ման հա մար: 

 Մի քա նի խոսք հե ղի նակ նե րի կող մից 

IFES-ը փոր ձել է կազ մել  հնա րա վո րինս հա մա պար փակ ու ղե ցույց՝ մի ա ժա մա նակ պահ պա նե լով դրա 
կի րա ռե լի ու թյունն ու օգ տա կա րու թյու նը տար բեր ը նտ րա կան հա մա կար գե րի դեպ քում: Այ դու հան դերձ, 
ո րոշ ա ռա ջար կու թյուն նե րի ի րա գործ ման հնա րա վո րու թյու նը մե ծա պես կախ ված է յու րա քան չյուր ե րկ րի 
օ րենսդ րա կան շր ջա նակ նե րից: Հարկ է նաև նշել, որ հա մա վա րա կի նոր դրս ևո րում ե րի և մարդ կային 
ա ռող ջու թյան վրա դրա ու նե ցած ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ փաս տերն օ րե ցօր փո փոխ վում են: Սույն փաս-
տաթղ թում ներ կա յաց ված ու ղե նիշ նե րը հիմ ված են դրա հրա պա րակ ման պա հին COVID-19-ի վե րա բե րյալ 
ու նե ցած գի տե լի քի վրա: 

 Թեև ներ կա յաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե րը նա խա տես ված են ա ռող ջու թյանն ու ղղ ված ռիս կե րը նվա զա գույ-
նի հասց նե լու և ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պիչ նե րի ու ը նտ րող նե րի՝ ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյան 
նկատ մամբ, վս տա հու թյու նը մե ծաց նե լու հա մար, այ դու հան դերձ տար բեր հա մա տեքս տեր ա ռա ջադ րում 
են տար բեր մա կար դա կի սպառ նա լիք ներ: Ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման վե րա բե րյալ ո րո շու մը ոչ բո լոր 
դեպ քե րում կա րող է լի նել լա վա գույն տար բե րա կը: Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ան ցկաց ման հնա րա վո-
րու թյան և դրանց ձևի վե րա բե րյալ ո րո շում ե րը պետք է հիմ վեն պե տա կան ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տում 
ի րա վա սու մար մին նե րի հետ հա մա տեղ մշակ ված ռիս կե րի հա մա պար փակ գնա հա տում նե րի վրա: Քա նի 
որ ը նտ րու թյուն ներն ի րենց բնույ թով քա ղա քա կան ի րա դար ձու թյուն ներ են, հան րային ա ռող ջա պա հա կան 
ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման հար ցի շուրջ քն նար կում ե րը կա րող են լի նել 
ա վե լի ար դյու նա վետ, ե թե դրան ցում ներգ րավ ված լի նեն նաև կու սակ ցու թյուն ներն ու քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյու նը, և ե թե դրանք հիմ ված լի նեն բո լոր հնա րա վոր ռիս կե րի գնա հատ ման վրա:
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ԱՄ ՓՈ ՓԱ ԳԻՐ

 Նե րա ծու թյուն

 Ընտ րու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, նե րա ռում են մեծ, հա մա ժո ղովր դա կան կու տա կում եր ոչ մի այն դրանց 
ան ցկաց ման օ րը, այլև, օ րի նակ, քա րո զար շավ ե րի և ը նտ րար շավ նե րի ժա մա նակ: Այդ գոր ծըն թաց նե րը 
մե ծաց նում են մարդ կային շփում ե րը և, հետ ևա բար, հի վան դու թյան ու ղ ղա կի ու ա նուղ ղա կի փո խանց ման 
ռիս կե րը: Սահ մա նա փակ թվով  Ը նտ րու թյուն նե րի վար չա րա րու թյան մար մին ներ (Ը ՎՄ) են մշա կել հա-
մա պար փակ ծրագ րեր՝ հի վան դու թյան լայ նա մասշ տաբ տա րած ման պայ ման նե րում ը նտ րա կան գոր ծըն-
թաց նե րի կա ռա վար ման վե րա բե րյալ: Ար դյուն քում, հան րային ա ռղ ջա պա հու թյան ո լոր տում ճգ նա ժա մե րի 
հան կար ծա կի բռնկ ման ժա մա նակ ա ռա ջա նում է ժա մա նա կի, ռե սուրս նե րի և տե ղե կատ վու թյան պա կաս՝ 
ան հրա ժեշտ փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու և ը նտ րա կան գոր ծըն թաց ներն ան վտանգ ան ցկաց նե լու հա-
մար: Դա հաս տատ վեց նաև COVID-19 հա մա վա րա կի օ րի նա կով: Դրա ար դյուն քում աշ խար հի գրե թե 60 
ե րկր նե րում և տա րածք նե րում հե տաձգ վել են հա մա պե տա կան կամ տա րած քային ը նտ րու թյուն նե րը1: Ո րոշ 
Ը ՎՄ-ներ, ո րոնք, այ դու հան դերձ, ո րո շում են կա յաց րել ան ցկաց նել ը նտ րու թյուն նե րը ճգ նա ժա մի պայ ման-
նե րում, մե ծա մա սամբ չեն կա րո ղա ցել լու ծել հան րային ա ռող ջա պա հա կան խն դիր նե րը2, ին չը հան գեց րել 
է մաս նակ ցու թյան ցածր ցու ցա նի շի, ար դյունք նե րի ար ժա նա հա վա տու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի, 
ը նտ րա տե ղա մա սե րի ո րոշ աշ խա տա կից նե րի ա զատ մա նը և նույ նիսկ ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պիչ-
նե րի վա րակ ման դեպ քե րի3: 

Ընտ րա կան հա մա կար գե րի մի ջազ գային հաս տա տու թյու նը (IFES)՝ ‹‹Ա ռող ջա պա հա կան հար ցե րի կա ռա-
վար ման գի տու թյուն ներ›› խորհր դատ վա կան կազ մա կեր պու թյան հետ հա մա տեղ, մշա կել է սույն փաս տա-
թուղ թը՝ Ը ՎՄ-նե րին ա ջակ ցե լու նպա տա կով ամ բողջ աշ խար հով մեկ, որ պես զի վեր ջին ներս կա րո ղա նան 
կողմ ո րոշ վել ստեղծ ված բարդ ի րա վի ճա կում: Փաս տա թուղ թը կենտ րո նա ցած է հան րային ա ռող ջա պա հա-
կան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր դի տար կում ե րի վրա, ո րոնք վե րա բե րում են բո լոր ա ռանց քային 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին: Ներ կա յաց ված են ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք ու ղղ ված են նվա զեց նե լու 
COVID-19 հա մա վա րա կի փո խանց ման ռիս կե րը: Դրանք հիմ ված են այն պի սի ա ռող ջա պա հա կան մար-
մին նե րի ը նդ հա նուր ցու ցում ե րի վրա, ի նչ պի սիք են Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր-
պու թյու նը (Ա ՀԿ) և Ա ՄՆ Հի վան դու թյուն նե րի վե րահսկ ման և կան խար գել ման կենտ րո նը (ՀՎԿԿ), ի նչ պես 
նաև հրա պա րակ ման պա հի դրու թյամբ վեր ջին փաս տե րի և գի տա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րի, և նման 
հա մա տեքս տե րում Ը ՎՄ-նե րի կող մից ի րա կա նաց ված լա վա գույն փոր ձի ու հա ջող ված մե խա նիզմ ե րի վրա: 

Խնդ րի սահ մա նում

 Քա նի որ Ը ՎՄ-ներն ու նեն սահ մա նա փակ ժա մա նակ և ռե սուրս ներ՝ ի րենց գոր ծըն թաց նե րում նոր ըն թա-
ցա կար գեր ներդ նե լու և հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի առ կա յու թյունն ա պա հո վե լու հա մար, ան հրա ժեշտ 
է, որ ռիս կե րի նվա զեց մանն ու ղղ ված ջան քե րը կազ մեն ռե սուրս ներն օպ տի մա լաց նե լու հա մընդգր կուն 
ռազ մա վա րու թյան մաս, ո րը հիմ ված կլի նի կոնկ րետ մի ջա վայ րում COVID-19-ի ռիս կե րի գնա հատ ման 
վրա: Ար դյու նա վետ կի րառ ման դեպ քում այդ մի ջոց նե րը կա րող են զգա լի ո րեն նվա զեց նել հի վան դու թյան 
փո խանց ման ռիս կե րը և ող ջա միտ կեր պով մեղ մել ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ մարդ կանց 
շր ջա նում առ կա վա րակ վե լու վա խը: Հա կա ռակ դեպ քում, կա րող է ար ձա նագր վել մաս նակ ցու թյան ցու-
ցա նի շի կտ րուկ նվա զում և ը նտ րա կան ար դյունք նե րի լե գի տի մու թյան խն դիր:
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 Հարկ է նաև նշել, որ թեև սույն փաս տաթղ թում ներ կա յաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե րը կօգ նեն նվա զա գույ-
նի հասց նել հան րային ա ռող ջա պա հա կան ռիս կե րը և կմե ծաց նեն ը նտ րող նե րի ու ը նտ րու թյուն նե րի կազ-
մա կեր պիչ նե րի վս տա հու թյունն ը նտ րու թյուն նե րի նկատ մամբ, տար բեր հա մա տեքս տեր ա ռա ջադ րում են 
տար բեր մա կար դա կի սպառ նա լիք ներ, և առ կա կար գով ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկա ցու մը միշտ չէ, որ կա րող 
է լի նել լա վա գույն տար բե րա կը: Ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյան և դրանց 
ձևի վե րա բե րյալ ո րո շում ե րը կլի նեն ա վե լի ար դյու նա վետ, ե թե դրանք 

• խարսխ վեն հան րային ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում ի րա վա սու մար մին նե րի հետ հա մա տեղ ի րա-
կա նաց ված ռիս կե րի հա մա պար փակ գնա հա տում ե րի վրա, 

• հաշ վի առ նեն ե րկ րի ը նտ րա տա րածք նե րի ամ բողջ սպեկտ րը ներ կա յաց նող կու սակ ցու թյուն նե րի 
և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դե րա կա տար նե րի պատ կե րա ցում ե րը, 

• հիմ վեն ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման հետ կապ ված բո լոր ռիս կե րի 
ը նդ հա նուր դի տարկ ման վրա:

 Հիմ նա կան ար դյունք ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ

 ԱՀԿ-ի4 և Ա ՄՆ ՀՎԿԿ-ի5 ներ կա յաց րած վեր ջին տվյալ նե րի հա մա ձայն, COVID-19 հա մա վա րա կը հիմ նա-
կա նում փո խանց վում է օ դա կա թի լային ճա նա պար հով, սա կայն նոր հա մա վա րա կը կա րող է փո խանց վել 
նաև ֆո միտ նե րի՝ վի րու սով աղ տոտ ված ա ռար կա նե րի կամ մա կեր ևույթ նե րի, հետ ա նուղ ղա կի շփ ման 
ար դյուն քում: Ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի ա վե լի քան 40 դր վագ կապ ված է մարդ կանց կու տա կում ե րի կամ 
ը նդ հա նուր ա ռար կա նե րի օգ տա գործ ման հետ: Հետ ևա բար, հա մա պա տաս խան կան խար գե լիչ մի ջոց ներ 
չձեռ նար կե լու դեպ քում կլի նեն հի վան դու թյան փո խանց ման զգա լի ռիս կեր: Այդ ը նդ հա նուր փո խազ դե ցու-
թյուն նե րը սահ մա նա փակ ված չեն մի այն ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման օ րով: Դրանք տե ղի են ու նե նում 
ը նտ րա կան ցիկ լի բո լոր փու լե րում: Հաշ վի առ նե լով հա մա վա րա կի տա րած ման այդ կոնկ րետ ե ղա նակ նե րը՝ 
ստորև ներ կա յաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե րը վե րա բե րում են ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր մի ջո ցա ռում-
նե րին:

•  Հա ղոր դակց վել և հա մա գոր ծակ ցել հան րային ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ի րա վա սու մար
մին նե րի հետ՝ ռիս կե րի վեր լու ծու թյան, ո րո շում նե րի կա յաց ման, ռիս կե րի նվա զեց մանն ու ղղ ված 
ռազ մա վա րու թյուն նե րի պլա նա վոր ման և ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հար ցե րի շր ջա նա կում:

•  Կան խել կամ նվա զեց նել մի ջանձ նային շփում նե րը. պար տադ րել սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան 
և շն չա ռա կան հի գի ե նայի պահ պա նում, ան ձնա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծում, հնա-
րա վո րու թյան դեպ քում հե ռա վար գոր ծիք նե րի և մե խա նիզմ նե րի կի րա ռում:

•  Կան խել կամ նվա զեց նել ը նդ հա նուր մա կեր ևույթ նե րի և ա ռար կա նե րի աղ տո տու մը. պար տադ-
րել ան ձնա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի (դի մակ նե րի) օգ տա գոր ծում և շն չա ռա կան հի գի ե նայի 
պահ պա նում, հնա րա վո րու թյան դեպ քում ան հպում մե խա նիզմ նե րի կի րա ռում:

•  Կան խել կամ նվա զեց նել մարդ կային շփումն աղ տոտ ված մա կեր ևույթ նե րի և ա ռար կա նե րի 
հետ. խրա խու սել ձեռ քե րի ախ տա հա նումն օ ճա ռով և ջրով կամ ալ կո հո լային լու ծույթ նե րով, կոչ 
ա նել չդիպ չել բե րա նին, քթին և աչ քե րին, հա ճա խա կի ախ տա հա նել օգ տա գործ ված ա ռար կա ներն 
ու մա կեր ևույթ նե րը, պար տադ րել ան ձնա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծում, հնա րա վո-
րու թյան դեպ քում ան հպում մե խա նիզմ նե րի կի րա ռում: 

Ի լրում այս կար ևոր հա մընդգր կուն մի ջո ցա ռում ե րի, Ը ՎՄ-նե րը կշա հեն նաև այն դեպ քում, ե թե ը նտ-
րա կան գոր ծըն թա ցի յու րա քան չյուր փու լի ժա մա նակ հաշ վի առ նեն ստորև ներ կա յաց ված ա ռա ջար կու-
թյուն նե րը.
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Գ ծա պատ կեր 1. Դի տար կում եր ը նտ րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 

Ընտ րա կան  
գոր ծո ղու թյուն

Լ րա ցու ցիչ  
դի տար կում եր

Ընտ րու թյուն նե րի և  
ռե սուրս նե րի  
պլա նա վո րում

Ընտ րու թյուն նե րը հե տաձ գե լիս՝ ա պա հո վել ի րա վա կան նոր մե րի պահ պա նու-
մը, մշա կել սցե նար ներ՝ ը նտ րու թյուն նե րը հնա րա վո րինս շուտ ան ցկաց նե լու և 
գոր ծառ նա կան պլա նում, օ րա ցույ ցում ու բյու ջե ում ան հրա ժեշտ ճշգր տում եր 
կա տա րե լու հա մար, հան րու թյա նը ներ կա յաց նել վեր ջին թար մա ցում նե րը: 

Ընտ րու թյուն նե րը պլա նա վո րե լիս՝ հաշ վի առ նել վա րա կի տա րած ման աս տի-
ճա նը, բռնկ ման փու լը, ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի նե րուժն ու կա ռուց-
ված քը, ե ղա նա կը/ սե զո նը:

Կար գա վո րել գոր ծըն թաց ներն ու ըն թա ցա կար գե րը՝ տա րած ման ռիս կե րը նվա-
զեց նե լու հա մար, սահ մա նել և ձեռք բե րել լրա ցու ցիչ նյու թեր, սար քա վո րում եր 
և պա րա գա ներ, վար ձել լրա ցու ցիչ աշ խա տող նե րի, վե րահս կել մա տա կա րար-
ման շղ թայի հնա րա վոր խա փա նում ե րը:

Ա պա հո վել ֆի նան սա կան մի ջոց ներ՝ լրա ցու ցիչ նյու թե րի, սար քա վո րում ե րի, 
ան ձնա կազ մի և գոր ծըն թաց նե րի հա մար, սահ մա նել ա ռաջ նային կա րիք նե րը 
և օպ տի մա լաց նել ա ռա վե լա գույն նվա զեց նող ու ժ ու նե ցող ռե սուրս նե րը:

Նա խընտ րա կան  
քա րո զար շավ

Տա րա ծել COVID-19-ի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն և ցու ցում եր կու սակ ցու-
թյուն նե րի, թեկ նա ծու նե րի, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և ԶԼՄ-նե րի 
մի ջո ցով, մշա կել վար քագ ծի կո դեքս ներ կամ նե րա ռել COVID-19 հա մա վա րա-
կին ա ռնչ վող հար ցե րը գոր ծող կո դեքս նե րում:

Հայտ նա բե րել և պատ ժա մի ջոց ներ սահ մա նել այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր 
տա րա ծում են COVID-19-ի վե րա բե րյալ ա պա տե ղե կատ վու թյուն քա ղա քա կան 
շա հի հա մար:

Տ րա մադ րել նա խազ գու շա կան ա ռող ջա պա հա կան ցու ցում եր հան րա հա վաք-
նե րի, բա նա վե ճե րի և այլ հա վաք նե րի ան ցկաց ման հա մար:

Ըն դու նել կամ ը նդ լայ նել լրատ վա մի ջոց նե րին և հե ռա վար քա րոզ չու թյան հա-
մար ան հրա ժեշտ այլ մե խա նիզմ ե րին հա վա սար հա սա նե լի ու թյուն: 

Ընտ րող նե րի  
ի րա զե կում

Ընտ րող նե րին տրա մադ րել հս տակ, հա սա նե լի և հա ճա խա կի թար մաց վող 
տե ղե կատ վու թյուն COVID-19-ի, դրա տա րած ման ե ղա նակ նե րի և դրա դեմ 
պայ քա րի մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ, հետ ևել ա ռող ջա պա հա կան գրա գի տու թյան 
լա վա գույն փոր ձե րին (կարճ հա ղոր դագ րու թյուն ներ, ազ դե ցիկ հայ տա րա րու-
թյուն ներ/ու ղիղ խոսք, ծա նոթ բա ռա պա շար, մշա կու թային ա ռու մով կար ևոր 
պատ կեր ներ):

Քա ղա քա ցի նե րին տրա մադ րել հս տակ, հա սա նե լի և հա ճա խա կի թար մաց վող 
տե ղե կատ վու թյուն նոր ը նտ րա կան ըն թա ցա կար գե րի և դրանց պահ պան ման 
վե րա բե րյալ:

Պայ քա րել հի վան դու թյան վե րա բե րյալ ա պա տե ղե կատ վու թյան և խո ցե լի կամ 
մար գի նա լաց ված խմ բե րի նկատ մամբ ա տե լու թյան խոս քի դեմ: 

Ընտ րա տե ղա մա սե րի  
աշ խա տա կից նե րի և  
այլ աշ խա տող նե րի  
հա վա քագ րում ու  
վե րա պատ րաս տում

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում օգ տա գոր ծել առ ցանց հար թակ ներ՝ ան ձնա կազ մի 
դի մում նե րը ստա նա լու և վե րա նայե լու հա մար: Ան հա տա կան հար զաց րույց 
ան ցկաց նե լու դեպ քում պահ պա նել սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյուն, խրա խու-
սել դի մորդ նե րի և հար ցազ րու ցա վար նե րի կող մից ձեռ քե րի ախ տա հա նում 
ու դի մակ նե րի օգ տա գոր ծու մը:
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Ընտ րա կան  
գոր ծո ղու թյուն

Լ րա ցու ցիչ  
դի տար կում եր

Ընտ րա տե ղա մա սե րի  
աշ խա տա կից նե րի և  
այլ աշ խա տող նե րի  
հա վա քագ րում ու  
վե րա պատ րաս տում

Ա զա տել ռիս կային խմ բե րում գտն վող ան ձանց և բու ժաշ խա տող նե րին ը նտ-
րա տե ղա մա սի աշ խա տակ ցի պար տա կա նու թյուն նե րից:

Ա զա տել ռիս կային խմ բե րում գտն վող ան ձանց և բու ժաշ խա տող նե րին ը նտ-
րա տե ղա մա սի աշ խա տակ ցի պար տա կա նու թյուն նե րից:

Նե րա ռել COVID-19 հա մա վա րա կի՝ հատ կա պես դրա տա րած ման ե ղա նակ նե րի 
և կան խար գե լիչ մի ջոց նե րի, վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն վե րա պատ րաստ-
ման դա սըն թաց նե րի բո վան դա կու թյան մեջ: 

Նե րա ռել ցու ցում ներ COVID-19-ի ար դյուն քում ըն դուն ված նոր ըն թա ցա կար-
գե րի վե րա բե րյալ:

Վե րա պատ րաստ ման հա մար ը նտ րել այն պի սի տա րածք ներ, ո րոնք թույլ կտան 
պահ պա նել բա վա րար սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյուն: Ա պա հո վել վե րա պատ-
րաստ ման դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ ձեռ քե րի ախ տա հա նու մը և հա մա պա-
տաս խան ան ձնա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի հա սա նե լի ու թյու նը բո լոր մաս-
նա կից նե րի հա մար:

Ա պա հո վել նե րա ռա կա նու թյունն ու առ ցանց/ հե ռա վար ու սուց ման նոր տար բե-
րակ նե րի հա սա նե լի ու թյու նը:

Առ ցանց դա սըն թաց նե րի հա մար ներդ նել այն պի սի մե խա նիզմ ներ, ո րոնք կա-
պա հո վեն դրանց հա ջող ա վար տը:

Ընտ րող նե րի գրան
ցում, թեկ նա ծու նե րի  
գրան ցում, քվե ար կու
թյուն, քվե նե րի հաշ
վարկ և ար դյունք նե րի  
ամ փո փում

Ընտ րել այն պի սի տա րածք ներ, ո րոն ցում հնա րա վոր կլի նի ա պա հո վել սո ցի-
ա լա կան հե ռա վո րու թյուն: Տա րածք նե րը պետք է լի նեն ռիս կային խմ բե րում 
գտն վող ան ձանց բնա կու թյան վայ րե րից հե ռու, թեև պետք է ձեռ նարկ վեն նաև 
այ լընտ րան քային մի ջոց ներ՝ այդ խմ բե րի մաս նակ ցու թյու նը ևս ա պա հո վե լու 
հա մար: 

Կր ճա տել տվյալ պա հին հաս տա տու թյան ներ սում գտն վող ան ձանց թի վը՝ 
ա վե լաց նե լով օ րե րի կամ տա րածք նե րի քա նա կը, խմ բե րին կցել կոնկ րետ տա-
րածք նե րի:

Մ շա կել և ներդ նել COVID-19-ի ռիս կե րի նվա զեց մանն ու ղղ ված վար քագ ծի կա-
նոն ներ՝ հեր թե րի, շեն քեր ել քի ու մուտ քի վե րա բե րյալ:

Ներ կա յաց նել COVID-19-ի վե րա բե րյալ հան րային տե ղե կատ վա կա նու թյուն:

Ա պա հո վել ձեռ քե րի ախ տա հան ման հա մար նա խա տես ված բա վա րար կե տեր:

Ընտ րող նե րին կոչ ա նել ի րենց հետ վերց նել և օգ տա գոր ծել սե փա կան գրիչ նե րը:

Մ շա կել ան հպում մե խա նիզմ եր՝ ան ձի ի նք նու թյան ստուգ ման հա մար:

Ա ռանձ նաց նել սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
խա նող տա րածք ներ՝ քվե ա թեր թիկ նե րի լրաց ման հա մար:

Ա պա հո վել սե ղան նե րի և ա թոռ նե րի ան հրա ժեշտ հե ռա վո րու թյունն ը նտ րա տե-
ղա մա սի աշ խա տա կից նե րի, դի տորդ նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի և լրատ վա մի-
ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար, տա րածք նե րից դուրս բե րել խմ բա կային 
նս տա տե ղե րը և այլ՝ ոչ ան հրա ժեշտ ա ռար կա նե րը, տե ղադ րել օր գա նա կան 
ա պա կի ներ կամ այլ թա փան ցիկ պաշտ պա նիչ թա ղանթ ներ այն սե ղան նե րի 
և մա կե րես նե րի վրա որ տեղ առ կա է ը նտ րող նե րի և հանձ նա ժո ղո վի ան դամ-
նե րի միջև շփում:
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Ընտ րա կան  
գոր ծո ղու թյուն

Լ րա ցու ցիչ  
դի տար կում եր

Ընտ րող նե րի գրան
ցում, թեկ նա ծու նե րի  
գրան ցում, քվե ար կու
թյուն, քվե նե րի հաշ
վարկ և ար դյունք նե րի  
ամ փո փում

Մաքր ման և ախ տա հան ման պատ շաճ ի րա կա նա ցում ա պա հո վե լու հա մար՝ 
կապ հաս տա տել ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ ար տադ րող և մա տա կա րա րող ըն-
կե րու թյուն նե րի հետ:  

Անվ տանգ ե ղա նա կով հա վա քել և հե ռաց նել թա փոն նե րը:

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում փոս տային ձևաթղ թե րի և քվե ա թեր թիկ նե րի հա-
մար օգ տա գոր ծել ի նք նա սոսնձ վող ծրար ներ: 

Ա պա հո վել առ ցանց/ հե ռա վար մե խա նիզմ նե րի նե րա ռա կա նու թյունն ու հա-
սա նե լի ու թյու նը:

Պե տա կան և մի ջազ
գային դի տորդ նե րի ու 
կու սակ ցու թյուն նե րի 
լի ա զոր ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի հա վա տար
մագ րում

Թեև սահ ման ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող որ ևէ քա ղա քա ցի 
չպետք է զրկ ված լի նի ը նտ րու թյուն նե րում որ պես դի տորդ հան դես գա լու ի րա-
վուն քից, այ դու հան դերձ, այն պի սի ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում, ի նչ պի սին է, 
օ րի նակ, հան րային ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մը, ա զա տել ռիս կային խմ բե-
րում գտն վող ան ձանց և բու ժաշ խա տող նե րին դի տոր դի կամ կու սակ ցու թյան 
լի ա զոր ներ կա յա ցուց չի պար տա կա նու թյուն նե րից կամ նրանց զգու շաց նել մաս-
նակ ցու թյան բո լոր հնա րա վոր ռիս կե րի մա սին: 

Դի տորդ նե րի հա վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցի շր ջա նա կում հետ ևել այն նույն 
նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րին, ի նչ վե րոն շյալ ‹‹ընտ րող նե րի գրանց ման, թեկ-
նա ծու նե րի գրանց ման և քվե ար կու թյան›› գոր ծըն թաց նե րի դեպ քում:
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Ընտ րու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, նե րա ռում են մարդ կանց զանգ վա ծային կու տա կում եր ոչ մի այն դրանց 
ան ցկաց ման օ րը, այլև, օ րի նակ, քա րո զար շավ ե րի և ը նտ րող նե րի գրանց ման փու լե րի ըն թաց քում: Այդ 
մի ջո ցա ռում նե րը մե ծաց նում են մարդ կային շփում նե րը և ո ւղ ղա կի ու ա նուղ ղա կի ռիս կե րը՝ կապ ված վա-
րակ ված մա կեր ևույթ նե րի մի ջո ցով վի րու սի տա րած ման հետ: Դրանց ան ցկա ցու մը հի վան դու թյան բռնկ ման 
պայ ման նե րում կա րող է լուրջ ռիս կեր ա ռա ջաց նել հան րային ա ռող ջու թյան հա մար: Մի ա ժա մա նակ, դրանց 
չե ղար կու մը կա րող է նաև խա թա րել դժ վա րու թյամբ ձեռք բեր ված կա յու նու թյունն ու ժո ղովր դա վա րա կան 
ի նս տի տուտ նե րի նկատ մամբ վս տա հու թյու նը: Այդ եր կընտ րան քի ա ռջև կանգ նած իշ խա նու թյուն նե րը պետք 
է ո րո շեն, թե ա րդյոք ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկա ցու մը նպա տա կա հար մար է, թե ոչ և, ե թե՝ այո, ա պա ա րագ 
ար ձա գան քեն այն նոր մար տահ րա վեր նե րին, ո րոնք հի վան դու թյան բռն կումն ա ռա ջադ րել է ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի հա մար: Հնա րա վոր է, որ իշ խա նու թյուն նե րից պա հանջ վի կա տա րել ճշգր տում ներ ը նտ րա-
կան գոր ծըն թա ցի ժա մա նա կա ցույ ցում, կի րա ռել նոր և վե րա նայ ված ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք կն վա զեց նեն 
վա րա կի տա րած ման ռիս կե րը, ա պա հո վել ան հրա ժեշտ ֆի նան սա վո րում և ձեռք բե րել ան հրա ժեշտ պա րա-
գա ներ: Նրանք պետք է ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մա կար գեն քա ղա քա կան դաշ տի բո լոր շա հագր գիռ 
կող մե րի հետ: Դրա նպա տակն է ա պա հո վել փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյունն ու 
դրա շուրջ հա մընդ հա նուր հա մա ձայ նու թյու նը, քան զի ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի փո փո խու թյուն ներն ա վե լի 
մեծ հա վա նա կա նու թյամբ կհա ջո ղեն և կլի նեն ըն դու նե լի, ե թե դրանք լի նեն ո րո շում նե րի կա յաց ման մաս-
նակ ցային գոր ծըն թա ցի ար դյունք: 

Ընտ րու թյուն ներ և հան րային ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներ

 ԱՀԿ-ն սահ մա նում է հան րային ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րը որ պես « հի-
վան դու թյան ա ռա ջա ցում կամ ա ռող ջա կան վի ճա կին ան մի ջա կան սպառ նա լիք՝ բի ոա հա բեկ չու թյան, է պի-
դե մի այի, պան դե մի այի կամ նոր և մա հա բեր վա րա կի կամ կեն սա բա նա կան տոք սի նի պատ ճա ռով, ո րը 
կա րող է հան գեց նել մա հա ցու թյան կամ մշ տա կան կամ եր կա րա ժամ կետ հաշ ման դա մու թյան6: Հան րային 
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի ճգ նա ժա մի կա ռա վար ման փոր ձա գետ նե րը ևս օգ տա գոր ծում են ճգ նա ժա մի 
բա վա կան լայն սահ մա նում՝ բարդ հա մա տեքս տում խե լա միտ ո րո շում նե րի կա յաց ման կար ևո րու թյունն 
ը նդ գծե լու հա մար:

Ճգ նա ժա մը ‹‹ լուրջ սպառ նա լիք է հա մա կար գի հիմ նա կան են թա կա ռուց վածք նե րի կամ հիմ նա րար ար-
ժեք նե րի ու նոր մե րի հա մար, ո րը ժա մա նա կի սղու թյան և խիստ ա նո րոշ հան գա մանք նե րի պատ ճա ռով 
պա հան ջում է ծայ րա հեղ ո րո շում նե րի կա յա ցում»7: Վեր ջին ներս վե րա բե րում են ոչ մի այն ե րկ րի ա ռող ջա-
պա հա կան հա մա կար գին, այլև գոր ծու նե ու թյան այն բո լոր ո լորտ նե րին, ո րոնք կա րող են ո ւղ ղա կի ո րեն 
կամ ա նուղ ղա կի րեն նպաս տել խնդ րի սրաց մա նը և ճգ նա ժա մին ար ձա գան քող ան ձանց ու հա մա կար գե րի 
ծան րա բեռն վա ծու թյա նը:

...Հան րային ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում ը նտ րու թյուն

նե րի ան ցկա ցու մը հնա րա վոր է, սա կայն ան հրա ժեշտ է ման րակր կիտ 

պլա նա վո րում՝ ստեղծ ված ծանր ի րա վի ճակն ա վե լի չս րե լու հա մար:

 Քան զի ը նտ րու թյուն նե րը և ը նտ րա կան մի ջո ցա ռում ե րը սո վո րա բար նե րա ռում են մարդ կանց զանգ վա-
ծային կու տա կում եր, դրանք կա րող են ա րա գաց նել հի վան դու թյուն նե րի տա րա ծու մը, ո րոնց փո խանց ման 
ե ղա նակ նե րը նե րա ռում են ու ղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի մի ջանձ նային շփում եր: Ա ռանց ռիս կե րի նվա զեց մանն 
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ու ղղ ված հա մա պա տաս խան ռազ մա վա րու թյուն նե րի՝ ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը կա րող են հան գեց նել 
դեպ քե րի թվի կտ րուկ ա ճի, և գեր ծան րա բեռն ված ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը մո տեց նել քայ քայ ման: 
Չնա յած մի շարք մար տահ րա վեր նե րին՝ ո րոշ ե րկր ներ կա րո ղա ցել են հան րային ա ռող ջա պա հու թյան 
ո լոր տի ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում ան ցկաց նել հա րա բե րա կա նո րեն հա ջող ը նտ րու թյուն ներ, ի նչ պես, 
օ րի նակ, Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը 1918թ. իս պա նա կան հար բու խի հա մա վա րա կի ժա մա նակ8, Լի բե րի ան 
2014թ. Է բո լայի բռնկ ման շր ջա նում9 և վեր ջերս Հա րա վային Կո րե ան՝ ներ կայիս COVID-19 հա մա պա րա կի 
պայ ման նե րում10: Այդ ե րկր նե րը ցույց տվե ցին, որ հան րային ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մի պայ ման նե-
րում ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկա ցու մը հնա րա վոր է, սա կայն ան հրա ժեշտ է ման րակր կիտ պլա նա վո րում՝ 
ստեղծ ված ծանր ի րա վի ճակն ա վե լի չս րե լու հա մար: 

COVID-19-ը 2019թ. բռնկ ված կո րո նա վի րու սային վա րա կիչ հի վան դու թյուն է, ո րն ա ռա ջա ցել է SARS-
CoV-2 կո րո նա վի րու սի ար դյուն քում՝ նոր շտամ, ո րն ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր վել է մարդ կանց մոտ 
2019թ. վեր ջին: Են թադր վում է, որ վի րուսն ա ռա ջին ան գամ մարդ կանց փո խանց վել է Չի նաս տա նի 
Հու բեյ նա հան գի մայ րա քա ղաք Ու հան քա ղա քում ծո վամ թեր քի և թռչ նամ սի շու կա յում վա ճառ ված 
չղ ջիկ նե րի կամ պան գո լին նե րի (թե փա մորթ ներ) մի ջո ցով11: Հի վան դու թյունն ա րագ տա րած վեց ամ-
բողջ աշ խար հում, և 2020թ. մար տի 11-ին Ա ՀԿ-ի կող մից ո րակ վեց որ պես հա մա վա րակ12: 

Սույն փաս տաթղ թի մշակ ման պա հի դրու թյամբ, հաս տատ վել է COVID-19-ի գրե թե 4 մի լի ոն դեպք 
212 ե րկր նե րում և տա րածք նե րում՝ հան գեց նե լով ա վե լի քան 270,000 մահ վան դեպ քե րի: 

Ախ տան շան նե րը 

ԱՀԿ-ի հա մա ձայն13, COVID-19-ի հիմ ա կան ախ տան շան ներն են ջեր մու թյու նը, հա զը, հևո ցը կամ 
դժ վա րա ցած շն չա ռու թյու նը:  Ա ՄՆ ՀՎԿԿ-ն14 նշում է նաև մկա նային ցա վը, գլ խա ցա վը, դո ղը և հա մի 
ու հո տի կո րուս տը՝ որ պես COVID-19-ի պո տեն ցի ալ ախ տան շան ներ: 

Թեև տար բեր ու սում ա սի րու թյուն նե րում նշ վում են տար բեր տվյալ ներ, են թադր վում է, որ նոր կո-
րո նա վի րու սով վա րակ ված նե րի զգա լի տո կո սը չի ու նե նում որ ևէ ախ տան շան կամ ու նե նում է մի այն 
թույլ ար տա հայտ ված ախ տան շան ներ: Տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ նույ նիսկ նա խաախ տան շան-
ներ (ա ռա ջին ախ տան շան նե րին նա խոր դած մի քա նի օ րը) և թույլ ար տա հայտ ված ախ տան շան ներ 
ու նե ցող ան ձինք կա րող են դառ նալ հի վան դու թյան տա րա ծող ներ15: Հնա րա վոր է նաև, որ որ ևէ 
ախ տան շան չու նե ցող ան ձինք՝ COVID-19-ի թես տի դրա կան ար դյուն քով, լի նեն վա րա կի « լուռ տա-
րա ծող ներ»16, ի նչն էլ ա վե լի է բար դաց նում վա րա կի տա րած ման նվա զեց մանն ու ղղ ված մի ջո ցա ռում-
նե րը: Տվյալ նե րը փաս տում են, որ ին կու բա ցի ոն շր ջա նը՝ վա րա կի հայտն վե լուց մինչև SARS-CoV-2-ի 
ախ տան շան նե րի զար գա ցու մը, տևում է 2-14 օ ր17: 

Ա ռա վել ծանր դեպ քե րում վա րա կը կա րող է ա ռա ջաց նել թո քա բորբ, սուր շն չա ռա կան հա մախ տա-
նիշ և մա հա ցու թյուն: Տա րեց նե րը և խրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող նե րը գտն վում են ա վե լի բարձր 
ռիս կային խմ բում18: Սույն փաս տաթղթ ղի հրա պա րակ ման պա հին COVID-19-ի դեմ հաս տատ ված 
պատ վաս տա նյութ կամ բու ժում չկա, թեև բժշ կա կան փոր ձար կում ե րը շա րու նակ վում են: 

Ի՞նչ է COVID19ը
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 Տա րած ման ե ղա նակ նե րը 

ԱՀԿ-ի19 և Ա ՄՆ ՀՎԿԿ-ի20 տվյալ նե րի հա մա ձայն, կո րո նա վի րու սը հիմ ա կա նում փո խանց վում է 
մար դուց մարդ: Սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյուն չպահ պա նե լու դեպ քում վա րա կը կա րող է տա րած վել 
օ դա կա թի լային ճա նա պար հով (ե րբ վա րակ ված ան ձը հա զում, փռշ տում կամ խո սում է)՝ ներ թա փան-
ցե լով դի մա ցի նի բե րան, քիթ և, հնա րա վոր է նաև, աչ քեր: Դրա ար դյուն քում COVID-19-ը հա մար վում 
է ա վե լի վտան գա վոր վա րա կի տե սակ բնա կա նոն ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ քան, 
օ րի նակ, Է բո լան, ո րն ա ռա վել հա ճախ տա րած վում է մարմ ի ա վե լի խո շոր կա թիլ նե րի մի ջո ցով, 
ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, քր տին քը, փս խու մը և ա րյու նը:

 Կո րո նա վի րու սը կա րող է տա րած վել նաև ֆո միտ նե րի (վա րա կով աղ տոտ ված ա ռար կա ներ կամ 
մա կեր ևույթ ներ) հետ ա նուղ ղա կի շփ ման ար դյուն քում, ե րբ ա ռողջ մար դը դիպ չում է աղ տոտ-
ված մա կեր ևույթ նե րի, այ նու հետև՝ սե փա կան բե րա նին, քթին և, հնա րա վոր է նաև, աչ քե րին: 
Հաշ վի առ նե լով ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պիչ նե րի, թեկ նա ծու նե րի և դի տորդ նե րի միջև 
փաս տաթղ թե րի, ձևաթղ թե րի և այլ նյու թե րի հա ճա խա կի փո խա նա կու մը և ը նդ հա նուր սար քե րի 
օգ տա գոր ծու մը, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, մատ նա հետ քի սկա նե րը, է լեկտ րո նային քվե ար կու թյան 
մե քե նա նե րը ա նուղ ղա կի տա րած ման ռիս կե րը զգա լի են և պետք է նվա զեց վեն հա մա պա տաս-
խան մե խա նիզմ ե րի կի րառ մամբ: 

Ան շունչ ա ռար կա նե րի վրա SARS-CoV-2-ի պահ պան ման տևո ղու թյու նը նույնն է, ի նչ այլ հա մա-
վա րակ նե րի դեպ քում, և կախ ված է մա կեր ևույ թի նյու թի տե սա կից, ի նչ պես ներ կա յաց ված է 
գծա պատ կեր 2-ո մ:21

Գ ծա պատ կեր 2. Հա մա վա րակ նե րի պահ պան ման տևո ղու թյու նը՝ ը ստ նյու թի

ՆՅՈՒԹ Օ ՐԻ ՆԱԿ Տ ԵՎՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ա լյու մին Տա րա ներ, բազ րիք ներ 2-8 ժամ

Ստ վա րա թուղթ Ք վե ա թու փեր, ը նտ րախ ցիկ ներ 24 ժամ

Կե րա մի կա Լո գա րա նի սա լիկ ներ, զու գա րա նա կոն քեր 5 օր

Պ ղինձ Խո ղո վակ ներ, է լեկտ րա կան սար քա վո րում եր 4 ժամ

Ա պա կի Պա տու հան ներ, բա ժակ ներ, էկ րան ներ ≤5 օր

Լա տեքս Բժշ կա կան ձեռ նոց ներ ≤8 ժամ

Մե տաղ Բռ նակ ներ, դար պաս ներ 5 օր

Թուղթ Ք վե ա թեր թիկ ներ, քվե ա տու փեր,  ձևաթղ թեր,  
նույ նա կա նաց ման քար տեր, պաս տառ ներ 1-5 օր

Պ լաստ մաս սա Գ րիչ ներ, ստեղ նա շա րեր, նույ նա կա նաց ման  
քար տեր, ≤5 օր

Չ ժան գոտ վող  
պող պատ Լ վա ցա րան ներ, ծո րակ ներ 48 ժամ

Փայտ Սե ղան ներ, դռ ներ, բազ րիք ներ 4 օր

Հիմն ված է Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. տվյալ նե րի վրա
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Ն պա տակ և կա ռուց վածք

 Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի և հան րային ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ նե րի տե սա կետ նե րը 
ներ կա յաց նող սույն փաս տա թուղ թը նա խա տես ված է ա ջակ ցե լու Ը ՎՄ-նե րին՝ ա վե լի ման րակր կիտ պլա-
նա վո րե լու և ան ցկաց նե լու ը նտ րու թյուն ներն ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում և, մաս նա վո-
րա պես, COVID-19 հա մա վա րա կի ըն թաց քում: Դրա նպա տակն է ոչ մի այն նվա զեց նել ը նտ րա կան գոր ծըն-
թա ցի մաս նա կից նե րի ա ռող ջու թյա նը, այլ նաև ժո ղովր դա վա րու թյա նը սպառ նա ցող պո տեն ցի ալ ռիս կե րը՝ 
չե ղար կում ե րի և հե տաձ գում ե րի պատ ճա ռով: Դրա նից հնա րա վոր է խու սա փել պատ շաճ պլա նա վոր ման 
դեպ քում: Այդ նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է.

• ԸՎՄ-նե րի հա մար ստեղ ծել ան հրա ժեշտ շր ջա նակ ներ՝ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի տար բեր փու լե-
րում գոր ծե լու հան րային ա ռող ջա պա հա կան նկա տա ռում ե րից ել նե լով 

• Քն նար կել ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ COVID-19-ի ա ռա ջադ րած հան րային ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գի մար տահ րա վեր նե րի շր ջա նակն ու բնույ թը:

•  Ներ կա յաց նել ա ռա ջար կու թյուն ներ և ռազ մա վա րու թյուն ներ՝ ու ղղ ված հան րային ա ռող ջա պա հա-
կան ռիս կե րի նվա զեց մա նը ա ռան ձին ը նտ րա կան փու լե րի ժա մա նակ՝ լե գի տիմ ը նտ րու թյուն ներ 
ա պա հո վե լու նպա տա կով:

•  Սահ մա նել այն հիմ ա կան ռե սուրս նե րը և սար քա վո րում ե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ռիս կե րի 
նվա զեց ման ռազ մա վա րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: 

• Ուր վագ ծել ա ռա ջարկ վող ռազ մա վա րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ո րա կի գնա հատ ման և վե րահսկ-
ման մո տե ցում ե րը: 

Փաս տաթղ թի սկզ բում ներ կա յաց ված են ը նդ հա նուր ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք կի րա ռե լի են բո լոր ը նտ-
րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար, և կոնկ րետ ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի տար բեր 
փու լե րի հա մար՝ նա խընտ րա կան փու լից մինչև ը նտ րու թյուն նե րի օր և հե տընտ րա կան փուլ: Փաս տաթղ թի 
վեր ջում քն նարկ վում են այդ ա ռա ջար կու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ վե րահսկ ման և գնա հատ-
ման մո տե ցում ե րը:

 

 

 
 

 

 h Ընտ րու թյուն նե րի և ռե սուրս նե րի պլա նա վո րում

 h  Թեկ նա ծու նե րի գրան ցում

 h  Նա խընտ րա կան քա րո զար շավ 

 h Ընտ րող նե րի ի րա զե կում 

 h Ընտ րող նե րի գրան ցում 

 h Ընտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից նե րի  
հա վա քագ րում և վե րա պատ րաս տում

 h  Տե ղա կան և մի ջազ գային դի տորդ նե րի ու  
կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր  
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա վա տար մագ րում

Նա խընտ րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ

 h Ընտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տանք

 h Ք վե նե րի հաշ վարկ և ար դյունք նե րի 
ամ փո փում

Ընտ րու թյուն նե րի օր վա գոր
ծո ղու թյուն ներ և հե տընտ րա
կան գոր ծըն թաց ներ
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ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵՐ ԵՎ  
Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Ընդ հա նուր դի տար կում եր COVID19ի շր ջա նում հան րային ա ռող ջա պա հա կան  
ռիս կե րի նվա զեց ման վե րա բե րյալ

 Մի ջանձ նային և ան հատ նե րի ու վի րու սային կա թիլ նե րի ու ֆո միտ նե րի միջև ու ղ ղա կի շփում ե րը կա րող 
են տե ղի ու նե նալ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի տար բեր փու լե րում՝ հան գեց նե լով հա մա վա րա կի հնա րա վոր 
տա րած մա նը: Լի բե րի ա յում Է բո լայի բռնկ ման վե րա բե րյալ IFES-ի կա տա րած վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
ա ռանձ նաց վել են ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի 40 դր վագ՝ կապ ված մարդ կանց կու տա կում ե րի և ը նդ հա նուր 
ա ռար կա նե րի օգ տա գործ ման հետ՝ այդ պի սով մե ծաց նե լով հի վան դու թյան տա րած ման ռիս կե րը: Այդ ը նդ-
հա նուր փո խազ դե ցու թյուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում մի այն ը նտ րու թյուն նե րի օ րով: Դրանք տե ղի են 
ու նե նում ը նտ րա կան ցիկ լի բո լոր փու լե րում:

 Հաշ վի առ նե լով կո րո նա վի րու սի փո խանց ման յու րա հա տուկ մե թոդ նե րը, հա ջորդ բա ժին նե րում քն նարկ-
վող բո լոր ցու ցում երն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րի նպա տակն է ՝

•  Կան խել կամ նվա զեց նել մի ջանձ նային շփում ե րը

•  Կան խել կամ նվա զեց նել վա րա կա կիր ան ձանց կող մից ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման ա ռար կա նե րի 
աղ տո տու մը

• Կան խել կամ նվա զեց նել ան հատ նե րի փո խազ դե ցու թյունն աղ տոտ ված ա ռար կա նե րի հետ 

Իշ խա նու թյուն նե րը պետք է ամ բող ջա պես պլա նա վո րեն ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցը և հաշ վի առ նեն վե րոն-
շյալ բո լոր ե րեք խն դիր նե րը, քան զի որ քան շատ են նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րը, այն քան քիչ են ռիս կե-
րը: Մի ա ժա մա նակ, Ը ՎՄ-ներն ու նեն սահ մա նա փակ ժա մա նակ և ռե սուրս ներ՝ ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի 
ձեռք բեր ման և ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում նոր ըն թա ցա կար գե րի ներ մուծ ման հա մար: Ո ւս տի, ռիս կե րի 
նվա զեց մանն ու ղղ ված ջան քե րը պետք է կազ մեն ռե սուրս ներն օպ տի մա լաց նե լու հա մընդգր կուն ռազ մա-
վա րու թյան մաս՝ հիմ ված կոնկ րետ մի ջա վայ րում COVID-19-ի ռիս կե րի գնա հատ ման վրա: Ար դյու նա վետ 
կի րառ ման դեպ քում այդ մի ջոց նե րը կա րող են զգա լի ո րեն նվա զեց նել հի վան դու թյան տա րած ման ռիս-
կե րը և ող ջա միտ կեր պով մեղ մել ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ մարդ կանց շր ջա նում վա րա կի 
նկատ մամբ առ կա վա խը: Հա կա ռակ դեպ քում, կա րող է ար ձա նագր վել մաս նակ ցու թյան ցու ցա նի շի կտ րուկ 
նվա զում և ա ռա ջա նալ ը նտ րա կան ար դյունք նե րի լե գի տի մու թյան խն դիր:

 Ռիս կե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված ջան քե րը պետք է կազ մեն ռե սուրս ներն 

օպ տի մա լաց նե լու հա մընդգր կուն ռազ մա վա րու թյան մաս՝ հիմն ված կոնկ

րետ մի ջա վայ րում COVID19ի ռիս կե րի գնա հատ ման վրա:
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 Մի ջանձ նային շփում ե րի կան խում կամ նվա զե ցում

COVID-19-ի տա րած ման ռիս կե րը նվա զեց նե լու ե րաշ խիք է սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պարզ պրակ տի-
կան. գի տակց ված վար քա գիծ, ո րը նե րա ռում է մի ջանձ նային շփու մից խու սա փում և մարդ կանց միջև 
ան հրա ժեշտ հե ռա վո րու թյան պահ պա նում: Պա հանջ վող հե ռա վո րու թյու նը կախ ված է նրա նից, թե որ-
քան հեշտ է տա րած վում վա րա կը: Ներ կա յումս Ա ՀԿ-ն22 խոր հուրդ է տա լիս պահ պա նել մո տա վո րա պես 
3,3 ոտ նա չափ (1 մետր) հե ռա վո րու թյուն, ի սկ ՀՎԿԿ-ն23՝ 6 ոտ նա չափ (մո տա վո րա պես 1,8 մետր): Հնա րա-
վո րու թյան դեպ քում, Ը ՎՄ-նե րը պետք է սահ մա նեն ա վե լի մեծ հե ռա վո րու թյան պահ պան ման պա հանջ: 
Այ դու հան դերձ, չնա յած 6 ոտ նա չափ հե ռա վո րու թյու նը հա մար վում է հա մե մա տա բար ան վտանգ, վեր ջերս 
կա տար ված ու սում ա սի րու թյուն նե րը24 ցույց են տվել, որ հա զի կամ փռշ տո ցի կա թիլ նե րը կա րող են տա-
րած վել մինչև 27 ոտ նա չափ (ու թ մետր) հե ռա վո րու թյամբ ծայ րա հեղ պայ ման նե րում: Դա ցույց է տա լիս, որ 
բա ցի սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան նվա զա գույն պա հանջ նե րից, կար ևոր է նաև, որ բո լո րը պահ պա նեն 
շն չա ռա կան հի գի ե նայի և հա զի հիմ ա կան կա նոն նե րը25 (օ րի նակ, հա զա լու և փռշ տա լու ժա մա նակ 
օգ տա գոր ծեն մե կան գա մյա օգ տա գործ ման ան ձե ռո ցիկ ներ և պատ շաճ կեր պով դրան ցից ա զատ վեն), մի-
մյանց մոտ գտն վե լիս կրեն դի մակ ներ կամ դեմ քի պաշտ պա նու թյան այլ մի ջոց ներ: Դի մակ նե րին ա ռնչ վող 
կոնկ րետ պա հանջ նե րի վե րա բե րյալ ման րա մաս նե րը ներ կա յաց ված են ‹‹Ընտ րու թյուն նե րի և ռե սուրս նե րի 
պլա նա վո րում›› բաժ նում:

 Սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան վե րա բե րյալ պայ մա նը դժ վար կլի նի ի րա գոր ծել այն դեպ քում, ե րբ քվե ար-
կող նե րը փակ տա րածք նե րում ու նե նան օգ նու թյան կա րիք, ի նչ պես նաև այն ե րկր նե րում, որ տեղ մար դիկ 
ա վան դա բար սո վոր են սերտ շփ մա նը և սահ մա նա փակ ան ձնա կան տա րածք ու նե նա լուն: Այ դու հան դերձ, 
վա րա կի տա րա ծու մը կա րող է ար դյու նա վետ կեր պով նվա զեց վել, ե թե մար դիկ լի նեն զգոն, տե ղադր վեն 
հե ռա վո րու թյան պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին հի շեց նող ցու ցա պաս տառ ներ, ի սկ շեն քերն ու 
դրանց կա հա վո րու մը հնա րա վո րու թյուն տան խու սա փե լու ու ղ ղա կի մի ջանձ նային շփում ե րից: Այս ցու-
ցում ե րը կա րող են կի րառ վել նաև ը նտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից նե րի վե րա պատ րաստ ման և ը նտ-
րող նե րի ի րա զեկ ման քա րո զար շավ ե րի ժա մա նակ: Ման րա մաս նե րը ներ կա յաց ված են ‹‹Ընտ րող նե րի 
ի րա զե կում›› բաժ նում:  

 Վա րակ ված ան ձանց կող մից ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման ա ռար կա նե րի աղ տոտ ման 
ռիս կե րի կան խում կամ նվա զե ցում

 Ան ձը կա րող է վա րակ վել նաև վի րուս պա րու նա կող մա կեր ևույթ նե րին կամ ա ռար կա նե րին, այ նու հետև 
սե փա կան բե րա նին, քթին և, հնա րա վոր է նաև, աչ քե րին դիպ չե լու ճա նա պար հով, թեև գի տա կան շր-
ջա նակ նե րը դա չեն հա մա րում որ պես կո րո նա վի րու սի փո խանց ման ա ռաջ նային ձև: Ռիս կե րը մեղ մե լու 
նպա տա կով Ը ՎՄ-նե րը կա րող են նվա զեց նել օբյեկտ նե րին հպ ման և դրանց օգ տա գործ ման ան հրա
ժեշ տու թյու նը՝ հնա րա վո րու թյան դեպ քում կի րա ռե լով ան հպում մե խա նիզմ եր և ա պա հո վել, որ մար դիկ 
օգ տա գոր ծեն կամ դիպ չեն ա ռար կա նե րին բա ցա ռա պես ախ տա հան ված ձեռ քե րով: ՀՎԿԿ-ն և Ա ՀԿ-ն 
ա ռա ջար կում են ձեռ քե րի ախ տա հան ման հետ ևյալ եր կու տար բե րակ նե րը.

• օ ճառ և ջուր. ձեռ քե րը լավ լվա նալ օ ճա ռով և ջրով ա ռն վազն 20 վայր կյան և/ կամ 

• առն վազն 60 տո կո սա նոց ալ կո հո լային հիմ քով լու ծույթ. օգ տա գոր ծել ա ռն վազն 60 տո կո սա նոց 
ալ կո հո լային հիմ քով լու ծույթ՝ ձեռ քերն ու մա կեր ևույթ ներն ախ տա հա նե լու հա մար:

 Թեև, մաս նա վո րա պես, Ա րևմ տյան Աֆ րի կայի ո րոշ ե րկր նե րում կի րառ վել է նաև քլո րի լու ծույթ (0.05 
տո կոս)՝ Է բո լա վի րու սի դեմ պայ քա րի նպա տա կով, Ա ՀԿ-ն խոր հուրդ չի տա լիս այն օգ տա գոր ծել 
ձեռ քե րը լվա նա լիս՝ ‹‹այդ լու ծույթն օգ տա գոր ծող նե րի և այն պատ րաս տող նե րի հա մար դրա ու նե ցած 
հնա րա վոր վաս նե րի, ի նչ պես նաև ար ևի լույ սի կամ ջեր մու թյան տակ քլո րի քայ քայ ման պատ ճա-
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ռով››26: Ա ՀԿ-ն հայտ նա բե րել է նաև շն չա ռա կան ախ տան շան ներ հի վանդ նե րի, բու ժաշ խա տող նե րի և 
այլ մարդ կանց շր ջա նում27՝ ման գա նի կամ քլո րի լու ծույթ նե րի հետ շփ ման ար դյուն քում, ո րոնք օգ տա-
գործ վել են շր ջա կա մի ջա վայ րի ախ տա հան ման հա մար` քլո րի ա վե լի բարձր տո կո սով, քան ձեռ քե րի 
ախ տա հան ման հա մար պա հանջ վող 0.05 տո կո սը:

 Աղ տոտ ված ա ռար կա նե րի հետ ան հատ նե րի փո խազ դե ցու թյան կան խում կամ  
նվա զե ցում

 Բա ցի ձեռ քե րի ախ տա հան ման վե րոն շյալ մի ջոց նե րից, կար ևոր է նաև ա պա հո վել ա ռար կա նե րի ու 
մա կեր ևույթ նե րի ախ տա հա նու մը՝ ակ տիվ պա թո գեն նե րը վե րաց նե լու նպա տա կով: Այդ նպա տա կով 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել օ ճառ և ջուր կամ այլ ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ (օ րի նակ, 60 տո կո սա նոց ալ կո-
հո լային հիմ քով լու ծույթ, 0,5 տո կո սա նոց ջրած նի պե րօք սիդ կամ ցան կա ցած այլ ախ տա հա նիչ նյութ, 
ո րը հաս տատ վել է որ պես ար դյու նա վետ մի ջոց կո րո նա վի րու սի դեմ պայ քա րում)28, կամ պար զա պես 
այդ ա ռար կա նե րին և մա կեր ևույթ նե րին չպետք է դիպ չել այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ վի րուսն ակ-
տիվ է: Ա ռար կա նե րի և մա կեր ևույթ նե րի վրա վի րու սի պահ պան ման տևո ղու թյու նը կախ ված է դրանց 
հիմ քում ըն կած նյու թի տե սա կից, ի նչ պես ցույց է տր ված գծա պատ կեր 2-ու մ, ի նչ պես նաև շր ջա կա 
մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա նից և խո նա վու թյու նից29: 

 Թեև աղ տոտ ված օբյեկտ նե րից և մա կեր ևույթ նե րից պաշտ պա նու թյու նը մե ծաց նե լու նպա տա կով օգ տա-
գործ վում են մե կան գա մյա օգ տա գործ ման ձեռ նոց ներ, կար ևոր է նշել, որ վի րու սը կա րող է պահ պան վել 
նաև ձեռ նոց նե րի վրա, և դրանք կրե լիս պետք է խու սա փել դեմ քին դիպ չե լուց, հա ճա խա կի փո խել դրանք 
և ան վտանգ դեն նե տել: Ը ՎՄ-նե րը պետք է նաև ա պա հո վեն հա մա պա տաս խան տար բեր չափ սե րի ան-
ձնա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի առ կա յու թյու նը՝ տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար: Ման րակր կիտ և 
հա ճա խա կի ձեռ քե րի ախ տա հա նում ա վե լի նա խընտ րե լի տար բե րակ է, քան ձեռ նոց նե րի օգ տա գոր ծու մը:

 Հա մա գոր ծակ ցու թյուն ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի պե տա կան մար մին նե րի և այլ  
հա մա պա տաս խան ի նս տի տուտ նե րի հետ 

ԸՎՄ-ներն ը նտ րու թյուն նե րին ըն դա ռաջ հա ճախ ձևա վո րում են Հա մա տեղ ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
կենտ րոն ներ՝ դյու րի նաց նե լու այլ պե տա կան և տա րած քային իշ խա նու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նը: Ա վան դա բար, այդ կենտ րոն նե րը մե ծա մա սամբ ը նդ գր կում են ան վտան գու թյան և ի րա վա պահ տա-
րա տե սակ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ խա ղաղ ը նտ րու թյուն նե րի ըն թացքն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով, սա կայն ո րոշ կենտ րոն նե րում ներ կա յաց ված է պե տա կան ի նս տի տուտ նե րի ա վե լի լայն շր ջա-
նակ: Հան րային ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մե րի պայ ման նե րում, ի նչ պի սին է COVID-19-ի հա մա վա րա կը, 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի պե տա կան մար մին նե րը պետք է ստանձ նեն կար ևոր դե րա կա տա րու թյուն 
այդ հա մա գոր ծակ ցու թյան կենտ րոն նե րում:

 Թեև ը նտ րու թյուն նե րի հետ կապ ված աշ խա տանք նե րի հա մա կար գու մը, որ պես կա նոն, ի րա կա նաց նում 
են Ը ՎՄ-նե րը, հաշ վի առ նե լով COVID-19-ի ազ դե ցու թյունն ա ռօ րյա կյան քի բո լոր աս պեկտ նե րի վրա, մի 
շարք ե րկր ներ ձևա վո րել են հա տուկ աշ խա տան քային խմ բեր, ո րոն ցում ներ կա յաց ված են ե րկ րի բարձ րա-
գույն գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րը: Վար չա պե տի կամ փոխ նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի ներգ րա վում 
աշ խա տան քային խմ բե րում ու նի մի շարք ա ռա վե լու թյուն ներ, ի նչ պես, օ րի նակ, բյու րոկ րա տի այի շեր տե րի 
վե րա ցու մը և ան հրա ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ժա մա նա կին ա պա հո վու մը: Մի ա ժա մա նակ, քա նի որ 
այդ աշ խա տան քային խմ բե րը ի րենց բնույ թով կա րող են խիստ տեխ նի կա կա նից վե րած վել քա ղա քա կա նի, 
Ը ՎՄ-նե րը պետք է հա վա տա րիմ ման ի րենց ի րա վա կան ման դա տին՝ ժո ղովր դա վա րա կան ը նտ րու թյուն-
ներ կազ մա կեր պե լու և ան ցկաց նե լու հա մար: 
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Այլ պե տա կան ի նս տի տուտ նե րի հետ հա մա կար գային աշ խա տանքն ա ռա վե լա գույնս ար դյու նա վետ և 
փոխ շա հա վետ դարձ նե լու հա մար Ը ՎՄ-նե րը պետք է ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նեն ե րեք 
ա ռանց քային խն դիր նե րի վրա՝ ան կախ ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման հան գա ման քից: Ստորև ներ կա յաց-
ված ե րեք մի ջո ցա ռում ներն ու նեն ա ռանց քային նշա նա կու թյուն հան րային ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մի 
պայ ման նե րում ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման հա մար.

• Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի տե ղի ի րա վա սու մար մին նե րի և փոր ձա գետ նե րի հետ ի րա
կա նաց նել հան րային ա ռող ջա պա հա կան ռիս կե րի հա մա տեղ գնա հա տում, ո րը կնե րա ռի բո լոր 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը և դրանց շր ջա նա կում վա րա կի տա րած ման ռիս կե րը: Դա պետք է 
ի րա կանց վի ռիս կե րի գնա հատ ման այն գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ, ո րոնք ար դեն նա խա ձեռ նել են 
ո րոշ Ը ՎՄ-ներ՝ ամ բող ջա կան և թա փան ցիկ ը նտ րու թյուն նե րի ա պա հով ման նպա տա կով (օ րի նակ, 
ը նտ րա կեղ ծիք նե րի, հա մա կար գային մա նի պու լյա ցի ա նե րի և չա րա շա հում ե րի կան խում): 

• Բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի (օ րի նակ, կու սակ ցու թյուն ներ, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ-
մա կեր պու թյուն ներ (ՔՀԿ), դի տոր դա կան խմ բեր) հետ խորհր դատ վու թյուն նե րի և գնա հատ ման 
ար դյունք նե րի հի ման վրա մշա կել ռիս կե րի նվա զեց ման պլան, ո րում ման րա մասն կներ կա յաց-
վեն կա նո նա կար գե րում և ըն թա ցա կար գե րում ան հրա ժեշտ փո փո խու թյուն նե րը և այն լրա ցու ցիչ 
նյու թե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ կլի նեն ը նտ րու թյան կազ մա կեր պիչ նե րին և այլ շա հագր գիռ կող-
մե րին՝ ի րենց վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Ո րոշ դեպ քե րում կա րող 
է դի տարկ վել նաև օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը30: 
Ը ՎՄ-նե րից կա րող է պա հանջ վել նաև ի րա զեկ ման պլա նի մշա կում՝ հան րու թյա նը ռիս կե րի նվա-
զեց ման մի ջո ցա ռում ե րի մա սին ի րա զե կե լու հա մար: 

• Ռիս կե րի նվա զեց ման պլանն ին տեգ րել Ը ՎՄնե րի վե րա նա յած գոր ծառ նա կան պլա նում: Դա, 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կպա հան ջի ը նտ րու թյուն նե րի օ րա ցույ ցի և բյու ջե ի վե րա նա յում: 

I փուլ. նա խընտ րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ

 Ընտ րու թյուն նե րի և ռե սուրս նե րի պլա նա վո րում

 Դի տար կում եր հե տաձ գում ե րի և ը նտ րա կան օ րա ցույ ցում ու ի րա վա կան դրույթ նե
րում ան հրա ժեշտ այլ փո փո խու թյուն նե րի վե րա բե րյալ

 Աշ խար հում COVID-19-ի տա րած մա նը զու գա հեռ գրե թե 60 ե րկր ներ և տա րածք ներ հայ տա րա րե ցին հա մա-
պե տա կան կամ տա րած քային ը նտ րու թյուն նե րի հե տաձգ ման մա սին՝ այն մտա վա խու թյամբ, որ լայ նա մասշ-
տաբ ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը կա րող են ա րա գաց նել վա րա կի տա րած ման տեմ պե րը, և որ Ը ՎՄ-նե րը 
ի վի ճա կի չեն լի նի բա վա րար չա փով մեղ մել այդ ռիս կե րը: Թեև ո րոշ դեպ քե րում այդ հե տաձ գում ե րը 
կա րող են լի նել լա վա գույն լու ծու մը՝ ը նտ րու թյան մաս նա կից նե րին ու կազ մա կեր պիչ նե րին պաշտ պա նե լու 
հա մար, դրանք կա րող են ծա ռայել նաև որ պես քա ղա քա կան մա նի պու լյա ցի ա նե րի և իշ խա նու թյան չա-
րա շա հում ե րի հնա րա վո րու թյուն31: Պե տու թյան ղե կա վար նե րը կա րող են օգ տա գոր ծել հան րային ա ռող-
ջա պա հա կան ճգ նա ժա մը որ պես պատր վակ ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը կա սեց նե լու հա մար և ը նդ լայ նել 
ի րենց իշ խա նու թյու նը՝ խարխ լե լով ժո ղովր դա վա րա կան սկզ բունք նե րը ստեղծ ված ծանր պայ ման նե րում: 
Ե թե հե տաձ գու մը քա ղա քա ցի նե րին պաշտ պա նե լու մի ակ հնա րա վոր լու ծում է, ա պա Ը ՎՄ-նե րը և հան-
րային իշ խա նու թյուն նե րը պետք է են թարկ վեն ը նտ րու թյուն նե րի հե տաձգ մա նը վե րա բե րող ի րա վա կան 
դրույթ նե րին, ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի մար մին նե րի և ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված ան ձանց 
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հետ հա մա տեղ մշա կեն ռիս կե րի գնա հատ ման և դրանց նվա զեց մանն ու ղղ ված պլան ներ՝ ա վե լի ու շ փու-
լում ը նտ րու թյուն ներն ան ցկաց նե լու վե րա բե րյալ, հնա րա վո րու թյան դեպ քում՝ սահ մա նեն ը նտ րու թյուն նե րի 
ան ցկաց ման նոր ժամ կետ ներ, հան րու թյա նը ներ կա յաց նեն հիմ ա վո րում եր ի րենց ո րո շում ե րի վե րա բե-
րյալ և ի րա զե կեն այն գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, ո րոնք նա խա ձեռ նե լու են հան րային ա ռող ջա պա հա կան 
ռիս կե րը նվա զեց նե լու նպա տա կով ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում նե րառ ված բո լոր կող մե րի հա մար:

 Դի տար կում եր ը նտ րու թյուն նե րի ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ 

Ընտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման օ րը կամ ժա մա նա կային մի ջա կայ քը սահ մա նե լիս՝ պետք է հաշ վի ա ռն վեն 
բազ մա թիվ գոր ծոն ներ, նե րա ռյալ՝ ե ղա նա կային պայ ման նե րը: Ը նտ րու թյուն նե րը կա րող են նշա նակ վել, 
օ րի նակ, ա վե լի մեղմ ջեր մաս տի ճա նով կամ ա վե լի քիչ տե ղում ե րով ու ղեկց վող ե ղա նակ նե րին, որ պես զի 
ը նտ րող նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նե նան հա վաք վել բաց ե րկն քի տակ և խու սա փեն փակ տա րածք նե-
րում կու տա կում ե րից: Այն դեպ քում, ե րբ հի վան դու թյուն նե րը փո խանց վում են այն պի սի վեկ տոր նե րով, 
ի նչ պի սիք են մո ծակ նե րը կամ այլ մի ջատ նե րը, ա պա իշ խա նու թյուն նե րը պետք է հաշ վի առ նեն նաև 
այդ վեկ տոր նե րի ա ռա վել ակ տիվ շր ջա նը:  Օ րի նակ, հար բու խի վա րակն ա վե լի բարձր ջեր մաս տի ճա նի 
դեպ քում նա հան ջում է: 2003թ. սուր շն չա ռա կան հա մախ տա նի շի (SARS) տա րա ծու մը ևս նվա զեց բարձր 
ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում: Թեև Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում և Եվ րո պա յում ո րոշ փոր ձա գետ ներ ա կն-
կա լում են COVID-19-ի տեմ պե րի ո րո շա կի նվա զում ա վե լի տաք, խո նավ ե ղա նա կային պայ ման նե րում32, 
դեռևս հս տակ չէ, թե որ քան զգա լի կլի նի նվազ ման աս տի ճա նը: Բա ցի այդ, հի վան դու թյան տա րա ծու մը 
Հա րա վային կի սագն դում ցույց է տա լիս, որ բարձր ջեր մաս տի ճա նը դեռևս բա վա րար չէ կո րո նա վի րու սի 
տա րա ծու մը զս պե լու հա մար: 

Ընտ րու թյուն նե րի և ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս՝ պետք է 
հաշ վի առ նել նաև հի վան դու թյան տա րած ման տեմ պե րը: COVID-19 հա մա վա րա կի դեպ քում Ա ՀԿ-ն ա ռանձ-
նաց րել է տա րած ման սցե նար նե րի 4 կա տե գո րի ա33. 1) ոչ մի դեպք, 2) ե զա կի դեպ քեր, 3) դեպ քե րի կլաս-
տեր ներ, 4) ներ հա մայն քային տա րա ծում: Վեր ջինս ա ռա վել բարդ կա տե գո րի ա է, քան զի այն են թադ րում է 
բազ մա թիվ չփոխ կա պակց ված կլաս տեր նե րի հայտ նա բե րում ե րկ րի տար բեր հատ ված նե րում: Վա տա գույն 
սցե նար նե րի դեպ քում կա ռա վա րու թյան նա խա ձեռ նած մի ջո ցա ռում ե րը, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, պար-
տա դիր մե կու սա ցու մը և ճա նա պար հոր դա կան խիստ սահ մա նա փա կում ե րը, կա րող են առ կա կար գով 
ը նտ րու թյուն նե րը դարձ նել  ոչ կեն սու նակ: 

ԸՎՄ-նե րը պետք է հաշ վի առ նեն նաև ի րենց ե րկ րում կամ տա րած քում հի վան դու թյան բռնկ ման փու լը: 
Հիմ վե լով գրանց ված դեպ քե րի ա ճի հե տագ ծի վե րա բե րյալ ստաց ված տվյալ նե րի ար ժա նա հա վու թյան 
վրա՝ իշ խա նու թյուն նե րը կա րող են պատ կե րա ցում կազ մել, թե ա րդյոք հի վան դու թյունն ու նի ա ճի մի տում, 
կա յուն է, թե նվա զում է: Թեև այդ փո փո խա կանն ի նք նին չի կա րող ե րաշ խա վո րել ը նտ րու թյուն նե րի ան-
վտան գու թյու նը, քան զի կա րող են ա ռա ջա նալ հի վան դու թյան նոր օ ջախ ներ, սա կայն կա յուն և նվա զող 
թվերն ա պա հո վում են ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման ա ռա վել լա վա տե սա կան սցե նար ներ:

 Վեր ջա պես, պետք է հաշ վի առ նել նաև ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման պա հին ե րկ րի ա ռող ջա պա հա կան 
հա մա կար գի կա ռուց վածքն ու նե րու ժը և հի վան դա նոց նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյան ա կն կալ վող աս տի ճա նը: 
Ե թե հի վան դա նոց նե րի մահ ճա կալ նե րի և թո քե րի ար հես տա կան օ դա փոխ ման սար քե րի թվի պա հան ջար-
կը հաս նի հնա րա վոր ա ռա վե լա գույ նին, ա պա ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկա ցու մը կա րող է գեր ծան րա բեռ նել 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը և այն մո տեց նել կոր ծան ման՝ չհաշ ված նաև ը նտ րա տա րածք ներ ան հա-
տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի մա տա կա րա րում ե րը: 
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 Դի տար կում եր լրա ցու ցիչ նյու թե րի, սար քա վո րում ե րի և պա րա գա նե րի սահ ման ման 
ու ձեռք բեր ման վե րա բե րյալ 

ԸՎՄ-նե րը պետք է կա տա րեն մի շարք փո փո խու թյուն ներ ձեռք բեր ված նյու թե րի և/ կամ սար քա վո րում-
նե րի ու ղ ղու թյամբ այն դեպ քում, ե թե ո րոշ վի ը նտ րու թյուն ներն ան ցկաց նել հե ռա վար կար գով: Օ րի նակ, 
ե թե ե րկ րի օ րենսդ րա կան շր ջա նակ նե րը թույլ են տա լիս, փոս տային կամ հե ռա կա կար գով քվե ար կու թյան 
հա մա կար գի ներդ նու մը կամ ը նդ լայ նու մը կա րող են պա հան ջել ա վե լի մեծ քա նա կու թյամբ ծրար ներ և սար-
քա վո րում եր, ա վե լի խո շոր փոս տային վճա րում եր և շեն քեր՝ քվե ա թեր թիկ նե րի մշակ ման և լրա ցու ցիչ 
ան ձնա կազ մի հա վա քագր ման ու վե րա պատ րաստ ման հա մար: Ը նտ րա կան ըն թա ցա կար գերն առ ցանց 
հար թակ տե ղա փո խե լու դեպ քում ան հրա ժեշտ կլի նեն հա վե լյալ ֆի նան սա կան մի ջոց ներ՝ ան վտանգ վիր-
տու ալ հար թակ նե րի ստեղծ ման և պահ պան ման հա մար: 

Առ կա կար գով ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման դեպ քում ևս Ը ՎՄ-նե րը պետք է ձեռք բե րեն մի շարք պա րա-
գա ներ՝ ը նտ րող նե րի և թեկ նա ծու նե րի գրանց ման ու քվե ար կու թյան ըն թաց քում հի վան դու թյան տա րած-
ման ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար: Պետք է սահ ման վեն հա մա պա տաս խան ռե սուրս նե րը, մա տա կա րար 
ըն կե րու թյուն նե րը, ի սկ գնում ե րը կա տար վեն հնա րա վո րինս ա րագ և թա փան ցիկ, որ պես զի ա մեն ի նչ 
պատ րաստ լի նի ժա մա նա կին և բա վա րար քա նա կու թյամբ:

 Հատ կա պես այն պի սի հի վան դու թյուն նե րի լայ նա մասշ տաբ տա րած ման դեպ քում, ի նչ պի սին է COVID-19-ի 
հա մա վա րա կը, կա րող են ա ռա ջա նալ ո րոշ ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման ը նդ հա տում եր՝ ար տադ րող 
ըն կե րու թյուն նե րի ժա մա նա կա վոր փակ ման և ո րոշ ապ րանք նե րի նկատ մամբ խո շոր գլո բալ պա հան ջար-
կի պատ ճա ռով: Ո ւս տի, ա ռա ջարկ վում է, որ նախ քան ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման վե րա բե րյալ ո րո շում 
կա յաց նե լը ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պիչ նե րը հա մոզ վեն, որ բո լոր ան հրա ժեշտ պա րա գա ներն առ կա 
են և ժա մա նա կին կա րող են ա ռաք վել: Ցան կա լի է, որ ան հրա ժեշտ ի րե րի մա տա կա րա րու մը հեն վի ե րկ-
րում նա խա պես մշակ ված քվե ար կու թյան պա րա գա նե րի մա տա կա րար ման ցան ցի վրա: 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, COVID-19-ի փո խանց ման ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար ը նտ րա տե ղա մա սե րը, 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կու նե նան հետ ևյալ պա րա գա նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը.

• Օ ճառ կամ ալ կո հո լային հիմ քով լու ծույթ՝ ձեռ քե րը լվա նա լու և ախ տա հա նե լու հա մար, և մա կեր-
ևույթ ներն ախ տա հա նե լու հա մար հաս տատ ված այլ ախ տա հա նիչ մի ջոց ներ: Յու րա քան չյուր 
նյու թի քա նա կը կախ ված է ը նտ րող նե րի և ը նտ րա տե ղա մա սե րի քա նա կից և բո լոր այն ան հա-
տա կան մի ջո ցա ռում ե րից (օ րի նակ, ը նտ րող նե րի գրան ցում, ը նտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տա-
կից նե րի վե րա պաատ րաս տում), ո րոնք Ը ՎՄ-ն նա խա տե սում է ան ցկաց նել: Թեև ը նտ րու թյան 
օ րը մաս նակ ցու թյան ցու ցա նի շը հա զիվ թե հաս նի 100 տո կո սի, Ը ՎՄ-նե րը պետք է նա խա տե սեն 
քվե ար կող նե րի հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն քա նակ: 

•  Դի մակ ներ: Ե թե դի մակ նե րը ճիշտ պատ րաստ վեն և օգ տա գործ վեն, ա պա կն վա զեց նեն օ դա կա թի-
լային մաս նիկ նե րի ներ թա փան ցու մը և կմե ծաց նեն դի մա կը կրո ղի շր ջա պա տի պաշտ պա նու թյու նը: 
N95 ռես պի րա տոր նե րը կա րող են լի նել լավ տար բե րակ ապ րանք նե րի ան սահ մա նա փակ մա տա-
կա րա րում ե րի պայ ման նե րում՝ հաշ վի առ նե լով դրանց բարձր ար դյու նա վե տու թյու նը34: Բժշ կա կան 
դի մակ նե րը նույն պես օգ տա կար են, թեև դրանք ա պա հո վում են ա վե լի քիչ պաշտ պա նու թյուն, քան 
N95 ռես պի րա տոր նե րը: Հաշ վի առ նե լով այդ պա րա գա նե րի գլո բալ սղու թյու նը՝ բու ժաշ խա տող-
նե րին պետք է տր վի բա ցար ձակ ա ռաջ նա հեր թու թյուն ի նչ պես N95 ռես պի րա տոր նե րի, այն պես 
էլ բժշ կա կան դի մակ նե րի ձեռք բեր ման հար ցում: Ապ րանք նե րի սղու թյան պահ պան ման դեպ քում 
Ը ՎՄ-նե րը պետք է դի տար կեն այ լընտ րան քային տար բե րակ ներ, օ րի նակ, ը նտ րա տե ղա մա սե-
րի աշ խա տա կից նե րին, այլ աշ խա տող նե րին և ը նտ րող նե րին ա պա հո վեն կտո րից դի մակ նե րով: 
Վեր ջին նե րիս օգ տա գործ ման դեպ քում պետք է ներ կա յաց վեն ու պահ պան վեն դրանց պատ շաճ 
լվաց ման վե րա բե րյալ կա նոն նե րը: Ե թե Ը ՎՄ-ներն ի վի ճա կի չլի նեն ը նտ րու թյան մաս նա կից նե-
րին ա պա հո վել դի մակ նե րով, ա պա պետք է նրանց կոչ ա նեն գնել կամ պատ րաս տել ի նք նա շեն 
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դի մակ ներ: ՀՎԿԿ-ն տրա մադ րել է ցու ցում եր, թե ի նչ պես պատ րաս տել դի մակ ներ տնային պայ-
ման նե րում35: 

  Խոր հուրդ է տր վում նաև դեմ քի թա փան ցիկ պաշտ պա նիչ վա հան նե րի կի րա ռում COVID-19 
թես տի դրա կան ար դյուն քով ը նտ րող նե րի հետ ու ղիղ շփ ման մեջ գտն վող ը նտ րա տե ղա մա սե րի 
աշ խա տա կից նե րի և այն աշ խա տող նե րի հա մար, ով քեր ա ջակ ցե լու են ը նտ րող նե րին և, հետ ևա-
բար, չեն կա րո ղա նա լու պահ պա նել պա հանջ ված սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյու նը: Թա փան ցիկ 
դի մակ նե րը կա րող են օգ նել նաև այն ը նտ րող նե րին, ով քեր ու նեն խլու թյուն կամ լսո ղա կան խն-
դիր ներ՝ ը նտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից նե րի շր թունք նե րով կար դա լու հա մար:

•  Պա րան նե րը, թե լե րը, թո կե րը, կպ չուն ժա պա վեն նե րը, կպ չուն թղ թե րը և այլ ժա պա վե նային 
մի ջոց նե րը կա րող են ա պա հո վել սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պա հան ջը հեր թե րի և յու րա քան չյուր 
ը նտ րա կան ըն թա ցա կար գի ժա մա նակ: Խոր հուրդ է տր վում յու րա քան չյուր ը նտ րա տե ղա մա սում 
վե րոն շյալ մի ջոց նե րից մե կի կամ մի քա նի սի կի րա ռում՝ ը նտ րող նե րի կա նո նա վոր հեր թե րը պահ-
պա նե լու նպա տա կով: Դրանք կա րե լի է ձեռք բե րել տե ղա կան ար տադ րող ըն կե րու թյուն նե րից՝ ցածր 
գնե րով, ի սկ հա մա պա տաս խան քա նա կը կա րե լի է ո րո շել նախ կի նում ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
ժա մա նակ ու նե ցած նմա նա տիպ փոր ձի դի տարկ ման ար դյուն քում: Ժա պա վեն նե րը կամ թե լե րը 
կա րե լի է կա պել պա րա նով կամ թո կով՝ 6 ոտ նա չափ հե ռա վո րու թյամբ՝ հեր թում կանգ նած նե րի 
միջև ան հրա ժեշտ սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյունն ա պա հո վե լու հա մար, ի սկ կպ չուն ժա պա վեն նե րը 
և կպ չուն թղ թե րը կա րող են փակց վել հա տա կին՝ ը նտ րող նե րին ու ղ ղոր դե լով հա մա պա տաս խան 
գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ կանգ նել հա մա պա տաս խան կե տում: Այ դու հան դերձ, հեր թը կար գա վո րող 
աշ խա տա կից նե րը ևս պետք է վե րահս կեն ան հրա ժեշտ սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պահ պան-
ման ըն թաց քը: 

• Օր գա նա կան ա պա կի նե րը կամ այլ թա փան ցիկ վա հան նե րը նույն պես կա րող են ստեղ ծել պաշտ-
պա նիչ պատ նեշ ը նտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից նե րի, այլ աշ խա տող նե րի և ը նտ րող նե րի միջև 
տար բեր ըն թա ցա կար գե րի ժա մա նակ (օ րի նակ, ը նտ րող նե րի գրան ցում, ի նք նու թյան ստու գում, 
ը նտ րա ցու ցակ նե րի ստո րագ րում) և օգ նել խու սա փել օ դա կա թի լային ճա նա պար հով վա րա կի տա-
րա ծու մից: Այդ պաշտ պա նիչ վա հան նե րը պետք է հա ճա խա կի ախ տա հան վեն հա մա պա տաս խան 
մի ջոց նե րով, և պետք է փու սա փել դրանց դիպ չե լուց: 

•  Ձեռ նոց նե րը կա րե լի է հա մա րել որ պես ֆո միտ նե րի և ը նտ րող նե րի հետ ու ղ ղա կի շփու մից խու սա-
փե լու մի ջոց ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րի և այլ աշ խա տող նե րի հա մար, քա նի դեռ դրանք 
կրող ան ձինք չեն դիպ չել ի րենց դեմ քին: Ձեռ նոց նե րը պետք է հա ճա խա կի փո խել: Ե թե մա տա կա րա-
րում երն ու ռե սուրս նե րը թույլ են տա լիս, ա պա ա ռա ջարկ վում է յու րա քան չյուր ը նտ րա տե ղա մա սի 
տրա մադ րել մեկ տուփ ձեռ նոց (յու րա քան չյուր տու փում՝ սո վո րա բար 50 զույգ) ը նտ րա տե ղա մա սի 
աշ խա տա կից նե րի հա մար, ին չը վեր ջին նե րիս հնա րա վո րու թյուն կտա դրանք հա ճա խա կի փո խել: 
Օգ տա գործ ված ձեռ նոց նե րը պետք է պատ շաճ կեր պով հա նել և ան վտանգ դեն նե տել: Քան զի 
բո լոր ը նտ րա կան ըն թա ցա կար գե րի ժա մա նակ ը նտ րող նե րի ան հա տա կան փո խազ դե ցու թյու նը 
հա մե մա տա բար փոքր է, ար դյու նա վե տու թյան մե ծաց ման տե սան կյու նից խոր հուրդ է տր վում ոչ 
թե կրել ձեռ նոց ներ, այլ ձեռ քերն ախ տա հա նել ը նտ րա կան գոր ծո ղու թյու նից ա ռաջ և հե տո36: Ձեռ-
նոց նե րը կա րող են նաև ներշն չել կեղծ ան վտան գու թյան զգա ցում37, պատ ճառ դառ նալ, որ մարդն 
ա վե լի շատ դիպ չի մա կեր ևույթ նե րին կամ իր դեմ քին, ձեռ քե րի ախ տա հա նու մը դարձ նել ա վե լի 
բարդ ու ոչ հա ճա խա կի և ա վե լի մեծ վտանգ ներ ա ռա ջաց նել, ե թե մար դիկ դրանք չօգ տա գոր ծեն 
ի նչ պես հարկն է, ի նչն ա ռա վել հա վա նա կան սցե նար է մի լի ո նա վոր մարդ կանց շր ջա նում դրանց 
օգ տա գործ ման պայ ման նե րում: 

• Ընտ րող նե րի և ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի այլ մաս նա կից նե րի հա մար հի գի ե նայի վե րա բե րյալ ցու-
ցում եր պա րու նա կող ու սում ա կան նյու թե րը խոր հուրդ է տր վում ներ կա յաց նել բո լոր հան րային 
մի ջո ցա ռում ե րի ժա մա նակ: Պաս տառ նե րը պետք է տե ղադր վեն ը նտ րա տե ղա մա սե րի ներ սում և 
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դր սում՝ ե րկ րի պաշ տո նա կան լեզ վով և հս տակ պատ կեր նե րով: Ը նտ րու թյան կազ մա կեր պիչ նե րը 
պետք է հա մա գոր ծակ ցեն ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի մար մին նե րի հետ՝ ո րո շե լու հա մար, 
թե որ պաս տառ ներն են ա ռա վել նպա տա կա հար մար, այ նու հետև կապ հաս տա տեն դրանք ար-
տադ րող ըն կե րու թյուն նե րի հետ: Հնա րա վոր է, որ պե տա կան և մի ջազ գային ըն կե րու թյուն ներն 
այդ նյու թե րի մեծ մա սը տրա մադ րեն ան վճար: 

 • Ընտ րու թյուն նե րին ա ռնչ վող ռա դի ո և հե ռուս տա տե սային ու ղերձ ներն ու այլ հան րային հա ղոր
դագ րու թյուն նե րը պետք է պա րու նա կեն պարզ, սա կայն նպա տա կաուղղ ված ա ռող ջա պա հա կան 
ցու ցում եր ը նտ րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի հա մար՝ նախ քան ը նտ րա տա րածք ժա մա նե լը: Ա ռա-
վել ման րա մասն ներ կա յաց ված է «Ընտ րող նե րի ի րա զե կում›› բաժ նում: Այդ հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րը պետք է մշակ վեն ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի մար մին նե րի հետ՝ ա պա հո վե լու դրանց 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը հան րային ծա ռա յու թյան այլ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի հետ: Ե թե այդ 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րը կց վեն ը նտ րու թյուն նե րի հա մար նա խա պես պլա նա վոր ված հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րին և լրատ վա մի ջոց նե րին, ա պա հնա րա վոր կլի նի կր ճա տել ծախ սե րը: Հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րը պետք է ներ կա յաց ված լի նեն մատ չե լի ձևա չա փով՝ պե տա կան լեզ վով, մեծ տա ռա չա փով, 
ժես տե րի լեզ վով: Տե ղե կատ վու թյան տա րած ման ռազ մա վա րու թյուն նե րում պետք է օգ տա գործ վեն 
այն խո ղո վակ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր է ի րա զե կել կա նանց, ե րի տա սարդ նե րին, սահ մա-
նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող ան ձանց և ա վան դա բար խո ցե լի խմ բե րին: 

Չ նա յած ո րոշ ե րկր ներ կի րա ռում են ան հպում ջեր մա չա փեր COVID-19 հա մա վա րա կի շր ջա նում, ո րոնք ար-
դյու նա վետ ե ղան Ա րևմ տյան Աֆ րի կա յում Է բո լայի բռնկ ման ժա մա նակ, այ դու հան դերձ ա ռա ջին դեպ քում 
դրանց կի րա ռում այն քան էլ ար դյու նա վետ չէ: Ջեր մա չա փը կա րող է ցույց տալ կեղծ դրա կան կամ կեղծ 
բա ցա սա կան ար դյունք38, հատ կա պես այն դեպ քում, ե րբ մարդն ըն դու նում է ջեր մու թյու նը կար գա վո րող 
դե ղա մի ջոց ներ: Բա ցի այդ, դրանք չեն կա րող հայտ նա բե րել վա րա կի նշան ներ այն դեպ քում, ե րբ հի-
վան դու թյունն ու ղեկց վում է ա ռանց ախ տան շան նե րի: Ե թե Է բո լայի դեպ քում ջեր մու թյու նը հի վան դու թյան 
ա ռա ջին ախ տան շան նե րից է, և մար դը չի հան դի սա նում վա րա կա կիր այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ չկան 
ախ տան շան ներ, ա պա վեր ջին ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ COVID-19-ով վա րակ ված ան-
ձինք կա րող են որ ևէ ախ տան շան չու նե նալ, սա կայն հա մար վել վա րա կա կիր39: Հատ կա պես ռե սուրս նե րի 
սղու թյան դեպ քում ջեր մա չա փը չպետք է հա մար վի ա ռաջ նա հեր թու թյուն: 

 Դի տար կում եր բյու ջե ի և լրա ցու ցիչ ծախ սե րի վե րա բե րյալ 

ԸՎՄ-նե րը պետք է նկա տի ու նե նան, որ բո լոր վե րոն շյալ ռե սուրս նե րը կա րող են պա հան ջել լրա ցու ցիչ 
ծախ սեր: Կախ ված հի վան դու թյան տա րած ման աս տի ճա նից՝ հնա րա վոր է, որ ե րկ րում կամ տա րա ծաշր ջա-
նում գոր ծող այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ ու նե նան միև նույն ռե սուրս նե րի կա րի քը, ին չը կա րող է հան գեց նել 
սղու թյան և գնե րի ա ճի: Նոր պա րա գա նե րի ձեռք բե րու մը հան րային ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մի ա ռա-
ջադ րած մի ակ լրա ցու ցիչ ծախ սը չէ, ո րը կա րող է ա ռաջ գալ ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում: Ե թե հի վան դու-
թյան բռնկ ման շր ջա նում ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը ո րոշ վի ան ցկաց նել առ կա կար գով, ա պա Ը ՎՄ-նե րը 
պետք է դի տար կեն այն ե ղա նակ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր է նվա զեց նել մարդ կային կու տա կում ե րը 
և ա պա հո վել մաս նա կից նե րի միջև ան հրա ժեշտ սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյուն: Այդ լու ծում նե րը կա րող 
են նե րա ռել գրան ցում կա տա րող կենտ րոն նե րի աշ խա տան քի ա վե լի տևա կան ժա մա նա կա հատ ված, 
ը նտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից նե րի հա մար ա վե լի մեծ թվով վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի 
կազ մա կեր պու մը և ան ցկա ցու մը՝ ա վե լի փոքր խմ բեր ձևա վո րե լու հա մար, և ա վե լի մեծ տա րածք նե րի 
վար ձա կա լու թյու նը՝ սահ ման ված սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պահ պան ման նկա տա ռու մով: Բա ցի այդ, 
հաշ վի առ նե լով ան ձնա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի պատ շաճ կի րառ ման վե րա բե րյալ փո փոխ ված ըն-
թա ցա կար գե րը և վե րա պատ րաս տում ե րի հա մար սահ ման ված նոր պա հանջ նե րը, վե րա պատ րաստ ման 
ծրագ րե րը կա րող են պա հան ջել լրա ցու ցիչ ժա մա նակ: Ար դյուն քում, կա վե լա նան նաև ծախ սե րը: 
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ԸՎՄնե րը պետք է հաշ վի առ նեն բո լոր լրա ցու ցիչ ծախ սե րը և այն, թե 

ա րդյոք կա րող են դրանք հո գալ, հա մա գոր ծակ ցեն այլ գոր ծըն կեր նե րի և 

ըն կե րու թյուն նե րի հետ՝ բյու ջե ի սահ ման նե րից դուրս ծախ սե րը հո գա լու 

հա մար, և ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը հա մա կար գեն ա ռող ջա պա հու թյան 

ո լոր տի պե տա կան մար մին նե րի հետ՝ սահ մա նե լու ա ռաջ նա հերթ մի ջո

ցա ռում նե րի հետ կապ ված ան հե տաձ գե լի ծախ սե րը: 

Ե թե ո րոշ վի ը նտ րա կան գոր ծըն թաց ներն ան ցկաց նել հե ռա վար կար գով, ա պա ևս կպա հանջ վեն լրա-
ցու ցիչ ծախ սեր: Օ րի նակ, Ը ՎՄ-նե րը ստիպ ված կլի նեն ներդ րում եր կա տա րել առ ցանց հար թակ նե րում, 
վիր տու ալ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րում, ու ղարկ վող ձևաթղ թե րում և նյու թե րում, ի նչ պես նաև 
ան վտան գու թյան մի ջո ցա ռում ե րում՝ ա պա հո վե լու այդ ռե սուրս նե րի լե գի տիմ օգ տա գոր ծու մը: -նե րը պետք 
է դի տար կեն բո լոր լրա ցու ցիչ ծախ սե րը և այն, թե ա րդյոք կա րող են դրանք հո գալ, հա մա գոր ծակ ցեն այլ 
գոր ծըն կեր նե րի և ըն կե րու թյուն նե րի հետ՝ բյու ջե ի սահ ման նե րից դուրս ծախ սե րը հո գա լու հա մար, և ի րենց 
գոր ծու նե ու թյու նը հա մա կար գեն ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի պե տա կան մար մին նե րի հետ՝ սահ մա նե լու 
ա ռաջ նա հերթ մի ջո ցա ռում ե րի հետ կապ ված ան հե տաձ գե լի ծախ սե րը: 

 Թեկ նա ծու նե րի գրան ցում

 Դի տար կում եր փոս տային կա պի մի ջո ցով թեկ նա ծու նե րի գրանց ման վե րա բե րյալ

 Թեկ նա ծու նե րի գրանց ման գոր ծըն թա ցը կու սակ ցու թյուն նե րին և ան կախ թեկ նա ծու նե րին թույլ է տա լիս 
պաշ տո նա պես ձևա կեր պել ի րենց մաս նակ ցու թյունն ը նտ րու թյուն նե րին: Ը ՎՄ-նե րը պետք է մշա կեն տպա-
գիր կամ է լեկտ րո նային քվե րա թեր թիկ ներ ը նտ րու թյուն նե րի օր վա հա մար՝ օգ տա գոր ծե լով գրանց ման 
ժա մա նակ կու սակ ցու թյուն նե րի կամ թեկ նա ծու նե րի վե րա բե րյալ լրաց ված տե ղե կատ վու թյու նը: Քան զի 
գրանց ման ժա մա նակ ստաց ված տե ղե կատ վու թյունն օգ տա գործ վե լու է քվե ա թեր թիկ նե րի հա մար, չա-
փա զանց կար ևոր է, որ այն լի նի ճշգ րիտ, քա նի որ սխալ նե րը կա րող են ազ դել ը նտր վե լու ի րա վուն քի և 
քվե ա թեր թիկ նե րի տպագ րու թյան վրա: 

Երկ րի ը նտ րա կան հա մա կար գից և թեկ նա ծու նե րի գրան ցու մը կար գա վո րող ի րա վա կան շր ջա նակ նե րից 
կախ ված՝ գոր ծըն թա ցը կա րող է մե ծա մա սամբ ի րա կա նաց վել կա՛մ ան ձնա պես, կա՛մ փոս տային ճա նա-
պար հով: Վեր ջին տար բե րա կը պա րու նա կում է ա վե լի քիչ ռիս կեր թեկ նա ծու նե րի ա ռող ջու թյան հա մար, 
և այդ ռիս կե րը հա րա բե րա կա նո րեն ա վե լի հեշտ է կա ռա վա րել և՛ թեկ նա ծու նե րի, և՛ դի մում երն ըն դու նող 
աշ խա տա կից նե րի հա մար: Ի նչ պես ա վե լի ման րա մասն ներ կա յաց ված է ‹‹Ընտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա-
տանք›› բաժ նում, տա նը ձևա թուղթ լրաց նող ան ձինք պետք է ախ տա հա նեն ի րենց ձեռ քե րը գոր ծըն թա ցի 
ա վար տից հե տո, ի սկ ծրա րը, ո րով ու ղարկ վում է ձևա թուղ թը, պետք է լի նի ի նք նա սոսնձ վող: Ե թե ծրարն 
այդ պի սին չէ, ա պա դրա վրա պետք է փակց ված լի նեն ցու ցում եր՝ ծրա րը թքով չկպց նե լու մա սին, և ա ռա-
ջարկ վեն այ լընտ րան քային ան վտանգ մի ջոց ներ, օ րի նակ՝ սո սին ձի ակ տի վաց ման հա մար խո նավ սպուն-
գի գոր ծա ծում:  Փոս տային դի մում ե րով զբաղ վող ան ձինք պետք է օգ տա գոր ծեն ձեռ նոց ներ, հետ ևեն 
ձեռ քե րի ախ տա հան ման ցու ցում ե րին, խու սա փեն ի րենց դեմ քին դիպ չե լուց և հաս տա տու թյան ներ սում 
պահ պա նեն սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյուն:
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 Դի տար կում եր թեկ նա ծու նե րի առ կա կար գով գրանց ման ըն թա ցա կար գե րի  
վե րա բե րյալ

 Թեկ նա ծու նե րի գրանց ման գոր ծըն թաց նե րի մեծ մա սը ի նչ-որ պա հի կա րող է պա հան ջել թեկ նա ծու նե րի 
ֆի զի կա կան ներ կա յու թյուն հա տուկ գրա սե նյա կում՝ պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի օ րի գի նալ տար բե րակ-
նե րը ներ կա յաց նե լու, ձևաթղ թե րը ստո րագ րե լու կամ քվե ա թեր թի կի հա մար լու սան կար վե լու նպա տա կով40: 
Ո րոշ դեպ քե րում պա հանջ վում է նաև կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կամ ա կա նա տես նե-
րի ներ կա յու թյու նը՝ մե ծաց նե լով հաս տա տու թյան ներ սում հա վաք ված մարդ կանց քա նա կը: Ո ւս տի, առ կա 
կար գով թեկ նա ծու նե րի գրանց ման հա մար տա րած քի ը նտ րու թյան ժա մա նակ Ը ՎՄ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը պետք է ա պա հո վեն դր սում կամ ներ սում հերթ կանգ նած ան ձանց սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյու նը, 
մուտ քի և ել քի հա մար հա մա պա տաս խան ցու ցում ե րի պահ պա նու մը և ծա ռայող նե րի հա մար հատ կաց նեն 
բա վա րար տա րածք՝ ան վտանգ պայ ման նե րում աշ խա տե լու հա մար: Հա տուկ հաս տա տու թյուն մուտք գոր-
ծե լուց ա ռաջ դի մորդ նե րը պետք է պար տա դիր ախ տա հա նեն ի րենց ձեռ քե րը: Պետք է նաև տե ղադր վեն 
պաս տառ ներ՝ ախ տա հան ման կար գի վե րա բե րյալ ցու ցում ե րով: 

ԸՎՄ-նե րը սկ սել են թեկ նա ծու նե րի գրանց ման հա մա կար գերն ին տեգ րել քվե ա թեր թիկ նե րի ձևա վոր ման 
է լեկտ րո նային հա մա կար գում և թեկ նա ծու նե րից պա հան ջում են լրաց նել ան ձնա կան տե ղե կատ վու թյուն, ո րը 
մուտ քագր վում է հա մա կարգ գրանց ման պա հին: Գրա սե նյակ նե րում տեխ նի կա կան սար քե րի օգ տա գործ-
ման, փաս տաթղ թե րի փո խա նակ ման, ձևաթղ թե րի լրաց ման և լու սան կա րա հան ման ժա մա նակ COVID-19-ի 
տա րած ման ռիս կե րը նվա զեց նե լու նպա տա կով՝ թեկ նա ծու նե րի գրանց ման է լեկտ րո նային հա մա կար գի 
օգ տա գոր ծու մը կա րող է նե րա ռել այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք ներ կա յաց ված են ‹‹Ընտ րող նե րի գրան ցում›› 
բաժ նում: Թեկ նա ծու նե րի գրանց ման ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ ու ղե ցույց մշա կե լիս՝ Ը ՎՄ-նե րը պետք է 
դրան ցում նե րա ռեն սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պահ պան ման, ձեռ քե րի ախ տա հան ման և շն չա ռա կան 
հի գի ե նայի վե րա բե րյալ ցու ցում եր: Խոր հուրդ է տր վում, որ ի նչ պես թեկ նա ծու նե րը, այն պես էլ ը նտ րա-
կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պիչ նե րը կրեն դի մակ ներ և, հնա րա վոր է նաև, ձեռ նոց ներ՝ հաշ վի առ նե լով 
փաս տաթղ թե րի պար բե րա կան փո խա նա կու մը և թեկ նա ծու նե րի լու սան կա րա հան ման ժա մա նակ ան ձանց 
միջև պահ պան վող փոքր սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյու նը:  

 Դի տար կում եր թեկ նա ծու նե րի գրանց ման հա մար ան հրա ժեշտ ստո րագ րու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ 

Ըստ ը նդ հա նուր պրակ տի կայի, թեկ նա ծու նե րից պա հանջ վում է ներ կա յաց նել ը նտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող 
ան ձանց նվա զա գույն թվով ստո րագ րու թյուն ներ: Հա զա րա վոր ստո րագ րու թյուն ներ ան ձամբ հա վա քելն ու 
բուկ լետ ներն առ ձեռն բա ժա նե լը ա ռաջ են բե րում կո րո նա վի րու սի տա րած ման հետ կապ ված տա րա տե սակ 
ռիս կեր, քան զի ստո րագ րու թյուն հա վա քող նե րը և ստո րագ րող նե րը շփ վում են մի մյանց հետ և դիպ չում են 
միև նույն ա ռար կա նե րին: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում Ը ՎՄ-նե րը պետք է դի տար կեն պա հանջ վող ստո-
րագ րու թյուն նե րի քա նա կի կր ճատ ման և ստո րագ րու թյուն ներն առ ցանց հա վա քե լու հնա րա վո րու թյու նը՝ 
օգ տա գոր ծե լով ան վտանգ հար թակ ներ: 
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 Դի տար կում եր ա վան դա կան և նոր մե դի ա քա րոզ չու թյուն նե րի վե րա բե րյալ

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան հա մար հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հո վու մը կար ևոր գոր ծոն 
է ար դար ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման հա մար: Թեև ճա նաչ ված պաշ տո նա տար ան ձինք նախ կի նի պես 
կու նե նան լրատ վա մի ջոց նե րին հա սա նե լի ու թյուն և, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կմե ծաց նեն ի րենց 
ազ դե ցու թյու նը հան րային ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մի ըն թաց քում, ը նդ դի մու թյան, նոր թեկ նա ծու նե րի 
և ա վե լի քիչ ռե սուրս նե րի տի րա պե տող թեկ նա ծու նե րի հա մար կա րող է ա վե լի բարդ լի նել ձեռք բե րել ճա-
նա չե լի ու թյուն՝ սահ մա նա փակ հան րային մի ջո ցա ռում ե րի կամ լի ա կա տար մե կու սաց ման պայ ման նե րում: 
Բազ մա թիվ ե րկր նե րում պաշ տոն նե րի մեծ մա սը զբա ղեց նում են տղա մար դիկ, և քա րոզ չու թյան խո չըն-
դոտ նե րը կա րող են նվա զեց նել կին թեկ նա ծու նե րի՝ ճա նա չե լի դառ նա լու և ը նտր վե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Այդ հա մա տեքս տում ա ռա վել կար ևոր է, որ բո լոր թեկ նա ծու նե րը և կու սակ ցու թյուն ներն ու նե նան հա վա-
սար հա սա նե լի ու թյուն լրատ վա մի ջոց նե րին և կի րառ վեն քա ղա քա կան ֆի նան սա վոր ման կար գա վո րում-
նե րը: Ը ՎՄ-նե րը կա րող են դի տար կել ի նչ պես պե տա կան, այն պես էլ մաս նա վոր լրատ վա մի ջոց նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ կու սակ ցու թյուն նե րի և թեկ նա ծու նե րի հա մար ա պա հո վե լով լրատ վա մի ջոց նե րի 
հա սա նե լի ու թյու նը, և խրա խու սեն ա վե լի շատ հե ռուս տա բա նա վե ճե րի ան ցկա ցու մը՝ նոր թեկ նա ծու նե րին 
հնա րա վո րու թյուն տա լով ներ կա յաց նել ի րենց քա ղա քա կան հա յացք նե րը: Ը ՎՄ-նե րը կա րող են դի տար-
կել նաև այլ մի ջոց ներ՝ ա վե լի քիչ ռե սուրս նե րի տի րա պե տող թեկ նա ծու նե րի մաս նակ ցու թյու նը խթա նե լու 
հա մար, ի նչ պես, օ րի նակ, գրանց ման վճար նե րի չե ղար կու մը: 

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում Ը ՎՄ-նե րը կա րող են խրա խու սել կու սակ ցու թյուն նե րին՝ հա մա գոր ծակ ցե լու 
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի պե տա կան մար մին նե րի հետ ի րենց գոր ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 
ռիս կե րի նվա զեց ման հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի վե րա բե րյալ հար ցե րի շուրջ, և ա պա հո վեն ան խա փան 
տե ղե կատ վու թյուն հի վան դու թյան դեմ պայ քա րի մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ: Բա նա վե ճե րի, մա մու լի ճե պազ-
րույց նե րի և ռա դի ոյով, հե ռուս տա տե սու թյամբ կամ առ ցանց հե ռար ձակ վող մի ջո ցա ռում ե րի ժա մա նակ 
պետք է պահ պան վեն ռիս կե րի նվա զեց մանն ու ղղ ված հա տուկ նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րը: Մաս նա կից-
նե րը պետք է պահ պա նեն մի մյան ցից ա ռն վազն 6 ոտ նա չափ հե ռա վո րու թյուն, օգ տա գոր ծեն ան ձնա կան 
պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ (մաս նա վո րա պես՝ դի մակ ներ) և հետ ևեն ձեռ քե րի ախ տա հան ման վե րը նշ ված 
ցու ցում ե րին: Են թագ րե րը և ժես տե րի լեզ վի թարգ մա նիչ ներն ու նեն կար ևոր նշա նա կու թյուն բո վան դա-
կու թյու նը հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար, քան զի դի մակ նե րի օգ տա գործ ման պայ ման նե րում հնա րա վոր չէ 
կար դալ շր թունք նե րով: Է լեկտ րո նային սար քե րը՝ էկ րան նե րը, ստեղ նա շա րե րը, բարձ րա խոս նե րը և այլն, 
պետք է ախ տա հան վեն՝ դրանք ար տադ րող ըն կե րու թյուն նե րի ցու ցում ե րի հա մա ձայն: Հատ կա պես այն 
դեպ քում, ե րբ մի ջո ցա ռում ե րը հե ռար ձակ վում են տե սա նյու թե րի մի ջո ցով, մաս նա կից նե րը պետք է գի տակ-
ցեն, որ ի րենց վար քա գի ծը դի տարկ վե լու է և, որ պես ա ռաջ նորդ ներ ու ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող ան ձինք, 
նրանք պետք է ծա ռայեն որ պես լավ օ րի նակ և մո դե լա վո րեն հի վան դու թյան տա րած ման նվա զեց մանն 
ու ղղ ված հա մա պա տաս խան նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րը: 

 Դի տար կում եր առ կա կար գով ան ցկաց վող հան րա հա վաք նե րի վե րա բե րյալ

 Քա նի որ ե րկր նե րի զգա լի մա սը սահ մա նա փա կել է հա վաք նե րի ժա մա նակ ան ձանց թույ լատ րե լի քա նա կը՝ 
COVID-19-ի տա րա ծու մը զս պե լու հա մար, հան րային նա խընտ րա կան մի ջո ցա ռում ե րը, ի նչ պես օ րի նակ 
հան րա հա վաք նե րը, մե ծա մա սամբ կա սեց վել են: Ե թե իշ խա նու թյուն նե րը, այ դու հան դերձ, թույ լատ րեն 
այդ մի ջո ցա ռում ե րը, ա պա դրանց ան ցկաց ման ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է լի նե լու պահ պա նել մի շարք 
ցու ցում եր: 



-23-

 Հան րա հա վաք նե րը և քա րոզ չա կան այլ մի ջո ցա ռում ե րը բարդ վե րահս կե լի են և, որ պես կա նոն, գտն վում 
են Ը ՎՄ-նե րի ու ղ ղա կի ի րա վա սու թյան սահ ման նե րից դուրս: Սա կայն նույ նիսկ այդ պայ ման նե րում Ը ՎՄ-նե-
րը կամ կու սակ ցու թյուն նե րը՝ ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի պե տա կան մար մին նե րի հետ հա մա տեղ, կա րող 
են հո վա նա վո րել առ ցանց ֆո րում ե րը, սե մի նար նե րը կամ վե րա պատ րաս տում ե րը: Դրանց ժա մա նակ 
կա րող են դի տարկ վել ռիս կե րի նվա զեց ման հի մունք նե րը, ի սկ թեկ նա ծու նե րը կա րող են հնա րա վո րու թյուն 
ստա նալ բարձ րաց նե լու ի րենց հու զող հար ցե րը և խն դիր նե րը: Կու սակ ցու թյուն նե րը՝ ա ռող ջա պա հու թյան 
ո լոր տի պե տա կան մար մին նե րի հետ հա մա տեղ, պետք է նաև սահ մա նեն հան րային մի ջո ցա ռում ե րի շր-
ջա նա կում նա խա տես ված ու սում ա կան նյու թե րը: Թեկ նա ծու նե րը և նրանց թի մե րը պետք է ստանձ նեն 
պա տաս խա նատ վու թյուն՝ բո լոր քա րո զար շավ ե րի ժա մա նակ պա հանջ ված սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան 
պահ պան ման, ռիս կային գո տում գտն վող ան ձանց պաշտ պա նու թյան և փակ տա րածք նե րում տե ղի ու նե ցող 
գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ մուտ քի և ել քի ըն թա ցա կար գե րի պահ պան ման հա մար: Այդ ըն թա ցա կար գե րը 
պետք է նե րա ռեն ձեռ քե րի ախ տա հա նու մը ջրով և օ ճա ռով կամ ալ կո հո լային հիմ քով լու ծույ թով նախ քան 
մուտքն ու ել քը, ի նչ պես նաև շեն քի ներ սում և դր սում գտն վող ան ձանց կա նո նա վոր շար ժը՝ շփու մից խու-
սա փե լու հա մար: Ներ կա նե րը պետք է կրեն դի մակ ներ: Կու սակ ցու թյուն նե րի և թեկ նա ծու նե րի թո ղար-
կած հան րային հա վաք նե րի բո լոր հրա վեր նե րը պետք է պա րու նա կեն հան րային ա ռող ջա պա հու թյա նը 
նվիր ված բա ժին, ո րում նշ ված կլի նեն մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ վե րոն շյալ ցու ցում ե րը: Բե մում ե լութ 
ու նե ցող նե րը ևս պետք է հետ ևեն ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե րի սահ մա նած նա խազ գու շա կան մի ջո-
ցա ռում ե րին, ի նչ պես, օ րի նակ, դի մակ նե րի կրու մը, ա ջա կից նե րի հետ ձեռք սեղ մու մից և ու ղիղ շփ ման 
այլ ձե րից խու սա փու մը և այլն: 

 Դի տար կում եր ‹‹դռ նե դուռ›› քա րոզ չու թյան վե րա բե րյալ 

‹‹Դռ նե դուռ›› ի րա կա նաց վող քա րոզ չու թյան ժա մա նակ ևս պետք է պահ պան վեն ռիս կե րի նվա զեց մանն 
ու ղղ ված ցու ցում ե րը՝ սահ մա նա փա կե լու մի ջանձ նային շփում ե րը և նվա զեց նե լու թռու ցիկ նե րի և քա րոզ-
չա կան այլ նյու թե րի փո խանց ման հետ կապ ված ռիս կե րը: Ի նչ պես ար դեն նշ վել է, չա փա զանց կար ևոր 
է, որ քա րո զար շա վի մաս նա կից նե րը մի մյան ցից պահ պա նեն ան հրա ժեշտ սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյուն, 
կրեն դի մակ ներ կամ այլ պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ և կի րա ռեն նյու թե րի փո խանց ման ան հպում մե խան զիմ-
ներ (օ րի նակ, նյու թե րը ոչ թե առ ձեռն փո խան ցել բնա կիչ նե րին, այլ թող նել դռ նե րի ա ռջև): 

Դի տար կում եր մաս նակ ցու թյան ցու ցա նի շի կամ ը նտ րա կան ար դյունք նե րի  
շա հարկ ման նպա տա կով օգ տա գործ վող COVID19ի մա սին ա պա տե ղե կատ վու թյան 
վե րա բե րյալ

 Հա ղոր դագ րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը նա խընտ րա կան քա րո զար շավ ե րի մեկ այլ կար ևոր բաղ կա-
ցու ցիչ է: Հան րային ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մի ըն թաց քում և՛ գոր ծող պաշ տո նա տար ան ձինք, և՛ ը նդ-
դի մա դիր թեկ նա ծու նե րը կա րող են փոր ձել քա ղա քա կան օ գուտ ներ քա ղել ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում 
ի րա կա նաց վող փո փո խու թյուն նե րից և քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նում առ կա վա խե րից41: Օ րի նակ, թեկ նա ծու-
նե րը կա րող են չա փա զանց նել հի վան դու թյան տա րած ման ռիս կերն ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում՝ նվա-
զեց նե լու մաս նակ ցու թյան ցու ցա նի շը այն տա րածք նե րում, որ տեղ նրանք վայե լում են ոչ մեծ ա ջակ ցու թյուն, 
կամ տա րա ծեն ա պա տե ղե կատ վու թյուն, ը ստ ո րի հի վան դու թյունն ա սո ցաց վում է կոնկ րետ խմ բե րի հետ: 
Ա ռա ջարկ վում է, որ Ը ՎՄ-նե րը կու սակ ցու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ մշա կեն վար քագ ծի կա նոն ներ կամ 
գոր ծող կա նոն նե րում ա վե լաց նեն COVID-19-ի վե րա բե րյալ բա ժին ներ, պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռեն նրանց 
նկատ մամբ, ով քեր խախ տում են դրան ցում նե րառ ված սկզ բունք նե րը և վե րահս կեն ը նտ րար շավ ե րի ըն-
թաց քը՝ խախ տող նե րին հայտ նա բե րե լու և հա մա պա տաս խան պա տիժ ներ կի րա ռե լու հա մար:
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ԸՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ԶԵ ԿՈՒՄ

 Դի տար կում եր հի վան դու թյան և նա խազ գու շա կան մի ջո ցա ռում ե րի մա սին  
ը նտ րող նե րին ի րա զե կե լու վե րա բե րյալ

 Ի րա զե կում ան հրա ժեշտ է, որ պես զի մար դիկ տե ղյակ լի նեն, թե ի նչ պես ի րենց պա հեն ը նտ րա կան գոր-
ծըն թաց նե րի ժա մա նակ, ի նչ պես նաև ը նտ րու թյան կազ մա կեր պիչ նե րի, ը նտ րող նե րի ու այլ շա հագր գիռ 
ան ձանց շր ջա նում առ կա ան հիմ վա խե րը ցրե լու հա մար, ին չը կա րող է ազ դել մաս նակ ցու թյան ցու ցա-
նի շի վրա: Ը նտ րող նե րը պետք է ի մա նան վի րու սի է ու թյու նը, դրա փո խանց ման և տա րա ծու մը կան խե լու 
ե ղա նակ նե րը: Ը ՎՄ-նե րը պետք է նաև մարդ կանց հս տակ ներ կա յաց նեն այն բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը և 
մի ջոց նե րը, ո րոնք ձեռ նարկ վել են ռիս կե րի նվա զեց ման և ը նտ րող նե րի ու ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի այլ 
մաս նա կից նե րի ա ռող ջու թյու նը պաշտ պա նե լու նպա տա կով: Կո րո նա վի րու սի փո խանց ման վե րա բե րյալ 
կր թա կան պաս տառ նե րը, վի դե ո նե րը և հան րային ծա ռա յու թյան այլ հայ տա րա րու թյուն նե րը պետք է հրա-
պա րակ վեն կամ ցու ցադր վեն բո լոր այն հան րային վայ րե րում, որ տեղ մար դիկ հա վաք վում են ը նտ րու թյուն-
նե րի ըն թաց քում: Ը նտ րող նե րի և թեկ նա ծու նե րի գրանց ման գրա սե նյակ նե րին, ը նտ րա տե ղա մա սե րին և 
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի մշ տա կան գրա սե նյա կին պետք է տր վեն հա տուկ ցու ցում եր՝ 
պաս տառ նե րի և հան րային ա ռող ջա պա հու թյա նը վե րա բե րող հա ղոր դագ րու թյուն նե րի ցու ցադր ման մա սին:

Կր թա կան նյու թե րի մշակ ման ժա մա նակ Ը ՎՄ-նե րը պետք է հետ ևեն ա ռող ջա պա հա կան գրա գի տու թյան 
սկզ բունք նե րի պահ պան մա նը42, ի նչ պես օ րի նակ.

•  Հա ղոր դագ րու թյուն նե րի քա նա կի սահ մա նա փա կում: Քն նար կել մի ան գա մից մեկ գա ղա փար և 
ներ կա յաց նել ոչ ա վել, քան ե րեք կամ չորս ցու ցում (օ րի նակ, ձեռ քե րի ախ տա հան ման դեմ քին կամ 
մա կեր ևույթ նե րին չդիպ չե լու, շն չա ռա կան հի գի ե նա պահ պա նե լու, դի մակ ներ կրե լու վե րա բե րյալ 
հի շե ցում եր և ցու ցում եր): 

• Ընտ րող նե րին ա սել, թե ի նչ ա նել: Օգ տա գոր ծել ու ղիղ խոսք և դրա կան ե րանգ, կենտ րո նա նալ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի և այն բա նի վրա, թե ի նչ է պետք ա նել, այլ ո չ՝ ի նչ չպետք է ա նել (օ րի նակ, ոչ 
թե ‹‹Չք վե ար կե՛լ և չլ քե՛լ ը նտ րա տե ղա մա սը՝ ա ռանց ախ տա հա նե լու ձեր ձեռ քե րը››, այլ ‹‹Ախ տա-
հա նե՛ք ձեր ձեռ քե րը նախ քան քվե րա կե լը և քվե ար կե լուց հե տո››): 

• Բա ռե րի ը նտ րու թյուն: Հս տա կու թյան հա մար օգ տա գոր ծել կարճ նա խա դա սու թյուն ներ և պարզ 
կամ ծա նոթ բա ռեր, խու սա փել տեխ նի կա կան կամ գի տա կան լեզ վի ու ա վե լորդ հա պա վում ե րի 
գոր ծա ծու մից: 

• Պատ կեր նե րի ը նտ րու թյուն: Օգ տա-
գոր ծել այն պի սի տա ռա տե սակ ներ և 
տա ռա չա փեր, ո րոնք հեշտ ըն թեռ նե լի 
են ու այն պի սի պատ կեր ներ, ո րոնք ներ-
կա յաց նում են ցան կա լի ա ռող ջա պա հա-
կան վար քա գիծ: Պատ կեր նե րը պետք է 
լի նեն լավ ո րա կի, որ պես զի հնա րա վոր 
լի նի ա պա հո վել խո շոր տպագ րու թյուն-
ներ՝ մշա կու թային ա ռու մով հա մար ժեք 
և զգա յուն:

ԸՎՄ-նե րը պետք է նաև լու ծեն ա պա տե ղե-
կատ վա կան քա րոզ չու թյան և մար գի նա լաց ված  
խմ բե րի նկատ մամբ ա տե լու թյան խոս քի խն դի րը՝ 
ը նտ րող նե րին ի րա զեկ ման ճա նա պար հով: 

Ընտ րող նե րի կր թա կան նյո թե րի օ րի նակ ներ  
2014թ. Լի բե րի ա յոմ Է բո լայի բռնկ ման ժա մա նակ



-25-

 Դի տար կում եր նոր ը նտ րա կան ըն թա ցա կար գե րի մա սին ը նտ րող նե րին ի րա զեկ ման 
վե րա բե րյալ

 Քա ղա քա ցի նե րը պետք է ոչ մի այն լավ տե ղե կաց ված լի նեն վի րու սի և դրա տա րած ման ե ղա նակ նե րի 
մա սին, այլև գի տակ ցեն, որ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի յու րա քան չյուր քայլ կա րող է փո փոխ վել՝ ա ռող ջա-
պա հա կան նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րին հա մա պա տաս խան: Օ րի նակ, ե թե ո րոշ վի, որ ը նտ րող ներն 
այլևս ի րենց ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չեն հանձ նե լու ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րին՝ 
պո տեն ցի ալ ֆո միտ նե րից խու սա փե լու հա մար, ա պա ան ձի ի նք նու թյան ստուգ ման նոր ցու ցում ե րը պետք 
է նա խա պես ներ կա յաց վեն հան րային ծա ռա յու թյան հայ տա րա րու թյուն նե րի և այլ քա րոզ չա կան խո ղո վակ-
նե րի մի ջո ցով, ցու ցադր վեն ը նտ րա տե ղա մա սե րում և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, նո րից ներ կա յաց վեն 
ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րի կող մից: Ը ՎՄ-նե րը և ՔՀԿ-նե րը պետք է նաև հա մա կար գեն ի րենց 
աշ խա տանքն այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ՝ ա պա հո վե լու մար գի նա լաց ված հա մայնք նե րին տե ղե կատ-
վու թյան հա սա նե լի ու թյու նը, ի նչ պես նաև ներդ րում եր կա տա րեն սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ 
ու նե ցող ան ձանց հա մար հա ղոր դագ րու թյուն նե րը մատ չե լի դարձ նե լու նպա տա կով՝ օ րի նակ են թագ րե րի 
և ժես տե րի լեզ վի մի ջո ցով: 

Ընտ րող նե րի գրանց ման, թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման կամ քվե ար կու թյան հա մար այ լընտ րան քային 
մե թոդ նե րի օգ տա գործ ման դեպ քում Ը ՎՄ-նե րը պետք է լի նեն ա ռա վել ու շա դիր նոր ցու ցում ե րը քա ղա-
քա ցի նե րին ներ կա յաց նե լու հար ցում: Առ ցանց կամ փոս տային ձևաթղ թե րը պետք է լի նեն հնա րա վո րիս 
պարզ, ու ղեկց վեն ման րա մասն ցու ցում ե րով և հաս տատ մամբ կամ քա ղա քա ցի նե րին ու ղղ ված այլ ե րաշ-
խիք նե րով, որ վեր ջին ներս ի րենց գոր ծա ռույթ նե րը պատ շաճ կար գով կա տա րել են: Նոր ըն թա ցա կար գե րի 
և տեխ նո լո գի ա նե րի ներ մու ծու մը կա րող է կաս կած հա րու ցել հատ կա պես բևե ռաց ված մի ջա վայ րե րում, 
որ տեղ մեկ կամ ա վել կու սակ ցու թյուն ներ կա րող են օ գուտ ներ քա ղել գոր ծըն թա ցի լե գի տի մու թյան պա ռակ-
տու մից: Ո ւս տի, տե ղե կատ վու թյան թա փան ցի կու թյու նը և նոր մե թոդ նե րի յու րաց ման գոր ծում հան րու թյանն 
ա ջակ ցու թյու նը վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նեն ար դյունք նե րի լե գի տի մու թյան հա մար:

 Նոր ըն թա ցա կար գե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի ներ մու ծու մը կա րող է կաս

կած հա րու ցել հատ կա պես բևե ռաց ված մի ջա վայ րե րում, որ տեղ մեկ կամ 

ա վել կու սակ ցու թյուն ներ կա րող են օ գուտ ներ քա ղել գոր ծըն թա ցի լե գի

տի մու թյան պա ռակ տու մից: Ո ւս տի, տե ղե կատ վու թյան թա փան ցի կու թյու

նը և նոր մե թոդ նե րի յու րաց ման գոր ծում հան րու թյանն ա ջակ ցու թյու նը 

վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նեն ար դյունք նե րի լե գի տի մու թյան հա մար:

 Ընտ րող նե րի գրան ցում

 Դի տար կում եր ը նտ րող նե րի գրանց ման մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ

 Տար բեր ե րկր նե րի բնո րոշ են ը նտ րող նե րի գրանց ման տար բեր ի րա վա կան շր ջա նակ ներ: Ե րկր նե րի շուրջ 
36 տո կո սը43 կի րա ռում է ա մե նա պարզ ըն թա ցա կար գը, ե րբ Ը ՎՄ-ն ը նտ րա ցու ցա կի հա մար տե ղե կատ-
վու թյու նը ներ բեռ նում է քա ղա քա ցի նե րի հաշ վառ ման գրան ցա մա տյա նից կամ հար կային մարմ ի ար ձա-
նագ րու թյուն նե րից:  Այ նու հետև, Ը ՎՄ-նե րը յու րա քան չյուր ը նտ րո ղի կցում են կոնկ րետ տե ղա մա սի և դրա 
մա սին ը նտ րո ղին տե ղե կաց նում է լեկտ րո նային փոս տի, հա ղոր դագ րու թյան կամ Ը ՎՄ-ի պաշ տո նա կան 
կայ քէ ջի մի ջո ցով: Մի շարք ե րկր նե րում տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կու մը տե ղի է ու նե նում պո տեն ցի ալ 
ը նտ րո ղի և ը նտ րա կան մարմ ի միջև: Դա կա րող է ի րա կա նաց վել ան ձամբ կամ ա նուղ ղա կի ո րեն, օ րի նակ, 
փոս տային ձևաթղ թե րի և ը նտ րող նե րի առ ցանց գրանց ման մի ջո ցով: 
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Ընտ րող նե րի գրանց ման ո րոշ ըն թա ցա կար գեր կա րող են հան գեց նել մարդ կանց կու տա կում ե րի, հատ-
կա պես՝ գրանց ման փու լի սկզ բում և ա վար տին, քան զի Ը ՎՄ-նե րը և կու սակ ցու թյուն ներն ի րա կա նաց նում 
են ը նտ րող նե րի գրանց ման ար շավ ներ: Առ կա կար գով ը նտ րող նե րի գրանց ման գոր ծըն թաց նե րի հետ 
կապ ված ռիս կե րի մեծ մա սը նույնն է, ի նչ առ կա կար գով քվե ար կու թյան դեպ քում է: Մի ա ժա մա նակ, ա ռա-
ջի նի դեպ քում այդ ռիս կե րը զգա լի ո րեն ա վե լի քիչ են, քան զի ա վե լի քիչ թվով ան ձինք են, որ պես կա նոն, 
գրանց վում նույն օ րը: Բա ցի այդ, Ը ՎՄ-նե րի աշ խա տա կից նե րի, լրատ վա մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, 
տե ղա կան և մի ջազ գային դի տորդ նե րի ու կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի քա նա կը ևս 
ան հա մե մատ ա վե լի փոքր է գրան ցում ե րի ժա մա նակ, ին չը հնա րա վոր է դարձ նում սո ցի ա լա կան հե ռա վո-
րու թյան պահ պա նու մը: Այ դու հան դերձ, ե թե օ րենսդ րա կան շր ջա նակ նե րը թույլ են տա լիս, ա պա Ը ՎՄ-նե րը 
կա րող են եր կա րաձ գել գրանց ման շր ջա նը կամ մե ծաց նել գրանց ման օ րե րի թի վը՝ մարդ կանց կու տա կում-
նե րից խու սա փե լու հա մար: «Ընտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տանք» բաժ նում ներ կա յաց ված են ման րա մասն 
ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ տա րած քի ը նտ րու թյան, կա հա վոր ման և ախ տա հան ման մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ:

 Դի տար կում եր ը նտ րող նե րի գրանց ման սար քա վո րում ե րի և պա րա գա նե րի  
վե րա բե րյալ

 Վեր ջին եր կու տաս նա մյա կի ըն թաց քում ե րկր նե րի մի մա սը ներդ րել է ը նտ րող նե րի կեն սա չա փա կան նույ-
նա կա նաց ման հա մա կարգ՝ խար դա խու թյան ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար: Այդ մո տե ցու մը մե ծաց րել է 
հան րային վս տա հու թյու նը ը նտ րա ցու ցակ նե րի նկատ մամբ, սա կայն ը նտ րող նե րի գրանց ման գոր ծըն թա ցը 
դարձ րել է ա վե լի բարդ և մե ծաց րել հի վան դու թյան տա րած ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Նոր կեն սա չա-
փա կան բա ղադ րի չի հա մար դյու րա կիր հա մա կար գիչ նե րի, թվային ֆո տոխ ցիկ նե րի և մատ նա հետ քե րի 
սկա նե րի գոր ծար կու մից զատ, գրան ցում ի րա կա նաց նող ան ձինք հա ճախ պետք է լրաց նեն նաև գրանց ման 
ա վան դա կան ձևաթղ թե րը: Ը ՎՄ-նե րը պետք է կա րո ղա նան ար դյու նա վետ կեր պով նվա զեց նել կո րո նա վի-
րու սի փո խանց ման ռիս կե րը՝ ան կախ նրա նից՝ աշ խա տում են թղ թային, թե է լեկտ րո նային տար բե րա կով:

Ք վե ար կու թյան հա մար գրանց վող նե րից հա ճախ պա հանջ վում է ներ կա յաց նել լրաց ված ձևաթղ թեր և ի նք-
նու թյու նը հաս տա տող պաշ տո նա կան փաս տաթղ թեր: Այդ փաս տաթղ թե րը ժա մեր կամ օ րեր շա րու նակ 
կա րող են պահ պա նել հի վան դու թյան հա րու ցիչ ներ՝ կախ ված դրանց նյու թի տե սա կից44: Ո ւս տի, հնա րա վո-
րու թյան դեպ քում, պետք է խու սա փել դրանք հանձ նել առ ձեռն: Կան նաև մի շարք ռիս կեր՝ կապ ված ը նդ հա-
նուր գրա սե նյա կային պա րա գա նե րի օգ տա գործ ման հետ, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, գրանց ման դի մում ե րը 
լրաց նե լու և ստո րագ րե լու հա մար նա խա տես ված գրիչ նե րը: Ը ՎՄ-նե րը պետք է գրանց վող նե րին կոչ ա նեն 
օգ տա գոր ծել սե փա կան գրիչ նե րը և այդ ու ցան կա ցած այլ պա հանջ (օ րի նակ, թա նա քի գույ նի վե րա բե րյալ) 
ներ կա յաց նեն հան րային ի րա զեկ ման ար շավ ե րի ժա մա նակ: Ը նտ րող նե րի գրանց ման գրա սե նյակ նե րը 
պետք է տրա մադ րեն մե կան գա մյա օգ տա գործ ման գրիչ ներ, քան զի ախ տա հա նող ան ձե ռո ցիկ նե րի մի ջո-
ցով դրանց ախ տա հա նու մը յու րա քան չյուր գրանց վո ղից հե տո ա վե լի ժա մա նա կա տար է: 

Գ րանց ման գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ վա րա կի տա րած ման ռիս կե րը կապ ված են նաև գրան ցո ղի և գրանց-
վո ղի միջև ան հրա ժեշտ սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պահ պան ման պայ մա նի հետ: Պետք է մշակ վեն 
վար քագ ծի հա մա պա տաս խան կա նոն ներ, ո րոնց հա մա ձայն գրանց վող ներն ի րենց փաս տաթղ թե րը կդ նեն 
ախ տա հան ված տա րած քում՝ հա տուկ սե ղա նի վրա, այ նու հետև կկանգ նեն սահ ման ված վեց ոտ նա չափ 
հե ռա վո րու թյամբ՝ հա տա կին կամ պա տին ար ված գծան շան նե րի ու ղ ղորդ մամբ, որ պես զի գրան ցող նե րը 
կա րո ղա նան մո տե նալ փաս տաթղ թե րին և ստու գել ա նուն նե րը, լու սան կար նե րը և ստո րագ րու թյուն նե րը: 
Մեկ այլ տար բե րա կի հա մա ձայն, գրան ցող նե րի և գրանց վող նե րի միջև կա րող են տե ղադր վել օր գա նա-
կան ա պա կուց պատ րաստ ված թա փան ցիկ պաշտ պա նիչ թա ղանթ ներ, ո րոնք պետք է հա ճա խա կի ախ-
տա հան վեն: Այն ա ռանձ նաց ված տա րածք նե րը, որ տեղ գրանց վող նե րը կա րող են լրաց նել ձևաթղ թե րը, ևս 
պետք է հա ճա խա կի ախ տա հան վեն և լի նեն գծանշ ված ՝ մարդ կանց միջև սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան 
ա պա հով ման նպա տա կով: 
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Այն ե րկր նե րում, որ տեղ ը նտ րող նե րի գրանց ման հա մար օգ տա գործ վում են տար բեր տեխ նո լո գի ա ներ, 
ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, կեն սա չա փա կան տվյալ նե րի ստուգ ման հա մար ան հրա ժեշտ մատ նա հետ քի սկա-
նե րը, թվային ֆո տոխ ցիկ նե րը և աչ քի ծի ա ծա նա թա ղան թի սկա նա վոր ման սար քե րը, պետք է ներդր վեն 
ո րոշ հա վե լյալ վար քագ ծի կա նոն ներ: Ը ՎՄ-նե րը պետք է կապ հաս տա տեն ար տադ րող ըն կե րու թյուն նե րի 
հետ՝ ման րա մասն ցու ցում եր ստա նա լու հա մար այն մա սին, թե որ ար տադ րանք նե րը կա րող են օգ տա-
գործ վել և ի նչ պես դրանք ճիշտ օգ տա գոր ծել սար քերն ախ տա հա նե լու հա մար՝ ա ռանց դրանք վա սե լու: 
Ա ՄՆ Ը նտ րա կան ա ջակ ցու թյան հանձ նա ժո ղո վը կազ մել է ռե սուրս նե րի օգ տա կար ցու ցակ տար բեր մա-
տա կա րար նե րի և ար տադ րող նե րի կող մից, ո րոն ցում նշ ված են նաև խորհր դատ վու թյուն ներ, թե ի նչ պես 
մաք րել է լեկտ րո նային քվե ար կու թյան մե քե նա նե րը և այլ ը նտ րա կան տեխ նո լո գի ա նե րը45: Հնա րա վո րու-
թյան դեպ քում, մատ նա հետ քե րի ստուգ ման ան հպում մե խա նիզմ ե րը և դեմ քի ճա նաչ ման սար քերն ա վե լի 
լավ լու ծում են, քան զի դրանց մի ջո ցով հնա րա վոր է խու սա փել ֆո միտ նե րի ռիս կից: Դեմ քի ճա նաչ ման 
նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րը կա րող են ճա նա չել ը նտ րող նե րի ի նք նու թյու նը նույ նիսկ դի մակ նե րի առ կա-
յու թյան դեպ քում: Գրան ցում ի րա կա նաց նող նե րը պետք է նաև պահ պա նեն սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյուն՝ 
գրանց վող նե րին լու սան կա րա հան ման կամ նրանց աչ քե րի ծի ա ծա նա թա ղան թի սկա նա վոր ման ժա մա նակ: 
Սո վո րա բար տե սախ ցի կի և օբյեկ տի միջև պա հանջ վում է վեց ոտ նա չա փից ա վե լի քիչ հե ռա վո րու թյուն՝ 
այն պի սի լու սան կար ներ ստա նա լու հա մար, ո րոնք հե տա գա յում կա րող են օգ տա գործ վել դեմ քի ճա նաչ-
ման հա մար: Ո րոշ դեպ քե րում տե սախ ցիկն ը նտ րող նե րի գրանց ման կեն սա չա փա կան հա մա կար գի ան-
բա ժան մասն է, և օ պե րա տո րը հա ճախ ստիպ ված է լի նում մոտ կանգ նել գրանց վող նե րին: Ո ւս տի, այդ 
պայ ման նե րում գրան ցում ի րա կա նաց նող աշ խա տա կից նե րը պետք է կրեն ա վե լի ան վտանգ ան ձնա կան 
պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ: 

Ե թե մե կից ա վել աշ խա տող ներ են օգ տա գոր ծում դյու րա կիր հա մա կար գի չը կամ աշ խա տա սե ղա նը՝ ը նտ-
րող նե րին գրան ցե լու հա մար, ա պա դրանք պետք է ախ տա հան վեն յու րա քան չյուր օգ տա գոր ծո ղից հե տո: 
Նույ նը վե րա բե րում է նաև հա մա կարգ չային մկ նի կին, տպի չին և այն գրա սե նյա կային պա րա գա նե րին, 
ո րոնք օգ տա գործ վում են ա մե նօ րյա ռե ժի մով (օ րի նակ, դա կիչ ներ, մար կեր ներ, ամ րակ ներ և այլն):

Ընտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րի հա վա քագ րում և  
վե րա պատ րաս տում

 Դի տար կում եր ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րի հա վա քագր ման վե րա բե րյալ

 Թեև սահ ման ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող որ ևէ քա ղա քա ցի չպետք է զրկ ված լի նի որ պես 
ը նտ րա կան տե ղա մա սի աշ խա տա կից ծա ռայե լու իր ի րա վուն քից, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում, ի նչ պես, 
օ րի նակ, հան րային ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մը, Ը ՎՄ-նե րը պետք է դի տար կեն ո րոշ սահ մա նա փա-
կում եր կամ նա խազ գու շա կաան մի ջո ցա ռում եր՝ հա վա քագր ման գոր ծըն թա ցը նա խա ձեռ նե լիս: Այդ նկա-
տա ռում ե րից ա ռա ջի նը վե րա բե րում է բու ժաշ խա տող նե րին: Հան րային ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մե րի 
ժա մա նակ հի վան դա նոց ներն ու այլ բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, լի նում են գեր ծան րա-
բեռն ված, և բու ժաշ խա տող ներն ու նե նում են մեծ զբաղ վա ծու թյուն խնամ քի կա րիք ու նե ցող հի վանդ նե րի 
զգա լի ներ հոս քի պատ ճա ռով: Հատ կա պես այն ե րկր նե րում, որ տեղ ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տակ ցի ծա-
ռա յու թյունն ու նի պար տա դիր բնույթ, Ը ՎՄ-նե րը պետք է աշ խա տեն բո լոր բու ժաշ խա տող նե րին ա զա տել 
այդ պար տա կա նու թյու նից: Մարդ կանց այն խմ բե րը, ով քեր գտն վում են ա վե լի բարձր ռիս կային խմ բում 
կամ ու նեն ծանր ախ տան շան ներ և, հետ ևա բար, այդ հի վան դու թյու նից մա հա ցու թյան ա վե լի բարձր ռիս կեր, 
ևս պետք է ա զատ վեն ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տակ ցի պար տա կա նու թյուն նե րից: COVID-19-ի դեպ քում 
ա պա ցուց վել է, որ տա րեց նե րը և սուր խրո նիկ հի վան դու թյուն ներ ու նե ցող ան ձինք ու նեն հի վան դու թյան 
սուր դրս ևո րում ե րի ա վե լի մեծ ռիս կեր: Ը ՎՄ-նե րը պետք է դի տար կեն այդ ան ձանց՝ ը նտ րա տե ղա մա սի 
աշ խա տակ ցի պար տա կա նու թյուն նե րից ա զա տե լու հնա րա վո րու թյու նը, կամ ա ռն վազն տրա մադ րեն բո լոր 
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ան հրա ժեշտ պաշտ պա նիչ պա րա գա նե րը և ա պա հո վեն ող ջա միտ պայ ման ներ, ո րոնք թույլ կտան նրանց 
աշ խա տել ան վտանգ և ար դյու նա վետ կեր պով: 

Չ նա յած ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մի հետ ևան քով մաս նակ ցու թյան ցու ցա նի շի պո տեն ցի ալ ան կմա նը, 
Ը ՎՄ-նե րը պետք է ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նեն վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցին, քան ը նտ րա-
տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից նե րի քա նա կի կր ճատ մա նը: Քան զի աշ խա տա կից նե րից ո մանք կա րող են հի-
վան դա նալ, մյուս նե րը ստիպ ված լի նեն հոգ տա նել ի րենց հի վանդ հա րա զատ նե րի մա սին կամ պար զա պես 
ա զատ վեն հի վան դու թյան նկատ մամբ ու նե ցած վա խի պատ ճա ռով ը նտ րու թյուն նե րի օր վա նից ան մի ջա պես 
ա ռաջ46, ու ս տի կար ևոր է, որ նրանց փո խա րի նեն ո րա կա վոր ված և լավ վե րա պատ րաստ ված ան ձինք: 

 Դի տար կում եր ը նտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տող նե րի առ կա կար գով  
վե րա պատ րաս տում ե րի վե րա բե րյալ

 Հան րային ա ռող ջա պա հա կան ճգ նա ժա մի ըն թաց քում ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րի և ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցում բո լոր ներգ րավ ված ան ձանց վե րա պատ րաս տու մը պետք է հա մալր վի հի վան դու թյան վե-
րա բե րյալ լրա ցու ցիչ դա սըն թաց նե րով: Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վի հի վան դու թյան 
տա րած ման և դրա զսպ ման մե խա նիզմ ե րի վրա: Ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րը պետք է նաև 
ստա նան հա տուկ ցու ցում եր այն մա սին, թե ի նչ պես պահ պա նել սե փա կան և ը նտ րող նե րի ա ռող ջու թյունն 
ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ՝ ի նչ պես ճիշտ կրել դի մակ ներ և ձեռ նոց ներ, ե րբ և ի նչ պես ախ տա-
հա նել ձեռ քերն ու մա կեր ևույթ նե րը, ի նչ պես կար գա վո րել հեր թե րը և ի նչ պես հի շեց նել ը նտ րող նե րին 
ան հրա ժեշտ վար քագ ծի մա սին ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի ո ղջ ըն թաց քում: Վե րա պատ րաստ ման նյու թե-
րը պետք է նե րա ռեն վե րոն շյալ ցու ցում ե րը և բո լոր այն հա տուկ մի ջոց նե րը, ո րոնք պետք է ձեռ նար կեն 
ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րը և ը նտ րող նե րը: 

ԸՎՄ-նե րը պետք է նաև նկա տի ու նե նան, որ նույ նիսկ ը նտ րա տե ղա մա սե րի փոր ձա ռու աշ խա տա կից նե րը 
կու նե նան հա վե լյալ ու շադ րու թյան կա րիք, ե թե ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում ներդր վեն նոր ըն թա ցա կար-
գեր: Ամ բողջ նոր տե ղե կատ վու թյու նը պետք է հս տակ ներ կա յաց ված լի նի վե րա պատ րաստ ման նյու թե րում 
և փո խանց վի ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րին՝ հար ցե րին պա տաս խա նե լու, ան հրա ժեշտ պար-
զա բա նում եր ա նե լու և նյու թի մատ չե լի ու թյու նը ա պա հո վե լու հա մար: Ե թե ո րոշ վի վե րա պատ րաս տում 
ան ցկաց նել առ կա կար գով, ա պա կազ մա կեր պիչ նե րը պետք է հաշ վի առ նեն լսա րա նի քա նա կը (ն կա տի 
ու նե նա լով այն սահ մա նա փա կում ե րը, թե քա նի հո գի մի ա ժա մա նակ կա րող է մաս նակ ցել) և մաս նա կից-
նե րի միջև սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պա հան ջը՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում վե րա պատ րաս տում 
ան ցկաց նե լով ա վե լի ըն դար ձակ տա րածք նե րում: Պետք է նաև տրա մադր վեն ձեռ քե րի և մա կեր ևույթ նե րի 
ախ տա հան ման հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր պա րա գա նե րը (ման րա մաս նե րը ներ կա յաց ված են ‹‹Ընտ րա տե-
ղա մա սե րի աշ խա տանք›› բաժ նում), ի սկ ձեռ քե րի ախ տա հան ման և շն չա ռա կան հի գի ե նայի վե րա բե րյալ 
ցու ցում ե րով և հի շե ցում ե րով պաս տառ նե րը պետք է ցու ցադր վեն բո լոր հան րային վայ րե րում: 

 Դի տար կում եր հե ռա վար և վիր տու ալ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի  
վե րա բե րյալ

 Ե թե ը նտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից նե րի վե րա պատ րաս տու մը հնա րա վոր լի նի ան ցկաց նել հե ռա վար 
կար գով, մաս նա վո րա պես՝ վիր տու ալ դա սե րի և առ ցանց հար թակ նե րի մի ջո ցով, ա պա հնա րա վոր կլի նի 
լու ծել մարդ կանց կու տա կում ե րի հար ցը, բայց ևայն պես կա ռա ջա նան մի շարք այլ մար տահ րա վեր ներ: 
Ը ՎՄ-նե րը պետք է ա պա հո վեն բո լոր աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցու թյու նը դա սըն թաց նե րին, ին չը պա հան-
ջում է ո րա կյալ ին տեր նե տային կապ և տեխ նո լո գի ա նե րին հա սա նե լի ու թյուն ամ բողջ ե րկ րում և տար բեր 
սո ցի ա լա կան խմ բե րի շր ջա նում: Դա սըն թաց նե րի ձևա չա փը պետք է լի նի նե րա ռա կան և հա սա նե լի բո լո րի, 
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այդ թվում՝ սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող և նոր տեխ նո լո գի ա նե րին ա վե լի քիչ տի րա պե տող 
ան ձանց հա մար: Ը ՎՄ-նե րը կա րող են նաև մաս նա կից նե րին ա պա հո վել ին տեր նե տին հա սա նե լի ու թյուն ու-
նե ցող հա մա կար գիչ նե րով և տրա մադ րել օ ժան դակ ան ձնա կազմ՝ դա սըն թան ցը հա ջո ղու թյամբ ա վար տե լու 
հա մար: Այդ նպա տա կով ա ռանձ նաց ված տա րածք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն ախ տա հան ման և 
սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պա հանջ նե րին (ման րակր կիտ ախ տա հա նում յու րա քան չյուր օգ տա գոր ծո ղից 
հե տո և ա ռն վազն վեց ոտ նա չափ հե ռա վո րու թյուն հա մա կարգ չային սե ղան նե րի միջև): Պետք է հաշ վի առ-
նել նաև ժա մային ը նդ մի ջում ե րը՝ կր ճա տե լու մի ա ժա մա նակ տա րած քի ներ սում գտն վող ան ձանց թի վը: 

Ի լրում այս մի ջո ցա ռում ե րի, ո րոնք ու ղղ ված են պաշտ պա նե լու վե րա պատ րաստ ման մաս նա կից ը նտ րա-
տե ղա մա սային աշ խա տա կից նե րին, Ը ՎՄ-նե րը պետք է հաշ վի առ նեն նաև այն մե խա նիզմ ե րը, ո րոնք թույլ 
կտան, որ վեր ջին ներս իս կա պես հա ջող ա վար տեն դա սըն թա ցը և ստա նան բո լոր ան հրա ժեշտ գի տե լիք-
նե րը: Քան զի դա սըն թաց ներն ան ցկաց վե լու են հե ռա վար կար գով, Ը ՎՄ-նե րի հա մար ա վե լի բարդ կլի նի 
վե րահս կել, թե ա րդյոք մաս նա կից նե րը դի տում են տե սա նյու թե րը, կար դում են նյու թե րը և ու շադ րու թյուն 
դարձ նում բո վան դա կու թյա նը: Վիր տու ալ նյու թե րի մշակ ման ժա մա նակ Ը ՎՄ-նե րը պետք է նաև ներդ նեն 
ար դյունք նե րի ստուգ ման մե խա նիզմ եր, ի նչ պես, օ րի նակ, ըն թա ցիկ ստու գում եր, նա խա վե րա պատ րաս-
տա կան և հետ վե րա պատ րաս տա կան թես տեր՝ վե րա պատ րաս տում ե րի ար դյու նա վե տու թյու նը վե րահս-
կե լու հա մար: Մաս նա կից նե րը պետք է բա վա րա րեն ո րո շա կի գնա հա տա կա նի՝ նախ քան ա վար տա կան 
հա վաս տա գիր ստա նա լը: 

 Պե տա կան ու մի ջազ գային դի տորդ ներ և կու սակ ցու թյուն նե րի 
լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ

 Դի տար կում եր դի տորդ նե րի հա վա քագր ման և տե ղա կայ ման վե րա բե րյալ

 Դի տորդ նե րը և կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կազ մում են ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
բաղ կա ցու ցիչ մաս և ը նտ րա տե ղա մա սում ա պա հո վում են կար ևոր ե րաշ խիք ներ խախ տում ե րի և խար-
դա խու թյուն նե րի դեմ: Այդ ան ձանց սպառ նա ցող ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար՝ Ը ՎՄ-նե րը, դի տոր դա կան 
կա զա մա կեր պու թյուն նե րը և կու սակ ցու թյուն նե րը պետք է դի տար կեն յու րա քան չյուր տե ղա մա սում դի տորդ-
նե րի և կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր նե կա յա ցու ցիչ նե րի թվա քա նա կի կր ճատ ման հնա րա վո րու թյու նը կամ 
սահ մա նեն հեր թա փո խեր՝ մի ա ժա մա նակ միև նույն տա րած քում գտն վող խմ բե րից խու սա փե լու հա մար: 
Դի տորդ նե րը և կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող են նաև նվա զեց նել ա ռող ջա պա-
հա կան ռիս կե րը՝ խու սա փե լով ը նտ րող նե րի, ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րի ու ը նտ րա կան նյու-
թե րի հետ ու ղ ղա կի ֆի զի կա կան շփու մից և պահ պա նե լով սահ ման ված սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյու նը: 
Դի տորդ նե րը և կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է կրեն դի մակ ներ՝ հի վան դու թյան 
տա րած ման ռիս կե րը նվա զեց նե լու նպա տա կով:

 Նախ քան տե ղա կա յու մը, այն պես ի նչ պես ը նտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից նե րի դեպ քում է, դի տոր դա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը և կու սակ ցու թյուն նե րը պետք է դի տորդ նե րին և կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին տրա մադ րեն կր թա կան նյու թեր և կազ մա կեր պեն վե րա պատ րաստ ման դա սըն-
թաց ներ՝ կո րո նա վի րու սի, դրա տա րած ման ե ղա նակ նե րի, ան ձնա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի պատ շաճ 
կր ման, ձեռ քե րի ախ տա հան ման և շն չա ռա կան հի գի ե նայի վե րա բե րյալ: Ը ՎՄ-նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րը 
և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը պետք է նաև ա զա տեն ռիս կային խմ բե րում գտն վող ան ձանց և 
բու ժաշ խա տող նե րին առ կա կար գով ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյու նից կամ նրանց լի ար ժեք ի րա զե-
կեն մաս նակ ցու թյան հնա րա վոր ռիս կե րի մա սին: 
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 Դի տար կում եր դի տորդ նե րի և կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի  
հա վա տար մագր ման վե րա բե րյալ

 Թեև դի տորդ ներն ու կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա տա րում են տար բեր գոր ծա ռույթ-
ներ, եր կուսն էլ պետք է հա վա տար մագր վեն Ը ՎՄ-նե րի կող մից՝ նախ քան ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րի 
ստանձ նու մը: Դա են թադ րում է, որ ը նտ րու թյան կազ մա կեր պիչ նե րը ստա նա լու են հա վա տար մագր ման 
մեծ թվով դի մում եր բա վա կան սեղմ ժամ կետ նե րում: Ո ւս տի, հա վա տար մագր ման գոր ծըն թացն էլ ա վե լի 
կբար դա նա: Պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, պետք է նախ դի մեն Ը ՎՄ-նե րին ը նտ-
րու թյուն նե րում դի տոր դա կան մարմ ի հա վաս տա գիր ստա նա լու հա մար: Դրա նից հե տո կազ մա կեր պու-
թյու նը ներ կա յաց նում է յու րա քան չյուր դի տոր դի հա մար ա ռան ձին դի մում: Ո րոշ դեպ քե րում դա կա րող է 
ի րա կա նաց վել առ ցանց ե ղա նա կով՝ օգ տա գոր ծե լով հա տուկ այդ նպա տա կով ստեղծ ված կայ քէ ջը47: Ը ՎՄ-ի 
հաս տա տու մը ստա նա լուց հե տո թո ղարկ վում և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին են հանձն վում 
ան վա նա քար տեր՝ ներ քին օգ տա գործ ման հա մար: Այ դու հան դերձ, հա ճախ պա հանջ վում է, որ դի տորդ ներն 
ան ձամբ ներ կա յա նան Ը ՎՄ-ի հա տուկ գրա սե նյակ, որ տեղ աշ խա տա կից նե րի թի մը ստա նում և մշա կում 
է դի մու մի ձևաթղ թե րը, թո ղար կում է ան վա նա քար տեր՝ դի մոր դի ան ձնա կան տվյալ նե րով և լու սան կա-
րով: Մի շարք ե րկր նե րում լու սան կա րա հա նում ի րա կա նաց վում է հենց այդ գրա սե նյակ նե րում: Հա ճախ 
կա տար վում են նաև կան խիկ կամ քար տային վճա րում եր: Կու սակ ցու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա վա տար մագ րու մը մե ծա մա սամբ ե րկ փուլ գոր ծըն թաց է, սա կայն Ը ՎՄ-նե րը հա ջո ղու թյամբ գրանց-
ված թեկ նա ծու նե րին կամ կու սակ ցու թյուն նե րին, սո վո րա բար դի տար կում են որ պես ավ տո մատ կար գով 
ո րա կա վոր ված՝ կու սակ ցու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցուց չի դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար: Մի ջանձ նային 
շփում ե րի մա կար դակն այդ գոր ծըն թա ցում նույնն է, ի նչ դի տորդ նե րի դեպ քում է: Կու սակ ցու թյուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից ևս հա ճախ պա հանջ վում է ան ձամբ ներ կա յա նալ՝ հա վա տար մագր ման ձևաթղ թե րը 
ստո րագ րե լու և ի րենց ան վա նա քար տե րի հա մար լու սան կար վե լու հա մար: 

 Դի տորդ նե րի և կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցի ժա-
մա նակ Ը ՎՄ-ի գրա սե նյակ նե րում վի րու սի տա րած ման ռիս կե րի նվա զե ցու մը պա հան ջում է ը նտ րող նե րի 
գրանց ման և ը նտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տան քի շր ջա նա կում կի րառ վող մո տե ցում ե րի հա մադ րում: 
Ե թե ան ձնա կան տե ղե կատ վու թյուն և լու սան կար ներ ստա նա լու հա մար կի րառ վում է հա վա տար մագր ման 
է լեկտ րո նային հա մա կար գը, ա պա պետք է հաշ վի ա ռն վեն տեխ նի կա կան սար քե րի վե րա բե րյալ նա խորդ 
բա ժին նե րում դի տարկ ված ստան դարտ ըն թա ցա կար գե րը: Ման րա մաս նե րը ներ կա յաց ված են ‹‹Ընտ րող-
նե րի գրան ցում›› և ‹‹Ընտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տանք›› բա ժին նե րում: Բա ցի այդ, հա վա տար մագր ման 
ամ բողջ գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ պետք է ի րա կանց վի պատ շաճ կար գով փաս տաթղ թե րի փո խա նա կում ու 
ձևաթղ թե րի ստո րագ րում, շի նու թյան ներ սում հա ճախ օգ տա գործ վող և շո շափ վող տա րածք նե րի ախ տա-
հա նում: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում Ը ՎՄ-ն պետք է դի տար կի առ ցանց հա վա տար մագր ման գոր ծըն թաց 
ներդ նե լու կամ ը նդ լայ նե լու հնա րա վո րու թյու նը: Ը ՎՄ-նե րը պետք է նաև նե րա ռեն այս բո լոր հան րային 
ա ռող ջա պա հա կան դի տար կում ե րը դի տորդ նե րի և կու սակ ցու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա վա-
տար մագր ման վե րա բե րյալ ու ղե ցույց նե րում: 
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II փուլ. Ը նտ րու թյուն նե րի օր և  
հե տընտ րա կան գոր ծըն թաց ներ

 Ընտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տանք
Ք վե ար կու թյան գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ հա վաք վում և մի մյանց հետ շփ վում են ա ռա վել մեծ թվով մար դիկ՝ 
այդ պի սով հան գեց նե լով վի րու սի տա րած ման ա ռա վե լա գույն ռիս կե րի: Բա ցի այդ, մարդ կանց մեծ մա սը 
հենց այդ օ րն է խո րա պես ծա նո թա նում գոր ծըն թա ցի է ու թյա նը և պատ կե րա ցում կազ մում դրա մա սին, 
այդ թվում՝ ըն թա ցա կար գե րի նպա տա կա հար մա րու թյան և, ը նդ հա նուր առ մամբ, ը նտ րու թյուն նե րի ա նա-
չա ռու թյան ու ար ժա նա հա վա տու թյան մա սին: Բա րե բախ տա բար, ը նտ րա տե ղա մա սը այն մի ջա վայրն է, ո րի 
նկատ մամբ Ը ՎՄ-ն ու նի ա մե նա մեծ վե րահս կո ղու թյու նը, և պետք է գոր ծադր վեն ա ռա վե լա գույն ջան քեր՝ 
բո լոր ը նտ րա տե ղա մա սե րում ռիս կե րը զրո յա կա նի մո տեց նե լու հա մար: Նույ նիսկ ե թե ոչ մի ը նտ րող կամ 
ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից չու նի COVID-19-ի որ ևէ ախ տան շան, նա կա րող է հան դի սա նալ վի րու սի 
‹‹ լուռ տա րա ծող››: Ո ւս տի, պետք է ձեռ նարկ վեն բո լոր ան հրա ժեշտ նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րը՝ նույ նիսկ 
ը նտ րա տե ղա մա սե րում որ ևէ ախ տան շան չու նե ցող ան ձանց գտն վե լու պայ ման նե րում: 

 Դի տար կում եր ը նտ րա տե ղա մա սե րի գտն վե լու վայ րի վե րա բե րյալ

 Վատ ե ղա նա կը կա րող է ազ դել ը նտ րու թյուն նե րի վրա և հան գեց նել դր սում մարդ կանց ա վե լի մեծ կու տա-
կում ե րի (տես ‹‹Ընտ րու թյուն նե րի և ռե սուրս նե րի պլա նա վո րում›› բա ժի նը): Ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա-
կեր պիչ նե րը պետք է ը նտ րեն բա վա կա նա չափ մեծ տա րածք ներ՝ ան ձր ևի և կայ ծա կի դեպ քում շի նու թյան 
ներ սում մեծ թվով մարդ կանց ան վտանգ կեր պով  ըն դու նե լու հա մար: Ցան կա լի է, որ շի նու թյուն ներն ու նե-
նան բաց տա րածք ներ կամ մի քա նի պա տու հան ներ և դռ ներ՝ բնա կան օ դա փո խու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում նս տա տե ղե րը և հեր թե րը պետք է դա սա վոր վեն այն պես, որ պես զի 
հնա րա վոր լի նի կան խել քա մու մի ջո ցով վի րու սային կա թիլ նե րի փո խան ցու մը: Այդ տա րածք նե րը կա րող 
են գտն վել հան րային շի նու թյուն նե րում կամ այլ հան րային վայ րե րում, սա կայն դրանք պետք է նա խա պես 
ո րոշ վեն: Ը նտ րու թյուն նե րի կազ մա կեր պիչ նե րը պետք է ա պա հո վեն ը նտր ված շի նու թյուն նե րի հա սա նե լի ու-
թյու նը և տե ղյակ լի նեն ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նից, որ պես զի կա րո ղա նան 
ը նտ րող նե րին ու ղ ղոր դել դե պի այդ փակ տա րածք ներ՝ հետ ևե լով մուտ քի, սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան, 
ձեռ քե րի ախ տա հան ման և ել քի վե րա բե րյալ վար քագ ծի կա նոն նե րի պահ պան մա նը: 

 Բա ցի բա վա կա նա չափ մե ծու թյուն և փակ տա րածք ներ ու նե ցող շի նու թյան պայ մա նից, Ը ՎՄ-նե րը պետք 
է նաև ա պա հո վեն ը նտ րա տե ղա մա սե րի տե ղա կայ վա ծու թյունն ան վտանգ, հա սա նե լի տա րածք նե րում՝ 
չմե ծաց նե լով ա ռող ջա պա հա կան ռիս կե րը ռիս կային խմ բե րում գտն վող ան ձնաց հա մար: Օ րի նակ, ե թե 
ե րե խա ներն են խո ցե լի խմ բում, ա պա ը նտ րա տե ղա մա սե րը պետք է տե ղա կայ վեն դպ րոց նե րից հե ռու: 
COVID-19-ի դեպ քում, հաշ վի առ նե լով այն, որ ա ռա վել խո ցե լի են տա րեց նե րը և սուր խրո նիկ հի վան դու-
թյուն ու նե ցող ան ձինք, պետք է ա պա հո վել, որ ը նտ րա տե ղա մա սե րը տե ղա կայ վեն այդ խմ բե րի կու տակ ման 
կամ բնա կու թյան վայ րե րից, օ րի նակ՝ ծե րա նոց նե րից և հի վան դա նոց նե րից հե ռու: Կար ևոր է նաև նշել, որ 
այդ փո փո խու թյուն նե րը որ ևէ դեպ քում չեն կա րող զր կել ռիս կային խմ բե րում գտն վող ան ձանց ի րենց ը նտ-
րա կան ի րա վուն քից: Ե րկ րի ի րա վա կան դաշ տի շր ջա նակ նե րից կախ ված՝ Ը ՎՄ-նե րը պետք է դի տար կեն 
նաև այ լընտ րան քային տար բե րակ ներ, օ րի նակ՝ է լեկտ րո նային քվե ա թեր թիկ նե րի տրա մադ րում բա ցա կա 
քվե ար կող նե րին՝ թույլ տա լով վս տահ ված ան ձի կող մից քվե ար կու թյուն, կամ հա տուկ ժա մա նա կի հատ-
կաց ման ճա նա պար հով, որ պես զի ռիս կային խմ բե րում գտն վող ան ձինք կա րո ղա նան քվե ար կել՝ ա ռանց 
հերթ կանգ նե լու և այլ ան ձանց հետ շփ վե լու: 
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 Դի տար կում եր ը նտ րա տե ղա մա սե րի կա հա վոր ման վե րա բե րյալ

Յու րա քան չյուր ը նտ րա տե ղա մա սի կա հա վո րու մը 
պետք է ման րակր կիտ պլա նա վոր վի: Ը նտ րա տե-
ղա մա սի աշ խա տա կից նե րի սե ղան նե րի և ա թոռ-
նե րի դա սա վո րու թյու նը պետք է հա մա պա տաս-
խա նի սահ ման ված հե ռա վո րու թյան պա հան ջին: 
Ը նտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից նե րը պետք է 
վե րահս կեն ը նտ րող նե րի հոս քը ը նտ րա կան գոր-
ծըն թա ցի յու րա քան չյուր փու լի ժա մա նակ՝ մի ջանձ-
նային շփում ե րից խու սա փե լու և սար քե րի ախ-
տա հա նում ի րա կա նաց նե լու հա մար: Ը ՎՄ-նե րը 
պետք է նաև վե րաց նեն այն բո լոր քայ լե րը, ո րոնց 
ըն թաց քում հնա րա վոր է ա ռար կա նե րի ան հար կի 
շո շա փում: Օ րի նակ, կա րե լի է նա խա պատ վու թյուն 
տալ այն պի սի շի նու թյուն նե րի, ո րոն ցում կան քիչ 
դռ ներ կամ ավ տո մատ բաց վող և փակ վող դռ ներ՝ 
բռ նակ նե րի հետ շփու մից խու սա փե լու հա մար, ի նչ-
պես նաև օ գտ վել ա ռանց վա րա գույր նե րի ֆիքս-
ված քվե ախ ցիկ նե րից՝ կան խե լով ը նտ րող նե րի շփու մը գործ վածք նե րի հետ:  

Ընտ րա տե ղա մա սե րից ան հրա ժեշտ է դուրս բե րել նս տա րան նե րը, ա ռանձ նաց նել կողք կող քի դր ված ա թոռ-
նե րը և ա զատ վել ոչ ան հրա ժեշտ ա ռար կա նե րից ու մա կեր ևույթ նե րից: Ը նտ րա սե ղան նե րի վրա կա րող են 
տե ղադր վել օր գա նա կան ա պա կուց պատ րաստ ված կամ այլ թա փան ցիկ պաշտ պա նիչ թա ղանթ ներ՝ ու ժե-
ղաց նե լու ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րի և ը նտ րող նե րի միջև պատ նե շը և օգ նե լու ար գե լա փա կել 
վի րու սային կա թիլ նե րի փո խան ցու մը: Այդ պաշտ պա նիչ թա ղանթ նե րը պետք է հա ճա խա կի ախ տա հան վեն:

Դի տար կում եր հեր թե րի և մուտ քե րի ու ել քե րի հա մար սահ ման ված վար քագ ծի  
կա նոն նե րի վե րա բե րյալ

 Ընտ րու թյուն նե րի օ րը պա րու նա կում է ա ռա վե լա գույն ռիս կեր, քան զի հենց այդ օ րն է ար ձա նագր վում 
մարդ կանց մեծ թվով կու տա կում եր: Թեև բո լոր դեպ քե րում պետք է հար գել սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան 
ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րը, այ դու հան դերձ ը նտ րու թյուն նե րի օր վա հա մար պետք է ներդր վեն նաև հա տուկ 
մե խա նիզմ եր՝ հեր թե րում սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պահ պա նում ա պա հո վե լու հա մար՝ օգ տա գոր-
ծե լով ար դեն ներ կա յաց ված պարզ հա մա կար գե րը, ի նչ պես, օ րի նակ, ժա պա վեն նե րով հան գույց նե րը՝ 
մի մյան ցից վեց ոտ նա չափ հե ռա վո րու թյամբ: Դրանց որ ևէ կերպ չդիպ չե լու հա մար խոր հուրդ է տր վում 
նաև օգ տա գոր ծել կպ չուն ժա պա վեն ներ՝ նա խան շե լու, թե որ տեղ պետք է կանգ նի ան ձը: Բո լոր այն ի րա վի-
ճակ նե րի հա մար, ո րոնց դեպ քում գո յա նում են հեր թեր, կր թա կան պաս տառ նե րը պետք է կենտ րո նա ցած 
լի նեն սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան և վի րու սի տա րած ման ե ղա նակ նե րի վրա, ի սկ ը նտ րա տե ղա մա սի 
աշ խա տա կից նե րին պետք է հանձ նա րար վի վե րահս կել հեր թե րի ժա մա նակ սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան 
վե րա բե րյալ ցու ցում ե րի պահ պա նու մը: 

Ք վե ար կու թյան գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ մի ջանձ նային շփում ե րի ռիս կե րը նվա զեց նե լու նպա տա կով՝ 
Ը ՎՄ-նե րը պետք է հաշ վի առ նեն նաև վար քագ ծի այն պի սի կա նոն նե րի մշակ ման հնա րա վո րու թյու նը, 
ո րոնք կուր վագ ծեն ը նտ րող նե րի քայ լե րը սկզ բից մինչև վերջ: COVID-19-ի դեպ քում այդ կա նոն նե րը պետք 
է նե րա ռեն ձեռ քե րի ախ տա հա նու մը մուտք գոր ծե լիս կամ քվե ար կու թյու նից ա ռաջ և, հնա րա վոր է նաև, 
դուրս գա լուց ա ռաջ՝ որ պես լրա ցու ցիչ նա խազ գու շա կան մի ջոց: Ը նտ րող նե րին պետք է կոչ ա նել ամ բողջ 

 

Թեև վա րա գոյր ներն օգ նոմ են ա պա հո վել  
քվե ար կո թյան գաղտ նի ո թյո նը, COVID-19-ի  

ճգ նա ժա մի ըն թաց քոմ դրան ցից պետք է խո սա փել ՝ 
վա րա կի տա րած ման ռիս կե րը նվա զեց նե լո հա մար: 
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գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ դի մակ նե րով ծած կել ի րենց բե րա նը և քի թը՝ շն չա ռա կան կա թիլ նե րի տա րա ծու մը 
նվա զեց նե լու հա մար: Ե թե առ կա է պրո ֆե սի ո նալ դի մակ նե րի սղու թյուն, ը նտ րող նե րը կա րող են օգ տա գոր-
ծել կտո րից ի նք նա շեն դի մակ ներ՝ պատ րաստ ված այն պի սի բամ բա կյա խիտ գործ վածք նե րից, ի նչ պի սիք 
են մգ դա կած կտո րը կամ բամ բա կյա սա վա նը: 

COVID-19-ով ախ տո րոշ ված ան ձինք, ով քեր ի վի ճա կի են գնալ ը նտ րու թյան, պետք է այ ցե լեն հա տուկ ը նտ-
րա տե ղա մա սեր, օ գտ վեն հա տուկ հեր թե րից և ը նտ րախ ցիկ նե րից կամ այ ցե լեն ը նտ րա տե ղա մաս հա տուկ 
ժա մե րի՝ ա ռողջ մարդ կանց հետ շփու մից խու սա փե լու հա մար: Այդ տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից նե րը պետք 
է ա պա հով ված լի նեն լրա ցու ցիչ ան ձնա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րով, ի նչ պես, օ րի նակ, մե կան գա մյա օգ-
տա գործ ման ար տա հա գուստ նե րը և բժշ կա կան պաշտ պա նիչ դի մակ նե րը: Ը ՎՄ-նե րը պետք է ա պա հո վեն, 
որ այդ տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից ներն ի րենց հար մա րա վետ զգան այդ պայ ման նե րում և դի տար կեն 
նրանց հա մար հա վե լյալ խրա խուս ման մի ջոց նե րի տրա մադր ման հնա րա վո րու թյու նը: 

ԸՎՄ-նե րը պետք է ռիս կային խմ բում գտն վող ան ձանց քվե ար կու թյան հա մար հատ կաց նեն ա ռան ձին 
ժա մա նա կա հատ ված կամ կազ մա կեր պեն հա տուկ հեր թեր՝ կր ճա տե լու հան րային վայ րե րում նրանց գտն-
վե լու ժա մա նա կա մի ջո ցը: 

 Դի տար կում եր ը նտ րող նե րի ի նք նու թյան ստուգ ման և քվե ար կու թյան վե րա բե րյալ 

 Տար բեր ե րկր ներ ու նեն ը նտ րող նե րի ի նք նու թյան ստուգ ման տար բեր պա հանջ ներ և քվե ար կու թյան տար-
բեր մե թոդ ներ: Ը նտ րող նե րի ի նք նու թյան ստուգ ման մե թոդ նե րը կա րող են նե րա ռել, օ րի նակ, մատ նա հետ-
քե րի սկա նա վո րու մը, նույ նա կա նաց ման քար տի ներ կա յա ցու մը կամ ը նտ րա ցու ցա կում ստո րագ րու թյու նը: 
Քվե ար կու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել քվե ա թեր թիկ նե րում նշագր ման կամ է լեկտ րո նային քվե ար կու-
թյան մե քե նա նե րի մի ջո ցով: Դրան ցից գրե թե բո լո րը են թադ րում են ա ռար կա նե րի հետ շփում:   Ի նչ պես 
ֆո միտ նե րի կան խար գել ման բո լոր մյուս մի ջո ցա ռում ե րի դեպ քում, ը նտ րող նե րի ի նք նու թյան ստուգ ման 
և քվե ար կու թյան գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ ռիս կե րը մեղ մե լու ա ռա ջար կու թյուն նե րը նա խա տես ված են 
նվա զեց նե լու ա ռար կա նե րին ու մա կեր ևույթ նե րին դիպ չե լու և դրանք շո շա փե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
ա պա հո վե լու, որ վա րակ ված ան ձինք չաղ տո տեն այն ա ռար կա նե րը, ո րոնց պետք է դիպ չեն այլ ան ձինք 
կամ ա պա հո վե լու ա ռար կա նե րի ախ տա հա նու մը՝ նախ քան այ լոց կող մից դրանց օգ տա գոր ծու մը: 

Ան ձի նույ նա կա նաց ման քար տի դեպ քում ոչ հար կի շո շա փու մից հնա րա վոր է խու սա փել վար քագ ծի այն-
պի սի կա նոն նե րի մշակ ման մի ջո ցով, ո րի հա մա ձայն յու րա քան չյուր քվե ար կող, նախ քան ան հրա ժեշտ 
հե ռա վո րու թյամբ հետ քայլ ա նե լը, իր փաս տաթղ թե րը դնում է ը նտ րա տե ղա մա սի սե ղա նի ախ տա հան ված 
տա րած քում, այն պես որ ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կի ցը կա րո ղա նա մո տե նալ փաս տաթղ թե րին և, 
ա ռանց դրանց դիպ չե լու, ստու գի ա նու նը, լու սան կա րը և ստո րագ րու թյու նը: Ե թե ան ձի նույ նա կա նաց ման 
հա մար պա հանջ վում է ստո րագ րու թյուն կամ ե թե ը նտ րող նե րը պետք է նշում եր կա տա րեն քվե ա թեր թի-
կում, ա պա Ը ՎՄ-նե րը կա րող են տրա մադ րել մե կան գա մյա օգ տա գործ ման գրիչ ներ, կոչ ա նեն ը նտ րող-
նե րին ի րենց հետ բե րել գրիչ կամ ախ տա հա նեն գրիչ նե րը յու րա քան չյուր մաս նակ ցից հե տո, ի նչն ա ռա վել 
ժա մա նա կա տար լու ծում է: Խոր հուրդ է տր վում նաև ձեռ քերն ախ տա հա նել նախ քան ըն թա ցա կար գե րը՝ 
գրան ցում կա տա րող աշ խա տա կից նե րի հա մար առ կա ռիս կե րը նվա զեց նե լու նպա տա կով: Ը նտ րող նե րը 
պետք է նաև լավ չո րաց նեն ի րենց ձեռ քե րը՝ թուղ թը չվ ա սե լու հա մար: 

 Կեն սա չա փա կան սկա ներ նե րի և քվե ար կու թյան է լեկտ րո նային մե քե նա նե րի մեծ մա սը պա հան ջում են, որ 
ը նտ րող նե րը դիպ չեն էկ րա նին: Ի նչ պես նշ վել է ը նտ րող նե րի կեն սա չա փա կան գրանց ման սար քե րի վե-
րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն նե րում, Ը ՎՄ-նե րը պետք է կապ հաս տա տեն ար տադ րող ըն կե րու թյուն նե րի 
հետ՝ ման րա մասն ցու ցում եր ստա նա լու հա մար այն մա սին, թե որ ար տադ րանք նե րը կա րող են օգ տա-
գործ վել և ի նչ պես դրանք ճիշտ օգ տա գոր ծել՝ սար քերն ախ տա հա նե լու հա մար՝ ա ռանց դրանք վա սե լու: 
Մատ նա հետ քե րի ստաց ման և դեմ քի ճա նաչ ման ան հպում տեխ նո լո գի ա նե րը, հնա րա վո րու թյան դեպ քում, 
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շատ ա վե լի լավ լու ծում են, քան զի դրանք չե զո քաց նում են ֆո միտ նե րի հետ շփ ման ռիս կը: Է լեկտ րո նային 
քվե ար կու թյան մե քե նա նե րը, որ պես կա նոն, ևս պա հան ջում են, որ ը նտ րող նե րը դիպ չեն էկ րան նե րին կամ 
կո ճակ նե րին, ու ս տի Ը ՎՄ-նե րը պետք է տե ղե կաց ված լի նեն, թե ի նչ պես ախ տա հա նել այդ սար քե րը՝ ա ռանց 
դրանք վա սե լու, կամ օգ տա գոր ծեն մե կան գա մյա պաշտ պա նիչ թա ղանթ կամ այլ թա փան ցիկ նյու թեր՝ 
այդ մա կեր ևույթ նե րի հետ ու ղ ղա կի շփու մից խու սա փե լու հա մար: 

Ընտ րող նե րին նշե լու հա մար չմաքր վող թա-
նա քի օգ տա գործ ման դեպ քում, Ը ՎՄ-նե րը 
պետք է կոչ ա նեն ը նտ րող նե րին ախ տա-
հա նել ի րենց ձեռ քե րը սահ ման ված մի ջոց-
նե րից որ ևէ մե կով և դրանք լավ չո րաց նեն՝ 
նախ քան թա նա քը կքս վի ի րենց մատ նե րին 
և ե ղունգ նե րին: Ար դյու նա վե տու թյան ա պա-
հով ման տե սա կե տից՝ ը նտ րող նե րը պետք է 
թող նեն, որ պես զի թա նա քը չո րա նա, ա պա 
ախ տա հա նեն ի րենց ձեռ քե րը: Հնա րա վո-
րու թյան դեպ քում, Ը ՎՄ-նե րը պետք է նա-
խա պատ վու թյուն տան այն պի սի թա նաք նե-
րի, ո րոնք ա պա հո վում են ներ կա ռուց ված 
տա րա նե րում, ի նչ պես, օ րի նակ, շշե րում՝ 
նվա զեց նե լու ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա-
տա կից նե րի և ը նտ րող նե րի միջև շփ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը48: 

 Դի տար կում եր օ ժան դակ քվե ար կու թյան վե րա բե րյալ

 Ո րոշ ը նտ րող նե րի, հատ կա պես՝ սահ մա նա փակ հնա-
րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող ան ձանց, հա մար կա րող են 
պա հանջ վել օ ժան դակ մե խա նիզմ եր կամ այլ ան ձի  օգ-
նու թյուն քվե ար կու թյան ժա մա նակ: Ե թե ը նտ րող նե րի 
ի նք նու րույն և գաղտ նի քվե ար կու թյունն ա պա հո վե լու 
հա մար օգ տա գործ վեն ա կան ջա կալ ներ, շո շա փե լի քվե-
ա թեր թիկ ներ կամ այլ օ ժան դակ մի ջոց ներ, ա պա այդ 
սար քե րը կամ նյու թե րը պետք է լավ ախ տա հան վեն յու-
րա քան չյուր օգ տա գոր ծո ղից հե տո: Այլ ան ձի օգ նու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ա մե նայն հա վա նա կա նու-
թյամբ, հնա րա վոր չի լի նի պահ պա նել սահ ման ված սո-
ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյու նը: Ո ւս տի, եր կուսն էլ պետք է 
կրեն ան ձնա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ, ի նչ պես, օ րի-
նակ, դի մակ ներ կամ պաշտ պա նիչ վա հան ներ, և ախ-
տա հա նեն ի րենց ձեռ քե րը նախ քան քվե ար կու թյու նը և 
դրա նից հե տո: 

 

Չ մաքր վող թա նա քը կա րող են քսել կա՛մ ը նտ րա տե ղա մա սի 
աշ խա տա կից նե րը կա՛մ ը նտ րող ներն ի րենք ան ձամբ:  

Ա վե լի նա խընտ րե լի է, որ այն քսեն հա տոկ  
աշ խա տա կից նե րը՝ նվա զեց նե լո մի ջանձ նային շփոմն ե րը:

 Նե պա լոմ կնոջն օ ժան դա կոմ են քվե ար կո-
թյան ժա մա նակ: Օ ժան դակ քվե ար կո թյան  
ժա մա նակ սո ցի ա լա կան հե ռա վո րո թյան  

պա հանջ նե րը ոչ միշտ է հնա րա վո րել  
բա վա րա րել, ո ս տի խոր հորդ է տր վոմ  

կրել ան ձնա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ:
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 Դի տար կում եր սան հան գույց նե րի վե րա բե րյալ

 Սան հան գույց ներն ա ռանձ նա հա տուկ մար տահ րա վեր են զանգ վա ծային կու տա կում ե րի ժա մա նակ, քան զի 
փակ վայ րե րում դժ վար է վե րահս կել մարդ կանց վար քա գի ծը: Բա ցի այդ, այդ պի սի տա րածք նե րում ա ռա-
վել մեծ է մարմ ա կան հե ղուկ նե րի փո խա նակ ման վտան գը: Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, այն ան ձինք, 
ով քեր ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ի րենց վատ կզ գան (օ րի նակ, հա զի ա ռա ջաց ման դեպ քում), ևս կգ նան 
այն տեղ: Ձեռ քե րի լվաց ման գոր ծո ղու թյունն ա վե լի հեշտ դարձ նե լու և կու տա կում ե րից խու սա փե լու հա-
մար՝ բո լոր սան հան գույց նե րի դր սում պետք է տե ղադր վեն ձեռ քե րի լվաց ման կամ ախ տա հան ման կե տեր՝ 
օ ճա ռի կամ ալ կո հո լային հիմ քով լու ծույթ նե րի առ կա յու թյամբ: Մշա կու թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից 
ել նե լով՝ այդ կե տե րը կա րող են ա ռանձ նաց վել ը ստ սե ռե րի: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում պետք է լի նեն նաև 
սե ռային ա ռու մով չե զոք սան հան գույց ներ: Այդ կե տե րի մոտ պետք է տե ղադր ված լի նեն նաև պաս տառ-
ներ՝ ցու ցում ե րով և հի շե ցում ե րով այն մա սին, թե ի նչ պես ճիշտ և ման րակր կիտ ախ տա հա նել ձեռ քե րը: 

 Դի տար կում եր ը նտ րա տե ղա մա սե րի ան վտան գու թյան վե րա բե րյալ

 Մի շարք ե րկր ներ տե ղա կա յում են ան վտան գու թյան ու ժեր՝ ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ը նտ րա տե ղա-
մա սե րում խա ղաղ պայ ման ներ և քա ղա քա կիրթ վար գա քիծ ա պա հո վե լու նպա տա կով: Հան րային ա ռող-
ջա պա հա կան ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում այդ ու ժե րի աշ խա տանքն ա վե լի է բար դա նում՝ ճն շում ե րի և 
ը նտ րող նե րի շր ջա նում առ կա վա խե րի պատ ճա ռով, ին չը կա րող է հան գեց նել կոնֆ լիկ տի սրաց մա նը: 
Լար վա ծու թյա նը գու մար վում է նաև այն ըն կա լու մը, որ յու րա քան չյուր ոք կա րող է ներ կա յաց նել ա ռող ջու-
թյան հա մար սպառ նա լիք: Ո ւս տի, Ը ՎՄ-նե րը պետք է ձեռ նար կեն նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ՝ կան խե լու, 
որ ը նտ րող նե րը կամ թեկ նա ծու ներն օ գտ վեն այդ ի րա վի ճա կից: Ա նվ տան գու թյան ու ժե րը պետք է ան ցնեն 
հա տուկ վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ՝ ռիս կե րի նվա զեց ման մի ջո ցա ռում ե րի և դրանց ի րա կա-
նաց ման վե րա բե րյալ՝ ա ռանց սե փա կան և ի րա վա խախտ ան ձանց ա ռող ջու թյան վտանգ ման: Կար ևոր 
է, որ նույ նիսկ սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյուն և այլ կա նոն ներ պար տադ րե լիս՝ ան վտան գու թյան ու ժե րը 
չկի րա ռեն մեծ ու ժ: 

 Դի տար կում եր թա փոն նե րի վե րա բե րյալ

 Թեև մինչ օ րս չկա որ ևէ ա պա ցույց թա փոն նե րի, այդ թվում՝ ա ռող ջա պա հա կան թա փոն նե րի, մի ջո ցով 
COVID-19 վի րու սի տա րած ման վե րա բե րյալ, այ դու հան դերձ ան ձանց և մա կեր ևույթ նե րի ախ տա հան ման 
հա մար օգ տա գործ վող բո լոր պա րա գա նե րը, ի նչ պես նաև չախ տա հան վող, մե կան գա մյա օգ տա գործ ման 
ա ռար կա նե րը (օ րի նակ, մե կան գա մյա օգ տա գործ ման գրիչ ներ, պաշտ պա նիչ թա ղանթ ներ և այլն) պետք է 
դի տարկ վեն որ պես պո տեն ցի ալ ֆո միտ ներ, հա վաք վեն հա մա պա տաս խան տա րա նե րում և տոպ րակ նե րում: 
Հնա րա վոր վա րակ ված թա փոն նե րից ա զա տու մը պետք է ի րա կա նաց վի ե րկ րի ա ռող ջա պա հա կան հա մա-
կար գի պե տա կան մար մին նե րի սահ մա նած ցու ցում ե րի հա մա ձայն: Ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ թղ թե 
ան ձե ռո ցիկ նե րը, ախ տա հա նիչ ան ձե ռո ցիկ նե րը, ձեռ նոց նե րը, դի մակ նե րը, մե կան գա մյա օգ տա գործ ման 
գրիչ նե րը, պաշտ պա նիչ թա ղանթ նե րը և այլ թա փոն նե րը պետք է գց վեն հա մա պա տաս խան տա րա նե րում 
կամ տոպ րակ նե րում49: Ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րը և հա վա քա րար նե րը պետք է կրեն ա վե լի 
ա պա հով ձեռ նոց ներ և դի մակ ներ՝ թա փո նը մո տա կա բուժ հաս տա տու թյուն, վա րակ ված թա փոն նե րի հե-
ռաց ման հաս տա տու թյուն կամ մշակ ման այլ վայր տե ղա փո խե լու հա մար: Այդ գոր ծըն թա ցը պետք է հեն վի 
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի պե տա կան մար մին նե րի ան մի ջա կան ցու ցում ե րի վրա: 
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 Դի տար կում եր քվե ար կու թյան օ րե րի ը նդ լայն ման վե րա բե րյալ 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, ը նտ րա տե ղա մա սե րի ներ սում հեր թե րը և այլ ըն թա ցա կար գե րը կա րող են մարդ-
կանց են թար կել մեծ ռիս կե րի՝ կապ ված մի ջանձ նային շփում ե րի և շն չա ռա կան կա թիլ նե րի փո խանց ման 
հետ: Այդ ըն թա ցա կար գե րի ժա մա նակ սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պահ պա նու մը կա րե լի է ա վե լի լավ 
կա ռա վա րել մարդ կանց քա նա կի կր ճատ ման դեպ քում, սա կայն որ ևէ մե կը չպետք է զրկ վի իր ը նտ րա կան 
ի րա վուն քից: Ե թե ի րա վա կան դրույթ նե րը թույլ են տա լիս, ա պա Ը ՎՄ-նե րը կա րող են դի տար կել քվե ար-
կու թյան ժամ կետ նե րի եր կա րաց ման հնա րա վո րու թյու նը, որ պես զի յու րա քան չյուր օր քիչ թվով ը նտ րող 
այ ցե լի ը նտ րա տե ղա մաս: Ը ՎՄ-նե րը կա րող են կազ մա կեր պել ը նտ րա զանգ վա ծի բա ժան ման գոր ծըն թա ցը, 
օ րի նակ, ը ստ ը նտ րող նե րի ան վան սկզբ նա տա ռե րի կամ հաս ցե նե րի՝ ը նտ րող նե րի հա վա սար բաշխ վա-
ծու թյունն ա պա հո վե լու հա մար: 

Սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պահ պա նու մը կա րե լի է ա վե լի լավ կա

ռա վա րել մարդ կանց քա նա կի կր ճատ ման դեպ քում, սա կայն որ ևէ մե կը 

չպետք է զրկ վի իր ը նտ րա կան ի րա վուն քից:

 Դի տար կում եր է լեկտ րո նային ու փոս տային քվե ա թեր թիկ նե րի և հե ռա կա կար գով 
քվե ար կու թյան վե րա բե րյալ 

Ե թե ե րկ րի ի րա վա կան շր ջա նակ նե րը թույլ են տա լիս, ա պա քվե ա թեր թիկ նե րը կա րե լի է ու ղար կել է լեկտ-
րո նային փոս տով կամ դրանք նե տել մայ թեզ րե րին տե ղա կայ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ա րկ ղեր՝ քվե ար կու-
թյան ժա մա նակ հեր թե րից և վա րակ ման ռիս կե րից փու սա փե լու հա մար: Թեև այս մե թոդ նե րի դեպ քում 
ը նտ րող նե րի և ը նտ րա տե ղա մա սե րի աշ խա տա կից նե րի շր ջա նում վա րակ ման ռիս կերն շատ ա վե լի փոքր 
են, Ը ՎՄ-նե րը պետք է, այ դու հան դերձ հաշ վի առ նեն մի քա նի գոր ծոն ներ: Օ րի նակ, վի րուս նե րը և պա թո-
գեն նե րը կա րող են ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված մալ տար բեր մա կեր ևույթ նե րի վրա, ին չը նշա նա կում 
է, որ դրանք կա րող են պահ պան վել նաև քվե ա թեր թիկ նե րի կամ ծրար նե րի վրա և վա րա կել ը նտ րող-
նե րին կամ ը նտ րա տե ղա մա սի այն աշ խա տա կից նե րին, ով քեր ստա նում կամ հաշ վար կում են քվե նե րը: 
Կո րո նա վի րու սի դեպ քում վեր ջին ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ վի րու սը կա րող է թղ թի վրա 
պահ պան վել 3 ժա մից մինչև 5 օր, չնա յած, նույ նիսկ օ րեր ան ց ակ տիվ պա թո գեն նե րի քա նա կը կկազ մի 
սկզբ նա կան վի րու սի մոտ 0,1 տո կո սը50: Որ պես նա խազ գու շա կան մի ջոց՝ քվե ար կող նե րը պետք է լավ ախ-
տա հա նեն ի րենց ձեռ քե րը՝ քվե ա թեր թի կին և ծրա րին դիպ չե լուց հե տո և ծրա րի սո սինձն ակ տի վաց նե լու 
հա մար օգ տա գոր ծեն ոչ թե թուք, այլ ի նք նա սոսնձ վող ծրար կամ խո նավ սպունգ: Նրանք կա րող են նաև 
դրանց չդիպ չել ա ռն վազն 5 օ ր՝ նախ քան դրանց հանձ նու մը: 

Ք վե նե րի հաշ վարկ և ար դյունք նե րի ամ փո փում

 Դի տար կում եր ը նտ րա տե ղա մա սե րում քվե նե րի հաշ վարկ ման ժա մա նակ  
քվե ա թեր թիկ նե րին և ար ձա նագ րու թյուն նե րին դիպ չե լու վե րա բե րյալ

 Մի շարք ե րկր նե րում ը նտ րա կան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման գոր ծըն թա ցը մեկ նար կում է ը նտ րա տե ղա-
մա սե րում տե ղա մա սային աշ խա տա կից նե րի ձեռ քով քվե ա թեր թիկ նե րի հաշ վարկ մամբ:  Դրա նից հե տո 
ա ռան ձին տե ղա մա սե րից ստաց ված ար դյունք նե րի ցու ցակ նե րը մի ա վոր վում են, հա ճախ՝ վար չա կան շր-
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ջան նե րի մա կար դա կով, ի սկ ար դյունք նե րի մա սին հայ տա րա րում է վե րա դարձ նող աշ խա տա կի ցը: Ո րոշ 
ե րկր ներ օգ տա գոր ծում են նույն պա հին ար դյունք ներն ար ձա նագ րող է լեկտ րո նային քվե ար կու թյան մե-
քե նա ներ, ո րոնք ավ տո մատ կեր պով հաշ վում են քվե նե րը և ար դյունք նե րը փո խան ցում Կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով՝ դրանց ստուգ ման և հա մա կարգ ման հա մար: Ո րոշ դեպ քե րում ը նտ րող նե րը 
նշում են կա տա րում քվե ա թեր թի կում, ո րն այ նու հետև սկա նա վոր վում և մշակ վում է:

 Ե թե քվե նե րի հաշ վար կում ի րա կա նաց նում են ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կից նե րը, ա պա ան վտան-
գու թյան նկա տա ռում ե րով ան հրա ժեշտ է կա տա րել ը նդ հա նուր գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող ո րոշ ճշգր-
տում եր: Դրան ցից մե կը վե րա բե րում է քվե նե րի ստուգ ման ժա մա նակ գրա սե ղա նի շուրջ հա վաք ված 
աշ խա տա կից նե րի միջև սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պահ պան մա նը: Քան զի կու սակ ցու թյուն նե րի լի-
ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և դի տորդ նե րը նույն պես պետք է կա տա րեն ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը 
ար դյունք նե րի գոր ծըն թա ցի այս կար ևոր փու լի ըն թաց քում, քվե ա թեր թիկ ներն ա ռան ձին-ա ռան ձին պետք 
է ցույց տր վեն նաև նրանց՝ ա ռանց թույ լատ րե լու դրանց դիպ չե լու նախ քան դրանց տե ղադ րու մը քվե նե րի 
հա մա պա տաս խան տր ցա կում: Դա մե ծաց նում է թա փան ցի կու թյու նը, սա կայն դան դա ղեց նում է հաշ վարկ-
ման գոր ծըն թա ցը: Տվյալ տե ղա մա սում քվե նե րի հաշ վար կից և ար դյունք նե րի ամ փո փու մից հե տո մի շարք 
պաշ տո նա տար ան ձինք, կու սակ ցու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու դի տորդ նե րը ստո րագ րում են 
ար ձա նագ րու թյուն նե րը: Յու րա քան չյուր ստո րագ րող ան ձ պետք է օգ տա գոր ծի իր գրի չը և փաս տա թուղ թը 
ստո րագ րի՝ պահ պա նե լով ան հրա ժեշտ սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան պա հան ջը:

 Դի տար կում եր քվե ա թեր թիկ նե րի և այլ ը նտ րա կան նյու թե րի տե ղա փո խու թյան  
վե րա բե րյալ 

Ընտ րա կան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն նե րը, ը նտ րա ցու ցակ նե րը և քվե ա թեր թիկ նե րը, 
ը նտ րա տե ղա մա սե րից սո վո րա բար տե ղա փոխ վում են Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրա-
սե նյակ՝ ամ փոփ ման և ար դյունք նե րի հայ տա րար ման հա մար: Դրանք սո վո րա բար տե ղա փոխ վում են 
պլաս տի կե զիփ փա կա նով տոպ րակ նե րում և պահ վում են կա պա րակնք ված քվե ա տու փե րի մեջ: Դրանց 
տե ղա փո խու թյու նը հա ճախ ի րա կա նաց վում է ը նտ րա տե ղա մա սի աշ խա տա կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, 
դի տորդ նե րի, կու սա կու թյուն նե րի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և ոս տի կա նու թյան ու ղեկ ցու թյամբ: Նյու թե րի 
տե ղա փո խու թյան ժա մա նակ վա րա կի տա րած ման ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար այդ գոր ծըն թա ցում ներգ-
րավ ված բո լոր ան ձինք պետք է կրեն դի մակ ներ: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում Ը ՎՄ-նե րը պետք է դի տար կեն 
մշ տա դի տարկ ման գոր ծի քա կազ մի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, ին պես, օ րի նակ, տե սախ ցիկ ներ և 
GPS հա մա կար գեր՝ դի տորդ նե րի և կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հնա րա վո րու թյուն 
տա լով հե ռա կա կար գով վե րահս կել նյու թե րի տե ղա փոխ ման ըն թաց քը: 

Դի տար կում եր ար դյունք նե րի ամ փոփ ման գոր ծըն թաց նե րի և մե խա նիզմ ե րի  
վե րա բե րյալ

 Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանքն ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման 
գոր ծում հա ճախ պա հան ջում է աշ խա տա կից նե րի մեծ թվա քա նակ՝ բո լոր ը նտ րա տե ղա մա սե րից ը նտ րա կան 
նյու թե րի ստաց ման, մշակ ման, ամ փոփ ման և պահ պան ման հա մար: Ա նվ տան գու թյան աշ խա տա կից նե րի 
թվա քա նա կը ևս եր բեմ կա րող է լի նել բա վա կան մեծ: Ը նդ հա նուր առ մամբ, սո ցի ա լա կան հե ռա վո րու թյան 
պահ պան ման պայ մա նը կար ևոր է ար դյունք նե րի ամ փոփ ման յու րա քան չյուր փու լի ժա մա նակ: Ը նտ րա տե-
ղա մա սի ան ձնա կազ մը հա ճախ ստիպ ված է լի նում սպա սել՝ նյու թե րի փո խանց ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցած 
հեր թե րի պատ ճա ռով: Նյու թե րը գրան ցե լուց հե տո ան ձնա կազ մը դրանք փո խան ցում է ստու գող նե րին, ի սկ 
դրանց հաշ վար կից ու մուտ քագ րու մից հե տո դրանք պահ վում են այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ չի սկս վել 
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ար դյունք նե րի ամ փոփ ման գոր ծըն թա ցը: Ե րբ ար դյունք ներն ի վեր ջո ամ փոփ վում և վա վե րաց վում են, ար-
դյունք նե րի վե րա բե րյալ ձևաթղ թե րը ստո րագր վում են և սկա նա վոր վում Ը ՎՄ-նե րի շտա բեր փո խան ցե լու 
հա մար: Ո րոշ դեպ քե րում ար դյունք նե րի ամ փոփ ման հա մար օգ տա գործ վում են առ ցանց հա մա կար գեր: 
Այդ գոր ծըն թաց նե րից յու րա քան չյու րը են թադ րում է տար բեր ձևաթղ թե րի վե րա նա յում և ստո րագ րում, 
ի նչ պես նաև հա մա կար գիչ նե րի օգ տա գոր ծում՝ տվյալ նե րի մուտ քագր ման, սկա նե րի օգ տա գոր ծում՝ ար-
դյունք նե րի տա րած ման և պրոյեկ տոր նե րի օգ տա գոր ծում՝ դի տորդ նե րին և կու սակ ցու թյուն նե րի լի ա զոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ար դյունք նե րի ըն թա ցիկ ներ կա յաց ման հա մար: Այդ գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ 
պետք է հաշ վի ա ռն վեն նա խորդ բա ժին նե րում ներ կա յաց ված ստան դարտ ա ռա ջար կու թյուն նե րը՝ սո ցի-
ա լա կան հե ռա վո րու թյան, ձեռ քե րի և սար քե րի ախ տա հան ման և ան ձնա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ:

Մշ տա դի տար կում և ո րա կի վե րահս կում 

ԸՎՄ-նե րի կող մից ի րա կա նաց վող մշ տա դի տարկ ման և գնա հատ ման գոր ծըն թաց նե րը պետք է կենտ րո նա-
նան ռիս կե րի նվա զեց մանն ու ղղ ված մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման աս տի ճա նի մշ տա դի տարկ ման վրա: 
Ը նտ րու թյան կազ մա կեր պիչ նե րը պետք է մշա կեն և լրաց նեն կոնկ րետ մի ջո ցա ռում ե րի մշ տա դի տարկ ման 
ստու գա թեր թիկ ներ, հատ կա պես՝ ը նտ րու թյուն նե րի օ րը: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում ստու գա թեր թիկ նե րում 
լրաց ված տվյալ նե րը պետք է են թարկ վեն ա վե լի բարձր մա կար դա կի վե րահս կո ղու թյան՝ տե ղային ստու-
գում ե րի մի ջո ցով: Այդ ճա նա պար հով կա րե լի է սահ ման ված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
են թար կել պար բե րա կան ստուգ ման և հա վա քել տվյալ ներ կենտ րո նա կան մա կար դա կով՝ հայտ նա բե րե լու 
հա մա կար գային խախ տում ե րը: 

Թեև հնա րա վոր չէ ա պա ցու ցել, թե COVID-19-ի քա նի նոր դեպք է հնա րա վոր ե ղել կան խել ռիս կե րի նվա-
զեց մանն ու ղղ ված մե թոդ նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման ար դյուն քում, այ դու հան դերձ ը նտ րա կան 
մի ջո ցա ռում ե րի ա ռա ջին 14 օ րում գրանց ված բնա կա նոն կամ ա վե լի ցածր օ րի նա չա փու թյու նը ցույց է 
տվել, որ դրանք չեն նպաս տել նոր օ ջախ նե րի ա ռա ջաց մա նը: 
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