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Սա կորոնավիրուսի նոր տեսակ է։ Այս վարակով հիվանդությունը 
առաջին անգամ գրանցվել է Չինաստանի Ուհան քաղաքում և 
անվանվել 2019թ. կորոնավիրուսային հիվանդություն կամ ՔՈՎԻԴ-19՝ 
համապատասխանաբար ՔՈ (լատ. corona` թագ), ՎԻ (լատ. virus՝ վարակ) 
և Դ (լատ. disease՝ հիվանդություն) բառերից։ ՔՈՎԻԴ-19-ը պատկանում է
սուր շնչառական հիվանդությունների (հարբուխից մինչև թոքաբորբ) 
խմբին։

Վարակը տարածվում է օդակաթիլային ճանապարհով՝ վարակված 
մարդու հետ ուղիղ շփման (հազի կամ փռշտոցի) և/կամ առարկաների 
վարակված մակերեսներին դիպչելու հետևանքով։ Առարկայի մակերեսին 
վարակը կարող է մնալ մի քանի ժամ, սակայն նույնիսկ սովորական 
ախտահանումը կարող է ոչնչացնել այն։ 

Կորոնավիրուսով վարակման ախտանշաններ կարող են լինել (բայց 
չեն սահմանափակվում) բարձր ջերմությունը, հազը, կոկորդի ցավը, 
թուլությունը, դժվարացած շնչառությունը: Դրանք նման են սովորական 
սուր շնչառական հիվանդությունների ախտանշաններին, այդ պատճառով 
էլ վարակը հաստատելու համար հատուկ թեստ պետք է հանձնել։ Հիշե՛ք, 
որ լավագույն պաշտպանությունը հիգիենայի կանոններին հետևելն է՝ 
ձեռքերը հաճախ լվանալը, հազալիս և փռշտալիս բերանը անձեռոցիկով 
փակելն ու օգտագործված անձեռոցիկն անմիջապես դեն նետելը, դիմակ 
կրելը, մինչև երկու մետր հեռավորություն պահելը։

Ի՞ՆՉ Է ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ

Ի՞նչպես է տարածվում կորոնավիրուսը

Որո՞նք են կորոնավիրուսի ախտանշանները



Անպայման դիմե՛ք բժշկի և որքան 
հնարավոր է՝ վաղ։ Եթե ձեր երեխան կամ 
դուք վարակի ախտանշաններ ունեք, ապա 
խուսափե՛ք հանրային վայրեր այցելելուց` 
աշխատավայր, դպրոց հաճախելուց, 
հանրային տրանսպորտից օգտվելուց, 
որպեսզի մյուսներին ևս չվարակեք։ 
Շարունակե՛ք երեխայի հետ միասին 
հետևել հիգիենայի կանոններին: Շարունակե՛ք 
պլանային պատվաստումները և պաշտպանե՛ք 
երեխային այլ վարակներից և մանրէներից 
առաջացող հիվանդություններից։

Ի՞նչ անել, եթե երեխայի մոտ վարակի 
ախտանշաններ կան
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Այո՛։ Կրծքի կաթի կամ կրծքով կերակրման միջոցով կորոնավիրուսի 
փոխանցման հնարավորությունը հաստատված չէ։ Վարակի 
ախտանշաններ ունեցող մայրերը անհապաղ պետք է դիմեն բժշկի և 
հետևեն նրա ցուցումներին։ Կրծքով կերակրման ժամանակ, ինչպես 
նաև երեխայի խնամքի հետ կապված ցանկացած այլ պարագայում, 
անհրաժեշտ է խստորեն հետևել հիգիենայի կանոններին՝

ամեն անգամ երեխային դիպչելուց առաջ և հետո ձեռքերը 20 
վայրկյան տևողությամբ լվացեք օճառով և հոսող մաքուր ջրով (կամ 
օգտվեք ալկոհոլային հիմքով ձեռքի ախտահանիչից), 

կերակրելու ընթացքում և երեխային խնամելիս կրե՛ք բժշկական 
դիմակ (որպես այլընտրանք կարելի է օգտվել տնային պայմաններում 
պատրաստված/ադապտացվող դիմակից): Կարևոր է՝ փոխել 
դիմակները, երբ դրանք խոնավանում են, դիմակները անմիջապես 
նետել փակ աղբամանի մեջ, կրկնակի չգործածել դիմակը, չդիպչել 
դիմակի առջևի հատվածին և այն հանել կամ քանդել հետևի կողմից,

Կորոնավիրուսով վարակված մայրը կարո՞ղ է շարունակել 
կրծքով կերակրել իր փոքրիկին
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Ցայսօր չունենք նման փաստեր, սակայն պետք է զգուշանալ։ Ընտանի 

կենդանիների հետ ամեն անգամ շփվելուց հետո լվացե՛ք ձեր ձեռքերն ու 

հետևե՛ք, որ ձեր երեխաները նույնպես լվանան իրենց ձեռքերը։ Դա ձեզ 

կպաշտպանի տարբեր մանրէներից, ինչպիսիք են, օրինակ, սալմոնելլան 

և է-կոլին, որոնք կենդանիներից կարող են փոխանցվել մարդուն։

Ընտանի կենդանիները կարո՞ղ են 
կորոնավիրուս տարածել

Այս հարցը դեռևս ուսումնասիրվում է։ Նման այլ դեպքերում, եթե վարակն 

ամբողջովին չի ոչնչացել օրգանիզմում, բուժված անձի մոտ կրկին կարող 

են ի հայտ գալ որոշ ախտանշաններ։ Դա նույնը չէ, ինչ վարակվելը, և 

կախված չէ վարակի հանդեպ իմունային համակարգի արձագանքից:

Հնարավո՞ր է երկրորդ անգամ վարակվել կորոնավիրուսով

հազալուց կամ փռշտալուց բերանը և 
քիթը փակե՛ք անձեռոցիկով (կամ 
ծալված արմունկով)՝ կաթիլների 
տարածումը կանխելու համար: 
Օգտագործելուց հետո անհրաժեշտ 
է անվտանգ ձևով դեն նետել 
անձեռոցիկները և օճառով ու հոսող 
մաքուր ջրով լվանալ ձեռքերը (կամ 
օգտվել ալկոհոլային հիմքով 
ձեռքի ախտահանիչից)։ Եթե 
մայրը իրեն թույլ է զգում, պետք 
է խրախուսել նրան կթել կրծքի կաթը և 
երեխային հրամցնել այն մաքուր բաժակով 
կամ գդալով՝ իհարկե խստորեն հետևելով 
կանխարգելման վերը նշված կանոններին։
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Պատվաստումներն այսօր ավելի կենսական նշանակություն ունեն, քան 
երբևէ։ Բայց կշեռքի մեկ նժարին պետք է դնենք պատվաստումների 
խիստ կարևորությունը, իսկ մյուսին՝ այն լուրջ առողջապահական 
ճգնաժամը, որին բախվել ենք։ Եվ որպես այդ ճգնաժամի արձագանքի 
մաս՝ կառավարությունները, հաշվի 
առնելով վարակի հետագա տարածման 
կանխարգելումը, կարիքները պետք է 
սահմանեն ըստ առաջնահերթության։ 
Ծնողները պետք է հետևեն 
իրենց երկրի կառավարության 
որոշումներին և հնարավորության 
դեպքում շարունակեն 
պատվաստել երեխաներին՝ 
բնականաբար խստորեն հետևելով 
կանխարգելման, այդ թվում՝ 
ֆիզիկական հեռավորություն 
պահելու կանոններին։ 
Պատավաստումների կատարման/
այդ պահին չկատարելու վերաբերյալ կան 
հստակ ցուցումներ, որոնք են՝

կորոնավիրուսով հիվանդների 
պատվաստումներն իրականացվում 
են կլինիկական երևույթների բացակայության դեպքում, 
և եթե առկա է բացասական արդյունքով երկու լաբորատոր 
հետազոտություն՝ 24 ժամ ընդմիջումով, եթե չկա լաբորատոր 
հետազոտություն իրականացնելու հնարավորություն, ապա 
կլինիկական երևույթների բացակայությունից 14 օր հետո:

կորոնավիրուսով հիվանդի հետ շփված անձանց պատվաստումներն 
իրականացվում են, եթե վերջին շփումից հետո անցել է 14 օր և 
շփված անձի մոտ չի դիտվել որևէ կլինիկական երևույթ:

Ինչպես պատվաստել երեխաներին 
կորոնավիրուսի ժամանակ
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Շնչառական վարակները, օրինակ՝ 
կորոնավիրուսը, տարածվում են, երբ 
վարակակիր լորձը կամ կաթիլներն աչքերի, 
քթի կամ կոկորդի միջոցով թափանցում են 
օրգանիզմ։ Հաճախ վարակը փոխանցվում 
է հենց ձեռքերի միջոցով։ Համաճարակի 
ժամանակ վարակի տարածումը կանխելու 
համար ամենամատչելի, ամենահեշտ և 
ամենակարևոր եղանակներից մեկը ձեռքերը 
օճառով հաճախ լվանալն է։ Վարակի բոլոր 
հետքերը ձեռքերի վրայից վերացնելու համար 
դրանք արագորեն շփելն ու ողողելը չեն օգնի։

ՁԵՌՔԵՐԸ ԼՎԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Թրջե՛ք ձեռքերը 
հոսող ջրով։

Քայլ 1-ին.

Միահյուսված մատներով 
աջ ափով շփե՛ք ձախ 

ձեռքի արտաքին 
մակերեսը և հակառակը։

Քայլ 4-րդ.Քայլ 2-րդ.

Թաց ձեռքերին 
բավականաչափ 

օճա՛ռ քսեք։

Քայլ 2-րդ.Քայլ 3-րդ.

Ձեռքերի ափերը 
շփե՛ք իրար։

Ահա ձեռքերը 

լվանալու

ամենաարդյունավետ 

եղանակը 

քայլ առ քայլ

Ո՛չ, ձեռքերը կարող եք լվանալ ցանկացած 
ջերմաստիճանի ջրով։ Թե՛ տաք ջուրը, թե՛ սառը 
ջուրը հավասարապես արդյունավետ են մանրէներն 
ու վարակները ոչնչացնելու համար, իհարկե միայն 
այն պարագայում, երբ օճառ է օգտագործվում։

Ձեռքերը լվանալիս արդյոք 
անհրաժե՞շտ է տաք ջուր օգտագործել
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Միահյուսված 
մատներով ձեռքերի 
ափերը շփե՛ք իրար։

Քայլ 5-րդ.

Խաչե՛ք մատներն ու 
առանց առանձնացնելու

 շփե՛ք ափերը։

Քայլ 6-րդ.

Պտտաձև շարժումներով 
աջ ափով շփե՛ք ձախ 
ձեռքի բթամատը և 

հակառակը:

Քայլ 7-րդ.

Աջ ձեռքի միահյուսված 
մատներով պտտաձև 

ու հետ ու առաջ
 շարժումներով շփե՛ք 

ձախ ձեռքի ափը և 
հակառակը։

Քայլ 8-րդ.

Լավ ողողե՛ք 
ձեռքերը 

հոսող ջրով։

Քայլ 9-րդ.

Չորացրե՛ք ձեռքերը 
մաքուր, չոր կամ 

մեկանգամյա 
օգտագործման
 թղթե սրբիչով։

Քայլ 10-րդ.
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ի՞նչ պետք է իմանան ծնողներըԿորոնավիրուս.

Փռշտալիս և հազալիս ցուցաբերե՛ք 
պատշաճ վարվելակերպ, այն է՝ 
փակե՛ք բերանը անձեռոցիկով 
կամ արմունկով, անմիջապես դե՛ն 
նետեք օգտագործած անձեռոցիկը 
և լվացե՛ք ձեռքերը։ Խուսափե՛ք 
դեմքին դիպչելուց (բերան, աչքեր, քիթ)։ 
Միմյանց մի՛ դիպեք, խուսափե՛ք 
մարդկանց գրկախառնվելուց, 
ձեռքով բարևելուց, համբուրելուց, 
ինչպես նաև նույն սննդից, սպասքից և 
սրբիչներից օգտվելուց։ Խուսափե՛ք հարբուխով 
հիվանդ մարդկանց հետ շփվելուց։ Դիմե՛ք 
բժշկի, եթե դուք կամ ձեր երեխան ջերմություն, 
հազ կամ շնչառական դժվարություններ ունեք։ 
Անմիջապես մաքրե՛ք այն առարկաների մակերեսները, որոնց վրա կարող 
է հայտնվել վարակը, հատկապես հանրային վայրերում։

Ընդհանուր առմամբ, թե՛ օճառով լվանալը, թե՛ ախտահանիչ միջոցներ 
օգտագործելը հավասարապես օգտակար են հիմնական մանրէներն ու 
ախտածինները ոչնչացնելու համար, եթե դրանք ճիշտ են օգտագործվում։ 
Դրսում հաճախ ավելի հարմար է օգտագործել ախտահանիչ նյութեր, 
սակայն դրանք կարող են թանկ լինել կամ հասանելի չլինել արտակարգ 
իրավիճակների ժամանակ։ Բացի դրանից՝ հարկ է իմանալ, որ ալկոհոլ 
պարունակող ախտահանիչ միջոցները ոչնչացնում են կորոնավիրուսը, 
բայց չեն ոչնչացնում այլ մանրէներ և վարակներ, օրինակ՝ նորովիրուսը 
կամ ռոտավիրուսը։

Էլ ինչպե՞ս կարող եմ օգնել 
վարակի տարածումը կանխելուն

Ի՞նչն է ավելի արդյունավետ՝ ձեռքերը լվանա՞լ, 
թե՞ մաքրել ախտահանիչ միջոցով
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Երբ դիմակը խոնավանում է, 
փոխարինե՛ք այն նորով: 

Մեկանգամյա օգտագործման 
դիմակները կրկնակի 

մի՛ օգտագործեք:

Դիմակը հանե՛ք կապերից
(մի՛ դիպեք դիմակի առջևի 

մասին) ¨ անմիջապես 
գցե՛ք այն փակ կափարիչով 

աղբամանը:

Դիմակը կրելուց առաջ ձեռքերը 
լվացե՛ք օճառով կամ մաքրե՛ք

 ալկոհոլային հիմքով 
ախտահանիչով։ 

Դիմակը կրելուց հետո լվացե՛ք 
ձեռքերը օճառով կամ մաքրե՛ք

 ալկոհոլային հիմքով 
ախտահանիչով։ 

Ծածկե՛ք բերանը և քիթը 
դիմակով և համոզվե՛ք, 
որ այն անթափանցելի 

(հերմետիկ) հպվել է դեմքին։ 

Խուսափե՛ք դիմակին դիպչելուց 
այն կրելու ընթացքում, իսկ եթե 

դիպել եք, լվացե՛ք ձեռքերը 
օճառով կամ մաքրե՛ք 
ալկոհոլային հիմքով

 ախտահանիչով:

ԻՆՉՊԵՍ ՃԻՇՏ ԿՐԵԼ ԵՎ ՀԵՌԱՑՆԵԼ ԴԻՄԱԿԸ
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ի՞նչ պետք է իմանան ծնողներըԿորոնավիրուս.

Այս օրերին, երբ մենք մեկուսացել ենք մեր տներում, առօրյա 
գործողությունները սահմանափակվել են միայն տնային գործերով։ 
Ֆիզիկական ակտիվության այս հանկարծակի ու երկարատև 
բացակայությունը մեր առողջության վրա կարող է վնասակար 
ազդեցություն թողնել։ Սա կարող է հանգեցնել երեխաների գիրացման, 
իսկ նրանց արդեն իսկ ձեռք բերած հմտությունները կարող են կորսվել։ 
Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության՝ 
երեխաները պետք է մարզվեն օրական առնվազն մեկ ժամ։ Նրանք կարող 
են զբաղվել ֆիզիկական ակտիվության ցանկացած տեսակով՝ խաղ, յոգա, 
աստիճաններով վերուվար անել, զբոսանք և այլն։ Վարժությունները 
պետք է հարմարեցվեն նրանց առողջական վիճակին։ Նախքան նոր 
վարժություններ կիրառելը ծնողները պետք է խորհրդակցեն մասնագետի 
հետ։ Հիշե՛ք՝ մարզվելու սովորությունը ճանապարհ է հարթում առողջ 
մարմին և սթափ միտք ունենալու համար։

ՄԱՐԶՈՒՄՆԵՐ 

Հիգիենայի կանոնները պահելը, հատկապես զարգացման կամ 
վարքագծային խնդիրներ ունեցող երեխաների համար, այնքան էլ հեշտ չէ։ 
Երեխաները տարբեր առարկաների և մակերեսների դիպչելու բնածին 
հակում ունեն՝ իհարկե, չմտահոգվելով դրանց մաքրության մասին։ 
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իմունային համակարգը կարող է 
ավելի թույլ լինել, ինչը մի քանի անգամ ավելացնում է վարակվելու 
հավանականությունը: Հետևաբար լրացուցիչ խնամք է անհրաժեշտ:

ՄԱՔՐՈՒԹՅՈՒՆ 
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Բավարար քունը շատ կարևոր է 
երեխաների համար։ Այդ 
պատճառով մենք պետք 
է վերահսկենք, թե որքան 
ժամանակ են նրանք անցկացնում 
էկրանների առջև, հատկապես 
գիշերը։ Երեխաներին ամեն 
օր պետք է արթնացնել նույն 
ժամին, ինչը հեշտությամբ 
կարելի է անել զարթուցիչի 
օգնությամբ։ Եթե այս 
ռեժիմը ճիշտ չի պահպանվում, ապա 
դպրոցների կամ մասնագիտական 
ուսումնական կենտրոնների վերաբացումից 
հետո երեխաներին դժվար կլինի և երկար 
ժամանակ կպահանջվի՝ վերադառնալու 
նախկին ռեժիմին։

ՔՈՒՆ

Ոմանք կարծում են, որ երեխաներին, այդ թվում հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաներին, չպետք է ներգրավել տնային գործերում։ Սակայն 

հարկ է նշել, որ պարտականությունները, որ վստահում եք երեխաներին, 

և աշխատանքը, որ նրանք կատարում են, կարող են նպաստել նրանց 

բնավորության ձևավորմանն ու օգնել զարգացնելու նրանց ինքնությունը։

Նախ կարելի է տալ փոքրիկ հանձնարարություններ. օրինակ՝ ծալել 

իրենց հագուստը, ջրել բույսերը, մաքուր և կոկիկ պահել իրենց իրերը, 

սենյակը, ճաշելուց հետո հավաքել սեղանը։ Այս ամենը կօգնի նրանց 

մեջ պատասխանատվություն ձևավորելու։ Փոքր առաջադրանքները, 

որ մեծահասակները կարող են վստահել երեխաներին, նրանց ավելի 

պատասխանատու և ինքնուրույն կդարձնեն:

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
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ի՞նչ պետք է իմանան ծնողներըԿորոնավիրուս.

Ազատ տեղաշարժվելու 
սահմանափակումները 
կարելի է դիտարկել որպես 
միասին ժամանակ անցկացնելու 
հնարավորություն։ Լավ 
զբաղմունք են ձայնագրություններ 
լսելը, տեսանյութեր 
դիտելը: Հեռուստացույցը, 
հեռախոսային խաղերը, 
յութուբյան տեսանյութերը 
տեղ են գրավել բոլորիս, նաև 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
կյանքում։ Այս ամենին պետք է որոշակի 
ժամանակ հատկացնել։ Էկրանի առջև 
երկար ժամանակ անցկացնելը կարող է բացասական ազդեցություն 
թողնել երեխաների վրա՝ թուլացնելով նրանց մինչ այդ ձեռք բերած 
կարողությունները։ Երբ երեխան վատ վարքագծի որոշ դրսևորումներ 
է ունենում, չպետք է նրան խրախուսել։ (Ի դեպ, գրքույկի վերջում 
երեխաների համար գունավորելու պատկերներ կան)։

Ազատ տեղաշարժվելու սահմանափակումներն ու ժամանակը, որ ունենք 
այս ընթացքում, կարող են դիտարկվել որպես նոր հմտություններ ձեռք 
բերելու հնարավորություն: Օրինակ՝ երեխաներին կարելի է սովորեցնել 
խոզանակել ատամները, սանրել մազերը, կապել կոշիկների կապիչները, 
գունազարդել նկարներ, հոգ տանել բույսերի մասին, լվանալ ձեռքերն 
ու ոտքերը։ Պետք է շարունակել կապ պահպանել համապատասխան 
մասնագետի (հոգեբան, հոգեբույժ, լոգոպեդ, հատուկ մանկավարժ) հետ, 
եթե երեխայի հետ մինչ այդ նման աշխատանք տարվում էր։ Երեխաների 
հետ աշխատելու համար կարելի է օգտվել նաև համացանցում առկա 
նյութերից։

ԶԲԱՂՄՈՒՆՔ 

ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆՈՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
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ԻՆՉՊԵՍ ԵՎ ԻՆՉ ԽՈՍԵԼ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԵՏ 
ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԻ ՄԱՍԻՆ

Կորոնավիրուսի վերաբերյալ հավաստի և ոչ այնքան հավաստի 
տեղեկություններն այնքան շատ են, որ խուճապի մատնվելը շատ հեշտ է։ 
Պետք է հասկանանք, որ երեխաները նույնպես կարող են ջղային և տխուր 
լինել, քանի որ նրանց համար դժվար է հասկանալ այն, ինչ լսում ու 
տեսնում են հեռուստացույցով, համացանցում կամ իրենց շրջապատում։ 
Մտերմիկ զրուցե՛ք ձեր երեխաների հետ ու ինքնե՛րդ բացատրեք նրանց, 
թե ինչ իրավիճակ է տիրում, ինչպես նրանք կարող են հարմարվել դրան և, 
ինչու ոչ, ինչպես իրենք կարող են օգնել մյուսներին։

Իրավիճակի մասին սկսե՛ք խոսել ձեր 
երեխաների հետ։ Պարզե՛ք, թե նրանք 
ինչ գիտեն։ Եթե շատ փոքր են ու 
ոչինչ չեն լսել վարակի մասին, կարող 
եք նույնիսկ մանրամասներ չպատմել, 
պարզապես հիշեցրե՛ք նրանց 
հիգիենայի կանոններին հետևելու 
կարևորության մասին։ Անվտանգ ու 
հանգիստ միջավա՛յր ապահովեք 
ձեր երեխաների համար, որպեսզի 
նրանք կարողանան խոսել։ 
Նկարելը, պատմություններ պատմելը և 
նրանց հետ այլ գործողությունները կարող 
են օգնել երեխաների հետ զրույցի ընթացքում։ 
Ամենակարևորը նրանց անհանգստություններին 
լուրջ վերաբերվելն է։ Հավաստիացրե՛ք նրանց, 
որ այսպիսի բաներից վախենալը բնական է։ Երեխաները պետք 
է տեսնեն, որ դուք իրենց ուշադիր լսում եք։ Նրանք պետք է իմանան, որ 
միշտ կարող են վստահել ձեզ կամ իրենց ուսուցչին և խոսել ամեն ինչի 
մասին։

Հարցեր տվեք և լսեք երեխաներին
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Ճշմարտությունը պատմե՛ք երեխային հասկանալի լեզվով։ Երեխաները 
տիրող իրավիճակի մասին տեղեկացված լինելու իրավունք ունեն։ 
Իսկ մեծահասակները պետք ¿ նրանց համար ապահովել անվտանգ 
և անկաշկանդ միջավայր։ Փորձե՛ք երեխաների հետ իրենց լեզվով 
խոսել, հետևե՛ք նրանց արձագանքին և հաշվի՛ առեք նրանց 
զգացմունքները։ Եթե չեք կարող պատասխանել նրանց հարցերին, 
մի՛ հորինեք։ Այս հնարավորությունը բաց մի՛ թողեք և երեխայի հետ 
միասին փորձե՛ք գտնել պատասխանը։ Որպես տեղեկատվության 
աղբյուր՝ օգտագործե՛ք  ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի (unicef.am), ԱՀԿ-ի (who.int) և 
Հայաստանի առողջապահության նախարարության (moh.am), ՀՀ ԱՆ 
հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն  
(ncdc.am) կորոնավիրուսի մասին պաշտոնական տեղեկատվության 
կայք¿ջերը։ Թեմայի հետ կապված այլ օգտակար տեղեկատվություն 
կարող եք գտնել նաև  Բեյբիսեֆի (babycef.am) կայք¿ջում: Առիթը բաց մի՛ 
թողեք երեխային բացատրելու, որ համացանցում շատ տեղեկություններ 
կան, որոնց չի կարելի վստահել և հավատալ։ Օրգանիզմում, բուժված 
անձի մոտ կրկին կարող են ի հայտ գալ որոշ ախտանշաններ։ Դա 
նույնը չ¿, ինչ վարակվելը, և կախված չ¿ վարակի հանդեպ իմունային 
համակարգի արձագանքից:

Երեխային կորոնավիրուսից և այլ վարակներից պաշտպանելու 
լավագույն տարբերակը նրան խրախուսելն ¿, որ ձեռքերը հաճախ լվանա։ 
Պարտադիր չ¿ վախեցնող ու ահաբեկող տեղեկություններ հաղորդել 
նրան։ Կարող եք նաև երեխաներին ցույց տալ, թե ինչպես ¿ պետք փակել 
բերանը, երբ նրանք փռշտում կամ հազում են։ Բացատրե՛ք նրանց, որ 
հիվանդության ախտանշաններն ունեցող մարդկանց չպետք ¿ շատ 
մոտենալ, և եթե իրենց լավ չեն զգում՝ ջերմություն ունեն, հազում են կամ 
շնչառական դժվարություններ ունեն, անմիջապես ձեզ տեղեկացնեն այդ 
մասին։

Անկե՛ղծ եղեք

Ոչ միայն պատմե՛ք, այլև ցո՛ւյց տվեք երեխային, 
թե ինչպես պաշտպանվել վարակից

http://unicef.am
http://who.int
http://moh.am
http://ncdc.am
http://ncdc.am
http://babycef.am
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Դուք կարող եք ձեր երեխաների մասին հոգ տանել, եթե ինքներդ լավ 

վիճակում եք։ Նրանք հետևում են, թե դուք ինչպես եք արձագանքում 

լուրերին։ Նրանք պետք է տեսնեն, որ դուք 

հանգիստ եք և ամեն ինչ վերահսկում եք։ 

Եթե դուք ջղային եք ու հիասթափված, 

ժամանա՛կ գտեք հենց ձեզ 

համար և խորհո՛ւրդ հարցրեք ձեր 

ընկերներից, ծանոթներից։ 

Ժամանա՛կ հատկացրեք 

ձեր հանգստի, 

վերականգնվելու և 

լիցքաթափվելու համար:

Կարևոր է, որ խոսակցության 

վերջում երեխան ավելի հանգիստ 

լինի և ոչ մի դեպքում չլարվի։ 

Երբ արդեն մոտենում եք զրույցի 

ավարտին, հետևե՛ք նրա շարժուձևին, 

շնչառությանը, ձայնի տոնայնությանը։ 

Հիշեցրե՛ք երեխային, որ դուք միշտ 

պատրաստ եք զրուցելու նրա հետ թեկուզ և ամենաբարդ խնդիրների 

մասին։ Հիշեցրե՛ք, որ ձեզ համար կարևոր է նրանց կարծիքը իմանալը, և 

երբ որևէ միտք նրանց հանգիստ չի տալիս, կարող են անկեղծ խոսել ձեզ 

հետ:

Ձեր մասին նույնպես հո՛գ տարեք

Ինչպես ավարտել 
զրույցը
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Դա կարող է տևել թեկուզ 20 րոպե, բայց կարևոր է, որ ամեն օր նույն 
ժամին լինի, որպեսզի երեխաները և դեռահասները սպասեն այդ ժամին։

Երեխային ընտրության հնարավորություն տալով՝ դուք նպաստում եք 
նրա ազատ կամքի ձևավորմանը։ Եթե նույնիսկ նրանք մի այնպիսի բան 
են ընտրում, որը հակասում է, օրինակ, ֆիզիկական հեռավորության 
կանոնին, որ պետք է պահպանվի կորոնավիրուսի ժամանակ, 
օգտագործե՛ք առիթը և խոսե՛ք դրա մասին։

Ժամանա՛կ գտեք միմյանց համար

Հարցրե՛ք ձեր երեխայի կարծիքը

Կորոնավիրուսը ամբողջ աշխարհում բոլոր ընտանիքների կյանքը 
տակնուվրա է արել։ Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի խորհուրդ, թե 
ինչպես հարմարվել այս նոր §սովորական¦ կյանքին։

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԾՆՈՂՆԵՐԸ ԵՎ 
ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԸ ԴԻՄԱԿԱՅԵԼ ՔՈՎԻԴ-19-ԻՆ

Կրկնօրինակե՛ք նրանց դեմքի 
արտահայտությունը և ձայները։ 

Երգե՛ք նրանց հետ՝ նվագակցելով 
խոհանոցային պարագաներով: 

Բաժակներով կամ տուփերով 
բո՛ւրգ կառուցեք։ 

Հեքիա՛թ պատմեք, գունավոր 
նկարնե՛ր ցույց տվեք։

Մի քանի խորհուրդ 
ամենափոքրիկների համար
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Գրքե՛ր կարդացեք։ 

Կարճ զբոսանքի՛ դուրս եկեք տան մոտակայքում։

Երգե՛ք նրանց հետ, պարե՛ք, նկարե՛ք, ներկե՛ք։ 

Միասին ճա՛շ պատրաստեք, տնային գործերը միասի՛ն արեք՝ 
դրանք խաղի վերածելով։ 

Օգնե՛ք նրանց՝ կատարելու տնային աշխատանքները, եթե 
արդեն դպրոց են հաճախում։

Մի քանի խորհուրդ երկու տարեկանից 
բարձր երեխաների համար

Զրուցե՛ք այն ամենի մասին, ինչ նրանք սիրում են՝ երաժշտության, 
պարի, հայտնի անձանց, ընկերների։ 

Միասին զբոսնե՛ք։ 

Միասին մարզվե՛ք նրա սիրած երաժշտության ներքո։ 

Անջատե՛ք հեռուստացույցն ու հեռախոսը: 

Զրուցե՛ք նրանց անհանգստացնող թեմաների մասին, լսե՛ք նրանց 
կարծիքը և մի՛ մոռացեք մի քիչ էլ §ջրիկանալ¦:

Մի քանի խորհուրդ 
դեռահասների համար
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Իհարկե դժվար է լավատես լինել, երբ երեխաների պահվածքը ձեզ 
հուսահատեցնում է։ Այս դեպքում հաճախ դիմում ենք §Մի՛ արա¦ կամ 
նման արտահայտությունների օգնությանը։ Բայց հիշե՛ք, որ երեխաներն 
ավելի հակված են լսելու կատարել դրական խնդրանքը, 
քան բացասականը, ու սիրում են, երբ նրանց առատորեն գովում ենք լավ 
արարքի համար։

Լավատե՛ս եղեք

Ամեն ինչ կախված է մոտեցումից։ Դրական բառե՛ր օգտագործեք։ §Մի՛ 
թափիր իրերդ¦ ասելու փոխարեն կարող եք ասել՝ §Խնդրում եմ իրերդ 
դասավորի՛ր¦։ Երեխայի վրա գոռալը ձեզ և նրան ավելի ջղային կդարձնի։ 
Նրանց ուշադրությունը կգրավեք, եթե նրանց հետ հանգիստ խոսեք։

Նրանց բացատրե՛ք, թե ինչպիսի վարք եք
ցանկանում տեսնել

Լավ պահվածքի համար երեխաներին գովե՛ք։ Գուցե ցույց չտան, սակայն 
հաջորդիվ կփորձեն կրկնել լավ վարքը։ Նրանք կզգան, որ դուք նկատում 
ու կարևորում եք դա։

Գովե՛ք ձեր երեխային լավ վարքի համար

Արդյոք ձեր երեխան կարո՞ղ է անել այն, ինչ ակնկալում եք նրանից։ 
Երեխան չի կարող ամբողջ օրը տանը լուռ մնալ, բայց կարող է 15 րոպե 
լռել և չխանգարել ձեզ, երբ դուք խոսում եք որևէ մեկի հետ։

Իրատե՛ս եղեք
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Հատկապես դեռահասները պետք է շարունակեն շփվել իրենց ընկերների 
հետ։ Օգնե՛ք նրանց՝ ֆիզիկական ցանցերի կամ հաղորդակցության այլ 
ապահով միջոցներով կապ հաստատելու միմյանց հետ։

Կորոնավիրուսը տակնուվրա է արել բոլորիս կենսակերպը։ Բոլորիս 
համար էլ դժվար է։ Նոր ռեժիմ ձևավորելը անշուշտ կօգնի հաղթահարելու 
դժվարությունները։ Հստակ ժամե՛ր սահմանեք։ Այնպիսի ռեժիմ կազմե՛ք 
ձեր և ձեր երեխայի համար, որն իր մեջ կներառի նաև ազատ ժամանակ։ 
Սա երեխաներին կօգնի ավելի հանգիստ զգալու և ավելի լավ վարք 
դրսևորելու։ Չմոռանաք օրվա ռեժիմի մեջ ֆիզիկական վարժություններ 
ներառել։ Սա կօգնի հաղթահարելու սթրեսը և տունը դրական էներգիայով 
կլցնի։

Երեխային օգնե՛ք կապ պահպանել ընկերների հետ

Օրվա նոր ռեժի՛մ կազմեք

Ձեռքերը լվանալը և հիգիենային հետևելը ուրախ ժամանցի վերածե՛ք։ 
Քսան վայրկյանանոց ե՛րգ հորինեք ձեռքերը լվանալու մասին։ Ձեռքերը 
հաճախ լվանալու համար երեխաներին գովե՛ք կամ մրցանակնե՛ր 
հանձնեք։ §Ով ամենաքիչը կարող է դիպչել իր դեմքին¦ պահանջը 
մրցույթի՛ վերածեք։

Լսե՛ք երեխաների առաջարկություններն ու լո՛ւրջ 
վերաբերվեք դրանց

Եթե ինքներդ եք հետևում հեռավորություն պահելու և հիգիենայի 
կանոններին, մյուսների, հատկապես հիվանդ ու խոցելի անձանց 
հանդեպ հարգալից եղեք, ձեր երեխաները նույնպես այդպիսին կլինեն։ 
Յուրաքանչյուր օրվա վերջում մեկ րոպե հատկացրե՛ք ու տածե՛ք անցնող 
օրվա մասին։ Հիշեցրե՛ք երեխային օրվա ընթացքում պատահած մի 
դրական կամ ուրախ բանի մասին։ Ինքներդ ձեզ գովե՛ք ձեր աշխատանքի 
համար։ Հավատացե՛ք, դուք հերոս եք։

Դուք օրինակ եք ծառայում ձեր երեխայի համար
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Բոլոր երեխաներն էլ երբեմն վատ պահվածք են դրսևորում։ Նորմալ է, 
եթե նրանք հոգնած են լինում, վախեցած են կամ ցանկանում են անկախ 
և ինքնուրույն լինել։ Հասկանալի է, որ այս վիճակը և անընդհատ տանը 
լինելը կարող են սպառել բոլորիս համբերությունը։

Երբ տեսնում եք, որ մի փոքր էլ, և երեխան կսկսի իրեն §վատ պահել¦, 
անմիջապես շեղե՛ք նրա ուշադրությունը և նրա էներգիան այլ տեղ՝ 
ինչ-որ լավ բան անելու վրա ուղղե՛ք։ Երբ երեխան սկսում է այդքան էլ լավ 
չպահել իրեն, փորձե՛ք կանխել և նրան իրեն հաճելի մեկ այլ զբաղմո՛ւնք 
առաջարկեք։

Երբ զգում եք, որ մի փոքր էլ, ու կսկսեք գոռալ երեխայի վրա, սպասե՛ք 10 

վայրկյան։ Ընդամենը 5 անգամ խորը շնչե՛ք և արտաշնչե՛ք։ Սա անշուշտ 

ավելի արդյունավետ է, քան ուղղակի գոռալը։ Բոլորն են հայտնվել 

սթրեսային վիճակում։ Բայց պետք է հոգ տանեք նաև ձեր մասին, որպեսզի 

կարողանաք աջակցել ձեր երեխաներին։

Վատ պահվածքը նորմալ է

Էներգիան ա՛յլ բանի վրա ծախսեք

Սպասե՛ք

Միլիոնավոր մարդիկ նույն վախերն ունեն այսօր։ Ձեր շրջապատում գտե՛ք 
մեկին, որի հետ կարող եք խոսել ձեր ապրումների մասին։ Լսե՛ք նրանց։ 
Սոցիալական ցանցերում խուսափե՛ք խիստ բացասական և խուճապի 
տեղիք տվող լուրեր կարդալուց։

Դուք մենակ չեք
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Բոլորիս է սա պետք։ Երբ ձեր երեխաներն արդեն քնել են, արե՛ք այն, ինչ 
ձեզ հանգստացնում է կամ ուրախացնում։ Կազմե՛ք գործողությունների 
ցանկ, որ սովորաբար սիրում եք անել։ Դուք արժանի եք դրան։

Քայլ 1:

Հարմար նստե՛ք, ոտքերը դրե՛ք
հատակին, ձեռքերը՝ ծնկներին։

Փակե՛ք ձեր աչքերը և զգացե՛ք, 
թե հանգստությունն ինչպես է 
պարուրում ձեզ։

Քայլ 2:

Միտք, զգացմունք, մարմին։

Ինչի՞ մասին եք հիմա մտածում։

Ձեր մտածմունքները դրակա՞ն են, 
թե՞ բացասական։

Իսկ հույզե՞րը. ուրա՞խ են, թե՞ ոչ 
այնքան։

Ի՞նչ եք զգում։ Կա՞ ինչ-որ բան, որ 
վնասում կամ ճնշում է ձեզ։

Քայլ 3:

Կենտրոնացե՛ք ձեր շնչառության 
վրա։

Լսե՛ք ձեր շնչառությունը։ Կարող 
եք ձեռքերը դնել ստամոքսի վրա և 
զգալ, թե ինչպես է այն ամեն շնչի 
հետ իջնում ու բարձրանում։

Կարող եք ինքներդ ձեզ ասել. §Ես 
լավ եմ, անկախ ամեն ինչից՝ ես լավ 
եմ¦:

Որոշ ժամանակ շարունակե՛ք խորը
շնչել և հետևել ձեր շնչառությանը։

Քայլ 4:

Վերադառնում ենք մեկնակետին։

Ինչպե՞ս եք զգում հիմա։

Լսե՛ք սենյակի ձայները։

Քայլ 5:

Դիտարկում։

Մտածե՛ք՝ արդյոք սա ձեզ օգնեց։ 
Երբ պատրաստ եք, բացե՛ք ձեր 
աչքերը։

Լսե՛ք ձեր երեխաներին։ Լսե՛ք, երբ 
պատմում են, թե ինչպես են իրենց 
զգում, ու փորձե՛ք օգնել նրանց։

Դադար առնելը նույնպես 
օգտակար է, հատկապես, 
երբ զգում եք, որ երեխան ձեզ 
նյարդայնացնում է կամ սխալ բան 
է անում։ Նույնիսկ մի քանի անգամ 
խորը շունչ քաշելը կարող է օգնել։

Մեդիտացիա կարող եք անել նաև 
երեխաների հետ։

Դադա՛ր առեք
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ԻՆՔՆԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՕՐԵՐԻՆ ՀԵՇՏ, ՄԱՏՉԵԼԻ 
ԵՎ ԱՌՈՂՋ ՍՆՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

Թարմ բանջարեղեն գնելը կարող է դյուրին չլինել ինքնամեկուսացման 

օրերին, հատկապես, երբ ծնողներին խորհուրդ է տրվում սահմանափակել 

տնից դուրս գալը։ Բայց կարևոր է, որ երեխաների սննդակարգը հագեցած 

լինի մրգով ու բանջարեղենով։ Եվ եթե հնարավորություն ունեք թարմ 

սննդամթերք գնելու, գնե՛ք առանց հապաղելու։ Միրգն ու բանջարեղենը 

թարմ վիճակում ուտելուց բացի կարող եք նաև սառեցնել, որպեսզի 

պահպանվեն համնուհոտը և սննդարար նյութերը։ Թարմ բանջարեղենով 

արգանակներն ու այլ կերակուրները մեծ բաժիններո՛վ պատրաստեք։ 

Պատրաստի վիճակում դրանք հատկապես սառցարանում ավելի երկար 

կմնան և կարող են օգտագործվել նաև նոր ուտեստներ պատրաստելիս։ 

Կարելի է նաև սառեցնել պատրաստի ուտեստները և ուտելուց առաջ 

արագ տաքացնել։

Սեզոնային թարմ միրգ և բանջարեղե՛ն օգտագործեք

Միշտ էլ նախընտրելի է թարմ սննդամթերքը։ Բայց երբ այն հասանելի 

չէ, կարող եք փոխարինել այլ տարբերակներով: Պահածոյացված յուղոտ 

ձուկը, օրինակ՝ սարդինա ձուկը, սկումբրիան, սաղմոնը, հարուստ են 

սպիտակուցներով, օմեգա 3 ճարպաթթուներով և մի շարք վիտամիններով 

և հանքանյութերով։ Սրանք կարելի է օգտագործել նաև սենդվիչներ, 

աղցաններ կամ մակարոնեղենով ուտեստներ պատրաստելիս։ 

Հատիկավորները (լոբին, ոսպը, դեղին ոլոռը, բրինձը, կուսկուսը կամ 

քինոան), ընդեղենն ու ձավարեղենը ևս համեղ են, հագեցնող և կարելի է 

երկար պահել։ Կաթով կամ ջրով պատրաստված վարսակը նախաճաշի 

հրաշալի տարբերակ է, կարելի է ուտել մածունով կամ յոգուրտով, 

մրգերով կամ չամիչով։

Երբ ձեռքի տակ չկան թարմ միրգ և բանջարեղեն, 
օգտագործե՛ք չրեր կամ պահածոյացված տարբերակներ
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Երեխաները օրվա ընթացքում հաճախ սիրում են ուտել մեկ-երկու 
խորտիկ։ Նրանց քաղցրավենիք կամ աղի խորտիկներ տալու փոխարեն 
առաջարկե՛ք պանիր, մածուն, ձու, միրգ կամ չորամրգեր։ Սրանք ավելի 
սննդարար են, հագեցնող և կօգնեն երեխայի մեջ ձևավորելու 
ճիշտ սնվելու սովորույթ ողջ կյանքի համար։

Առողջարար խորտիկների պաշա՛ր ունեցեք

Խուսափե՛ք վերամշակված սննդատեսակներ գնելուց։ 
Պատրաստի կամ փաթեթավորված խորտիկները 
և քաղցրավենիքը հաճախ մեծ քանակությամբ 
ճարպ, շաքար և աղ են պարունակում։ Եթե, 
այնուամենայնիվ, վերամշակված սննդամթերք 
եք գնում, ուշադրությո՛ւն դարձրեք պիտակին 
և փորձե՛ք ընտրել այնպիսի տարբերակներ, 
որտեղ այս բաղադրիչների քանակությունը փոքր է։

Փորձե՛ք սահմանափակել նաև շաքար պարունակող 
ըմպելիքները։ Փոխարենը շատ ջո՛ւր խմեք։ Ջրի մեջ 
կտրտած միրգ, լիմոն կամ վարունգ ավելացնելը կարող է 
այն ավելի հաճելի դարձնել:

Միասին ճաշ պատրաստելն ու ուտելը ընտանեկան հարաբերություններն 
ամրապնդելու, առողջ ապրելակերպ ձևավորելու հրաշալի տարբերակ 
է։ Ներգրավե՛ք ձեր երեխաներին սննդի պատրաստման գործում, երբ 
հնարավոր է։ Փոքրիկները կարող են օգնել ափսեները լվանալու, իրերը 
դասավորելու գործերում, իսկ ավելի մեծ երեխաները կարող են ավելի 
§բարդ գործեր¦ անել, օգնել սեղանը գցելու։

Սահմանափակե՛ք վերամշակված 
սննդամթերքի օգտագործումը

Կերակուր պատրաստելն ու սնվելը ձեր ընտանեկան 
առօրյայի ուրախ և հետաքրքիր մա՛սը դարձրեք
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Թեև այսօր սննդից կամ սննդամթերքի փաթեթավորումից մարդուն 
կորոնավիրուսի փոխանցման դեպքեր հայտնի չեն, չի բացառվում, որ 
մարդիկ վարակվեն՝ ձեռք տալով ապրանքների, որոնց վրա առկա է 
վիրուսը, և ապա դիպչելով դեմքին։ Վարակման հավանականությունը 
մեծանում է գնումներ կատարելիս կամ սննդամթերքի առաքում 
ստանալիս, երբ շփվում եք վարակակիր անձանց հետ։ Ինչպես միշտ, 
հիգիենայի կանոններին հետևելը կարևոր է սննդամթերքի հետ գործ 
ունենալիս՝ կանխելու համար սննդի միջոցով օրգանիզմ վարակների 
ներթափանցումը։ Հանե՛ք փաթեթավորումն ու նետե՛ք փակ կափարիչով 
աղբամանի մեջ։ Նախքան սնունդ պատրաստելը և երեխային կերակրելուց 
առաջ օճառով և հոսող մաքուր ջրով առնվազն 20 վայրկյան տևողությամբ 
լվացեք ձեր ձեռքերը և համոզվեք, որ ընտանիքի բոլոր անդամները 
նույնպես լվանան ձեռքերը, 

սնունդ պատրաստելիս կրեք բժշկական դիմակ (որպես այլընտրանք 
կարելի է օգտվել տնային պայմաններում պատրաստված/
ադապտացվող դիմակից), 

երեխային կերակրեք իր անձնական մաքուր գդալով և ափսեով,
խմելու և սնունդ պատրաստելու համար օգտվեք անվտանգ մաքուր 
ջրից: Եթե վստահ չեք, որ ջուրը անվտանգ է, անհրաժեշտ է եռացնել 
այն, 

Քովիդով կասկածելի կամ հաստատված վարակակիրներին 
հատկացրեք ուտելու առանձին սպասք: Ամեն անգամ 
օգտագործելուց հետո սպասքը պետք է լվանալ օճառով և մաքուր 
ջրով: Բոլոր կաթսաները, ափսեները և այլ պարագաները, նույնպես, 
պետք է խնամքով լվանալ օճառով և մաքուր ջրով,
սննդի պատրաստման բոլոր մակերևույթները, այդ թվում՝ 
սեղաններն ու կտրատելու տախտակները, հաճախակի լվացեք 
օճառով և մաքուր ջրով, 

Սննդամթերքի հիգիենային վերաբերող խորհուրդներ 
կորոնավիրուսի համատեքստում. ապահովե՛ք սննդի 
անվտանգությանն ուղղված քայլերը
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հում միրգն ու բանջարեղենը նախքան եփելը կամ ուտելը 
մանրակրկիտ լվացեք մաքուր ջրով, 

հում միսը, ձուկը և թռչնամիսը նախքան եփելը առանձնացրեք այլ 
մթերքից՝ մանրէների տարածումը կանխելու համար,

միսը, ձուկը և հավկիթները եփեք բավականաչափ երկար 
տևողությամբ,

սնունդը մատուցեք պատրաստելուց անմիջապես հետո,

երեխային կերակրելիս անպայմանորեն ապահովեք կերակրողի 
ձեռքերի, ինչպես նաև երեխայի բաժակի ու գդալի, շշի և այլ 
պարագաների մաքրությունը, 

պատրաստված սնունդը փոքրահասակ երեխաներին մատուցեք 
եփելուց հետո 2 ժամվա ընթացքում: Եփված սնունդը պետք է 
տաքացնել բավականաչափ երկար տևողությամբ:
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