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Երախտիքի խոսք 

 

Այս փաստաթուղթը հեղինակվել է Լիզա Բենդերի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կրթության բաժին), 

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ՔՈՎԻԴ-19 քարտուղարության անդամների (Կառլոս Նավառո Կոլոռադո, 

Մայա Արիի և Հյուգո Ռազուր) կողմից ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ջրի և սանիտարահիգիենիկ 

պայմանների, հաղորդակցություն հանուն զարգացման և երեխայի պաշտպանության 

թիմերի տեխնիկական աջակցությամբ։  
 

Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում Մեյդա Պայզիկին (ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Արևելյան 

Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանային գրասենյակ), Լի Ան Լանին 

(ՅՈՒՆԻՍԵՖ Վիետնամ), Ցերեննադմիդ Նյամխուին (ՅՈՒՆԻՍԵՖ Մոնղոլիա), Մարիա Դ․ 

ֆոն Կերխովեին (ԱՀԿ) և Գվեդոլեն Էամերին (Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի 

միջազգային ֆեդերացիա) սերտ համագործակցության համար։  

 

 

Կոնտակտային տվյալներ․ 

Լիզա Բենդեր 

Կրթություն արտակարգ իրավիճակներում 

ՅՈՒՆԻՍԵՖ, Նյու Յորք 
lbender@unicef.org 
 
 

Կազմի լուսանկարը՝ UNICEF/Armenia/2018 
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I. ՓԱՍՏԵՐ ՔՈՎԻԴ-19-Ի ՄԱՍԻՆ 
 

Ի՞նչ է ՔՈՎԻԴ-19-ը։ 

ՔՈՎԻԴ-19-ը կորոնավիրուսի նոր շտամի կողմից հարուցվող հիվանդություն է։ 

Հապավման մեջ CO-ն նշանակում է կորոնա, VI-ը՝ վիրուս, իսկ D-ն՝ հիվանդություն։ 

Նախկինում այս հիվանդությունը կոչվում էր «2019 նոր կորոնավիրուս»։ ՔՈՎԻԴ-19 

վիրուսը նոր վիրուս է, որը պատկանում է վիրուսների նույն ընտանիքին, ինչպիսիք են 

ծանր ընթացքով սուր շնչառական համախտանիշը (SARS) և մի շարք սովորական 

մրսածության տեսակները: 
 

Որո՞նք են ՔՈՎԻԴ-19-ի ախտանշանները։ 

Ախտանշաններից են ջերմությունը, հազը և հևոցը։ Ավելի ծանր դեպքերում վարակը 

կարող է առաջացնել թոքաբորբ կամ շնչարգելություն։ Հազվադեպ դեպքերում 

հիվանդությունը կարող է մահացու լինել։ Այս ախտանշանները նման են գրիպի կամ 

սովորական մրսածության ախտանշաններին, որոնք շատ ավելի տարածված են, քան 

ՔՈՎԻԴ-19-ը։ Ահա՛, թե ինչու անհրաժեշտ է թեստավորում՝ հաստատելու, արդյո՞ք մարդը 

հիվանդ է ՔՈՎԻԴ-19-ով, թե՝ ոչ։ 
 

Ինչպե՞ս է տարածվում ՔՈՎԻԴ-19-ը։  

Վիրուսը փոխանցվում է վարակված անձի շնչուղիներից (հազալիս կամ փռշտալիս ) 

արտազատված կաթիլների հետ անմիջական շփման միջոցով։ Մարդիկ կարող են նաև 

վարակվել վիրուսով ախտահարված մակերեսների հետ շփումից հետո՝ դեմքին (օրինակ՝ 

աչքերին, քթին, բերանին) դիպչելով։ ՔՈՎԻԴ-19 վիրուսը  կարող է գոյատևել մակերեսների 

վրա մի քանի ժամ, բայց սովորական ախտահանիչ միջոցներն ի զորու են ոչնչացնել այն։ 

 

Ու՞մ համար է այն շատ ռիսկային։ 

Ամեն օր ավելին ենք իմանում այն մասին, թե ինչպես է ՔՈՎԻԴ-19-ը ներգործում 

մարդկանց վրա։ Տարեցները և խրոնիկական հիվանդություններ, օրինակ՝ շաքարային 

դիաբետ կամ սրտի հիվանդություն ունեցող անձանց դեպքում, ծանր ախտանշաններ 

ունենալու վտանգն ավելի մեծ է։ Քանի որ սա նոր վիրուս է, դեռևս ուսումնասիրում ենք, թե 

ինչպես է այն ազդում երեխաների վրա։ Արդեն գիտենք, որ այս վիրուսով կարող է 

վարակվել ցանկացած տարիքի անձ, սակայն մինչ օրս երեխաների՝ ՔՈՎԻԴ-19-ով 

վարակվածության դեպքերը փոքրաթիվ են։ Սա նոր վիրուս է, և պետք է ավելին իմանալ 

այն մասին, թե ինչպես է այն ներգործում երեխաների վրա։ 
 

Ինչպե՞ս է բուժվում ՔՈՎԻԴ-19-ը։ 

ՔՈՎԻԴ-19-ի դեմ այս պահին պատվաստանյութ գոյություն չունի։ Այնուամենայնիվ, 

ախտանշաններից շատերը բուժելի են, և բուժաշխատողի կողմից վաղ միջամտությունն ու 

խնամքը կարող են նվազեցնել հիվանդության վտանգավորությունը։ Կլինիկական 

փորձարկումներ են իրականացվում ՝ ՔՈՎԻԴ-19-ի բուժման հնարավոր միջոցներն ու 

եղանակները գնահատելու համար։  

 

Ինչպե՞ս կարելի է դանդաղեցնել կամ կանխել ՔՈՎԻԴ-19-ի տարածումը։ 

Ինչպես և այլ շնչառական վարակների, օրինակ՝ գրիպի կամ սովորական մրսածության 

պարագայում, հանրային առողջապահական միջոցառումները ծայրահեղ կարևոր 

նշանակություն ունեն՝ հիվանդությունների  տարածման տեմպերը դանդաղեցնելու 

նպատակով։  
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Հանրային առողջապահական միջոցառումներն ամենօրյա կանխարգելիչ 

գործողություններ են, որոնցից են․ 

✓ Հիվանդ ժամանակ տանը մնալը, տնից դուրս չգալը,  

✓ Հազալիս կամ փռշտալիս քիթը կամ բերանը արմունկով կամ անձեռոցիկով 

փակելը։ Օգտագործված անձեռոցիկն անմիջապես դեն նետելը,  

✓ Օճառով և ջրով ձեռքերը հաճախ լվանալը,  

✓ Հաճախ օգտագործվող մակերեսներն ու առարկաները մաքրելը։ 
 

ՔՈՎԻԴ-19-ի մասին լրացուցիչ մանրամասների ի հայտ գալուն զուգահեռ` հանրային 

առողջապահության պատասխանատուները կարող են հավելյալ խորհուրդներ տալ:  
 

 
 
 

II․ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Համաձայն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) ՔՈՎԻԴ-19-ը 

(կորոնավիրուսը) բնութագրվում է որպես համավարակ: Ներկայումս այն տարածվել է 

շատ երկրներում և տարածքներում: 
 

Թեև դեռ շատ բան անհայտ է ՔՈՎԻԴ-19 հիվանդության հարուցիչ վիրուսի մասին, սակայն 

արդեն գիտենք, որ այն փոխանցվում է վարակված անձի շնչուղիներից՝ հազի կամ 

փռշտոցի հետևանքով արտազատված կաթիլների հետ անմիջական շփման միջոցով։ 

Մարդիկ կարող են նաև վիրուսով վարակվել ախտահարված մակերեսների հետ շփումից 

հետո դեմքին (օրինակ՝ աչքերին, քթին, բերանին) դիպչելով։ Թեև ՔՈՎԻԴ-19-ը 

շարունակում է տարածվել, կարևոր է, որ համայնքները համապատասխան քայլեր 
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ձեռնարկեն՝ վարակի հետագա փոխանցումը կանխելու, բռնկման ազդեցությունները 

նվազեցնելու և հսկողության միջոցառումներին սատարելու համար։ 

 

Հատկապես կարևոր է պաշտպանել երեխաներին և համապատասխան գործողություններ 

նախաձեռնել ուսումնական հաստատություններում։ Անհրաժեշտ է ձեռնարկել 

նախազգուշական միջոցներ՝ ուսումնական միջավայրերում ՔՈՎԻԴ-19-ի տարածումը 

կանխելու համար: Կարևոր է նաև թույլ չտալ, որ վիրուսով վարակված սովորողներն ու 

աշխատակիցները ենթարկվեն սոցիալական խարանի։ Կարևոր է հիշել, որ ՔՈՎԻԴ-19-ը 

սահմաններ չունի։ Չունի նաև էթնիկ պատկանելություն, հաշմանդամության 

կարգավիճակ, տարիք կամ սեռ։ Ուսումնական հաստատություններն ու կրթական 

միջավայրը բոլորի համար պետք է շարունակեն լինել հյուրընկալ, հարգալից, ներառող և 

սատարող։ Դպրոցների կողմից իրականացվող միջոցառումները կարող են կանխել 

կորոնավիրուսային հիվանդությամբ վարակված աշակերտների և աշխատակիցների 

կողմից ՔՈՎԻԴ-19-ի տարածումը՝ միևնույն ժամանակ նվազագույնի հասցնելով 

ուսումնական գործընթացի խաթարումը և պաշտպանելով սովորողներին և 

աշխատակիցներին խտրականությունից։  
 

Նպատակը 
Այսօր երեխաները և երիտասարդները աշխարհի քաղաքացիներ են, փոփոխության 

ազդեցիկ գործակալներ։ Նրանք են խնամակալների, գիտնականների և բժիշկների ապագա 

սերունդը։ Ցանկացած ճգնաժամ նրանց սովորեցնելու, կարեկցանք առաջացնելու և 

դիմակայությունը մեծացնելու հնարավորություն է՝ ուղղված ավելի ապահով և ավելի 

հոգատար համայնք ձևավորելուն։ ՔՈՎԻԴ-19-ի մասին տեղեկություններ և փաստեր 

ունենալը կօգնի նվազեցնել սովորողների՝ հիվանդության հետ կապվող վախերը և 

անհանգստությունը, ինչպես նաև՝ ամրապնդել նրանց կյանքում ցանկացած երկրորդային 

ազդեցություն հաղթահարելու կարողությունը։ Այս ուղեցույցը հիմնական ուղերձներ է 

թվարկում և հանդես գալիս մի շարք նկատառումներով, որոնք կօգնեն դպրոցների 

տնօրենությանը, ուսուցիչներին և աշխատակիցներին, ծնողներին, խնամակալներին, 

համայնքի անդամներին, ինչպես նաև՝ հենց երեխաներին՝ ներգրավվել դպրոցներում 

անվտանգ ու առողջ միջավայրի ապահովման գործողություններում։  

 

Այս փաստաթղթի նպատակն է` տրամադրել հստակ և գործնական քայլեր՝ դպրոցներում և 

այլ ուսումնական հաստատություններում ՔՈՎԻԴ-19-ի կանխարգելման, վաղ 

հայտնաբերման և վերահսկման համար։ Այն օգտակար է ՔՈՎԻԴ-19-ի փոխանցման 

արդեն իսկ հաստատված դեպքեր ունեցող երկրների համար, սակայն միևնույն ժամանակ 

կարող է վերաբերել նաև մնացած բոլոր այլ համատեքստերին։  
 

Կրթությունը կարող է քաջալերել աշակերտներին՝ տանը, դպրոցում և իրենց համայնքում 

դառնալ հիվանդության կանխարգելման և վերահսկման ջատագովներ, ովքեր կարող են 

խոսել վիրուսների տարածումը կանխելու մասին։ Դպրոցների անվտանգ 

գործունեությունը ապահովելը կամ փակումից հետո դրանք  վերաբացելը բազմաթիվ 

քայլերի հետ է կապված: Այդ քայլերի պատշաճ իրականացումը կարող է նպաստել 

հանրային առողջությանը։ 
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III. ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ 
 

Հիմնական ուղերձներ և գործողություններ 
 

Հիմնական սկզբունքները 

Հիմնական սկզբունքներին հետևելը կարող է օգնել աշակերտների, ուսուցիչների և 

աշխատակիցների համար անվտանգ պայմաններ ապահովել և կանխել այս 

հիվանդության տարածումը։ Դպրոցներում առողջ միջավայրի ապահովմանն ուղղված 

խորհուրդներն են՝ 

• Հիվանդ աշակերտները, ուսուցիչները և այլ աշխատակիցները չպետք է հաճախեն 

դպրոց,  

• Դպրոցները պետք է պայմաններ ստեղծեն հոսող ջրով և օճառով կամ ալկոհոլային 

հիմքով ախտահանիչով, քլորային լուծույթով ձեռքերի կանոնավոր լվացման 

համար, և ապահովեն դպրոցում առկա մակերեսների մաքրությունը և 

ախտահանումը առնվազն օրը մեկ անգամ։ 

• Դպրոցները պետք է ապահովեն ջուր, սանիտարահիգիենիկ պայմաններ և 

թափոնների կառավարման միջոցներ, ինչպես նաև հետևեն շրջակա միջավայրի 

մաքրման և վարակազերծման ընթացակարգերին։ 

• Դպրոցները պետք է խրախուսեն ֆիզիկական հեռավորության պահպանումը 

(միջոց, որը կիրառվում է խիստ վարակիչ հիվանդությունների տարածումը 

կանխելու համար, այդ թվում՝ սահմանափակելով բազմամարդ հավաքները)։ 

 

Ծանոթացե՛ք վերջին զարգացումներին 

Իմացե՛ք, թե ինչ է կորոնովիրուսային հիվանդությունը (ՔՈՎԻԴ-19), այդ թվում՝ 

ախտանշանները, բարդությունները, փոխանցման ուղիները և փոխանցման 

կանխարգելման ուղիները։ Շարունակե՛ք տեղեկանալ ՔՈՎԻԴ-19-ի մասին այնպիսի 

հեղինակավոր աղբյուրներից, ինչպիսիք են՝ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, ԱՀԿ-ն և տվյալ երկրի 

առողջապահության նախարարությունը։ Զգուշացե՛ք կեղծ տեղեկություններից, որոնք 

կարող են շրջանառվել բերանացի կամ առցանց։ 
 

Ապահովե՛ք դպրոցի անվտանգ գործունեությունը 

Տե՛ս «Դպրոցում անվտանգ միջավայրի ապահովման ստուգաթերթիկը» ստորև։ 

Թարմացրե՛ք կամ մշակե՛ք դպրոցում արտակարգ իրավիճակներին վերաբերող կամ 

հակահամաճարակային պլանները։ Համագործակցե՛ք պատկան մարմինների հետ՝ 

որպեսզի դպրոցները չօգտագործվեն որպես ապաստարաններ, բուժման կայաններ և այլն։ 

Դիտարկե՛ք սովորաբար դպրոցի շենքում տեղի ունեցող համայնքային միջոցառումների, 

ժողովների չեղարկման հավանականությունը՝ հաշվի առնելով հնարավոր ռիսկերը։ 
 

Ապահովե՛ք ձեռքերի հաճախակի լվացումը և իրականացրե՛ք սանիտարահիգիենիկ 

միջոցառումներ, ձեռք բերե՛ք անհրաժեշտ նյութեր ու պարագաներ։ Տեղադրե՛ք 

լվացարաններ ձեռքերը ջրով և օճառով լվալու համար, և ըստ հնարավորության, 

տեղադրե՛ք նաև ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանման լուծույթներ (ձեռքերի 

ախտահանիչ միջոցներ) յուրաքանչյուր դասասենյակում, մուտքերի և ելքերի մոտ, ինչպես 

նաև՝ ճաշասենյակների և զուգարանների մոտ։  
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Մաքրե՛ք և ախտահանե՛ք դպրոցական մասնաշենքերը, դասասենյակները և հատկապես՝ 

սանհանգույցները առնվազն օրը մեկ անգամ: Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է այն 

մակերեսներին, որոնց բազմաթիվ անձինք են դիպչում (բազրիքներ, ճաշասեղաններ, 

մարզասարքեր, դռների և լուսամուտների բռնակներ, խաղալիքներ, դասավանդման և 

ուսումնառության օժանդակ նյութեր և այլն)։ 

 

Իրականացրե՛ք ֆիզիկական հեռավորության պահպանման ընթացակարգեր, որոնք 

կարող են ներառել․ 

• Ուսումնական օրվա սկզբի և ավարտի ճկուն գրաֆիկ,  

• Հավաքների, սպորտային խաղերի և մարդկային կուտակումներ ենթադրող այլ 

միջոցառումների չեղարկում,  

• Հնարավորության դեպքում՝ մեծացնել երեխաների դասասեղանների միջև 

հեռավորությունը՝ առնվազն մեկ մետրի չափով հեռավորություն,  

• Սովորեցնել և օրինակ ծառայել՝ պահպանելով ֆիզիկական հեռավորություն և 

խուսափելով ավելորդ հպումներից։ 
 

Համապատասխան ընթացակարգեր կիրառե՛ք, եթե աշակերտները կամ աշխատողները 

վատառողջ են 

Տեղական մակարդակում առողջապահության պատասխանատուների և դպրոցի 

բուժանձնակազմի հետ իրականացրե՛ք նախնական պլանավորում և թարմացրե՛ք 

արտակարգ իրավիճակներում հասանելի կոնտակտների ցանկը։ Ապահովե՛ք 

ընթացակարգեր, որոնցով հիվանդ աշակերտները և աշխատակիցները առանց խարանի, և 

ըստ հնարավորության, առանձնացվում են առողջներից։ Տեղեկացրե՛ք ծնողներին, 

խնամակալներին և խորհրդակցե՛ք բուժաշխատողների, առողջապահության 

պատասխանատու մարմինների հետ։ Գուցե հարկ լինի աշակերտներին, 

աշխատակիցներին տուն ուղարկել կամ ուղղորդել անմիջապես բուժհաստատություն՝ 

կախված իրավիճակից։ Այսպիսի ընթացակարգերը նախապես ներկայացրե՛ք 

աշխատակիցներին, ծնողներին և աշակերտներին։  
 

Խթանե՛ք տեղեկատվության տարածումը 

Հետևե՛ք առողջապահության և կրթության պատկան մարմինների ցուցումներին։ Նոր 

տեղեկատվությունը տրամադրե՛ք աշխատակիցներին, խնամակալներին և 

աշակերտներին մանրամասնելով հիվանդության հետ կապված իրավիճակը, այդ թվում՝ 

դպրոցում կանխարգելման և վերահսկողության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ 

Ծանուցման մեխանիզմ ապահովե՛ք, որով խնամակալները դպրոցին և 

առողջապահության պատասխանատուներին կիրազեկեն ընտանիքում, տանը ՔՈՎԻԴ-19-

ով ախտորոշմամբ դեպքի և երեխային տանը պահելու մասին։  

Գործարկե՛ք ծնողական-ուսուցչական հանձնաժողովները և այլ մեխանիզմներ՝ 

տեղեկատվության տարածումը խթանելու համար ։ Անհրաժեշտ է նաև պատասխանել 

երեխաների հարցերին և մտահոգություններին, այդ թվում՝ երեխաներին հասկանալի 

նյութերի՝ պաստառների մշակմամբ, որոնք կարելի է փակցնել հայտարարությունների 

տախտակներին, զուգարաններում և այլ կենտրոնական վայրերում։ 
 

Ըստ անհրաժեշտության, դպրոցում ներդրե՛ք համապատասխան ընթացակարգեր,  

Հաճախումների ճկուն գրաֆիկ սահմանե՛ք, ինչպես նաև՝ հիվանդության պատճառով 

հարգելի բացակայության կանոնակարգ, որոնք կխրախուսեն աշակերտներին և 
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աշխատակիցներին տանը մնալ հիվանդ ժամանակ կամ ընտանիքի հիվանդ անդամների 

խնամելիս։ Պետք չէ քաջալերել խրախուսական մրցանակներ լավ հաճախումների համար։ 

Հստակեցրե՛ք խիստ կարևոր աշխատանքային գործառույթները և պաշտոնները, 

պլանավորե՛ք փոխարինումներ՝ ուսուցիչների շրջանում փոխադարձ 

վերապատրաստումներ անցկացնելով։ Պլանավորե՛ք հնարավոր փոփոխությունները 

ուսումնական տարվա օրացույցում, մասնավորապես՝ արձակուրդների և քննությունների 

վերաբերյալ։ 

 

Մշտադիտարկե՛ք հաճախումները 

Աշակերտական բացակայությունների մշտադիտարկման համակարգ ներդրե՛ք, 

աշակերտների և աշխատակիցների բացակայությունների հստակ պատկերն ունենալու և 

դպրոցում գրանցված բացակայությունների սովորական օրինաչափությունների հետ 

համեմատելու համար։ Առողջապահության ոլորտի տեղական պատասխանատուներին 

զգուշացրե՛ք աշակերտների և աշխատակիցների շրջանում շնչուղիների 

հիվանդություններով պայմանավորված բացակայությունների մեծաքանակ աճի մասին։ 
 

Պլանավորե՛ք ուսումնառության շարունակականությունը 

Բացակայությունների և հիվանդության պատճառով հարգելի բացակայությունների կամ 

դպրոցների ժամանակավոր փակման դեպքում ապահովե՛ք որակյալ կրթության 

շարունակականությունը։ Այն կարող է ներառել․ 

• Առցանց, էլեկտրոնային ուսուցման ռազմավարությունների կիրառում,  

• տնային ուսուցման համար ընթերցանության առաջադրանքների և 

վարժությունների հանձնարարում,  

• ակադեմիական բովանդակությամբ ռադիո և հեռուստահաղորդումների և 

փոդքասթերի ունկնդրում,  

• աշակերտների հետ ամենօրյա կամ ամենշաբաթյա հետադարձ կապի 

իրականացման հանձնարարական ուսուցիչներին,  

• արագացված ուսուցման ռազմավարությունների վերանայում, մշակում։ 

 

Ներդրե՛ք առողջության մասին թիրախավորված կրթություն 

Ինտեգրե՛ք հիվանդության կանխարգելման և վերահսկողության գործողությունները 

առօրյա աշխատանքում և դասերում։ Ապահովե՛ք բովանդակության 

համապատասխանությունը տարիքին, սեռին, էթնիկ պատկանելությանը և 

հաշմանդամությանը, իսկ գործողությունները ներկառուցե՛ք գոյություն ունեցող 

առարկաներին (Տե՛ս «Առողջ ապրելակերպի մասին կրթությունը ըստ տարիքային 

առանձնահատկությունների» բաժինը)։ 

 

Հոգեկան առողջության, սոցիալ-հոգեբանական աջակցության հետ կապված կարիքներին 

լուծում տվե՛ք 

Խրախուսե՛ք երեխաներին՝ քննարկել իրենց հարցերն ու մտահոգությունները։ 

Բացատրե՛ք, որ նորմալ է, տարբեր հուզական ռեակցիաներ ունենալը և քաջալերե՛ք 

նրանց խոսել ուսուցիչների հետ, եթե հարցեր կամ մտահոգություններ ունեն։ Նրանց 

ճշմարտացի տեղեկատվություն տրամադրե՛ք և տարիքին համապատասխան ձևով։ 

Սովորեցրե՛ք աշակերտներին՝ ինչպես կարող են աջակցել իրենց տարեկիցներին և 

կանխել բուլիինգն ու վատ վերաբերմունքը։ Համոզվե՛ք, որ ուսուցիչները տեղյակ են իրենց 

իսկ բարեկեցության համար նախատեսված տեղական ռեսուրսների մասին։ 
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Համագործակցե՛ք դպրոցի բուժաշխատողների, սոցիալական աշխատողների հետ՝ 

հայտնաբերելու և աջակցելու ընկճվածության նշաններ ունեցող աշակերտներին և 

աշխատակիցներին։  
 

Օժանդակե՛ք խոցելի խմբերին 

Համագործակցե՛ք սոցիալական ծառայությունների հետ՝ ապահովելու դպրոցում 

մատուցվող կենսական նշանակության ծառայությունների, օրինակ՝ առողջական վիճակի 

սկրինինգի, սննդի ծրագրերի կամ առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների 

համար թերապևտիկ գործողությունների շարունակականությունը։ Հաշվի առե՛ք 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կարիքները, և այն, որ մարգինալացված խմբերը 

կարող են հիվանդությամբ պայմանավորված ավելի լուրջ ազդեցություն կրել 

Ուսումնասիրե՛ք բոլոր այն կոնկրետ հետևանքները աղջիկների վրա, որոնք կարող են 

մեծացնել նրանց նկատմամբ ռիսկը, օրինակ՝ տանը հիվանդներին խնամելու 

պարտականությունը կամ դպրոցից դուրս շահագործումը։   
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ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅԱՆ, ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ և ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ 
 

⃞ 1. Խթանե՛ք և կիրառե՛ք ձեռքերը կանոնավոր լվանալու և պատշաճ հիգիենայի 

վարքագիծ, մշտադիտարկե՛ք դրանց որդեգրումը։ Ապահովե՛ք աղջիկների ու 

տղաների համար մաքուր և առանձին զուգարանների առկայությունը։ 

⃞ - Ապահովե՛ք լվացարաններում օճառի և մաքուր ջրի առկայությունը։ 

⃞ - Խրախուսե՛ք ձեռքերի հաճախ և մանրակրկիտ լվանալը (առնվազն 20 վայրկյան 

տևողությամբ)։ 

⃞ - Ձեռքերն ախտահանող միջոցներ տեղադրե՛ք զուգարաններում, 

դասասենյակներում, միջանցքներում և ելքերի մոտ (որտեղ հնարավոր է)։ 

⃞ 
- Ապահովե՛ք աղջիկների ու տղաների համար առանձին, մաքուր զուգարաններ։ 

⃞ 2. Մաքրե՛ք և ախտահանե՛ք դպրոցի մասնաշենքները, դասասենյակները և 

հատկապես զուգարաններն ու լվացարանները օրը առնվազն մեկ անգամ, 

մասնավորապես այն մակերեսները, որոնց շատ մարդիկ են դիպչում 

(բազրիքները, ճաշասեղանները, դռների և պատուհանների բռնակները, 

խաղալիքները, դասավանդման և ուսումնառության օժանդակ նյութերը և այլն)։ 

⃞ - Օգտագործե՛ք 0.5%-անոց նատրիումի հիպոքլորիդ մակերեսներն ախտահանելու 

համար և 70% էթանոլ՝ փոքր առարկաները ախտահանելու համար և մաքրությունն 

իրականացնող անձնակազմի համար համապատասխան սարքավորումներ և 

պարագաներ ապահովե՛ք։ 

⃞ 3. Բարելավե՛ք օդափոխությունը։ Եթե թույլ են տալիս եղանակային պայմանները, 

բացե՛ք պատուհանները, օգտագործե՛ք օդորակման համակարգը, եթե այդպիսին 

կա։ 

⃞ 4. Փակցրե՛ք համապատասխան պաստառներ, որոնք խրախուսում են ձեռքերի և 

շնչուղիների հիգիենայի պահպանումը։ 

⃞ 5․ Ամեն օր իրականացրե՛ք աղբահանություն։ 
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IV. ԾՆՈՂՆԵՐ, ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ԱՆԴԱՄՆԵՐ 
 

Հիմնական ուղերձներ և գործողություններ 

ՔՈՎԻԴ-19-ը նոր վիրուս է, և դրա ազդեցությունը երեխաների վրա նոր է բացահայտվում։ 

Մենք գիտենք, որ վիրուսով կարող են վարակվել բոլոր տարիքի անձինք, բայց մինչ օրս 

երեխաների շրջանում հարաբերականորեն փոքրաթիվ են ՔՈՎԻԴ-19-ով վարակման 

դեպքերը։ Վիրուսը կարող է մահաբեր լինել որոշ դեպքերում, հիմնականում առողջության 

հետ արդեն իսկ խնդիրներ ունեցող տարեցների շրջանում։  
 

Իմացե՛ք ամենաթարմ փաստերը 

Կորոնավիրուսային հիվանդության (ՔՈՎԻԴ-19) մասին հիմնական տեղեկությունների 

մասին իրազեկվա՛ծ եղեք, այդ թվում՝ ճանաչե՛ք ախտանշանները, բարդությունները, 

փոխանցման ուղիները և իմացե՛ք փոխանցումը կանխարգելելու միջոցների մասին։ 

ՔՈՎԻԴ-19-ի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար օգտվե՛ք այնպիսի 

հեղինակավոր աղբյուրներից, ինչպիսիք են ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, ԱՀԿ-ն և երկրի 

առողջապահության նախարարությունը։ Մի՛ առաջնորդվե՛ք կեղծ տեղեկություններով, 

միֆերով, որոնք կարող են շրջանառվել բերանացի կամ առցանց։ 
 

Ճանաչե՛ք ՔՈՎԻԴ-19-ի ախտանշանները ձեր երեխայի մոտ (հազ, ջերմություն, հևոց)։  

Փորձե՛ք բժշկի հետ խորհրդակցել նախ հեռախոսով՝ զանգելով ձեզ սպասարկող 

առողջապահական հաստատություն, բուժաշխատողին և եթե կա նման խորհուրդ բժշկի 

կողմից, ապա տարե՛ք ձեր երեխային բուժհաստատություն։ Հիշե՛ք, որ ՔՈՎԻԴ-19-ի 

ախտանշանները, ինչպիսիք են՝ հազը կամ ջերմությունը, կարող են նման լինել գրիպի 

կամ սովորական մրսածության ախտանշաններին, որոնք ավելի տարածված 

հիվանդություններ են։ Եթե ձեր երեխան հիվանդ է, տանը պահե՛ք նրան և ծանուցե՛ք 

դպրոցին ձեր երեխայի բացակայության և ախտանշանների մասին։ Խնդրեք, որ 

տեղեկացնեն տնային առաջադրանքների մասին, որպեսզի աշակերտները կարողանան 

շարունակել իրենց ուսումնառությունը տանը։ Հասկանալի ձևով բացատրե՛ք ձեր 

երեխային, թե ինչ է տեղի ունենում, և վստահեցրե՛ք նրան, որ ինքը պաշտպանված է։ 

 

Առողջ երեխաներին դպրոց ուղարկեք 

Եթե ձեր երեխան որևէ ախտանշան չունի (ջերմություն, հազ), ապա ամենաճիշտ 

մոտեցումը նրան դասերից չկտրելն է, եթե իհարկե, հանրային առողջապահության 

ոլորտից այլ ցուցում կամ այլ համապատասխան զգուշացում ու խորհուրդ չի տրվել՝ ձեր 

երեխայի դպրոցի գործունեության մասին։ 
 

Երեխաներին դպրոց չուղարկելու փոխարեն, սովորեցրե՛ք նրանց դպրոցներում և այլ 

վայրերում կիրառել ձեռքերի և շնչուղիների հիգիենայի պահպանման ճիշտ կանոնները, 

ինչպիսիք են օրինակ՝ ձեռքերը հաճախ լվանալը (տե՛ս ստորև), հազալիս կամ փռշտալիս 

բերանը արմունկով փակելը կամ անձեռոցիկով ծածկելը, անձեռոցիկը աղբամանի մեջ 

նետելը, աչքերին, բերանին կամ քթին չդիպչելը, եթե պատշաճ կերպով չեն լվացել իրենց 

ձեռքերը։ 
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Ինչպես պատշաճ կերպով լվանալ ձեռքերը․ 

Քայլ 1. թրջե՛ք ձեռքերը մաքուր հոսող ջրով,  

Քայլ 2․ լավ օճառե՛ք թաց ձեռքերը ,  

Քայլ 3․ տրորե՛ք ձեռքերի ողջ մակերեսը՝ այդ թվում՝ մատների արանքը և եղունգների 

տակ, առնվազն 20 վայրկյան, 

Քայլ 4․ պարզաջրե՛ք ձեռքերը հոսող ջրով,  

Քայլ 5․ չորացրե՛ք ձեռքերը մաքուր, չոր կտորով կամ մեկանգամյա օգտագործման թղթե 

սրբիչով կամ ձեռքի չորացուցիչով՝ կախված, թե միջոցներից որն է առկա։ 

 

Հաճախ լվացե՛ք ձեռքերը, հատկապես՝ ուտելուց առաջ և հետո, քիթը մաքրելուց, հազալուց 

կամ փռշտալուց հետո, զուգարանից օգտվելուց հետո և այն դեպքերում, երբ ձեր ձեռքերը 

տեսանելիորեն կեղտոտ են։ Եթե օճառը և ջուրը հասանելի չեն, օգտագործե՛ք ալկոհոլային 

հիմքով ձեռքերի ախտահանիչ միջոցներ, որոնք պարունակում են առնվազն 60% ալկոհոլ։ 

Եթե ձեռքերը տեսանելիորեն կեղտոտ են՝ միշտ լվացվե՛ք ջրով և օճառով: 
 

Օգնե՛ք երեխաներին հաղթահարել սթրեսը 

Սթրեսին երեխաները կարող են տարբեր կերպ արձագանքել։ Հիմնականում դրանք 

դրսևորվում են քնելու հետ կապված դժվարություններով, գիշերամիզությամբ, 

փորացավով կամ գլխացավով, անհանգստությամբ կամ մենակ մնալու նկատմամբ 

վախով։ Հասկացե՛ք նրանց վարքագիծը և բացատրե՛ք, որ տվյալ իրավիճակում դա նորմալ 

է։ Լսե՛ք նրանց մտահոգությունները, հանգստացրե՛ք նրանց, գուրգուրե՛ք՝ վստահեցնելով, 

որ իրենք ապահով և պաշտպանված են։ Հաճախ գովե՛ք նրանց։ 

 

Եթե կարող եք, երեխաների համար խաղալու և զվարճանալու հնարավորություն 

ստեղծե՛ք։ Հնարավորինս պահպանե՛ք սովորական ռեժիմն ու դասացուցակը, հատկապես՝ 

քնելուց առաջ կամ օգնե՛ք նոր ռեժիմ կազմել նոր իրավիճակին համապատասխան։ 

Տարիքին համապատասխան փաստեր տրամադրե՛ք իրավիճակի մասին, բացատրե՛ք՝ ինչ 

է տեղի ունենում և հստակ օրինակներ բերե՛ք այն մասին, թե ինչ կարելի է անել՝ վարակից 

ինքնապաշտպանվելու և այլոց պաշտպանելու համար։ Տեղի ունեցածի մասին հուսադրող 

ձայնով խոսե՛ք։ 
 

Օրինակ՝ եթե ձեր երեխան վատ է զգում և մնում է տանը կամ հիվանդանոցում է գտնվում, 

կարող եք ասել․ «Դու պետք է տանը, հիվանդանոցում մնաս, որովհետև այդպես ավելի 

անվտանգ է քեզ և քո ընկերների համար։ Ես գիտեմ, որ այդպես երբեմն դժվար է (գուցե 

սարսափելի կամ նույնիսկ ձանձրալի), բայց մենք պե՛տք է հետևենք կանոններին, որպեսզի 

և՛ մենք, և՛ ուրիշները անվտանգ լինեն։ Շուտով ամեն ինչ լավ կլինի»։ 
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ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ ԾՆՈՂՆԵՐԻ, ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ 
 

⃞ 1. Հետևե՛ք ձեր երեխայի առողջությանը և պահե՛ք նրանց տանը, եթե հիվանդ են։ 

⃞ 2. Սովորեցրե՛ք և օրինակ ծառայե՛ք ձեր երեխաներին հիգիենայի կանոններին 

պատշաճ կերպով հետևելով։ 

⃞ - Հաճախ լվացե՛ք ձեռքերն օճառով և մաքուր ջրով։ Եթե օճառն ու ջուրը 

հասանելի չեն, օգտագործե՛ք ձեռքերի՝ առնվազն 60% ալկոհոլ պարունակող 

ախտահանիչ միջոց։ Եթե ձեռքերը տեսանելիորեն կեղտոտ են, միշտ լվացե՛ք 

դրանք օճառով և ջրով։ 

⃞ - Համոզվե՛ք, որ խմելու մաքուր ջուր կա տանը և որ, զուգարանները մաքուր են։  

⃞ - Ապահովե՛ք պատշաճ աղբահանություն: 

⃞ - Հազալիս և փռշտալիս՝ բերանը փակե՛ք անձեռոցիկով կամ արմունկով և 

խուսափե՛ք դիպչել դեմքին, աչքերին, բերանին, քթին։ 

⃞ 3. Խրախուսե՛ք, որ ձեր երեխաները հարցեր տան։ Թող նրանք պատմեն ձեզ և 

իրենց ուսուցիչներին իրենց զգացմունքների մասին։ Հիշե՛ք, որ ձեր երեխան 

կարող է տարբեր կերպ արձագանքել սթրեսին, համբերատար եղե՛ք և 

ըմբռնումով մոտեցե՛ք։ 

⃞ 4․ Թույլ մի՛ տվեք այնպիսի դրսևորումներ, ինչպիսին, օրինակ, խարանն է, 

փաստեր բերելով և աշակերտներին հիշեցնելով, որ նրանք պետք է միմյանց 

նկատմամբ ուշադիր լինեն։ 

⃞ 5. Համագործակցե՛ք դպրոցի հետ համապատասխան տեղեկատվություն 

ստանալու համար և տեղեկացե՛ք՝ ինչպե՞ս կարող եք սատարել դպրոցի կողմից 

իրականացվող, անվտանգության ապահովմանն ուղղված գործողություններին 

(ծնողական-ուսուցչական հանձնախմբերի և այլնի միջոցով)։ 
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V. ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՆ ՈՒ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ 
 

Երեխաներն ու երիտասարդները պետք է հասկանան կորոնովիրուսային հիվանդության 

(ՔՈՎԻԴ-19) մասին տարրական, տարիքին համապատասխան տեղեկությունները, այդ 

թվում՝ դրա ախտանշանները, բարդությունները, դրա փոխանցման ուղիները և 

փոխանցումը կանխարգելելու միջոցները։ Տեղեկացե՛ք ՔՈՎԻԴ-19-ի մասին այնպիսի 

հեղինակավոր աղբյուրներից, ինչպիսիք են ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, ԱՀԿ-ն և երկրի 

առողջապահության նախարարությունը։ Խուսափե՛ք կեղծ տեղեկություններից, որոնք 

կարող են շրջանառվել բերանացի կամ առցանց։  
 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 

⃞ 1. Այս իրավիճակում նորմալ է, որ դու տխրես, անհանգստանաս, 

շփոթվածություն, վախ կամ բարկություն ապրես։ Իմացի՛ր, որ դու մենակ չես և 

խոսի՛ր ինչ-որ մեկի հետ, ում կարող ես վստահել, օրինակ՝ ծնողիդ կամ 

ուսուցչիդ, որպեսզի կարողանաս քեզ և քո դպրոցը անվտանգ պահել և առողջ 

լինել։ 

⃞ - Հարցեր տու՛ր, ինքնակրթվի՛ր և տեղեկություններ ստացի՛ր վստահելի 

աղբյուրներից։ 

⃞ 2․ Պաշտպանի՛ր ինքդ քեզ և ուրիշներին։ 

⃞ - Հաճախ լվա՛ձեռքերդ, միշտ օճառով և ջրով առնվազն 20 վայրկյան 

տևողությամբ։ 

⃞ - Հիշի՛ր, որ չպետք է դիպչես դեմքիդ։ 

⃞ - Մի՛ օգտագործի՛ր ուրիշի բաժակը, դանակ-պատառաքաղը կամ ափսեն, մի՛ 

սնվիր նույն ափսեից կամ մի՛ խմիր նույն բաժակից։ 

⃞ 3. Սեփական առողջությունը, դպրոցիդ, ընտանիքիդ և համայնքիդ 

առողջությունը պահպանելու գործում առաջնորդի դեր ստանձնի՛ր։ 

⃞ - Քո ընտանիքի և ընկերների, հատկապես տարիքով ավելի փոքրերին, պատմի՛ր, 

թե ինչպես կարելի է կանխարգելել հիվանդության տարածումը։ 

⃞ - Օրինակ ծառայի՛ր հատկապես՝ ընտանիքիդ ավելի փոքր անդամների համար 

քո ճիշտ վարվելակերպով (օրինակ՝ փռշտալիս կամ հազալիս բերանդ փակելով 

արմունկով կամ անձեռոցիկով ծածկելով): 

⃞ 4. Մի՛ ծաղրիր որևէ մեկին հիվանդ լինելու համար․ հիշի՛ր, որ վիրուսը 

աշխարհագրական սահմաններ չունի, չունի նաև էթնիկ պատականելություն, 

տարիք, կամ սեռ։ 

⃞ 5. Ասա՛ ծնողներիդ կամ ընտանիքիդ որևէ այլ անդամի կամ խնամակալիդ, եթե 

լավ չես զգում, և տանը մնալու թույլտվություն խնդրի՛ր։ 

 

Առողջ ապրելակերպի մասին կրթություն ըստ տարիքային առանձնահատկությունների 

Ստորև բերված են մի շարք առաջարկություններ այն մասին, թե ինչպես կարելի է տարբեր 

տարիքի աշակերտներին ներգրավել ՔՈՎԻԴ-19-ի և այլ վիրուսների տարածումը 

կանխարգելելու կամ այն վերահսկելու գործողություններում։ Գործողությունները պետք է 

դրվեն լրացուցիչ համատեքստի մեջ՝ երեխաների ունեցած կոնկրետ կարիքների հիման 

վրա (լեզու, տարիք, կարողություն, սեռ և այլն)։ 
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Նախադպրոցական տարիք 

• Կենտրոնացե՛ք առողջ կենսակերպին բնորոշ վարքագծային դրսևորումների 

վրա, օրինակ՝ հազալիս կամ փռշտալիս բերանը արմունկով փակելը կամ 

ձեռքերը հաճախակի լվանալը։ 

• Ձեռքերը լվանալիս երգ երգե՛ք, որպեսզի պահե՛ք խորհուրդ տրվող 20 վայրկյան 

տևողությունը։ 

- Երեխաները կարող են «փորձել»՝ ձեռքերը ախտահանել ախտահանիչ 

միջոցով։ 

• Որպեսզի հետևեք ձեռքերը լվանալու գործընթացին, որևէ մեթոդ մշակե՛ք, իսկ 

հաճախակի և ժամանակին ձեռքերը լվանալու համար՝ պարգևատրելու որևէ 

եղանակ։ 

• Խամաճիկների կամ տիկնիկների միջոցով՝ ցույց տվեք հիվանդության 

ախտանշանները (փռշտոց, հազ, ջերմություն), և ինչ է պետք անել, եթե երեխան 

վատառողջ է (ցավում է գլուխը, փորիկը, շոգում է կամ չափից դուրս հոգնած է) և 

հիվանդիի մասին հոգ տանելու մեթոդները (զարգացնելով ապրումակցման 

հմտություններ և սովորեցնելով անվտանգ խնամքի կանոններ); 

• Երեխաներին միմյանցից հեռու նստեցրե՛ք, թող նրանք փորձեն ձեռքերը 

պարզել կամ «թափահարել թևերը»։ Պետք է այնքան տարածություն թողնեն, որ 

չդիպչեն ընկերներին։ 
 

Տարրական դպրոց  

• Անպայման լսե՛ք ձեր երեխաների մտահոգությունները և պատասխանե՛ք նրանց 

հարցերին՝ տարիքային առանձնահատկությունը հաշվի առնելով։ Մի՛ շփոթեցրեք 

նրանց չափից շատ տեղեկատվությամբ։ Խրախուսե՛ք նրանց արտահայտել իրենց 

զգացմունքները, խոսել դրանց մասին։ Քննարկե՛ք այն տարբեր զգացմունքները, որ 

նրանք կարող են ունենալ կամ ականատես լինել, և բացատրեք, ո՛ր դրանք նորմալ 

ապրումներ են ոչ սովորական իրավիճակում։  

• Շեշտե՛ք, որ երեխաները կարող են շատ բան անել՝ իրենց և ուրիշների 

անվտանգության համար։ 

- Ներմուծե՛ք ֆիզիկական հեռավորության հասկացությունը (ընկերներից հեռու 

կանգնել, խուսափել բազմամարդ ամբոխներից, չդիպչել մարդկանց, եթե չկա դրա 

անհրաժեշտությունը և այլն)։ 

- Շեշտադրե՛ք առողջ կենսակերպին բնորոշ վարքագիծը, ինչպես օրինակ՝ հազալիս 

և փռշտալիս բերանը արմունկով փակելը և ձեռքերը լվանալը։ 

• Օգնե՛ք երեխաներին հասկանալ հիվանդության կանխարգելման և վերահսկման 

հիմնական գաղափարը։ Այնպիսի վարժություններ արե՛ք, որոնք ցույց են տալիս, 

թե ինչպես կարող են տարածվել մանրէները։ Օրինակ, ջրցող շշի մեջ գունավորված 

ջուր լցրե՛ք և ցողե՛ք այն սպիտակ թղթի վրա։ Հետևե՛ք, թե ինչքան հեռու են թռչում 

կաթիլները։ 

• Ցույց տվե՛ք, թե ինչու՞ է կարևոր ձեռքերը լվանալ օճառով և ջրով 20 վայրկյան 

տևողությամբ։ 

- Մի փոքր փայլ լցրե՛ք աշակերտների ձեռքերի մեջ և թույլ տվե՛ք, որ նրանք 

ձեռքերը լվանան միայն ջրով, հետևե՛ք, թե ինչպես է փայլը մնում ձեռքերի վրա, 

ապա երեխաներին հրահանգե՛ք լվանալ ձեռքերը օճառով և ջրով 20 վայրկյան 

շարունակ։  
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• Աշակերտներին վերլուծության ենթակա տեքստեր տվե՛ք՝ բարձր ռիսկայնության 

վարքագծերը տարորոշելու համար և առաջարկե՛ք վարքագծային փոփոխություն 

անել։  

- Օրինակ՝ մրսածություն ունեցող ուսուցիչը գալիս է դպրոց։ Նա փռշտում է և 

փակում է բերանը ձեռքի ափով։ Այնուհետ, ձեռքսեղմումով բարևում է իր 

գործընկերոջը։ Դրանից հետո ձեռքը մաքրում է թաշկինակով և հետո մտնում է 

դասասենյակ՝ դասավանդելու։ Ուսուցչի գործողություններում ո՞րն էր ռիսկային 

գործոնը։ Փոխարենը նա ի՞նչ պիտիաներ։ 

 

Միջին դպրոցի ցածր դասարաններ 

• Անպայման լսե՛ք աշակերտների մտահոգությունները և պատասխանե՛ք նրանց 

հարցերին։ 

• Շեշտե՛ք, որ աշակերտները շատ բան կարող են անել՝ իրենց և այլոց 

անվտանգությունն ապահովելու համար։ 

- Ներմուծե՛ք ֆիզիկական հեռավորության հասկացությունը։ 

- Շեշտադրե՛ք առողջ կենսակերպին բնորոշ վարքագիծը, ինչպես օրինակ՝ հազալիս 

և փռշտալիս բերանը արմունկով փակելը և ձեռքերը լվանալը։ 

- Աշակերտներին հիշեցրե՛ք, որ նրանք կարող են օրինակ ծառայել իրենց 

ընտանիքի համար՝ կիրառելով առողջ ապրելակերպին բնորոշ վարքագիծ։ 

• Քաջալերե՛ք աշակերտներին կանխել խարանը։ 

- Քննարկե՛ք այն տարբեր զգացմունքները, որոնք կարող են լինել, առաջանալ 

երեխաների մոտ կամ որոնց ականատեսը կարող են դառնալ, և բացատրե՛ք, որ 

դրանք նորմալ զգացմունքներ են ներկա իրավիճակում։ Խրախուսե՛ք նրանց 

արտահայտել իրենց զգացմունքները և խոսել դրանց մասին։ 

• Խրախուսե՛ք աշակերտներին հանդես գալ որպես տեղեկատվական 

«գործակալներ» և նրանց միջոցով հանրային առողջության մասին փաստեր 

տարածե՛ք։ 

- Աշակերտներին հանձնարարե՛ք վարակի կանխարգելման միջոցների, 

փոխօգնության և նման թեմաներով պաստառներ կամ շնորհանդես պատրաստել։  

• Ընդգրկե՛ք առողջ ապրելակերպին վերաբերող համապատասխան 

տեղեկությունները այլ առարկաների բովանդակային նյութերում։  

- Բնագիտությունը կարող է անդրադառնալ վիրուսների ուսումնասիրությանը, 

հիվանդությունների փոխանցմանը և պատվաստումների կարևորությանը։ 

- Հասարակագիտությունը կարող է անդրադառնալ համավարակների 

պատմությանը, հանրային առողջության և անվտանգության 

քաղաքականությունների էվոլյուցիային,  

- Մեդիագրագիտության դասերը կարող են զարգացնել աշակերտների 

քննադատական մտածողությունը՝ ինչպես նաև՝ ակտիվ, արդյունավետ 

հաղորդակցվող անհատներին և ակտիվ քաղաքացիներին բնորոշ հատկանիշներ։  

 

Միջին դպրոցի ավագ դասարաններ 

• Անպայման լսե՛ք աշակերտների մտահոգությունները և պատասխանե՛ք նրանց 

հարցերին։ 

• Շեշտե՛ք, որ աշակերտները շատ բան կարող են անել՝ իրենց և այլոց 

անվտանգությունն ապահովելու համար ։ 
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- Ներմուծե՛ք ֆիզիկական հեռավորության հասկացությունը։ 

- Շեշտադրե՛ք առողջ կենսակերպին բնորոշ վարքագիծը, ինչպես օրինակ՝ հազալիս 

և փռշտալիս բերանը արմունկով փակելը և ձեռքերը լվանալը: 

- Քաջալերե՛ք աշակերտներին կանխել խարանը։ 

- Քննարկե՛ք այն տարբեր զգացմունքները, որոնք կարող են լինել, առաջանալ 

երեխաների մոտ կամ որոնց ականատեսը կարող են դառնալ, և բացատրե՛ք, որ 

դրանք նորմալ ապրումներ են ոչ սովորական իրավիճակում։ Խրախուսե՛ք նրանց 

արտահայտել իրենց զգացմունքները և խոսել դրանց մասին։ 

• Ընդգրկե՛ք առողջ ապրելակերպին վերաբերող համապատասխան 

տեղեկությունները այլ առարկաների բովանդակային նյութերում։  

- Բնագիտությունը կարող է անդրադառնալ վիրուսների ուսումնասիրությանը, 

հիվանդությունների փոխանցմանը և պատվաստումների կարևորությանը։ 

- Հասարակագիտությունը կարող է անդրադառնալ համավարակների 

պատմությանը, դրանց երկրորդային ազդեցություններին՝ ուսումնասիրելով, թե 

ինչպես կարող են հանրային քաղաքականությունները խթանել 

հանդուրժողականությունը և սոցիալական համախմբվածությունը։ 

• Աշակերտներին հանձնարարե՛ք այս թեմաներով նյութեր պատրաստել, 

սոցիալական մեդիայի հարթակներում միայն հավաստի լուրեր տարածել։ 

- Մեդիագրագիտության դասերը կարող են զարգացնել աշակերտների 

քննադատական, վերլուծական մտածողությունը, ինչպես նաև ակտիվ, 

արդյունավետ հաղորակցվող անհատների և ակտիվ քաղաքացիներին բնորոշ 

հատկանիշներ։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

Մաքրող նյութերի մատակարարում և օգտագրոծում․ 

առաջարկություններ 
 
Մաքրություն 

Կարևոր է դպրոցները պարբերաբար մաքրել և ախտահանել: Մաքրումը և ախտահանումը 

դպրոցներում վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ընդհանուր մոտեցման մի 

մասն է: Ստորև ներկայացված են Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնների (Centers 

fօr Disease Control) կողմից տրամադրված որոշ նկատառումներ, որոնք կօգնեն 

անձնակազմին՝ հասկանալ մաքրման, ախտահանման և սանիտարական 

միջոցառումների միջև տարբերությունները: 
 

Մաքրելու դեպքում մակերեսներից կամ առարկաների վրայից վերանում են մանրէները և 

կեղտը: Այն իրականացվում է օճառ (կամ այլ լվացող միջոց) և ջուր օգտագործելով` 

մանրէները մակերեսներից ֆիզիկապես հեռացնելու համար: Այս գործընթացը կարող է 

չոչնչացնել մանրէները, բայց դրանք հեռացնելով՝ նվազեցնում է նրանց քանակը և վարակի 

տարածման ռիսկը: 
 

Ախտահանումը ոչնչացնում է մակերեսների կամ առարկաների վրա գտնվող մանրէները: 

Ախտահանման աշխատանքները կատարվում են քիմիական նյութերի միջոցով 

մակերեսների կամ առարկաների մանրէները ոչնչացնելու համար: Այս գործընթացը 

միանշանակ չի մաքրում կեղտոտ մակերեսները կամ հեռացնում մանրէները, բայց 

մաքրելուց հետո՝ ոչնչացնելով մակերեսների վրա գտնվող մանրէները՝ կարող է 

հետագայում նվազեցնել վարակի տարածման ռիսկը: 

 

Սանիտարական միջոցառումների արդյունքում նվազում է մանրէների քանակը 

մակերեսների կամ առարկաների վրա՝ դրանք հասցնելով հանրային առողջության 

ստանդարտներով կամ նորմերով ընդունված անվտանգ մակարդակի: Այս գործընթացն 

իրականացվում է կա՛մ մաքրելով, կա՛մ ախտահանելով մակերեսները կամ առարկաները՝ 

վարակի տարածման ռիսկը նվազեցնելու համար: 

 

Օգտագործե՛ք և պահե՛ք բոլոր ապրանքները անվտանգ պայմաններում: Ուշադրություն 

դարձրե՛ք անվտանգության մասին նախազգուշացումներին և արտադրանքի պիտակների 

ցուցումներին: Մաքրող և ախտահանիչ միջոցների պիտակներում հաճախ հորդորում են 

ձեռնոցներ օգտագործել կամ աչքերը պաշտպանել: Օրինակ, սպիտակեցնող լուծույթներով 

աշխատելիս՝ ձեռքերը պաշտպանելու համար միշտ պետք է ձեռնոցներ կրել: Մի՛ խառնեք 

մաքրող միջոցները և ախտահանիչները, եթե պիտակներում չի նշվում, որ դա անվտանգ է: 

Որոշակի արտադրատեսակների (օրինակ՝ քլորի սպիտակեցնող և ամոնիակ 

պարունակող մաքրող միջոցների) համատեղումը կարող է հանգեցնել լուրջ 

վնասվածքների կամ մահվան: 
 

Որոշ ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ քլորի օգտագործումը կարող է իջեցնել 

երեխաների իմունիտետը: Քլորային լուծույթները պետք է չորանան համապատասխան 

մակերեսների վրա մինչև դրանք կդիպչեն երեխաները։ Հարկավոր է նաև պատշաճ 

կերպով ապահովել օդափոխություն: 
 

http://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm
http://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm
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Հարկավոր է, որ ուսումնական հաստատության մաքրությունն իրականացնող 

անձնակազմը՝ բուժքույրը, ուսուցիչները և այլոք, ովքեր օգտագործում են մաքրող և 

ախտահանիչ միջոցներ, կարդան և հասկանան բոլոր պիտակների հրահանգները՝ դրանց 

անվտանգ և պատշաճ օգտագործումը ապահովելու համար: Տրամադրե՛լ անվտանգության 

մասին տեղեկատվություն, կրթական հաստատության համապատասխան 

աշխատակիցների համար դասընթացներկազմակելպել: 
 

Քանի որ դպրոցները հաճախ ծառայում են որպես ինտեգրված սպասարկման 

հարթակներ, այնտեղ պետք է լինի ջուր և սանիտարահիգիենիկ մի շարք 

արտադրատեսակներ: Դրանցից շատերը պետք է ձեռք բերվեն տեղական գնումների 

միջոցով, իսկ այն, ինչը տեղական գնումների միջոցով հնարավոր չի լինել ձեռքբերել, 

նշված է աստղանշանով (*):  
 

Ոչ ֆորմալ կրթություն տրամադրող ուսումնական հաստատությունները պետք է 

առաջնահերթություն տան 1-3 կետերին: 

 

Առաջարկվող պարագաների ցանկ 
 

 Կատեգորիա Պարագայի նկարագիր Մեկնաբանություն 

1 Համայնք 
Ձեռքի օճառ, կտորը մոտ 100-110գ, 

փաթեթավորված 
 

2 
Համայնք/ 

Հիգիենա 

առնվազն 60% ալկոհոլ պարունակող 

ձեռքերի ախտահանիչ միջոց 500մլ, 

պոմպով 

 

3 Համայնք 

Հիգիենայի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն, կրթություն, 

հաղորդակցության նյութեր, ձեռքերի 

լվացման վերաբերյալ նյութեր, 

հազի և փռշտալու էթիկա, տան 

մաքրություն (պաստառներ, կպչուն 

պիտակներ, թռուցիկներ) 

 

4 Հիգիենա 
լվացարան (50-100լ տակառ ծորակով, 

փայտե / մետաղական հիմքով) 

Կարող են նաև 

օգտագործվել որպես 

լվացարաններ 

այլ բազմամարդ 

վայրերում 

(շուկաներ և այլն) 

5 Հիգիենա 

50լ ծածկով տակառ քլորի լուծույթի 

համար  

պատրաստման / պահեստավորման 

համար 

20լ դույլ ծածկով` քլորի լուծույթի 

համար  

պատրաստման / պահեստավորման 

համար 

 

6 Հիգիենա 
Մաքրման / ախտահանման 

հավաքածուներ (ախտահանիչ, 
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մաքրող միջոց, շվաբրներ, դույլեր, 

արկղեր, խոզանակներ, լատեքսային 

ձեռնոցներ, մաքրող խոզանակներ, և 

այլն) 

7 Հիգիենա Լվացքի փոշի՝ 5կգ  

8 Հիգիենա Կրաքարի փոշի  

9 Հիգիենա Կալցիումի հիպոքլորիտ 65-70% 

Օգտագործվում է 

խմելու ջուրը 

ախտահանելու 

համար  

10 Հիգիենա Հեղուկացիր (պուլվերիզատոր) 12լ 
Պայուսակի 

հեղուկացիր 20լ 

11 Հիգիենա Պայուսակի հեղուկացիր 20լ  

12 
Սանիտարական 

միջոցառումներ 

Պլաստիկ, հարթ զուքարանակոնք, 

120x80 սմ * 

Բրեզենտ, 4x5մ 

Այն դեպքում, եթե 

շտապ 

պահանջում են 

ավելի շատ 

զուգարաններ 

13 
Սանիտարական 

միջոցառումներ 
Մաքրող պոմպ 

Անհրաժեշտության 

դեպքում 

համապատասխան 

փոսի և սեպտիկ 

բաքի դատարկումն 

իրականացնելու 

համար, երբ 

բեռնատար 

ծառայությունները 

բացակայում են 

14 Ջուր 

Ջրի բաք, կոշտ, պոլիէթիլենային, 500լ 

->2000լ 

Ջրի բաք, շարժական, 1500լ * 

Անկանոն ջրային 

սպասարկում 

ունեցող 

տարածքներում ջրի 

բավարար 

պահեստավորում  

ապահովելու համար 

15 Ջուր 
20լ դույլ՝ կափարիչով և ծորակով, 

փայտե / մետաղական հիմքով 
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Պետրոս Ադամյանի 14, Երևան, +37410580174, yerevan@unicef.org 
www.unicef.am 
www.babycef.am  
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