
1 
 

   

 

Դպրոցներում ՔՈՎԻԴ-19-ի հետ կապված հանրային 

առողջապահական միջոցառումների վերաբերյալ դիտարկումներ 

Հավելված «ՔՈՎԻԴ-19-ի հետ կապված հանրային առողջապահական և սոցիալական 

միջոցառումների վերաձևակերպման վերաբերյալ դիտարկումներ» փաստաթղթի 

14 սեպտեմբերի, 2020 թ. 

Ներածություն  

Ամբողջ աշխարհում պետություններն իրականացնում են լայնածավալ հանրային առողջապահական և սոցիալական 

միջոցառումներ (ՀԱՍՄ), այդ թվում նաև դպրոցների փակումը, որի նպատակն է կանխել ՔՈՎԻԴ-19-ի առաջացման 

պատճառ հանդիսացող ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2 վիրուսի տարածումը1: Սույն հավելվածում արտացոլված են դպրոցների 

գործունեության հետ կապված դիտարկումները, ներառյալ դպրոցների բացումը, փակումը, վերաբացումը, ինչպես 

նաև աշակերտների և դպրոցի անձնակազմի` ՔՈՎԻԴ-19-ով վարակման ռիսկի նվազեցմանն ուղղված 

միջոցառումները: Սույն հավելվածը վերաբերում է այն բոլոր կրթական հաստատություններին, ուր հաճախում են 

մինչև 18 տարեկան երեխաներ: Հավելվածում ամփոփված են հիմնական սկզբունքները և առաջարկությունները, 

որոնք կիրառելի են ոչ միայն դպրոցների, այլև դպրոցների հետ առնչվող այլ, օրինակ՝ արտադասարանական 

աշխատանքների նկատմամբ:  

Սույն հավելվածը փոխարինում է Դպրոցներում ՔՈՎԻԴ-19-ի հետ կապված հանրային առողջապահական 

միջոցառումների վերաբերյալ դիտարկումներ փաստաթղթին, որը հրատարակել էր Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպությունը 2020 թ. մայիսի 10-ին2: Փաստաթուղթը պատրաստվել է կրթական 

հաստատությունների և ՔՈՎԻԴ-19-ի փորձագետներից կազմված տեխնիկական խորհրդատվական խմբի (ՏԽԽ) և 

ԱՀԿ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համատեղ ջանքերով, որոնք, ուսումնասիրելով վերջին զարգացումները, 

պատրաստել են այս միջանկյալ ուղեցույցը, որը բխում է արդարության, ռեսուրսների ազդեցության և 

իրագործելիության սկզբունքներից: Փաստաթղթում տեղ գտած հիմնական փոփոխությունները վերաբերում են 

ՔՈՎԻԴ-19-ի պայմաններում դպրոցների գործունեության համար ռիսկերի գնահատման մոտեցման կիրառմանը` 

ելնելով տեղական, տարածքային մակարդակներում վարակի փոխանցման ծավալներից և ինտենսիվությունից, 

դպրոցներում ֆիզիկական հեռավորության պահպանման և դիմակների կրման կանոնների դիտարկմանը տարբեր 

տարիքային խմբերի համար, ինչպես նաև համապարփակ և բազմաշերտ միջոցառումներին` կրթական 

հաստատություններում ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի ներթափանցումը և տարածումը կանխելու համար:   

Սույն հավելվածը կօգնի քաղաքականություն մշակող պետական մարմիններին և ուսումնական 

հաստատություններին՝ ընդունելու որոշումներ ՔՈՎԻԴ-19-ի համաճարակի ընթացքում դպրոցների հնարավորինս 

անվտանգ գործունեության վերաբերյալ: Բոլոր դիտարկումների և որոշումների հիմքում պետք է ընկած լինի 

երեխաների կրթության շարունակականության ապահովումը, որն անհրաժեշտ է նրանց ընդհանուր բարեկեցության, 

առողջության և անվտանգության համար: Բոլոր որոշումներն ամեն դեպքում ազդում են երեխաների, ծնողների կամ 

խնամակալների, ուսուցիչների և դպրոցի այլ աշխատակիցների, ինչպես նաև ավելի լայն առումով՝ համայնքների և 
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հասարակության վրա3: 

Հիվանդացության դեպքերի աճի ռիսկի կառավարման ժամանակ ընթերցողները կարող են նաև հղում կատարել 

ԱՀԿ-ի թողարկած ուղեցույցին, որը վերաբերում է ՔՈՎԻԴ-19-ի համաճարակի զարգացմանը զուգընթաց 

հանրային առողջապահական և սոցիալական միջոցառումների տեղայնացմանը3: 

 

Հիմնական սկզբունքներ 

Դպրոցներում ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի փոխանցումը կանխելու և վարակի դեպքերը նվազեցնելու հանրային 

առողջապահական միջոցառումների հիմքում ընկած են հետևյալ սկզբունքները.  

• երեխաների անվտանգ, պատշաճ, համապատասխան կրթության, սոցիալական ուսուցման և 

զարգացման շարունակականության ապահովում.  

• դպրոցներում և համատեղ գործող վայրերում երեխաների, ուսուցիչների և դպրոցի այլ 

աշխատակիցների շրջանում ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի փոխանցման ռիսկի նվազեցում.  

• համայնքներում դպրոցների` ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի փոխանցման օջախ դառնալու հավանականության 

կանխում.   

• դպրոցների ՀԱՍՄ-ների ընդգրկում համայնքային մակարդակով նախատեսված ավելի լայն 

միջոցառումների շարքում` խթանելով վերջիններիս իրականացումը:   

 

Դպրոցների գործունեության որոշման վերաբերյալ դիտարկումներ  

Հանրային առողջության պահպանման տեսանկյունից` դպրոցները փակելու կամ վերաբացելու որոշումները պետք է 

ընդունվեն ռիսկերի գնահատման մոտեցմամբ` հաշվի առնելով տեղական մակարդակում ՔՈՎԻԴ-19-ի 

համաճարակաբանական վիճակը, կրթական հաստատությունների` հարմարվելու և անվտանգ աշխատելու 

կարողությունը, դպրոցների փակման ազդեցությունը երեխաների կրթության, արդարության, ընդհանուր 

առողջության և բարեկեցության վրա, ինչպես նաև դպրոցից դուրս իրականացվող հանրային առողջապահական մի 

շարք միջոցառումները: Լրիվ կամ մասնակի փակման կամ վերաբացման վերաբերյալ որոշումները պետք է ընդունվեն 

տեղական կառավարման մակարդակով՝ հիմնվելով համայնքներում ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի փոխանցման ծավալների և 

ռիսկերի գնահատման վրա, ինչպես նաև հաշվի առնելով, թե համայնքում կրթական հաստատությունների 

վերաբացումից որքանով կակտիվանա վարակի փոխանցելիությունը: Կրթական հաստատությունների փակումը 

պետք է դիտարկել միայն այն դեպքում, երբ չկան այլընտրանքային միջոցներ:  

Առկա տվյալների համաձայն` ՔՈՎԻԴ-19-ի ուղղակի ազդեցությունը երեխաների առողջության վրա աննշան է. 

երեխաների վարակվածության դեպքերը կազմում են համաշխարհային մակարդակով արձանագրված դեպքերի մոտ 

8,5 %-ը, և կան շատ քիչ թվով մահեր (12-րդ էջում տե՛ս Երեխաների շրջանում և դպրոցներում ՔՈՎԻԴ-19-ի 

տարածվածության վերաբերյալ հետազոտությունը): Դրան հակառակ՝ դպրոցների փակումը ակնհայտ բացասական 

ազդեցություն է ունենում երեխաների առողջության, կրթության, զարգացման, ընտանիքի եկամտի և, ընդհանուր 

առմամբ, տնտեսության վրա: Կենտրոնական և տեղական կառավարման մարմինները կրթության 

շարունակականությունը պետք է առաջնահերթություն համարեն` ներդրումներն ուղղելով կրթական 

հաստատություններում ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի ներթափանցման և հետագա տարածման կանխումն ապահովող 

համապարփակ, բազմաշերտ միջոցառումներին (տե՛ս Աղյուսակ 2-ը)՝ միևնույն ժամանակ համայնքային 

մակարդակով զսպելով վարակի ավելի լայն տարածումը: 
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ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի փոխանցումը 

Առանձին վարչական և համաճարակաբանական միավորում (շրջան կամ ենթաշրջան) ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի 

փոխանցման ինտենսիվությունը կարող է դասակարգվել հետևյալ կերպ.  

• Դեպքերի բացակայություն. տվյալ տարածքում չկան հայտնաբերված դեպքեր (համապարփակ հսկողության 

տակ եղող տարածքում չկան լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում հաստատված դեպքեր)4: 

• Եզակի (սպորադիկ հիվանդացության) դեպքեր. տվյալ տարածքում առկա են մեկ կամ մի քանի դեպքեր` 

դրսից բերված կամ տեղում վարակված: Նման իրավիճակում բոլոր դպրոցները բաց են լինում (կամ 

վերաբացվում են, եթե նախկինում վարակի լայնածավալ տարածումը պատշաճ հսկողության տակ է առնվել 

հանրային առողջապահական միջոցառումների իրականացման շնորհիվ):  

• Կլաստերային դեպքեր. տվյալ տարածքում առկա են դեպքեր, որոնք խմբավորվում են ըստ ժամանակի, 

սահմանափակ աշխարհագրական տարածքի և/կամ մեկ ընդհանուր ազդեցության: Նման իրավիճակներում 

դպրոցները հիմնականում շարունակում են բաց մնալ` իրականացնելով ՔՈՎԻԴ-19-ի կանխարգելման և 

վերահսկման միջոցառումներ: Պետական կառավարման մարմինները կարող են հանրային 

առողջապահական և սոցիալական ավելի լայն միջոցառումների շրջանակում դիտարկել դպրոցների 

փակումն այն տարածքներում, որտեղ առկա է վարակի կլաստերային տարածում, այդ թվում նաև 

դպրոցներում: 

• Համայնքային փոխանցում. տվյալ տարածքում առկա է ավելի մեծ բռնկումների տեսքով վարակի տեղական 

փոխանցում՝ ազդեցության գործոնների գնահատմամբ, որոնք ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում 

հետևյալով` մեծաքանակ դեպքեր, որոնք որևէ կապ չունեն փոխանցման շղթաների հետ, մեծաքանակ 

դեպքեր, որոնք արձանագրվել են դետքային համաճարակաբանական հսկողության շրջանակներում, և 

բազմակի կլաստերներ` արձանագրված տարբեր տարածքներում, որոնք միմյանց հետ չունեն 

համաճարակաբանական կապ: Կախված փոխանցման միտումներից և ինտենսիվությունից` տեղական 

կառավարման մարմինները կարող են դպրոցների գործունեության համար կիրառել ռիսկերի գնահատման 

մոտեցում և դիտարկել համայնքային մակարդակով հանրային առողջապահական և սոցիալական այլ 

միջոցառումների իրականացումը, ներառյալ դպրոցների փակումը, մասնավորապես այն տարածքներում, 

որտեղ արձանագրվում են ՔՈՎԻԴ-19-ով հիվանդացության, ՔՈՎԻԴ-19-ի հետևանքով հոսպիտալացման և 

ՔՈՎԻԴ-19-ի պատճառով մահացության դեպքերի աճի միտումներ: Այն դպրոցները, որոնք շարունակում են 

բաց մնալ, պետք է խստորեն հետևեն ՔՈՎԻԴ-19-ի ուղեցույցին4 (տե՛ս Աղյուսակ 1-ը): 

 

Աղյուսակ 1. ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի փոխանցման կարգավիճակը և դպրոցների գործունեության վերաբերյալ դիտարկումները 

Փոխանցման ծավալները 

շրջանի, ենթաշրջանի 

մակարդակում 

Ընդհանուր դիտարկումներ 

Դեպքերի բացակայություն 
Բոլոր դպրոցները բաց են և իրականացնում են ՔՈՎԻԴ-19-ի 

կանխարգելման և վերահսկման միջոցառումներ: 

Եզակի (սպորադիկ) դեպքեր  
Բոլոր դպրոցները բաց են և իրականացնում են ՔՈՎԻԴ-19-ի 

կանխարգելման և վերահսկման միջոցառումներ: 

Կլաստերային դեպքեր 

Դպրոցների մեծ մասը բաց է, և իրականացնում են ՔՈՎԻԴ-19-ի 

կանխարգելման և վերահսկման միջոցառումներ: Պետական 

կառավարման մարմինները կարող են հանրային 

առողջապահական և սոցիալական ավելի լայն միջոցառումների 

շրջանակում դիտարկել դպրոցների փակումն այն տարածքներում, 

որտեղ առկա է վարակի կլաստերային տարածում, այդ թվում նաև 
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դպրոցներում: 

Համայնքային փոխանցում 

Դպրոցների գործունեության համար ռիսկերի գնահատման 

մոտեցման կիրառում և համայնքային մակարդակով հանրային 

առողջապահական և սոցիալական այլ միջոցառումների 

դիտարկում, որի նպատակն է ապահովել երեխաների կրթության 

շարունակականությունը: Այն տարածքներում, որտեղ 

կարձանագրվեն ՔՈՎԻԴ-19-ով հիվանդացության, ՔՈՎԻԴ-19-ի 

հետևանքով հոսպիտալացման և ՔՈՎԻԴ-19-ի պատճառով 

մահացության դեպքերի աճի միտումներ, կիրականացվեն հանրային 

առողջապահական և սոցիալական լայնածավալ միջոցառումներ, 

ներառյալ դպրոցների փակումը: Այն դպրոցները, որոնք բաց կմնան, 

խստորեն կհետևեն ՔՈՎԻԴ-19-ի ուղեցույցին4: 

 

Դպրոցների` ՔՈՎԻԴ-19-ի կանխարգելման և վերահսկման միջոցառումների իրականացման 

պատրաստակամությունը և կարողությունը 

Մի քանի երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ հրատարակել են դպրոցներում ՔՈՎԻԴ-19-ի 

կանխարգելման և վերահսկման վերաբերյալ ազգային ուղեցույցը5,6: Աղյուսակ 2-ում ամփոփված են աշակերտների և 

դպրոցի անձնակազմի անվտանգության ապահովման համար առաջարկվող հիմնական միջոցառումները: Վարակի 

փոխանցման բոլոր սցենարների դեպքում դպրոցների գործունեության վերաբերյալ որևէ որոշում կայացնելիս պետք 

է հաշվի առնել՝ արդյոք դպրոցներն ունեն առաջարկվող միջոցառումների իրականացման կարողություն:  

 

Աղյուսակ 2. Ուսումնական հաստատություններում ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի ներթափանցման ու տարածման կանխումն 

ապահովող համապարփակ և բազմաշերտ միջոցառումներ1,5,7,8 

Համայնքային 

մակարդակ 

Այն համայնքներում, որտեղ դպրոցները վերաբացվում են, առաջարկվում են 

համայնքային մակարդակով ավելի լայն միջոցառումներ3.  

• Կասկածելի դեպքերի վաղ հայտնաբերում, թեստավորում, վարակակրի հետ շփում 

ունեցած (կոնտակտավոր) անձանց շրջանակի պարզում, տեղորոշում և 

մեկուսացման հրահանգավորում 

• Կլաստերների ուսումնասիրում`հավաքների և ազատ տեղաշարժի 

սահմանափակման տեղայնացված միջոցառումների հայտարարման և 

իրականացման նպատակով   

• Առնվազն 1 մ ֆիզիկական հեռավորության պահպանում, ձեռքերի լվացման և 

անձնական հիգիենայի այլ կանոններին հետևում և, ըստ տարիքային խմբերի 

ցուցումների, դիմակների կրում, եթե հնարավոր չէ պահպանել ֆիզիկական 

հեռավորությունը9  

• Համայնքային նախաձեռնություններ, որոնք ուղղված են ռիսկերի նվազեցմանը (օրինակ` 

ոչ ճիշտ, ապակողմնորոշիչ տեղեկությունների, խոսակցությունների, խարանի 

հակազդում), խոցելի խմբերի պաշտպանությանը, հասարակական տրանսպորտի 

անվտանգության ապահովմանը, ներառյալ «քայլող ավտոբուսների» (մեծահասակների 

ուղեկցությամբ երեխաների շարքով երթը) և անվտանգ հեծանվային երթուղիների 

կազմակերպումը 
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• Հարկ եղած դեպքում` այլ ՀԱՍՄ-ներ  

Դպրոցական 

մակարդակ 
• Վարչական միջոցառումներ. դպրոց հաճախության և մուտքի կանոնների սահմանում, 

խմբերի բաժանում (աշակերտներին և ուսուցիչներին միմյանց հետ կապ չունեցող փոքր 

խմբերի բաժանում, որը նաև կոչվում է պղպջակ, պատիճ, շրջանակ, ապահով խումբ), 

դասերը սկսելու, ավարտելու, դասամիջոցների, զուգարանի, սնվելու ժամերի 

փոփոխություններ, հերթով հաճախություն  (օրինակ` օրը մեջ, հերթափոխով)     

• Ենթակառուցվածքներ. տարածքի վերադասավորում կամ դրա օգտագործման ձևի 

փոփոխում, մուտքերի/ելքերի որոշում, քայլքի ուղղության նշագծում, ձեռքերի 

լվացման հարմարություններ, էկոդիզայնի նշաններ (հուշումներ)`տարածքի պատշաճ 

օգտագործումը խթանելու համար    

• Մաքուր միջավայրի պահպանում. մակերեսների և համօգտագործվող իրերի հաճախակի 

մաքրում 

• Պատշաճ, բավարար օդափոխության ապահովում, թարմ օդի ներթափանցման 

նպատակով հնարավորության դեպքում պատուհանների և դռների բացում, ինչպես նաև 

բացօթյա աշխատանքների խրախուսում  

• Այնտեղ, որտեղ ֆիզիկական հեռավորությունը հնարավոր չէ պահպանել, ըստ 

տարիքային խմբերի դիմակների կրում, որը ներառում է նաև դիմակներով ապահովումը  

• Ախտանշանների ստուգում ծնողների և ուսուցիչների կողմից, թեստավորում, 

կասկածելի դեպքերում մեկուսացում`պետական մակարդակով սահմանված 

ընթացակարգերի համաձայն, հիվանդ լինելու դեպքում տանը մնալու կանոններին 

հետևում  

• Դպրոցի տրանսպորտի, ժամանումների/մեկնումների ժամերի վերակազմակերպում 

• Ծնողների, աշակերտների, ուսուցիչների միջև տեղեկության փոխանակման և 

հետադարձ կապի հստակ, հասանելի մեխանիզմների ստեղծում  

• Դպրոցներում հոգեկան առողջության, հոգեբանական աջակցության, սննդառության 

ծրագրերի, իմունիզացիայի և այլ կարևոր ծառայությունների շարունակական 

մատուցում  

Դասարանային 

մակարդակ 

• Ֆիզիկական հեռավորության պահպանում` անհրաժեշտության դեպքում 

• Դիմակների կրում` ցուցված լինելու դեպքում 

• Ձեռքերի հաճախակի լվացում 

• Հազի և փռշտալու վարվելակարգի պահպանում 

• Մաքրում և ախտահանում 

• Պատշաճ օդափոխություն 

• Դասասեղանների միջև տարածության պահպանում կամ երեխաներին խմբերի 

բաժանում`անհրաժեշտության դեպքում 

Բարձր 

ռիսկային 

գոտում գտնվող 

անձինք 

• Բարձր ռիսկային գոտում եղող ծանր հիվանդություններ ունեցող աշակերտների և 

ուսուցիչների հատկորոշում (ուղեկցող հիվանդություններ ուենցող անձինք), նշված 

անձանց անվտանգության ապահովման պատշաճ ռազմավարությունների մշակում  

• Խոցելի երեխաների կարիքների լիովին բավարարման համակարգված, համապարփակ 

մոտեցման ընդունում (պաշտպանություն, հոգեկան առողջություն, հոգեբանական և 

սոցիալական աջակցություն, վերականգնում, սնում և այլն)  

• Ֆիզիկական հեռավորության պահպանում և բժշկական դիմակների կրում 

• Ձեռքերի հաճախակի լվացում, հազալու և փռշտալու վարվելակարգի պահպանում 
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ՔՈՎԻԴ-19-ի կանխարգելման և վերահսկման միջոցառումներ 

Ֆիզիկական հեռավորության պահպանում 

Դպրոցներում ֆիզիկական հեռավորության պահպանումը 

Ֆիզիկական հեռավորության պահպանման միջոցառումները կարելի է կիրառել անհատների նկատմամբ 

(դասարաններում և դասարաններից դուրս) և վարչական միջոցառումներով, որոնց նպատակը խմբերին 

առանձնացնելն է (խմբերի բաժանում, ժամանակային տարբերությամբ դասերի կազմակերպում, հնարավորության 

դեպքում հեռավար ուսուցման և դպրոց հերթափոխով հաճախումների կազմակերպում և այլն):   

Անհատների միջև ֆիզիկական հեռավորության պահպանումը 

Դասարաններից դուրս  

• Աշակերտները (բոլոր տարիքային խմբերի) և դպրոցի անձնակազմը հնարավորության դեպքում պետք է 

պահպանեն առնվազն 1 մ հեռավորություն: 

Դասարաններում 

Ելնելով տեղական մակարդակում ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի փոխանցման ինտենսիվությունից` տարբեր տարիքային խմբերի 

համար կարող են դիտարկվել հետևյալ միջոցառումները. 

• Շրջաններ/ենթաշրջաններ, որտեղ առկա է վարակի համայնքային փոխանցում.  

– Այն դպրոցներում, որոնք բաց են մնացել, բոլոր անհատների միջև (բոլոր տարիքային խմբերի 

աշակերտները և անձնակազմը) պահպանել առնվազն 1 մ հեռավորություն:  

• Շրջաններ/ենթաշրջաններ, որտեղ առկա են կլաստերային դեպքեր. 

– Աշակերտների միջև առնվազն 1 մ հեռավորության պահպանման համար պետք է կիրառվի ռիսկերի 

գնահատման մոտեցումը: Կշեռքի մի նժարին պետք է դրվեն դասարաններում առնվազն 1 մ 

ֆիզիկական հեռավորության պահպանման առավելությունները, իսկ մյուս նժարին` սոցիալական և 

հուզական զարգացման, հոգեկան առողջության առավելությունները, որոնք ձեռք են բերվում 

երեխաների միջև շփումների շնորհիվ:  

– Ուսուցիչները և օժանդակող անձնակազմը պետք է պահպանեն առնվազն 1 մ հեռավորություն 

միմյանցից և աշակերտներից: Եթե դա գործնականում հնարավոր չէ կամ խանգարում է 

աշակերտներին աջակցելուն, ուսուցիչները և օժանդակող անձնակազմը պետք է կրեն դիմակ:  

• Շրջաններ/ենթաշրջաններ, որտեղ առկա են եզակի (սպորադիկ) դեպքեր. 

– Մինչև 12 տարեկան երեխաների համար պարտադիր չէ մշտապես պահպանել ֆիզիկական 

հեռավորություն:  

– Հնարավորության դեպքում 12 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի երեխաները պետք է պահպանեն 

միմյանցից առնվազն 1 մ հեռավորություն: 

– Ուսուցիչները և օժանդակող անձնակազմը պետք է պահպանեն առնվազն 1 մ հեռավորություն 

միմյանցից և աշակերտներից: Եթե դա գործնականում հնարավոր չէ կամ խանգարում է 

աշակերտներին աջակցելուն, ուսուցիչները և օժանդակող անձնակազմը պետք է կրեն դիմակ:  

• Շրջաններ/ենթաշրջաններ, որտեղ չկան դեպքեր.  

– Մինչև 12 տարեկան երեխաների համար պարտադիր չէ մշտապես պահպանել ֆիզիկական 

հեռավորություն:  
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– Հնարավորության դեպքում 12 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի երեխաները պետք է պահպանեն 

միմյանցից առնվազն 1 մ հեռավորություն: 

– Ուսուցիչները և օժանդակող անձնակազմը պետք է պահպանեն առնվազն 1 մ հեռավորություն 

միմյանցից և աշակերտներից: Եթե դա գործնականում հնարավոր չէ կամ խանգարում է 

աշակերտներին աջակցելուն, ուսուցիչները և օժանդակող անձնակազմը պետք է կրեն դիմակ: 

Խմբերի միջև ֆիզիկական հեռավորության պահպանումը 

• Դասարանային և արտադասարանային աշխատանքների ընթացքում սահմանափակել դասարանների և 

տարիքային խմբերի խառնվելը:  

• Սահմանափակ տարածք կամ ռեսուրսներ ունեցող դպրոցները կարող են դիտարկել դասերի անցկացման 

այլընտրանքային եղանակներ` տարբեր խմբերի միջև շփումը սահմանափակելու համար. օրինակ`տարբեր 

դասարաններ կարող են սկսել և ավարտել տարբեր ժամերի:  

• Ավագ դպրոցի դասացուցակը կարող է փոխվել. որոշ աշակերտներ և ուսուցիչներ կարող են դպրոց գալ 

առավոտյան, իսկ մյուսները` ցերեկը և երեկոյան: Դպրոցները կարող են նաև կրճատել համատեղ 

դասամիջոցների ժամանակը` որոշելով, թե երբ և որտեղ դասարանները կարող են հերթով ընդմիջել սնվելու 

համար:  

• Հնարավորության դեպքում ավելացնել ուսուցիչների քանակը կամ դիմել կամավորների աջակցությանը (եթե 

կա տարածք), որպեսզի դասասենյակում հնարավորինս քիչ աշակերտներ լինեն:  

• Կուտակումներ չստեղծել աշակերտներին դպրոց կամ երկարօրյա խմբեր բերելու և տանելու ժամերին, հստակ 

նշել մուտքը և ելքը` նշագծելով քայլքի ուղղությունը, սահմանափակել ծնողների և խնամակալների մուտքը 

դպրոցի տարածք: 

• Իրազեկման աշխատանքներ իրականացնել, որպեսզի աշակերտները դպրոցից դուրս գալիս կամ ազատ 

ժամանակ խմբերով չհավաքվեն կամ շարքերում իրար մոտ չկանգնեն: 

 

Դպրոցներում դիմակների կրումը 

Վերջերս ԱՀԿ-ն և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը թողարկեցին Ծանուցում ՔՈՎԻԴ-19-ի հետ կապված համայնքներում երեխաների 

կողմից դիմակների օգտագործման վերաբերյալ9: Նշված ուղեցույցը դպրոցներում կիրառելու նպատակով տարիքային 

դասակարգումները պետք է համապատասխանեցվեն տեղական կրթական համակարգին:  

Այն երկրներում կամ տարածքներում, որտեղ առկա է ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի ինտենսիվ համայնքային փոխանցում, և այն 

միջավայրերում, որտեղ ֆիզիկական հեռավորությունը հնարավոր չէ պահպանել, ԱՀԿ-ն և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը որոշում 

կայացնող գերատեսչություններին խորհուրդ են տալիս պետական քաղաքականության մշակման ժամանակ 

դպրոցներում (դասարաններում, միջանցքներում կամ ընդհանուր օգտագործման տարածքներում) դիմակների 

օգտագործման համար կիրառել հետևյալ չափանիշները.  

• 5 տարեկան և ավելի փոքր երեխաները չպետք է կրեն դիմակներ:  

• 6-11 տարեկան երեխաների դիմակ կրելու որոշումը պետք է ընդունվի ռիսկերի գնահատման մոտեցմամբ: 

Նշված մոտեցումը կիրառելիս պետք է հաշվի առնվեն հետևյալ հանգամանքները.  

– փոխանցման ինտենսիվությունն այն տարածքում, որտեղ երեխան գտնվում է, և տարիքային այդ 

խմբի վարակման և փոխանցման ռիսկի վերաբերյալ թարմ տվյալները/առկա փաստերը,  

– սոցիալական և մշակութային միջավայրը, ներառյալ դավանանքը, սովորույթները, վարքագիծը կամ 

սոցիալական նորմերը, որոնք ազդում են համայնքի և բնակչության սոցիալական շփումների, 

հատկապես երեխաների հետ և երեխաների միջև փոխհարաբերությունների վրա,  

– երեխայի` դիմակի պատշաճ կրման կանոնների պահպանման կարողությունը և մեծահասակի 
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պատշաճ վերահսկողության հնարավորությունը,  

– դիմակների կրման հնարավոր ազդեցությունը ուսման և սոցիալ-հոգեբանական զարգացման վրա,  

– այլ հատուկ նկատառումներ և հարմարվողական միջոցառումներ որոշակի գործունեությունների, 

օրինակ` սպորտով զբաղվելու համար, կամ հաշմանդամություն կամ ուղեկցող հիվանդություններ 

ունեցող երեխաների համար:  

• 12 տարեկան և բարձր տարիքի երեխաները և դեռահասները պետք է հետևեն դիմակների կրման նույն 

կանոններին, որոնք սահմանված են մեծահասակների համար:  

• Ուսուցիչների և օժանդակ անձնակազմի համար դիմակի կրումը կարող է լինել պարտադիր, եթե նրանք չեն 

կարող ապահովել այլ անձանցից առնվազն 1 մ հեռավորության պահպանումը, կամ եթե տվյալ տարածքում 

առկա է վարակի համատարած փոխանցում:  

• Պետք է արվի ամեն ինչ, որ դիմակների կրումը չխանգարի ուսմանը: 

• Երեխաներին չի կարելի զրկել կրթության հնարավորությունից դիմակ չկրելու կամ դիմակի բացակայության 

պատճառով, որը կարող է կապված լինել ռեսուրսների սղության կամ բացակայության հետ:  

 

Դպրոցներում երեխաների և դեռահասների՝ դիմակների կրումը պետք է համարվի ՔՈՎԻԴ-19-ի տարածումը 

կանխելու համապարփակ ռազմավարության մաս: Դպրոցներում պետք է ստեղծվի թափոնների կառավարման 

համակարգ, ներառյալ օգտագործված դիմակների համար աղբամանները, որպեսզի աղտոտված դիմակները 

չհայտնվեն դասասենյակներում և խաղահրապարակներում9: 

 

Օդափոխություն 

Հասարակական շենքերում, ներառյալ դասասենյակներում պատշաճ օդափոխության ապահովման 

ռազմավարությունները մանրամասն նկարագրված են Շենքերում ՔՈՎԻԴ-19-ի կառավարման դիտարկումներ 

փաստաթղթում, ինչպես նաև ԱՀԿ-ի վերջերս թողարկած հարցաթերթում, որը վերաբերում է ՔՈՎԻԴ-19-ի հետ 

կապված օդափոխության և օդորակման ապահովմանը10,11: Սրա մասին ամփոփ ներկայացված է ստորև.   

• Օգտագործել բնական օդափոխություն, եթե շրջակա միջավայրի և շենքի պայմանները թույլ են տալիս 

(այսինքն` հնարավորության և անվտանգ լինելու դեպքում բացել պատուհանները)` դրսի օդի 

ներթափանցմամբ սենյակային օդը նոսրացնելու համար:  

• Ապահովել պատշաճ օդափոխություն և հնարավորության դեպքում ավելացնել բնակելի տարածքներում օդի 

հոսքի մատակարարումը:  

• Եթե օգտագործվում են ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման (ՋՕՕ) համակարգեր, ապա դրանք պետք 

է պարբերաբար զննվեն, պահպանվեն և մաքրվեն: Օդափոխության համակարգերի արդյունավետ և 

անվտանգ շահագործման համար կարևոր է, որ դրանց տեղադրումը և պահպանումն իրականացվեն 

չափորոշիչների համաձայն: Նույնը վերաբերում է նաև ֆիլտրերի վիճակի հսկողությանը: Հնարավորության 

դեպքում օդի կենտրոնական ֆիլտրումը դնել ամենաբարձր աստիճանի վրա՝ էականորեն չպակասեցնելով 

օդի հոսքի նախագծային մատակարարման ծավալը: 

• Մեխանիկական համակարգերի դեպքում ավելացնել ընդհանուր օդի հոսքի մատակարարումը և դրսից եկող 

օդի տոկոսային բաժինը, օրինակ` ՋՕՕ համակարգերի տնտեսող (էկոնոմ) ռեժիմների կիրառմամբ 

(հնարավորության դեպքում մինչև 100 %): Նախ ստուգել ՋՕՕ համակարգի ջերմաստիճանի և խոնավության 

կարգավորման ռեժիմների, ինչպես նաև դրսի և ներսի օդի որակի հետ համատեղելիությունը:   

• Անջատել ըստ պահանջարկի օդափոխության կարգավորման ռեժիմը, որը նվազեցնում է օդի 
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մատակարարումը` ելնելով ջերմաստիճանից կամ տարածությունից:  

• Շենքի շահագործումից 2 ժ առաջ և հետո ՋՕՕ համակարգը գործարկել դրսի օդի առավելագույն հոսքի 

մատակարարմամբ` արտադրողի ցուցումների համաձայն: 

 

Դպրոցների հիգիենան և ամենօրյա մաքրումը 

Վարակի տարածումը կանխելու համար իրականացնել հիգիենիկ և բնապահպանական մաքրման հետևյալ 

միջոցառումները.  

• Դպրոցներում բարձրացնել իրազեկումը ՔՈՎԻԴ-19-ի կանխարգելիչ միջոցառումների, այդ թվում` պատշաճ 

հիգիենայի պահպանման, ձեռքերի հաճախակի լվացման, հազալու և փռշտալու կանոնների, դիմակների 

օգտագործման (ցուցված լինելու դեպքում), ինչպես նաև ՔՈՎԻԴ-19-ի ախտանշանների, հիվանդության 

դեպքում ձեռնարկվող քայլերի վերաբերյալ: Համաճարակի ընթացքում պարբերաբար տրամադրել թարմ 

տեղեկություններ, ուղերձների և հաղորդակցության միջոցով հակազդել պտտվող լուրերին և 

ապակողմնորոշիչ տեղեկություններին: 

• Կազմել ձեռքերի հաճախակի լվացման գրաֆիկ, հատկապես փոքր երեխաների համար: Այն կկիրառվի 

մասնավորապես դպրոց մուտքի և ելքի, ինչպես նաև դպրոցական օրվա կարևոր պահերին, ներառյալ 

նախուտեստից և ճաշից առաջ: Օճառով և մաքուր ջրով կամ ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչ միջոցներ 

դնել դպրոցի մուտքի մոտ, դպրոցում ամենուրեք և հնարավորության դեպքում` դասասենյակներում: Ձեռքերի 

հիգիենայի/լվացման կետերի մոտ գետնի վրա կատարել նշագծումներ, որպեսզի աշակերտները սպասելիս 

պահպանեն ֆիզիկական հեռավորությունը:    

• Կազմել դպրոցի տարածքի ամենօրյա, կանոնավոր մաքրման գրաֆիկ, ներառյալ զուգարանների մաքրումը, 

ջրով, օճառով/լվացող միջոցներով, ախտահանիչ նյութերով ապահովումը1, ախտահանել հաճախ դիպվող 

մակերեսները, այդ թվում` դռների բռնակները, դասասեղանները, խաղալիքները, պարագաները, 

էլեկտրական անջատիչները, դռների շրջանակները, խաղալու սարքավորումները, երեխաների՝ ուսման 

ընթացքում օգտագործվող պիտույքները, համօգտագործվող գրքերի կազմերը, պատրաստել ստուգաթերթեր 

դպրոցի մաքրող անձնակազմի համար` երաշխավորելու ամենօրյա հիգիենայի պահպանման բոլոր 

առաջադրանքների կատարումը և մաքրող անձնակազմին մաքրման ու պաշտպանիչ նյութերով, ներառյալ 

անհատական պաշտպանության միջոցներով (ԱՊՄ) ապահովումը: 

• Գնահատել` ինչ կարելի է անել հետևյալ վայրերում վարակի տարածման ռիսկը կամ ուղղակի ֆիզիկական 

շփումը սահմանափակելու համար` ֆիզկուլտուրայի դասերին, սպորտի, երաժշտության կամ ֆիզիկական 

այլ գործունեություններում, խաղահրապարակներում, թաց տարածքներում (լոգասենյակ, լողավազան), 

հանդերձասրահներում, լաբորատորիաներում/համակարգչային լաբորատորիաներում, գրադարաններում, 

զուգարաններում, ճաշարաններում/բուֆետում: 

• Ավելի հաճախ մաքրել ճաշարանը, մարզադահլիճը, մարզողական հարմարանքները, հանդերձասրահները: 

Մուտքերի և ելքերի մոտ դնել ձեռքի հիգիենայի պարագաներ, մարզիկների համար ստեղծել 

հնարավորություններ միակողմանի շրջապտույտի համար, սահմանափակել հանդերձարանում 

միաժամանակ թույլատրվող անձանց քանակը, հստակ ցուցադրել տեղեկություն դպրոցի առանձին 

սրահների մուտքի մոտ թույլատրվող անձանց քանակի վերաբերյալ:    

• Տրանսպորտային միջոցները, ինչպիսիք են աշակերտական ավտոբուսները, ապահովել դիմակներով, ձեռքի 

հիգիենայի պարագաներով, ֆիզիկական հեռավորության պահպանման միջոցառումներով: 

Հնարավորության դեպքում ավտոբուսի պատուհանները պետք է լինեն բաց: Աշակերտներին իրազեկել տնից 

դպրոց և դպրոցից տուն անվտանգ երթևեկության մասին, այդ թվում՝ նրանց, ովքեր օգտվում են հանրային 
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տրանսպորտից: 

 

Հիվանդ աշակերտների, ուսուցիչների և դպրոցի այլ աշխատակիցների հայտնաբերում և համապատասխան 

միջոցառումների ձեռնարկում 

 

• ՔՈՎԻԴ-19-ով հնարավոր վարակված աշակերտներին, ուսուցիչներին կամ դպրոցի այլ աշխատակիցներին  

հրահանգավորել մնալ տանը և ուղղորդել նրանց տեղական բժշկական հաստատություններ` զննության, 

թեստավորման և բուժման համար: Հնարավորության դեպքում դիմել տնային խնամքի ծառայություններ 

մատուցող տեղական կազմակերպություններին` աջակցության համար, և ապահովել դպրոցի հետ տնից 

հաղորդակցությունը:  

• Պատրաստել ստուգաթերթեր ծնողների, աշակերտների, անձնակազմի համար` որոշելու, թե արդյոք նրանք 

կարող են գնալ դպրոց` պատշաճ գնահատելով ՔՈՎԻԴ-19-ի տեղական համաճարակաբանական վիճակը: 

Ստուգաթերթը պետք է ներառի հետևյալ տեղեկությունը.   

– ուղեկցող հիվանդությունների, խոցելի կողմերի առկայությունը` աշակերտներին, անձնակազմին 

պաշտպանելու նպատակով,  

– վերջերս հիվանդացության կամ ՔՈՎԻԴ-19-ի ախտանշանների առկայությունը` վարակի տարածումը 

կանխելու նպատակով,  

– տանը հատուկ պայմանների առկայությունը` անհրաժեշտության դեպքում աջակցության 

ցուցաբերման նպատակով: 

• Բացակայությունները հարգելի ճանաչելու համար բուժհաստատությունից հիվանդաթերթիկ բերելու 

պահանջը հանել, եթե առկա է ՔՈՎԻԴ-19-ի համայնքային փոխանցում:  

• Դպրոցի ամբողջ անձնակազմին, աշակերտներին և այցելուներին շենք մտնելուց առաջ ամեն օր զննել` 

հարցնելով նախորդ 24 ժամվա ընթացքում ջերմության կամ դողի առկայության մասին` հիվանդ անձանց 

հայտնաբերելու նպատակով:  

• ՔՈՎԻԴ-19-ի վարակակրի հետ շփում ունեցած (կոնտակտավոր) աշակերտներին հրահանգավորել 14 օր մնալ 

տանը14: Աշակերտների կամ անձնակազմի ՔՈՎԻԴ-19-ի թեստի դրական արդյունքների դեպքում դպրոցի 

պատասխանատու անձնակազմը պետք է ծանուցի այդ մասին հանրային առողջապահական մարմիններին:    

 

Դպրոցներում դեպքերի հայտնաբերման պարագայում պետք է իրականացվի վարակակիրների արագ մեկուսացում, 

կոնտակտավոր անձանց շրջանակի պարզում և ինքնամեկուսացման հրահանգավորում` պահպանելով 

գաղտնիությունը12: Սա պետք է նաև ներառի.  

• դպրոցների համապատասխան տարածքների ախտահանում, կոնտակտավոր անձանց շրջանակի պարզում և 

ռիսկերի գնահատում նախքան դասարանը կամ դպրոցը փակելը: Կախված պետական քաղաքականությունից` 

դպրոցը փակելու փոխարեն կարելի է դիտարկել դասարանի կամ դասարանի տվյալ խմբի մեկուսացումը, եթե 

շփումը սահմանափակված է եղել որոշակի խմբերի հետ: 

 

Ծնողների, աշակերտների, ուսուցիչների և դպրոցի այլ աշխատակիցների հետ 

հաղորդակցությունը 

Անհրաժեշտ միջոցառումների մշակման և իրականացման համար կարևոր է դպրոցի և համայնքի (այդ թվում` 

համայնքապետերի, հոգևոր առաջնորդների, ուսուցիչների միության, համայնքային կազմակերպությունների, 

կանանց և երիտասարդների ընկերակցությունների) միջև ներառական և ժամանակին համագործակցությունը: 

Կարևոր է նաև ճկունություն ցուցաբերել և անհրաժեշտության դեպքում փոփոխել մոտեցումները, ինչպես նաև 
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ապահովել հաջողված փորձի ուսուցումը և փոխանակումը:  

• Հաճախակի հաղորդել տեղեկություններ և ուղերձներ ՔՈՎԻԴ-19-ի և դպրոցներում իրականացվող 

միջոցառումների վերաբերյալ` ծնողներին, աշակերտներին, ուսուցիչներին հավաստիացնելու, որ 

մեղմացման միջոցառումների իրականացումից հետո դպրոց հաճախելն անվտանգ է: Բացի դրանից՝ 

իրազեկման միջոցով պետք է արձագանքել և հակազդել ապակողմնորոշիչ տեղեկություններին, լուրերին, 

խարանին, որոնք շրջանառվում են դպրոցի անձնակազմի, ծնողների/խնամակալների և աշակերտների 

շրջանում:  

• Աշակերտների և դպրոցի անձնակազմի հետ խորհրդակցել դպրոցներում իրականացվող միջոցառումների 

մասին և բացատրել նրանց դերակատարությունը:  

• Ծնողներին տեղեկացնել դպրոցներում իրականացվող միջոցառումների մասին և հայցել նրանց 

համագործակցությունը` ընտանիքում ՔՈՎԻԴ-19-ի հնարավոր դեպքերի մասին հաղորդելու առումով: Եթե 

ընտանիքում որևէ մեկը կասկածվում է ՔՈՎԻԴ-19-ով վարակված լինելու մեջ, ապա ընտանիքի բոլոր 

երեխաները պետք է մնան տանը և դրա մասին տեղեկացնեն դպրոցին:  

 

Աշակերտներին պետք է բացատրել դպրոցներում միջոցառումների իրականացման պատճառը` ներառյալ գիտական 

հարցեր քննարկելը, և նշել, որ կարող են օգնություն ստանալ դպրոցների միջոցով (օրինակ` սոցիալ-հոգեբանական 

աջակցություն): 

Փակ դպրոցների վերաբացման հետ կապված լրացուցիչ միջոցառումներ 

• Վարակի կանխարգելման և վերահսկման ընթացքում հնարավորության դեպքում ապահովել դպրոցներում 

առկա և կից առողջապահական, առողջության խթանման, սննդի, խնամքի և աջակցության ծառայությունների 

շարունակական մատուցումը.   

– Գնահատել դպրոցների փակման ընթացքում առողջության վերաբերյալ տեղեկությունները և 

կրթության հասանելիության տարբերակված միջոցների կիրառման ազդեցությունը: Դպրոցների 

վերաբացումից հետո մշակել աշակերտներին առաջ մղելու ռազմավարություններ, հատկապես 

խոցելի խմբերի աշակերտների համար: 

– Շարունակել դպրոցներում գործող առողջապահական ծրագրերը, այդ թվում` իմունիզացիան: 

Դպրոցների իմունիզացիայի ծրագրերում երաշխավորել անհրաժեշտության դեպքում արագ 

պատվաստման պլանի առկայությունը: 

– Վերականգնել և շարունակել դպրոցներում հիմնական առողջապահական ծառայությունների 

(ներառյալ դաշտանային առողջության/հիգիենայի և հարակից խնդիրների կառավարումը) և սննդի 

սպասարկման մատուցումը:  

– Դպրոցների վերաբացումից հետո ուժեղացնել սոցիալական և հուզական ինտելեկտի դասարանային 

ուսուցումը: Հետևել այն երեխաներին, որոնք դպրոցից դուրս են փնտրել աջակցության 

մեխանիզմներ: Ընդլայնել հոգեկան առողջության և սոցիալ-հոգեբանական աջակցության 

ծառայությունների հնարավորությունները երեխաների և նրանց ընտանիքների համար: 

– Ուշադրություն դարձնել սահմանափակ տեղաշարժի պայմաններում երեխաների կամ 

դեռահասների հնարավոր բռնության կամ սեռական բռնության դեպքերին: Ձեռնարկել միջոցներ` 

անհրաժեշտության դեպքում նրանց աջակցություն ու խնամք ցուցաբերելու համար:  

• Գիշերօթիկ դպրոցներում և այլ մասնագիտացված հաստատություններում ՔՈՎԻԴ-19-ի հետ կապված բոլոր 

միջոցառումները պետք է տարածվեն բնակելի տարածքների, լսարանների, լաբորատորիաների և 
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ուսումնական նպատակով օգտագործվող այլ շենքային հարմարությունների վրա: 

• Ջրամատակարարման համակարգերը պետք է լվացվեն և քլորացվեն`շենքի վերաբացումից հետո լեգիոնելոզի 

ռիսկը նվազեցնելու համար: 

 

Հեռավար ուսուցում 

Այն դեպքերում, երբ երեխաները չեն կարող անձամբ հաճախել դպրոց, նրանց պետք է ցուցաբերվի աջակցություն` 

աշակերտների համար կրթական նյութերի և տեխնոլոգիաների (համացանց, ռադիոհաղորդագրություններ, ռադիո կամ 

հեռուստատեսություն) շարունակական հասանելիությունն ապահովելու նպատակով: Լրացուցիչ մանրամասների 

համար տե՛ս Դպրոցների վերաբացման շրջանակային փաստաթուղթը5: 

 

Դպրոցների գործունեության մոնիթորինգ 

Դպրոցներում պաշտպանիչ միջոցառումների կիրառման ընթացքում կարևոր են դպրոցների և համայնքների սերտ 

համագործակցությամբ մոնիթորինգի իրականացումը և հսկողության ծրագրերի ստեղծումը, ինչը թույլ կտա 

վերահսկել դպրոցների վերաբացման ազդեցությունը: Հսկողության տվյալները կօգտագործվեն ռիսկերի նվազեցման 

պատշաճ միջոցառումների իրականացման համար, ինչպես նաև իշխանությունների/շահագրգիռ մարմինների 

կողմից` դպրոց հաճախելու անվտանգությունը ծնողների, աշակերտների, ուսուցիչների առաջ հիմնավորելու համար: 

Այս գործընթացում կարևոր է ճկունություն ցուցաբերել և անհրաժեշտության դեպքում փոխել մոտեցումները, ինչպես 

նաև երաշխավորել հաջողված փորձի ուսուցումը և փոխանակումը: Մոնիթորինգի պետք է ենթարկվեն հետևյալ 

ազդեցությունները և միտումները. 

• ախտանշանների հաղորդման, վերահսկման, ռապիդ (արագ) թեստավորման և կասկածելի դեպքերի 

հայտնաբերման արդյունավետությունը, 

• կանոնների և միջոցառումների ազդեցությունները կրթության նպատակների և ուսումնական արդյունքների 

վրա, 

• կանոնների և միջոցառումների ազդեցությունները երեխաների, նրանց քույրերի և եղբայրների, դպրոցի 

անձնակազմի, ծնողների և ընտանիքի այլ անդամների առողջության և բարեկեցության վրա, 

• սահմանափակումները հանելուց հետո դպրոցական կրթությունից հրաժարվելու միտումը, 

• դպրոցներում երեխաների և անձնակազմի շրջանում արձանագրված դեպքերի քանակը և տվյալ վարչական 

տարածքում, երկրում դպրոցային բռնկումների հաճախականությունը, 

• ուսումնական արդյունքների վրա հեռավար ուսուցման ազդեցության գնահատում, ուսուցման ընթացքում 

առաջընթացի գնահատում: 

 

Դպրոցների պատրաստվածության գնահատման ստուգաթերթ 

Այս բաժնի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս Միջգերատեսչական մշտական 

հանձնաժողովի` Դպրոցներում ՔՈՎԻԴ-19-ի կանխարգելման և վերահսկման միջանկյալ ուղեցույցը6 և Դպրոցների 

վերաբացման շրջանակային փաստաթուղթը5: 

 

Երեխաների շրջանում և դպրոցներում ՔՈՎԻԴ-19-ի տարածվածության վերաբերյալ 

հետազոտություն 
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Տարբեր երկրներից ստացված տվյալները և մի շարք ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մինչև 18 

տարեկան երեխաների վարակվածության դեպքերը կազմում են արձանագրված դեպքերի մոտ 8,5 %-ը, և կան քիչ 

թվով մահվան դեպքեր` համեմատած այլ տարիքային խմբերի հետ13-17: Երեխաների մոտ վարակը սովորաբար 

առաջացնում է թեթև ախտանշաններ, և ՔՈՎԻԴ-19-ի պատճառով ծանր հիվանդացության դեպքերը հազվագյուտ 

են: Այնուամենայնիվ, հիվանդության ծայրահեղ ծանր դեպքեր արձանագրվել են18,19: Ինչպես մեծահասակների 

մոտ, ծանր հիվանդացության և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք տեղափոխվելու ռիսկի գործոնը ուղեկցող 

հիվանդություններն են20,21:   

Դեռ լիովին հասկանալի չէ, թե որքանով են երեխաները նպաստում ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի փոխանցմանը: Փոքր 

երեխաների զգայունությունը վարակի նկատմամբ կարծես ավելի ցածր է` մեծահասակների հետ համեմատած, և 

սովորաբար տարիքի հետ զգայունությունը բարձրանում է22,23: Մինչև 10 տարեկան երեխաները, կարծես թե, ավելի 

հազվադեպ են վարակվում, քան մեծահասակները և դեռահասները, մինչդեռ դեռահասների շրջանում 

համաճարակաբանությունն ավելի նման է մեծահասակներին: Կոնտակտավոր անձանց հայտնաբերման 

վերաբերյալ առկա տվյալները և կլաստերների ուսումնասիրությունները նույնպես ցույց են տալիս, որ վարակի 

փոխանցման հիմնական աղբյուր ավելի շատ լինում են մեծահասակները, քան երեխաները24,22,25,26,23: Օրինակ՝ 

Կորեայի Հանրապետությունը վերջերս կատարեց հետազոտություն ինչպես ընտանիքների, այնպես էլ ընտանիքից 

դուրս կոնտակտավորների վերաբերյալ: Հետազոտության արդյունքներից կարելի է ենթադրել, որ մինչև 10 

տարեկան վարակված երեխաներն այնքան վարակիչ չեն, որքան մեծահասակները27:  

Կրթական հաստատություններում երեխաների և անձնակազմի վարակման և վարակի փոխանցման վերաբերյալ 

շատ քիչ տվյալներ կան, քանի որ համայնքներում վարակի ինտենսիվ փոխանցման ժամանակ բազմաթիվ 

երկրներում դպրոցները փակվել են, և երեխաները հիմնականում մնացել են տանը28-33: Կրթական 

հաստատություններում անցկացված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վիրուսի ներթափանցման 

սկզբնական աղբյուրը հիմնականում եղել են վարակված մեծահասակները: Ավելի շատ եղել է անձնակազմից 

անձնակազմ, քան անձնակազմից աշակերտ փոխանցումը, իսկ աշակերտից աշակերտ փոխանցում հազվադեպ է 

եղել28,17,35: Ընդհանուր առմամբ, այն երկրների տվյալները, որտեղ դպրոցները վերաբացվել են, կամ դպրոցներն 

ընդհանրապես չեն փակվել, հիմնականում ցույց են տալիս, որ դպրոցները կապված չեն համայնքային 

մակարդակով վարակի փոխանցման զգալի աճի հետ35: Ուժեղացված կանխարգելիչ միջոցների ձեռնարկմամբ, 

դեպքերի և կոնտակտավորների շրջանակի ժամանակին հայտնաբերմամբ և մեկուսացմամբ իրավիճակների մեծ 

մասում մինչև օրս հաջողվել է կանխել ավելի մեծ բռնկումների զարգացումը (ինչպես նկարագրված է 2-րդ էջում)՝ 

բացառությամբ մեկ երկրի, որտեղ դպրոցների վերաբացումից 10 օր անց տեղի ունեցավ խոշոր բռնկում: Սա ցույց է 

տալիս, որ ոչ բավարար կանխարգելիչ միջոցառումների ձեռնարկման դեպքում (դիմակներ և ֆիզիկական 

հեռավորության պահպանում) ավագ դպրոցներում մարդկանց կուտակումների հետևանքով մեծանում է վարակի 

տարածման հավանականությունը35,36: Այնուամենայնիվ, մինչև օրս չկա հստակ պատճառահետևանքային կապ 

դպրոցների և համայնքներում վարակի ակտիվացման միջև: 

Դպրոցներում և երեխաների հավաքակենտրոն հանդիսացող այլ վայրերում բռնկման ռիսկը հիմնականում 

որոշվում է համայնքային փոխանցման տվյալներով և տվյալ վայրի հետ կապված ռիսկի գործոններով28,36,37: ԱՄՆ-ի 

Ջորջիա նահանգում տեղի ունեցած բռնկումը ցույց տվեց, որ երիտասարդների հավաքատեղի հանդիսացող 

գիշերային ակումբները կարող են դառնալ ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի արագ փոխանցման աղբյուր` հանգեցնելով վարակի 

տարածման տեմպերի ակտիվացման բոլոր տարիքային խմբերում (միջին տարիքը 12 տարեկան էր)38:  

Հասկանալով՝ որոնք են ՍԱՐՍ-ՔՈՎ-2-ի տարածման բարձր ռիսկային վայրերը` գերատեսչությունները 

կկարողանան սահմանել առաջնահերթ կանխարգելիչ և թիրախային ՀԱՍՄ-ներ: Ճապոնիայից ստացված 

տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ փոքրաթիվ դեպքերից (20 %) վիրուսը տարածվեց մեծ թվով մարդկանց 

շրջանում՝ ձևավորելով կլաստերներ38: Կլաստերների ընդհանուր բնութագրերի վերլուծության հիման վրա 

Ճապոնիայի իշխանությունները ստեղծեցին 3C-ի (Three Cs) գաղափարը, որը բնութագրում է բարձր ռիսկային 

վայրերը և իրավիճակները. 1) փակ տարածքներ, որտեղ չկա պատշաճ օդափոխություն, 2) մարդաշատ տարածքներ, 

3) սերտ շփումներ, ինչպիսիք են մտերմիկ զրույցները, զվարճանքները, երգ ու պարը կամ փոքր հեռավորության վրա 
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վարժանքները38: Ճապոնիայում սկսվեց զանգվածային հասարակական իրազեկում` հորդորելով տեղի 

բնակիչներին և այցելուներին զերծ մնալ նշված երեք իրավիճակներից, իսկ որոշ դեպքերում տեղական 

կառավարման մարմինները փակեցին նման իրավիճակների հետ առնչվող վայրերը: Դպրոցների վերաբացումից 10 

օր անց ավագ դպրոցում սկսված ՔՈՎԻԴ-19-ի խոշոր բռնկումը զգուշացնում է այն մասին, որ դպրոցների 

գերմարդաշատ լինելու դեպքում կարող է սկսվել 3C-ի կլաստերը39: 

Հաշվի առնելով, որ մի շարք երկրներում տարբեր գործունեությունների և հասարակական հավաքների վրա դրված 

սահմանափակումները աստիճանաբար են հանվում, դեռևս ժամանակ է պետք վարակի համայնքային փոխանցման 

վրա դպրոցների բաց լինելու երկարաժամկետ ազդեցությունը գնահատելու համար: Սա ևս մեկ անգամ ընդգծում է 

համայնքներում կանխարգելիչ միջոցառումների խստորեն իրականացման կարևորությունը, քանի դեռ ՍԱՐՍ-

ՔՈՎ-2-ը շրջանառման ընթացքում է: 
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Շնորհակալական խոսք 
 

Սույն փաստաթուղթը պատրաստվել է կրթական հաստատությունների և ՔՈՎԻԴ-19-ի փորձագետներից կազմված 

տեխնիկական խորհրդատվական խմբի (ՏԽԽ) և ԱՀԿ-ի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի խորհրդակցությունների 

արդյունքում:  

 

ԱՀԿ-ն, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը կշարունակեն ուշադիր հետևել այս թեմայի շուրջ ի հայտ եկող փաստերին և 

իրավիճակի փոփոխություններին, որոնք կարող են անդրադառնալ սույն միջանկյալ ուղեցույցի վրա: ԱՀԿ-ն, 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը կթարմացնեն փաստաթուղթը, եթե փոխվի որևէ գործոն: Հակառակ դեպքում, սույն 
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