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2. Խմբի մասին 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության՝ 

երեխաներին, տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի 

ծառայություններ մատուցող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում 

մշտադիտարկում իրականացնող հասարակական դիտորդական խումբը (այսուհետ՝ 

Դիտորդական խումբ) ձևավորվել է 2018 թվականին։ Ձևավորման համար հիմք է 

հանդիսացել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2018 թ. 

հոկտեմբերի 16-ի N 112-Ա/1 հրամանը1։  

Դիտորդական խմբի գործունեության հիմնական նպատակներն են՝  

1) կազմակերպություններում հասարակության կողմից մշտադիտարկումների 

իրականացումը՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության ապահովվածության 

տեսանկյունից, 

2) աջակցության ցուցաբերումը՝ անձանց խախտված իրավունքների 

վերականգնմանը և նման խախտումների կանխարգելմանը,  

3) ոլորտային իրավական ակտերի ուսումնասիրությունը, և ըստ անհրաժեշտության, 

դրանցում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ 

առաջարկությունների ներկայացումը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարին,  

4) երեխաների, տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական 

պաշտպանության բնագավառում մարդու իրավունքների պաշտպանության 

իրավիճակային վերլուծությունների, եզրակացությունների, առաջարկությունների 

կազմում և ներկայացում նախարարություն, ինչպես նաև հանրությանը։ 

 
1 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2018 թ. հոկտեմբերի 16-ի N 112-Ա/1 հրաման, 
https://www.mlsa.am/wp-content/uploads/2017/05/112-A-1-
hraman.pdf?fbclid=IwAR1iQeQoPDDt5Q4OwJKWxNzRXy_UeEN7ljBLTdBzecreCK5qYhv4bBcLEfs  
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Դիտորդական խումբը մշտադիտարկումն իրականացնում է կազմակերպություններ 

այցելությունների և դրանց հիման վրա նախարարությանը հաշվետվությունների և 

հրապարակային առաջարկությունների ու զեկույցների ներկայացման ձևով։  

Խումբը նախագահում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի 

գրասենյակի ներկայացուցիչ Մարիետա Թեմուրյանը։ 2021 թվականի ընթացքում 

Դիտորդական խմբում ներգրավված են եղել հետևյալ անձինք2, որոնք առաջադրվել են 

համապատասխան կազմակերպությունների կողմից՝  

1. Արտաշես Սերգոյան, «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության 

զարգացման ՀԿ,  

2. Բելա Շիքարյան, «Մարդու իրավունքների միջազգային հանրություն» ՀԿ, 

3. Լիլիթ Գևորգյան, «Առողջապահության քաղաքականության և նորարարության 

կենտրոն» ՀԿ, 

4. Մուշեղ Հովսեփյան, «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

օրակարգ» ՀԿ, 

5. Կարինե Դավթյան, «Կանանց իրավունքների տուն» ՀԿ, 

6. Հայկ Մկրտչյան, անհատ, 

7. Սերյոժա Օհանջանյան, «Էխո» հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավապաշտպան ՀԿ, 

8. Քրիստինա Բաղդասարյան, «Ինթրա» հոգեբանական ակումբ ՀԿ։ 

Դիտորդական խումբը գործում է հասարակական հիմունքներով։ 2021 թվականին 

դիտորդական խմբի գործունեությանը և տարեկան զեկույցի ստեղծմանն աջակցել է 

Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանը։ 
 

2 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2021 թ. հուլիսի 29-ի N 116-Ա/1, 
https://www.mlsa.am/wp-content/uploads/2021/08/դիտորդական-խմբի-հրաման.pdf  
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3. Մեթոդաբանություն 

Սույն տարեկան զեկույցում ներկայացված են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության ենթակայության՝ երեխաներին, տարեցներին և հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց խնամքի ծառայություններ մատուցող պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններում մշտադիտարկում իրականացնող հասարակական 

դիտորդական խմբի մշտադիտարկման արդյունքները: 

Չընդգրկված դիտարկման մեթոդի կիրառման համար ստեղծվել են 

կառուցվածքաձևայնացված գործիքներ յուրաքանչյուր տիպի հաստատությունում 

մշտադիտարկումներն իրականացնելու համար։ 

Դիտորդական խումբը դիտարկումն իրականացրել է հետևյալ հիմնական փուլերով.  

● նախապատրաստական փուլ, 

● տվյալների հավաքում, այդ թվում՝ առանցքային տեղեկատուների հետ 

հարցազրույցների անցկացում, 

● տվյալների ընդհանրացում և վերլուծություն, 

● դիտարկման ավարտ, 

● վերլուծություն և զեկույցի կազմում: 

Զեկույցում ամփոփ ներկայացված են դիտարկման արդյունքները, դրանց վերաբերյալ 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության (այսուհետ նաև՝ ՀՀ 

ԱՍՀՆ) պատասխանները, ինչպես նաև դիտորդական խմբի գնահատականը և 

եզրակացությունները։  

2021 թ.-ի ընթացքում մշտադիտարկման այցեր են եղել ՀՀ ԱՍՀՆ համակարգում 

գործող 10 պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ. 
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Տարեցներին խնամքի ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ՝ 

● Նորքի տուն-ինտերնատ (եռակի այց) 

● Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ 

Հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի ծառայություն 

մատուցող կազմակերպություններ՝ 

● «Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն 

● Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն 

● Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ 

Երեխաներին (չափահասներին) խնամքի ծառայություն մատուցող 

կազմակերպություններ՝ 

● Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն  

● Երևանի Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն (կրկնակի այց) 

● Գավառի մանկատուն 

● Երևանի Մանկան տուն 

● Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն։ 

2021 թվականին առաջնահերթ են դիտարկվել հակահամաճարակային կանոնների 

պահպանումը, պատվաստումների իրավիճակը և կանխարգելիչ այլ միջոցառումների 

իրականացումը, աշխատակազմի և շահառուների իրազեկվածությունը COVID-19-ի 

վերաբերյալ, բժշկական օգնությունը և սպասարկումը, երեխաների կրթությունը և 

ժամանցը համավարակի պայմաններում, կենցաղային սպասարկումը և 

անվտանգությունը, արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցությունը և վերաբերմունքը։ 
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Զեկույցում ներկայացված տվյալները հավաքվել են Դիտորդական խմբի կողմից 

կազմակերպություններ կատարած այցելությունների, ստացված ահազանգերի, 

կազմակերպություններում բնակվող (գտնվող) անձանց հետ ունեցած 

առանձնազրույցների, կազմակերպություններում աշխատողների հետ զրույցների, 

փաստաթղթերի ուսումնասիրության հիման վրա։ Զեկույցի համար տեղեկատվության 

աղբյուր են հանդիսացել նաև ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության մեկնաբանությունները, տրամադրած տեղեկությունները, ինչպես նաև 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, 

Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, «Հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը, «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ 

օրենքը, իրավական այլ ակտեր։ 

4. Դիտորդական խմբի զարգացումը և առաջ եկած 

խնդիրները 

Այցերի ընթացքում դիտորդական խումբն արձանագրել է, որ ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության և պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների աշխատողները, այդ թվում՝ ղեկավար անձնակազմը, ծանոթ 

չեն Դիտորդական խմբի վերաբերյալ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարի հրամանին։  

Որպես օրինակ, Նորքի տուն-ինտերնատ այցի ժամանակ ինտերնատում գտնվող 

նախարարության հավասար հնարավորությունների վարչության տարեցների 

հիմնահարցերի բաժնի պետ Հայկ Հարությունյանը, տեղյակ չլինելով նախարարի 

հրամանից, կասկածի տակ է դրել դիտորդների իրավունքները։ 

Անհրաժեշտ է պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարներին 

կրկին տեղեկացնել դիտորդական խմբի և նախարարի համապատասխան հրամանի 

վերաբերյալ, հետայսու քննել հանրային ծառայողների կամ կազմակերպությունների 

աշխատողների կողմից հրամանի խախտման դեպքերը։  
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Գործունեության արդյունքում դիտորդական խումբը վերհանել է նաև մի շարք 

խնդիրներ, որոնք կապված են նախարարի հրամանի հետ: Վերհանված խնդիրները և 

դրանց ուղղությամբ փոփոխություններն ու լրացումները կառաջարկվեն 2022 թվականի 

ընթացքում։  

 

5. Երեխաների շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ 

Դիտորդական խմբի կողմից 2021 թվականի ընթացքում մշտադիտարկման այցեր են 

կատարվել Երևանի Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն, Երևանի մանկան տուն, 

Գավառի մանկատուն, Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն, 

Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն։ Այցերը եղել են 

չհայտարարված, որից մեկը՝ ստացված բողոքի հիման վրա։  

5.1. Հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը, պատվաստումների 

իրավիճակը և կանխարգելիչ այլ միջոցառումների իրականացումը 

Երևանի Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատանը խնամվող երեխաների հետ 

հարցազրույցներում արձանագրվել է, որ համավարակի ընթացքում հիմնականում 

դիմակ չեն կրել կամ կրել են միայն այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մեկը վարակակիր է եղել, 

սակայն նույնիսկ այդ դեպքում, ոչ միշտ։ Երեխաների հետ առանձնազրույցներում նաև 

պարզ է դարձել, որ եթե իրենցից մեկը հիվանդացել է, վարակակիր երեխային չեն 

մեկուսացրել խմբից և երեխան շարունակել է բոլորի հետ միասին հաց ուտել 

ճաշարանում։ Այդ դեպքում առանձնացվել է միայն սպասքը։ Ըստ երեխաների՝ 

աշխատողները երբեմն կրել են դիմակ, սակայն ոչ միշտ։  

Այցի ժամանակ դիտորդական խումբն արձանագրել է, որ ո՛չ անձնակազմից, ո՛չ 

սաներից որևէ մեկը դիմակ չի կրել, սոցիալական հեռավորություն չի պահպանվել, 

տեսանելի վայրերում չեն եղել ալկոհոլի հիմքով ախտահանիչ միջոցներ, դիմակներ կամ 

ձեռնոցներ։  
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Հաստատության անցակետում Դիտորդական խմբի անդամների ջերմաչափում չի 

իրականացվել, չեն ձեռնարկվել այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ։ 

Այլ հակահամաճարակային և կանխարգելմանն ուղղված գործողությունների մասին 

տեղեկություններ այցի ընթացքում չեն ստացվել։  

Երևանի մանկան տանը հոկտեմբերին կատարված այցի ժամանակ արձանագրվել են 

հակահամաճարակային կանոնների խախտումներ։ Հաստատություն մուտք գործելիս 

դիտորդական խմբի անդամների ջերմաչափում չի իրականացվել, չեն ձեռնարկվել այլ 

կանխարգելիչ միջոցառումներ։ 

Այցի ընթացքում աշխատողների մեծ մասը չի կրել դիմակ կամ կրել է ոչ պատշաճ 

(ծածկելով միայն ծնոտը կամ բերանը)։ Անհրաժեշտ ոչ բոլոր վայրերում են եղել 

ախտահանիչ միջոցներ։ Փակվող աղբամաններ առկա են եղել մասնաշենք մուտքի 

մոտ, ինչպես նաև որոշ սենյակների մուտքերի մոտ։  

Այլ՝ COVID-19-ով չպայմանավորված սանիտարահիգիենիկ կանոնները հիմնականում 

պահպանվել են, իրականացվել են աշխատողների և սաների պարբերական 

ջերմաչափումներ, հատակի ախտահանում։ Երեխաներն ունեցել են անհատական 

սպասք և սրբիչներ և դրանք առանձնացված են եղել աշխատակազմի սպասքից։  

«Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 29-ին՝ նախատոնական միջոցառման օրը, մուտք գործելիս դիտորդական 

խմբի անդամների ջերմաչափում չի իրականացվել, չեն ձեռնարկվել այլ կանխարգելիչ 

միջոցառումներ։  

Անհրաժեշտ ոչ բոլոր վայրերում են եղել ախտահանիչ միջոցներ։ Կենտրոնի 

տարածքում, այդ թվում՝ մուտքի մոտ, առկա են եղել փակվող աղբամաններ 

օգտագործված դիմակների համար։ 
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Թեև կենտրոնում ցերեկային ծառայությունների առկայության արդյունքում մարդկանց 

մշտական անցուդարձին, հակահամաճարակային կանոնները հիմնականում 

պահպանված չեն եղել։  

Ավելին, ցերեկային ծառայություններ ստացող երեխաները չափահասների 

(հիմնականում առանց դիմակ կրելու) ուղեկցությամբ համապատասխան խմբակներ 

գնում են ճաշարանով։ Ճաշի ժամին, երբ շուրջօրյա խնամք ստացող երեխաները սնվում 

են, կա անցուդարձ, ինչը կարող է հոգեբանորեն բացասաբար անդրադառնալ ինչպես 

սնվող, այնպես էլ ժամանող երեխաների վրա։ Փաստացի, ճաշարան անընդհատ 

մուտքն ու ելքը բացասաբար է անդրադառնում ճաշարանի մաքրության և 

հակահամաճարակային իրավիճակի վրա։ Նման լուծում տրվել է այն պատճառով, որ 

«այլընտրանքային մուտքի դեպքում աշխատողները չեն կարող վերահսկել երեխաների 

գալ-գնալը»։ Խնդրի մասին դիտորդական խումբը տեղեկացրել է կենտրոնի 

տնօրինությանը։  

Այցի ժամանակ կենտրոնի աշխատողները գտնվել են ճաշարանում՝ ամանորյա 

միջոցառման, և ոչ ոք չի կրել դիմակ։  

«Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ 2021 

թվականի սեպտեմբերի այցի ժամանակ հարցված երեխաները նշել են, որ 

համավարակի ընթացքում հիմնականում դիմակ չեն կրել։ Կրել են միայն այն ժամանակ, 

երբ ինչ որ մեկը հիվանդանում էր, այն էլ ոչ միշտ։ Ըստ սաների՝ ՊՈԱԿ-ի 

աշխատակազմը ոչ միշտ է դիմակ կրում։ Այցի ժամանակ ամբողջ անձնակազմը կրել է 

անհատական պաշտպանիչ միջոց՝ դիմակ, սակայն սոցիալական հեռավորություն չի 

պահպանվել, տեսանելի վայրերում ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչ միջոց 

նախատեսված բոլոր վայրերում չի եղել։  

Այցի ժամանակ իրականացվել է դիտորդների ջերմաչափում, սակայն առանց 

գրանցամատյանում նշում կատարելու: Ջերմաչափում իրականացվել է ՊՈԱԿ-ի երկու 

մուտքերից միայն մեկում, իսկ ախտահանիչ միջոցներ տեսանելի վայրերում չեն եղել։  
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Գրանցամատյանի դիտարկումից պարզ է դարձել, որ թեև այցելությունը կատարվել է 

սեպտեմբերի 28-ին, լրացված են եղել նաև սեպտեմբերի 29-ի ջերմաչափման 

արդյունքները՝ կրկին «36․» նշումով։ Ավագ բուժքույրը պարզաբանել է, որ դա արվել է 

պարզապես հետագայում շատ գրագրություն չունենալու համար և հետագայում 

կավելացվեն տասնորդականները։ 

Արձանագրվել է նաև, որ թե՛ աշխատակիցների, թե՛ սաների համար շենքային 

պայմանները ցերեկային կենտրոնում, և շուրջօրյա խնամքի մասում բավարար չեն եղել 

նվազագույն անհրաժեշտ ֆիզիկական հեռավորությունը պահպանելու համար։ 

5.2. Աշխատակազմի և երեխաների իրազեկվածությունը COVID-19-ի 

վերաբերյալ 

Երևանի Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան հարցված չափահաս բնակիչները նշել 

են, որ պատվաստվել են, սակայն որպես պատվաստում նկարագրել են քթից և 

բերանից նմուշառման գործընթացը։ Ընդհանուր առմամբ՝ պատվաստումների 

վերաբերյալ, դրա դրական կողմերի, հնարավոր ազդեցությունների և 

անհրաժեշտության մասին հարցված երեխաներն իրազեկ չեն եղել։  

Երեխաները նշել են նաև, որ կորոնավիրուսի և հակահամաճարակային կանոնների 

մասին տեղեկացել են դայակներից և հեռուստացույցից։  

Երևանի մանկան տան տնօրենի տեղեկացմամբ՝ աշխատողները բավարար 

իրազեկված են եղել, ինքն առաջարկել է հրավիրել համաճարակաբանի՝ նրանց 

հարցերին պատասխանելու համար, սակայն ցանկություն չի եղել աշխատակազմի 

շրջանում։ Մինչդեռ հարցված աշխատողները զրույցում նշեցին, որ ունեն բազմաթիվ 

հարցեր և լավ կլիներ, որ իրազեկում իրականացվեր, հրավիրվեր վարակաբան։  

Թեև հաստատության տարբեր հատվածներում փակցված են իրազեկող նյութեր COVID-

19-ի և պատվաստման վերաբերյալ, այնուամենայնիվ աշխատողները, ընդհանուր 

առմամբ, չեն համարել, որ բավարար իրազեկված են COVID-19-ի վերաբերյալ։  
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Աշխատակազմի որոշ ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ տնօրենը, զրույցներում հայտնել 

են COVID-19-ի վերաբերյալ հակագիտական, դավադրապաշտական և անհիմն վախերի 

վրա կարծիքներ, ինչը կարող է վտանգավոր լինել երեխաների առողջության հարցերում 

որոշում կայացնելիս։ 

«Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում, 

ընդհանուր առմամբ, պատվաստման գործընթացի, դրա անհրաժեշտության, 

պատվաստանյութերի դրական կողմերի մասին երեխաները բավարար իրազեկ չեն 

եղել։  

Երեխաները նշել են, որ կորոնավիրուսի և հակահամաճարակային կանոնների մասին 

տեղեկացել են համացանցից։  

Բուժանձնակազմի հարցված աշխատողներից մեկը մտահոգություն է ունեցել 

պատվաստանյութի բավարար չափով փորձարկված չլինելու վերաբերյալ, իսկ 

անձնակազմի բազմաթիվ անդամներ զրույցներում նշել են, որ սխալ են համարում 

պատվաստվելու կամ թեստավորվելու «պարտադրանքը»։  

Աշխատողները նշել են, որ պատվաստման մասին պատշաճ իրազեկում չեն ստացել։ 

Կենտրոնի կողմից չեն ձեռնարկվել հավելյալ գործողություններ՝ աշխատողների 

շրջանում COVID-19-ի վերաբերյալ հակագիտական և անհիմն վախերի փարատման 

ուղղությամբ։ 

5.3. Բժշկական օգնությունը և սպասարկումը 

Երևանի Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն 2021 թ. hուլիսի այցի ընթացքում 

դիտորդական խումբը դիտարկել է դեղի և բժշկական պարագաների պահպանման 

վայրերը և դրանց ժամկետները։ Առկա բոլոր դեղերը եղել են ժամկետում՝ դարակներում 

դասավորված լինելով ըստ ժամկետի, դրանց պահպանման համար անհրաժեշտ 

պայմաններում։  
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Ըստ մանկատան բժշկի՝ հիվանդությունների կանխարգելման հիմնական միջոցն օրվա 

ընթացքում դեղ բաժանելիս շփումն է երեխաների և խմբերում աշխատող 

մասնագետների հետ։ Վերջիններս են առաջինը նկատում երեխաների 

տրամադրության փոփոխությունները, հիվանդություններին բնորոշ այլ երևույթները։  

Ընթացիկ ստուգումների սահմանված ժամանակացույց առկա է եղել միայն էպիլեպսիա 

ունեցող երեխաների դեպքում։ Մյուս հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով 

հիվանդանոց այցերի կամ ինքնաստուգման ժամանակացույց առկա չէ։  

Բժշկական փաստաթղթերը հիմնականում թղթային են, առկա չէ էլեկտրոնային 

համակարգ։ Էլեկտրոնային գործիքների բացակայությունը հնարավորություն չի 

ընձեռում բժշկական անձնակազմին առավել արդյունավետ հետևել երեխաների 

առողջական վիճակին, այցերի կազմակերպմանը, մեծացնում է փաստաթղթերում 

փոփոխություններ անելու կամ դրանք ոչնչացնելու ռիսկը և այլն։  

Հարկ է նշել, որ բժշկական անձնակազմն, ընդհանուր առմամբ, պատրաստ չէ 

թվայնացված համակարգի անցնելուն՝ կարծրատիպերի և տեխնիկական 

հմտությունների բացակայության պատճառով։  

Դիտորդական խմբի արձանագրմամբ՝ երեխաները պարբերաբար չեն ջերմաչափվում, 

ինչը հիմնավորվում է այն հանգամանքով, որ Դիտորդական խմբի՝ ջերմաչափման 

մատյանը տրամադրելու պահանջը չի բավարարվել աշխատակազմի կողմից այն 

չգտնելու պատճառով։ Տղաների խմբում Դիտորդական խմբի պահանջով գտնված 

ջերմաչափման միակ մատյանը վերջին անգամ լրացված է եղել երեք ամիս առաջ՝ 

ապրիլին։  

Դիտարկումները և հարցազրույցները ցույց են տվել, որ երեխաների (հատկապես 

դեռահասների) սեռական և վերարտադրողական առողջությանն ուղղված 

գործողությունները խիստ անբավարար են։ Երեխաներն իրենց տարիքին 

համապատասխան չեն ստանում հավաստի և ամբողջական տեղեկություններ իրենց 

մարմնի և առողջության վերաբերյալ, այդ թվում՝ չի իրականացվում երեխաների՝ 
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սեռական բռնությունից և վերարտադրողականության իրավունքի այլ խախտումներից 

պաշտպանված լինելու մասին իրազեկվածության բարձրացում։  

Այդ առումով հարկ է նշել, որ աղջիկներն իրենց մոտ չունեն թաց և չոր անձեռոցիկներ, 

միջադիրներ, ինչն առաջնային անհրաժեշտություն է հիգիենայի պահպանման և 

հիվանդությունների կանխարգելման տեսանկյունից։ Դրանք, ըստ բժշկի, տրամադրվում 

են նրանց ըստ դաշտանային ցիկլի, երեխայի կամ դայակի պահանջով՝ պահեստից։ 

Մինչդեռ պահեստի համար պատասխանատու անձի փոխանցմամբ՝ դրանք բաժանվում 

են բժշկի կողմից բուժկետից, որտեղ միջադիրներ և ներդիրներ չեն եղել։ Պահեստում 

այդ ապրանքները, այդ թվում՝ տակդիրները, եղել են քիչ քանակությամբ և 

աշխատակիցների կարծիքով՝ ոչ լավ կամ լավագույն որակի։  

Մանկատան բժշկի խոսքով՝ իրենք պարբերաբար անցնում են վերապատրաստումներ, 

այդ թվում՝ պարտադիր, սակայն դասընթացների և կարողությունների զարգացման 

ծրագրերի մասին տեղեկությունները համակարգված և հասանելի չեն, ինչի պատճառով 

երբեմն դուրս են մնում այդ ծրագրերից։  

Երևանի մանկան տան տնօրենի հետ հարցազրույցից պարզ է դարձել, որ տնօրենն 

առհասարակ դեմ է պատվաստանյութերին, սակայն չի մանրամասնել, թե ինչ 

հիմնավորմամբ։  

Մանկատանը խնամվող երեխաների դեպքում, ըստ նրա, որոշում պետք է կայացնեն 

բժիշկները՝ մանկատան բժիշկը և առողջության պահպանման առաջնային օղակի 

բժիշկը։ Իր խոսքով՝ ինքը դեմ չի արտահայտվում որևէ մեկի պատվաստմանը, քանի որ 

այդպիսին է կառավարության քաղաքականությունն այդ ոլորտում, ուստի պետք է 

հետևել։ Մանկատան աշխատակազմի հետ հարցազրույցներից պարզ է դարձել, որ 

այնուամենայնիվ, իրենց համոզմամբ, տնօրենը կարող է դեմ լինել որևէ երեխայի 

պատվաստման որպես խնամակալ և այդ դեպքում երեխան չի պատվաստվի։ 

Աշխատակազմը նման դեպք չկարողացավ մտաբերել։ Մանկատան բուժանձնակազմը, 

ի տարբերություն վարչական կազմի, հիմնականում կողմ է եղել պատվաստումներին։ 
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Իրենց հավաստիացմամբ՝ իրենք միայն ժամանակավոր կարող են հետաձգել 

պատվաստման գործընթացը՝ երեխայի ընթացիկ, ոչ հիմնական առողջական 

խնդիրները բուժելու նպատակով։ Վերջնական որոշումը կայացնում է ԱԱՊ բժիշկը և 

մանկատան տնօրենը։  

Չնայած որ երեխաների համար ամբուլատոր և հիվանդանոցային ծառայությունները 

հիմնականում անվճար են, այնուամենայնիվ կան ծառայություններ (օրինակ՝ գենետիկ 

հետազոտությունները), որոնց համար մանկատունը ստիպված է լինում վճարել: Նման 

դեպքերում դիմում են բարերարների օգնությանը:  

Որպես կանոն երեխաները կանխարգելիչ (ոչ ընթացիկ) հետազոտություններ չեն 

անցնում, բացառությամբ Դաունի համախտանիշ և մանկական ուղեղային կաթված 

ունեցող երեխաների, որոնք պարբերաբար անցնում են հոգեբուժական, 

ներզատաբանական և աուդիոմետրիայի հետ կապված հետազոտություններ։  

Երեխաների առողջության վերաբերյալ տվյալները մշակվում են թղթային տարբերակով, 

երբեմն՝ սքանավորված։ Բժշկական անձնակազմը չունի առանձին համակարգիչ, 

էլեկտրոնային գործիքներ չեն կիրառվում, թեև, ի տարբերություն այլ 

հաստատությունների, աշխատակազմը տեսնում է թվայնացման անհրաժեշտությունը։  

Համավարակի խիստ սահմանափակումների ժամանակահատվածում սաների բոլոր 

ընթացիկ (պլանային) հետազոտությունները հետաձգվել են, իրականացվել միայն 

հրատապ դեպքերում։ Հետաձգումների հետևանքով դիտարկման ժամանակ 

արձանագրվել են աշխատանքներ, որոնք պետք է արված լինեին նախկինում։  

Ավագ բուժքրոջ սենյակում, որտեղ դեղերն են պահպանվում, դեղերը եղել են 

դասավորված ըստ ժամկետի, ինչը հնարավորություն է ընձեռել անձնակազմին հետևել 

ժամկետներին և բացառել թերացումները։ Բժշկական անձնակազմի կարծիքով՝ 

հաստատությունում առկա են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, իրականացվում է 

պարբերական զննումներ, օրական երկու անգամ ջերմաչափում։  
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«Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում հարցվող 

երեխաները նշել են, որ ցանկացած առողջական խնդիրների ժամանակ դիմում են 

դայակին կամ դաստիարակին, և, եթե կարիք է լինում դեղորայքի, ապա ստանում են 

անհրաժեշտ դեղերը: Երեխաները նշել են դեպք, երբ կենտրոնում առկա չի եղել 

դեղորայքը, ինչը լուծվել է աշխատողների կողմից դեղատնից ձեռք բերելու միջոցով։ 

Անձնակազմը ևս տեղեկացրել է հրատապ դեպքերում անձնակազմի և բարերարների 

միջոցով դեղորայքի ձեռք բերման մասին և կարևորել հրատապ ընթացակարգով 

դեղերի ձեռքբերման հարցի լուծման անհրաժեշտությունը։ Ինչպես բոլոր տեղերում, այս 

կենտրոնում ևս, ըստ ընթացակարգերի, երեխաներին բժշկական հաստատություններ 

ուղեկցում են դայակները կամ դաստիարակները։ Այցի ընթացքում առկա բոլոր դեղերը 

եղել են ժամկետում դրանց պահպանման համար անհրաժեշտ պայմաններում։ 

Երեխաների առողջության վերաբերյալ տվյալները մշակվում են թղթային տարբերակով։ 

Գավառի մանկատուն այցի ընթացքում դիտարկված բոլոր դեղերը եղել են ժամկետում 

և դրանց պահպանման համար անհրաժեշտ պայմաններում։  

Առկա են եղել ախտահանման և ջերմաչափման մատյաններ։ Ջերմաչափման 

մատյանում նշված է օրական մեկ ջերմաչափում։  

Հաստատության բժշկական անձնակազմը համալրված է։ Մանկատան բժիշկը 

համատեղությամբ աշխատում է նաև պոլիկլինիկայում, ինչը հեշտացնում է 

աշխատանքը, բայց առաջացնում է ռիսկեր։ Մանկաբույժն իրականացնում է 

պրոֆիլակտիկ զննում, պատվաստումների դիտարկում, ուղարկում է ստացիոնար 

հետազոտությունների և այլն։ Միաժամանակ, պատասխանատու է մանկատան 

տարածքի ախտահանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար։  

Բժշկական փաստաթղթերը հիմնականում թղթային են, առկա չէ էլեկտրոնային 

համակարգ։ Էլեկտրոնային գործիքների անհրաժեշտություն, ընդհանուր առմամբ չի 

բարձրաձայնվել։  
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«Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ այցի 

ընթացքում առկա բոլոր դեղերը եղել են ժամկետում՝ դարակներում դասավորված 

լինելով դրանց պահպանման համար անհրաժեշտ պայմաններում, բայց ոչ ըստ 

պահպանման ժամկետների։ 

Բուժանձնակազմի ներկայացուցչի խոսքերով՝ դեղերը և մյուս բժշկական միջոցները 

բավականացնում են, չնայած դեղերի համար նախատեսված միջոցներն 2021 

թվականին կրճատվել են՝ 400,000 դրամից դառնալով 200,000 դրամ։ Նախատեսված 

գումարը չի բավականացնում ՊՈԱԿ-ին, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում ձեռք 

բերելու թանկարժեք դեղեր (օրինակ՝ հոգեմետ դեղեր)։ Նշված դեպքերում ՊՈԱԿ-ի 

պատասխանատուները դիմում են բարերարների կամ ծնողների օգնությանը։ Նշվել է 

նաև, որ եթե որևէ դեղամիջոց այդ պահին առկա չի լինում բուժկետում, հերթապահ 

բժիշկը մոտենում է մոտակայքում գործող դեղատուն, պարտքով վերցնում է 

անհրաժեշտ դեղամիջոցը, այնուհետև ՊՈԱԿ-ը վճարում է դրա դիմաց։ 

Բուժանձնակազմի հարցված ներկայացուցիչների խոսքով՝ երեխաների առողջական 

խնդիրներն առաջնահերթ փորձում են լուծել «տնական մեթոդներով», իսկ եթե դրանք 

չեն օգնում, նոր կիրառել դեղեր։ 

Բուժկետում դիտարկման պահին եղել է երկու մատյան՝ դեղերի ընդունման և դուրս 

գրման մատյանը և հիվանդությունների գրանցման մատյանը։ 

Կանխարգելիչ բուժօգնության կազմակերպման ժամանակացույց չկա, 

պատվաստումների ժամանակացույցին ՊՈԱԿ-ը չի հետևում, այլ տեղեկանում են 

պոլիկլինիկայից ստացած զանգերից։ ՊՈԱԿ-ի բժիշկը 6 ամիսը մեկ անգամ 

թերապևտիկ զննություն է իրականացնում տեղում։ 

Բժշկական փաստաթղթերը թղթային են, չկա էլեկտրոնային համակարգ։ Էլեկտրոնային 

գործիքների բացակայությունը հնարավորություն չի ընձեռում բժշկական կազմին 

հետևել երեխաների առողջական վիճակին, այցերի կազմակերպմանը, մեծացնում է 

թղթերում փոփոխություններ անելու ռիսկը և այլն։ 
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Ե՛վ ՊՈԱԿ-ի հարցված սաները, և՛ բուժանձնակազմը պնդել են, որ ըստ նախատեսվածի 

կատարվում է երեխաների ջերմաչափում, առկա է եղել մատյանը։ 

Բուժանձնակազմի հետ զրույցում պարզ է դարձել, որ երեխաների սեռական և 

վերարտադրողական առողջության՝ հիգիենային ուղղված գործողություններն 

անբավարար են։ Երեխաներն իրենց տարիքին համապատասխան չեն ստանում 

հավաստի և ամբողջական տեղեկություններ իրենց մարմնի և առողջության 

վերաբերյալ, այդ թվում՝ չի իրականացվում երեխաների՝ սեռական բռնությունից և 

վերարտադրողականության իրավունքի այլ խախտումներից պաշտպանված լինելու 

մասին իրազեկում։ 

Աղջիկներն իրենց մոտ չունեն թաց և չոր անձեռոցիկներ, միջադիրներ (տակդիրներ)։  

Պետական գնումների միջոցով ձեռքբերված հիգիենիկ միջոցները, ըստ ՊՈԱԿ-ի 

աշխատակազմի ներկայացուցչի, բավարար չեն, այդ պահին առկա է եղել տակդիրների 

պակաս, իսկ ՊՈԱԿ-ի աշխատակազմը դա կապել է վերակազմակերպման 

գործընթացում առկա որոշակի դժվարությունների հետ։ ՊՈԱԿ-ը պարբերաբար 

հիգիենիկ միջոցներ է խնդրում բարերարներից և այլ կազմակերպություններից։ 

Բուժանձնակազմի ներկայացուցչի խոսքերով՝ ստացիոնար և անհետաձգելի 

բուժօգնությունը հիմնականում տրամադրվում է Գյումրու Ավստրիական 

հիվանդանոցում, ինչը պայմանավորված է նաև նրանով, որ ՊՈԱԿ-ի բժիշկն աշխատում 

է այդ հիվանդանոցում։ Հիվանդանոցում անվճար բուժօգնության հետ կապված 

խնդիրներ չեն առաջացել, բացառությամբ մեկ դեպքի, որը կապված է եղել 

գինեկոլոգիական բնույթի հետազոտության հետ։ Հետազոտությունը կատարվել է 

հիվանդանոցի ղեկավարության «բարի կամքի» շնորհիվ։  

Պլանավորված վիրահատությունները, ըստ բուժանձնակազմի, չեն իրականացվել միայն 

համավարակի խիստ սահմանափակումների օրերին, երբ ՊՈԱԿ-ն ամբողջովին 

գտնվում էր փակ ռեժիմում։ 
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5.4. Երեխաների կրթությունը և ժամանցը համավարակի պայմաններում 

Երևանի Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան երեխաները դրական են 

արձագանքել դպրոցին վերաբերող հարցերին՝ նշելով, որ մեծ սիրով են հաճախում 

դպրոց, միևնույն ժամանակ ափսոսանք հայտնել, որ համավարակով պայմանավորված 

սահմանափակումների շրջանում որոշակի ժամանակահատված հեռավար ուսուցման 

էին անցել։ Երեխաները նշել են, որ արտակարգ դրության ընթացքում, երբ 

մանկատանը եղել են խիստ սահմանափակումներ, մանկատան տարածքից դուրս չեն 

եկել, դասերին մասնակցել են հեռավար, ինչը դժվարացրել է ընկալելու գործընթացը։  

Մանկատանն այցի պահին խնամվող երեխաներից 82-ը դպրոցահասակ է, որից 38-ը 

կրթությունը ստանում է հաստատությունում (տնային ուսուցում), 15 երեխա գնում է 17 

հատուկ հանրակրթական դպրոց։  

Սաները նշել են, որ անկախ դպրոցում դասերի ավարտի ժամից իրենք վերադառնում 

են հստակ ժամի, հաճախ դասընկերներից ավելի վաղ՝ պայմանավորված մանկատան 

մեքենայի՝ բոլոր սաներին միևնույն ժամին մանկատուն բերելով, ինչը համընկնում է 

ճաշի ժամի հետ։  

Հարցվածների մի մասին տնային հանձնարարություններ դպրոցում չեն 

հանձնարարվում, մյուս մասը տնային աշխատանքներն իրականացնում է 

դաստիարակների օգնությամբ։ 

Մանկատան սաները հաճախում են տարբեր խմբակների ըստ իրենց 

նախասիրությունների մանկատան ներսում։ Խմբակների մասին խոսելիս նաև նկատի 

էին ունենում տարբեր խաղային միջոցառումներ։ 

Մանկատան տնօրենի խոսքով՝ իրենք կազմել են երեխաների խմբեր, որոնք սովորում 

են մանկատան աշխատողներից՝ վարսահարդարից, խոհարարից, լվացքատան 

աշխատողներից, դերձակից։ Մոտ 10-15 երեխա ներգրավված է այդ խմբերում, ինչը 

խնդրահարույց է և կարող է մեկնաբանվել որպես երեխայի աշխատանք։  
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Տնօրենի հավաստմամբ՝ ունեն ոչ միայն խմբային, այլ նաև անհատական 

պարապմունքներ լոգոպեդի, էրգոթերապևտի, հատուկ մանկավարժի, ձեռքի 

աշխատանքի վարպետի, երգի և պարի մասնագետների հետ։ Լոգոպեդի և հատուկ 

մանկավարժի ծառայություններից օգտվում են բոլոր երեխաները, իսկ մյուսների 

դեպքում՝ «ըստ ցանկության և անհատական կարիքը հաշվի առնելով»։  

Տնօրենի տեղեկացմամբ՝ երեխաները ցանկություն են հայտնել մասնակցելու 

նկարչության պարապմունքների, որոնք առկա չեն եղել։ Հարցման պահին 0-5 

տարեկան չորս երեխաներից ոչ մեկը չի հաճախել մանկապարտեզ, ինչը տնօրենի ԺՊ-

ն հիմնավորել է վախով, որ այնտեղ չեն կարողանա ապահովել երեխաների ներառումը։ 

«Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն»-ի հարցվածներից մեծ 

մասը նշել են, որ հաճախում են տարբեր խմբակների, օրինակ՝ կարատեի, 

գորգագործության, ոսկերչության, նկարչության, տիկնիկագործության և 

կավագործության: Բացի այդ, նշվել է, որ կազմակերպվում է նաև երեխաների 

ժամանցը՝ թատրոն և այլ ժամանցային կենտրոններ այցելելու միջոցով: 

Հատկանշական է, որ երեխաները նաև հոգեթերապիայի են հաճախում կենտրոնում: 

Երեխաները նաև նշել են, որ հաճախում են դպրոց և դեռևս խնդիրների չեն առնչվել։ 

Նրանք նաև հավելել են, որ լինելու դեպքում էլ վստահ են, որ իրենք կկարողանան 

իրենց պաշտպանել կամ հարթել խնդիրը միայնակ, այլ ոչ կենտրոնի կամ ուսուցիչների 

միջամտությամբ: 

Հարցվողներից մեծամասնությունը փաստել է, որ ո՛չ կրթական հաստատություններում, 

և ո՛չ կենտրոնում չեն առնչվել անարդարությունների:  

Բացի այդ, երեխաների հետ խմբային դասապատրաստումներ իրականացվում էր ըստ 

խմբերի և առարկաների: 

«Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում 

երեխաների կրթությունը հիմնականում կազմակերպվել է առցանց՝ օգտագործելով 
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դայակների, դաստիարակների և մյուս մասնագետների հեռախոսները։ Կենտրոնը չունի 

բավարար թվով սարքավորումներ, իսկ եղած համակարգիչները հին են և ոչ սարքին։ 

Կենտրոնը նախաձեռնել է որոշակի գործողություններ՝ համալրելու նոր 

սարքավորումներով։  

Հարցված սաների մի մասը նշել է, որ չի ցանկանում մասնակցել կենտրոնի ներսում 

կազմակերպվող խմբակներին, փոխարենը նախընտրում են հաճախել սպորտային 

խմբակների։ Մեծամասնությունը ներգրավված է եղել կենտրոնի ներսում գործող երգի, 

պարի, նկարչության խմբակներում։  

Երեխաների հետ դասապատրաստումն իրականացվում է հիմնականում խմբակային, 

երբեմն նաև անհատական։ Համավարակի ընթացքում հեռավար ուսուցումը, 

հարցվածների կարծիքով, դժվարություններ առաջացրել է, քանի որ նրանք առանց այդ 

էլ չունեն դպրոց հաճախելու մեծ ցանկություն։  

5.5. Կենցաղային սպասարկումը և անվտանգությունը 

Երևանի Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատունն այցի օրն ապահովված է եղել 

հիգիենիկ և մաքրող պարագաներով, որոնք ձեռք էին բերվել պետական բյուջեի 

միջոցների և բարերարների աջակցությամբ։ Աշխատակազմի որոշ անդամների 

դիտարկումներով՝ միայն պետության հատկացրած միջոցներով անհրաժեշտ 

պարագաներ ձեռք բերելու դեպքում մանկատունը կունենա դրանց պակաս։ Պետական 

բյուջեի միջոցով ձեռք բերված նյութերն անհամեմատ էժան են, հետևաբար նաև 

անորակ, ինչով պայմանավորված էլ ավելի շատ է օգտագործվում աշխատակազմի 

կողմից ցանկալի որակը ստանալու համար։  

Դիտորդական խմբի կողմից մտահոգիչ է համարվել սաների անձնական հիգիենայի 

համար նախատեսված պարագաների, օրինակ՝ շամպունի անորակ լինելը։ 

Անձնակազմը խնդրին որոշակի լուծում տալու նպատակով բարերարների միջոցով ձեռք 

է բերել որակյալ մանկական շամպուններ ավելի փոքր տարիքի երեխաների համար՝ 

խուսափելու հնարավոր վնասներից։  
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Այցի օրը մանկատանը ջուր չի եղել, ինչի պատճառով մանկատան անձնակազմը 

կանգնել էր այլ տեղից ջուր բերելու խնդրի առաջ։ Համաձայն տրամադրված 

տեղեկության՝ պահուստային ջուր ոչ բոլոր խմբերում (մասնաշենքերում) է հավաքվում։  

Մանկատան տղաների մասնաշենքում (ենթաբաժնում) ննջարանային պայմանները չեն 

համապատասխանել սահմանված չափորոշիչներին՝ մահճակալները հնարավորինս 

խիտ են կահավորված։ Տղա սաների համար նախատեսված և դիտարկված նույն 

ենթաբաժնում ճաշարանի մակերեսը փոքր է, և այնտեղ առկա սեղան-աթոռների թիվը 

պակաս է եղել սաների թվից։ Վերջինիս պատճառով նրանք սնվում են հերթով։  

Մտահոգիչ է զուգարանում զուգարանակոնքի և լոգարանի դուռ չունենալու կամ որևէ 

այլ տարբերակով առանձնանալու հնարավորության բացակայությունը՝ ինչը խախտում 

է խնամվող երեխաների անձնական անձեռնմխելիության իրավունքն ու անձնական 

տարածքի նկատմամբ հարգանքը։ 

«Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն»-ում այցի օրն ապահովված 

է եղել հիգիենիկ և մաքրող պարագաներով։  

Կենտրոնում առկա է հոսող տաք ջուր, սակայն կենտրոնի որոշ հատվածներ 

նախատեսվածից ցուրտ է եղել, օրինակ՝ բաղնիքը։ Ընդհանուր միջանցքներն ու նաև 

երեխաների հիմնական մասնաշենքը ցուրտ է եղել բոլոր դիտորդների դիտարկմամբ։ 

Ավագ խմբի երեխաներից մեկը նշել է, որ իր կարծիքով ցուրտ չէ և չեն մրսում 

կենտրոնում, այդ թվում՝ լոգարանում։ 

«Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ այցի օրը 

մանկատունն ապահովված էր հիգիենիկ և մաքրող պարագաներով, որոնք ձեռք էին 

բերվել պետության հատկացրած միջոցներով և բարերարների աջակցությամբ։ ՊՈԱԿ-ի 

վարչական կազմի ներկայացուցչի խոսքերով` 2021 թվականին միայն պետության 

հատկացրած միջոցներով պարագաներ ձեռք բերելու դեպքում կենտրոնը կունենա 

դրանց պակաս։  
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ՊՈԱԿ-ի սաների անհատական անձնական հիգիենայի պարագաները Դիտորդական 

խմբին տեսնել չի հաջողվել, քանի որ տեղադրված չեն եղել դրանց համար 

նախատեսված վայրում։ Վարչական կազմի ներկայացուցիչը նշել է, որ դրանք 

յուրաքանչյուր սան իր դարակում է պահում և յուրաքանչյուրի համար առկա է 

նվազագույն քանակի հիգիենայի պարագա, սակայն նպատակահարմար չի գտել 

դրանք ցույց տալ։ 

Խմբի դիտարկմամբ՝ բացակայել են երեխաների համար առանձին խոզանակները, 

ատամի մածուկները: Սանհանգույցներում հեղուկ կամ կոշտ օճառ տեղադրված է միայն 

մեկ լվացարանի մոտ, չնայած բոլոր սանհանգույցներում եղել է 3 և ավելի լվացարան, 

որոնց մի մասի վրա էլ ծորակը բացակայում էր։ 

Ծորակից հոսում է միայն սառը ջուր, անհրաժեշտության դեպքում է միայն միացվում 

տաք ջուրը։ 

Դիտարկման ընթացքում աղջիկներից մեկը լոգանք էր ընդունում, որի ժամանակ դուռը 

կողպած չէր, քանի որ այն չէր աշխատում: Բոլոր տարիքային խմբերի ննջասենյակների 

դռների ապակիները թափանցիկ էին։ 

Կահույքի և դրանցում հագուստի և կոշիկների պահպանման համար պայմանները 

բավարար չեն եղել, ինչը փաստել է նաև ՊՈԱԿ-ի վարչական կազմի ներկայացուցիչը։ 

Երևանի Մանկան տուն այցի ժամանակ արձանագրվել է, որ սրբիչներն անհատական 

են և համարակալված, սակայն, օրինակ, խմբերից մեկում 10 երեխայի համար լոգանքի 

ճիլոպը 3 հատ է եղել և ոչ անհատական։ Աշխատողներից մեկը տվյալ դիտարկմանն ի 

պատասխան նշել է, որ նախընտրում է ձեռքով տրորել լողացնելիս, այդ դեպքում նաև 

հասկանում է կրեմներ օգտագործելու անհրաժեշտությունը։ Հիգիենիկ պարագաների 

որակի խնդիր մանկատանն առկա չէ, որովհետև դրանց մեծ մասը ձեռք է բերվում 

բարեգործների միջոցով։  
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Առկա է քլոր պարունակող լուծույթ, որն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ, 

որով ախտահանում էին, օրինակ, մանեժ-մահճակալը։ 

Երեխաների ափսեները և բաժակներն անհատական են, համարակալված։ 

Բաժակները, ըստ աշխատակազմի, մշտապես ախտահանվում են։ Երեխաների և 

աշխատակիցների սպասքն առանձնացված է պահարանի տարբեր դարակներում։ Նոր 

ընդունվող երեխաներին հատկացվում է նոր սպասք։  

Գավառի մանկատանը մեկանգամյա օգտագործման սրբիչներ առկա չեն եղել, առկա է 

եղել մեկ ընդհանուր կտորե սրբիչ։ Վերջերս տեղադրվել են նաև էլեկտրական 

չորացուցիչներ։ 

Խոհանոցի լվացարանում փակվող աղբամաններ առկա չեն։ Բոլոր ծորակներից հոսում 

է նաև տաք ջուր։  

Աղջիկների համար միջադիրներ առկա են եղել բուժկետում, իսկ մյուս պարագաները՝ 

պահեստում։ 

6. Տարեցների շուրջօրյա խնամքի հասատություններ 

6.1. Հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը, պատվաստումների 

իրավիճակը և կանխարգելիչ այլ միջոցառումների իրականացումը 

Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ նոյեմբերի 12-ի այցի ժամանակ հաստատություն 

մուտք գործելիս Դիտորդական խմբի անդամների ջերմաչափում չի իրականացվել։ Չեն 

կատարվել նաև կանխարգելիչ այլ միջոցառումներ։ Հակահամաճարակային կանոնների 

պահպանման մասին իրազեկում չի իրականացվել։  

Այցի ժամանակ աշխատողների մեծ մասը, այդ թվում՝ տնօրենը, չեն կրել դիմակ։ 

Ալկոհոլի հիմքով ախտահանող միջոցներ անհրաժեշտ բոլոր վայրերում չեն եղել, 

սակայն որոշ բնակիչներ իրենց սենյակներում ունեցել են ախտահանիչներ։  



 26 

Խումբն արձանագրել է, որ հաստատությունում առկա է բնակիչների և աշխատողների 

ջերմաչափումների մատյան։ Ըստ մատյանների՝ աշխատողների ջերմաչափումն 

իրականացվում է օրական մեկ, իսկ տարեցներինը՝ երկու անգամ։  

Նորքի տուն-ինտերնատ դեկտեմբերի 9-ի այցի ժամանակ Դիտորդական խումբն 

արձանագրել է, որ անձնակազմի մեծ մասը (հատուկենտ բացառություններով) դիմակ 

չի կրել, սոցիալական հեռավորություն չի պահպանվել, անհրաժեշտ ոչ բոլոր վայրերում 

են եղել ալկոհոլի հիմքով ախտահանիչ միջոցներ, դիմակներ կամ ձեռնոցներ։  

Հաստատության անցակետում Դիտորդական խմբի անդամների ջերմաչափում չի 

իրականացվել, չեն ձեռնարկվել այլ կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Մուտքից մեկ ժամ 

անց՝ խմբի անդամների բարձրաձայնելուց հետո, կատարվել է անդամներից երկուսի 

ջերմաչափում։  

Այլ հակահամաճարակային և կանխարգելմանն ուղղված գործողությունների մասին 

տեղեկություններ այցի ընթացքում չեն ստացվել։  

6.2. Աշխատակազմի և տարեցների իրազեկվածությունը COVID-19-ի 

վերաբերյալ 

Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատում արձանագրվել է, որ հակահամաճարակային 

կանոնների պահպանման, պատվաստումների վերաբերյալ պատշաճ և համակարգված 

իրազեկում չի իրականացվել։ Զրույցների ընթացքում պարզվել է, որ իրականացվել է 

իրազեկման մեկ հանդիպում՝ Զումով, որի ժամանակ ՀՀ առողջապահության 

նախարարության մասնագետները տեղեկացրել են վարակի վերաբերյալ։  

Հարցված տարեցները և աշխատակազմը ոչ միշտ են բավարար իրազեկ եղել COVID-

19-ի և պատվաստումների վերաբերյալ, ունեցել են կարծրատիպային, փաստերի վրա 

չհիմնված տեղեկություններ։ Նրանց տեղեկության հիմնական աղբյուրը եղել է 

հեռուստատեսությունը և բուժանձնակազմը։  
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Պատվաստանյութն ընտրելիս տարեցները կողմնորոշվել են ոչ թե գիտական 

կարծիքով, այլ իրենց քաղաքական նախապատվությամբ՝ նախընտրելով ռուսական 

պատվաստանյութերը։ 

Նորքի տուն-ինտերնատում հարցված տարեցների մեծ մասը նշել է, որ պատվաստումն 

անհրաժեշտություն է և որ իրենք լրջությամբ են մոտեցել վարակին միայն այլ 

տարեցների մահերից հետո։ 

Պատվաստանյութն ընտրելիս, ինչպես Երևանի թիվ մեկ տուն-ինտերնատի 

տարեցները, կողմնորոշվել են իրենց քաղաքական նախապատվությամբ՝ նախընտրելով 

ռուսական պատվաստանյութերը։ 

Պատվաստումների մասին տեղեկացել են բուժանձնակազմից, սակայն տեղեկության 

հիմնական աղբյուրը եղել է հեռուստատեսությունը: 

6.3. Բժշկական օգնությունը և սպասարկումը 

Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատում արձանագրվել է, որ չի իրականացվում 

հիվանդությունների կանխարգելման համակարգված քաղաքականություն, այդ թվում՝ 

կանխարգելիչ (պրոֆիլակտիկ) զննություն տարեցների շրջանում։ Հարկ է նշել, որ 

հաստատությունն ունի երկու բաժանմունք՝ ընդհանուր, որտեղ բնակվում են անձինք, 

որոնք չունեն բժշկական օգնության և խնամքի մշտական կարիք և բժշկական, որտեղ 

բնակվող անձինք մշտապես գտնվում են բժիշկների/բուժքույրերի հսկողության և 

խնամքի տակ։ Կանխարգելիչ միջոցառումները հիմնականում իրականացվում են 

երկրորդ խմբի խնամվողների համար և կազմում են խնամքի ծառայության բաղադրիչ։  

Հարցված տարեցները հիմնականում բողոքել են դեղերի հասանելիության խնդրից և 

ակնաբուժական ծառայությունների կարիքից։  

Բժշկական փաստաթղթերը հիմնականում թղթային են, առկա չէ էլեկտրոնային 

համակարգ։ Էլեկտրոնային գործիքների բացակայությունը հնարավորություն չի 

ընձեռում բժշկական անձնակազմին առավել արդյունավետ հետևել տարեցների 
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առողջական վիճակին, այցերի կազմակերպմանը, մեծացնում է փաստաթղթերում 

փոփոխություններ անելու կամ դրանք ոչնչացնելու ռիսկը և այլն։  

Նորքի տուն-ինտերնատում հարցված տարեցները հիմնականում գոհ են եղել 

բուժանձնակազմից և բժշկական ծառայությունների որակից։ Հարցվածների շրջանում 

դժգոհություն է եղել դեղերի տրամադրման, մարսողական հիվանդությունների դեպքում 

սննդակարգի և ներարկումների հետ կապված։  

Ինտերնատում ցածր է մարսողության վրա ազդող հիվանդությունների (օրինակ՝ 

աղիների բորբոքային հիվանդությունը) դեպքում համապատասխան սննդակարգերի 

կարևորության վերաբերյալ գիտակցումը, հիվանդությունների վերաբերյալ 

գիտելիքների մակարդակը։ Այդ պատճառով մի շարք հիվանդությունների դեպքում 

հատուկ սննդակարգի անվան ներքո «դիետիկ սնունդ» է համարվում առանց տոմատի, 

ոչ կծու, առանց թթվի սնունդը և հատուկ սննդակարգի ցուցումներով բոլոր անձանց 

տրամադրվում է նույն «դիետիկ» տարբերակը։ Ինտերնատի բժշկական փաստաթղթերը 

հիմնականում թղթային են, սակայն օգտվում են Արմեդ համակարգից անվճար։  

6.4. Կենցաղային սպասարկումը և անվտանգությունը 

Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ այցի ժամանակ արված հարցումներով պարզվել է, որ 

ամսվա սկզբում տրամադրվում է հիգիենիկ պարագաներ՝ զուգարանի թուղթ, օճառ, 

սափրվելու պարագաներ, ատամի մածուկ։ Հիգիենիկ պարագաների որակը հարցված 

աշխատողին և տարեց անձանց գոհացրել է։  

Աշխատողները նշել են, որ նույն մաքրող միջոցները, կախված ստացման 

ժամանակահատվածից, տարբերվում են։ Օրինակ՝ ամանի նույն հեղուկը լինում է ավելի 

թանձր կամ ջրիկ։ Այցի ժամանակ ստացվել է ավելի թանձր տարբերակը, որը գոհացրել 

է աշխատողներին։ Տուն-ինտերնատում օգտագործել են նույն ամանի հեղուկը, որն 

օգտագործվել է նաև Երևանի Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատանը և որի որակից 

աշխատակիցները դժգոհ էին. տարայի տակ նստվածքը տեսանելի է։ Բացի այդ, 

բացակայել են ամանի հեղուկների վրա պիտանելիության ժամկետները, իսկ 



 29 

դիտարկված ամանի հեղուկի մեջ առկա են եղել սև կետեր և կանաչի հիշեցնող 

մասնիկներ։  

Չնայած, որ սենյակներից յուրաքանչյուրն ունի իր սանհանգույցը, ոչ բոլորն են 

ապահովված լողանալու պայմաններով՝ կա՛մ չկա տաք ջուր, կա՛մ համապատասխան 

տարածք։ Յուրաքանչյուր հարկում կա 1 ընդհանուր լոգարան, որտեղ կա միայն մեկ 

լոգախցիկ, ինչը բավարար չէ ամբողջ հարկին սպասարկելու համար։ Արձանագրվել է 

նաև, որ 3-րդ հարկի լոգարանը պատշաճ չի գործում, քանի որ ջրի հոսքի խնդիր կա և 

վերևի հարկ քիչ քանակությամբ է ջուր հասնում։ 

Դիտորդական խմբի կողմից մտահոգիչ է համարվել հաստատության պահեստում 

հատիկավոր մթերքի տոպրակների բաց լինելը։ Օրինակ՝ բրնձի տոպրակը, մարմելադը 

և այլ, այդ թվում՝ չլվացվող սննդամթերք։ 

Խմբի անդամներին տեղեկացրել են, որ բժշկական անձնակազմին չեն տրամադրվում 

բժշկական ձեռնոցներ։ Հարցը բարձրաձայնվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարությունում, սակայն այցի օրվա դրությամբ աշխատողները 

ձեռնոցները ձեռք են բերել սեփական միջոցներով։ Այս առումով հրատապ է 

բուժանձնակազմի աշխատանքային իրավունքների պատշաճ ապահովումը, քանի որ 

առանց ձեռնոց կրելու անվտանգ չէ, օրինակ, բաց վերքերի մշակումը։  

Խմբի կողմից օրվա երկրորդ կեսին պահեստի դիտարկման ժամանակ ընդունվել է 

մատաղ, կանաչեղեն և բանջարեղեն։ Ընդունված սննդամթերքի մեջ են եղել նաև օղու 

շշեր։ Սննդամթերքի պիտանելիության հետ կապված ստուգում չի իրականացվել, թեև, 

ըստ դիետ-բուժքրոջ, բուժանձնակազմից նմուշ են վերցնում, նոր բաժանում սնունդը 

տարեց անձանց։  

Նորքի տուն-ինտերնատի դեպքում խումբը, չնայած մշտադիտարկման այլ 

առաջնահերթություններին, արձանագրել է հատկապես սննդի կազմակերպման հետ 

կապված խնդիրներ, որոնք էականորեն բացասաբար են ազդել տարեց անձանց 

կյանքի որակի վրա և հրատապ լուծման կարիք ունեն։ 
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Այսպես, տարեց անձինք տեղեկացրել են սննդի վատ որակի մասին, որով 

պայմանավորված հատկապես կանայք հիմնականում անձամբ են պատրաստում իրենց 

սնունդը։ Ըստ տարեցներից մեկի ձևակերպման՝ «ճաշարանի տրամադրածն ուտելու 

չէ»։  

Ընթրիքը տրամադրվում է ժամը 17։00-18։00-ն։ Վաղ ընթրիքի պատճառով տարեց 

անձինք հավելյալ սննդի կարիք են ունենում 18։00-ից հետո և միայն անձնական 

միջոցներ ունենալու դեպքում են կարողանում քաղցը հագեցնել։  

Խմբին մտահոգել է նաև սննդի կազմակերպման ոչ անհատականացված լինելը։ Այն 

դեպքերում, երբ անձն ունի որևէ հիվանդություն, որը պահանջում է հատուկ 

սննդակարգի պահպանում, տուն-ինտերնատը չի կարողանում ապահովել սննդի 

բազմազանություն, ինչի պատճառով նշված անձինք կամ քաղցած են մնում որոշ օրերի, 

կամ ուտում իրենց առողջությանը վնասող սնունդ։  

Արձանագրվել է, որ սննդի պահեստում առկա չի եղել բավարար մթերք առաջիկա 

ժամերի ընթրիքի համար։ Աշխատողները սա պատճառաբանել են, որ սնունդ 

ստանալու օր է և կստանան անհրաժեշտ սննդամթերքը։ Պահեստում դիտարկման 

ժամանակ հիմնական մթերքներից առկա է եղել երկու տարա մածուն, երշիկ, նրբերշիկ, 

ձու, պանիր, միս, քիչ քանակությամբ ալյուր, սպիտակաձավար, մակարոն, ձուկ, սոխ և 

բազուկ, ընդ որում՝ սպիտակաձավարը, մակարոնը և այլ չլվացվող սննդամթերքները 

բաց տարաներում։ Առկա էր նաև տոմատի մեկ մածուկ, որի վրա բացակայում էր 

ժամկետի մակնշումը։ Երշիկների մակնշման ժամկետը չէր երևում փաթեթավորման ձևի 

պատճառով։  

Խումբը նաև արձանագրել է մսի ստացումը և տեղափոխման գործընթացը։ 

Դիտարկման ընթացքում միսը տարեցների տուն բերվել է ոչ հիգիենիկ պայմաններում՝ 

մեքենայի հատակին դրված ստվարաթղթի վրա, առանց փաթեթավորման և մսագործի 

մոտ տեղափոխվել բաց ձեռքերով, առանց արտահագուստի։ 
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Արձանագրվել է, որ տարեցները սպասքը բերում են իրենց սենյակներից, քանի որ, ըստ 

աշխատողների, բնակիչները չեն վստահում խոհանոցի սպասքի մաքրությանը։ 

Ճաշասրահի սեղաններին տեղադրված սփռոցները (փոխվել են հաջորդ այցի 

դրությամբ), աղամանները ընթրիքից առաջ եղել են ոչ պատշաճ մաքրության։  

Հաջորդ երկու այցերի ընթացքում խումբը դիտարկել է միայն խոհանոցը։  

Մսի պահեստավորման սենյակի սեղանին եղել է խավարասեր։ Ներկա աշխատողները 

նշել են, որ տեղյակ են ու խնդիրը չեն կարողանում լուծել, ավելին՝ դա դիտարկվել է 

որպես բնական իրավիճակ։ Ընդհանուր առմամբ խմբի կողմից մսագործի սենյակը, 

ճաշարանը գնահատվել են ոչ մաքուր։  

Դիտորդներից երկուսն օգտվել են օրվա ճաշին տրամադրված սննդից՝ աղցան, բորշչ, 

մակարոնով փլավ, կոտլետ, հաց։ Դիտորդների գնահատմամբ՝ սնունդը եղել է անհամ, 

չգոհացնող։ Օրինակ՝ աղցանը եղել է առանց կանաչիների, համեմունքների և քիչ 

քանակությամբ ձեթի։  

6.5. Արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցությունը և վերաբերմունքը 

Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատում առկա էին մի քանի համակարգիչներ, որոնք 

հիմնականում գտնվում էին աշխատողների սենյակում և դրանցից խնամվողներն 

օգտվելու հասանելիություն չունեն։ Աշխատողները նշել են, որ ըստ անհրաժեշտության 

իրենց հեռախոսները փոխանցում են տարեցներին՝ հարազատների հետ կապ 

հաստատելու համար։  

Բնակիչների հետ զրույցներից պարզ է դարձել, որ մեծ մասն ունի սեփական հեռախոսը 

և հիմնականում դրանց միջոցով են կապ պահում հարազատների հետ՝ զանգի միջոցով։ 

Բնակիչները, որոնք ունեն գումար և կարող են իրենց թույլ տալ օգտվել ինտերնետից, 

սոցիալական ցանցերի միջոցով նույնպես շփվում են հարազատների հետ։ WiFi առկա է 

միայն ադմինիստրատիվ մասնաշենքում։  

Վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ տվյալներ չեն ստացվել։  
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Դիտարկման ժամանակ բնակիչներից մեկը բարձրաձայնել է, որ լսել է, թե ինչպես են 

սանիտարները նոր հագուստ ստանալու ժամանակ ասել. «Ինչու եք դրանց տալիս նոր 

շորերը, տվեք մենք կհագնենք»։  

Նորքի տուն-ինտերնատում կա համակարգչային սենյակ, որտեղից կարող են 

տարեցներն օգտվել համացանցից։ Համավարակի ժամանակ, ըստ տարեցների, 

հիմնականում օգտվել են իրենց հեռախոսներից, սակայն անհրաժեշտության դեպքում 

հաստատությունը թույլ է տվել օգտվել համակարգչից:  

Վարչական կազմի կողմից որպես խնդիր է նշվում համակարգիչների պակաս լինելը՝ 

նույնիսկ աշխատողների համար, որոնց գործն առնչվում է համակարգչային ծրագրերի 

հետ։ 

Դիտարկման օրվա դրությամբ առաջին հարկում եղել է առանձին տեսակցությունների 

սենյակ և հարազատները կարողացել են տեսակցել խնամվողներին այդտեղ: 

Նախկինում հարազատները հնարավորություն ունեցել են բարձրանալու սենյակներ, 

դիտարկման օրվա դրությամբ՝ ոչ: 

Բացասական վերաբերմունքի մասին ուղղակի տեղեկություններ տարեցներից չի 

ստացվել, սակայն աշխատողները խմբի հետ շփումներում հաճախ են օգտագործել 

«սրանք» ձևակերպումը, խնդիրները վերագրել տարեցների մտավոր կարողությանը 

կամ բնավորությանը, ոչ թե իրենց թերացումներին։ Վարչական կազմի կողմից 

բացասական վերաբերմունք կա հատկապես ենթադրաբար հոգեկան առողջության 

խնդիրներ ունեցող տարեցների նկատմամբ։  
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7. Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ 

7.1. Հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը, պատվաստումների 

իրավիճակը և կանխարգելիչ այլ միջոցառումների իրականացումը 

«Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն 

ՊՈԱԿ 2021 թվականի նոյեմբերի 4-ի այցի ժամանակ դիտորդների ջերմաչափում կամ 

կանխարգելիչ այլ միջոցառում չի իրականացվել։  

Այցի ընթացքում աշխատողները դիմակ չեն կրել։ Անհրաժեշտ բոլոր վայրերում 

տեղադրված չի եղել փակ աղբաման, ախտահանիչ նյութեր։  

Նշվել է, որ դիտարկման դրությամբ վարակված բնակիչները ոչ միշտ են մեկուսացվում 

ընդհանուր խմբից, հակահամաճարակային կանոնները նույն խստությամբ չեն 

պահպանվում ինչպես համավարակի սկզբում։  

Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն 2021 թվականի հոկտեմբերի այցի 

ժամանակ հիմնական մուտքի մոտ կատարվել է դիտորդների ջերմաչափում, 

առաջարկվել է դիմակ, կատարվել է ձեռքերի ախտահանում։ Ջերմաչափման 

արդյունքները չեն գրանցվել։ Աշխատողները (բացառությամբ տնօրենի) դիմակ 

հիմնականում կրել են դիտորդներին նկատելիս և ցուցադրաբար։ Տնօրենը դիմակ չի 

կրել։ 

Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ 2021 թվականի նոյեմբերի 2-ի 

այցի ժամանակ դիտորդների ջերմաչափում երկու մասնաշենքերում էլ չի արվել։ Չեն 

ձեռնարկվել նաև կանխարգելիչ այլ միջոցառումներ։ Հիմնական մասնաշենքում 

աշխատակազմը դիմակ չի կրել, իսկ երկրորդ մասնաշենքում, որտեղ այցելել են 

դիտորդներն առաջին մասնաշենք մտնելուց հետո, ամբողջ անձնակազմը կրել է 

դիմակներ։  
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Առկա են եղել ջերմաչափման մատյանները, որոնցում նշումները կատարվել են 

պատշաճ կերպով։  

7.2. Աշխատակազմի և հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

իրազեկվածությունը COVID-19-ի վերաբերյալ 

«Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն 

ՊՈԱԿ-ի հարցվող բնակիչները նշել են, որ վարակի վերաբերյալ իրազեկվել են 

հաստատության առաջին վարակման դեպքից հետո։  

Վարչական մասի աշխատողներից մեկի խոսքով՝ աշխատակիցների և բնակիչների 

իրազեկումն իրականացվել է հաստատության բժիշկ-թերապևտների կողմից՝ բանավոր, 

այդ թվում՝ անհատական զրույցների միջոցով։ Տնօրենը նաև նշել է, որ ինքն էլ է 

իրազեկել բնակիչներին և օրինակ ծառայելու համար, առաջինն է պատվաստվել։ 

Աշխատակազմի հարցված անդամները նշել են, որ բուժքույրերը իրազեկման զրույցներ 

են ունեցել բնակիչների հետ, իսկ այն բնակիչների դեպքում, որոնց հետ հնարավոր չեն 

համարել այդ մասին իրազեկել, հաստատության սոցիալական աշխատողները 

իրազեկել են բարեկամներին։ 

Պատվաստման գործընթացի և պատվաստանյութերի վերաբերյալ խնամվողների 

շրջանում պատշաճ իրազեկում ո՛չ պատվաստումից առաջ, ո՛չ դրանից հետո չի 

իրականացվել։  

Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան հարցված աշխատողներից ոչ բոլորն են 

ունեցել COVID-19-ի վերաբերյալ փաստերի վրա հիմնված կարծիք, թերահավատորեն 

են մոտեցել վարակին։ Խնամվողները նշել են, որ կորոնավիրուսի և 

հակահամաճարակային կանոնների մասին տեղեկացել են հիմնականում 

անձնակազմից, իսկ անձնակազմի դեպքում տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը 

զանգվածային լրատվամիջոցներն են։  
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Պատվաստումների վերաբերյալ իրազեկումը բավարար կարևոր չի եղել անձնակազմի 

համար։  

Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատում աշխատակազմը 

հիմնականում ունեցել է բավարար գիտելիք COVID-19-ի վերաբերյալ։ Խնամվողների՝ 

վարակի մասին տեղեկության հիմնական աղբյուրը եղել են բուժաշխատողները, իսկ 

բուժաշխատողների դեպքում՝ պոլիկլինիկան և զանգվածային լրատվամիջոցները։  

Թեև պատվաստումների բարձր ցուցանիշին, խնամվողների մեծ մասին իրենց հարմար 

ձևաչափերով չի տրամադրվել տեղեկություն պատվաստման գործընթացի մասին։  

7.3. Բժշկական օգնությունը և սպասարկումը 

«Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն 

ՊՈԱԿ-ի բժշկական անձնակազմը համալրված է 2 հոգեբույժով, որոնք աշխատում են 

0․5 դրույքով, սակայն, ըստ վարչական կազմի հարցված աշխատողի, կարիք կա 

համալրել կազմը կլինիկական հոգեբանով և լրացուցիչ հոգեբույժով։ 

Բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ բողոքներ բնակիչների կողմից չեն 

հնչել։  

Բժշկական մասում առկա դեղորայքը եղել է ժամկետում։ Եղել է աշխատողների 

ջերմաչափման մատյան։  

Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան բուժական մասում առկա դեղերը 

պիտանելիության ժամկետներում են եղել։  

Վարչական կազմի հավաստմամբ՝ դեղորայքին տրամադրվող բյուջեն նվազեցվել է, և 

կան դեղեր և միջամտություններ, որոնք հասանելի չեն, ուստի հայցում են 

բարերարների օգնությունը։  

Խնամվողների սեռական և վերարտադրողական առողջության հարցերը պատշաճ 

ուշադրության չեն արժանանում անձնակազմի կողմից և նույնիսկ բուժանձնակազմի 
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շրջանում այդ թեման փակ է։ Նրանք սեռական և վերարտադրողական առողջությունից 

զրուցելու կարիք չեն տեսնում՝ նշելով թե դա իրենց պարտականությունը չէ, սակայն եթե 

հարցնեն, «մի կերպ կպատասխանեն»: 

Առկա էր ինչպես ջերմաչափման, այնպես էլ շինությունների ախտահանման 

գրանցամատյան։ Ջերմաչափումն իրականացվում է օրական 2 անգամ։ Քանի որ չկա 

ջերմաչափման միասնական գրանցամատյանի ձևաչափ, ՊՈԱԿ-ը մշակել է իր 

գրանցամատյանի ձևը, ինչն օրինակելի փորձ է։ 

Համավարակով պայմանավորված՝ դիտարկման տարվան նախորդող տարում ընթացիկ 

կանխարգելիչ հետազոտությունները չեն իրականացրել, ուստի դիտարկվող տարում 

հերթեր են առաջացել։ 

Մանկատունն ունի նաև պատվաստման կետ։ Երեխաներն ազգային օրացույցով 

նախատեսված պատվաստումները ստանում են մանկատանը։ COVID-19-ի դեմ 

պատվաստումները տեղում ստանում են աշխատողները, ինչին հարցված 

աշխատողներից մի քանիսը դեմ են արտահայտվել՝ խնդրելով բարձրաձայնել այդ 

հարցը, քանի որ իրենք չեն կարող պատասխանատվություն կրել նաև աշխատողների 

առողջության համար։ 

Ի տարբերություն այլ հաստատությունների մեծամասնության՝ Խարբերդի մանկատանն 

առկա է Արմեդ համակարգին հասանելիություն, որի համար վճարում են 15,000 դրամ։  

Դժգոհություն է հնչել նաև, որ երբ դիմում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն որևէ անձի առողջական վիճակի հարցով, նախարարությունն 

ուղորդում է ՀՀ առողջապահության նախարարություն։ Մինչդեռ կանոնակարգված 

աշխատանքի դեպքում իրենք կարող էին ուղարկել դիմումները միանգամից։  

Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատում, ըստ վարչական և 

բուժական անձնակազմի, խնամվողները 3 ամիսը մեկ արյան ընդհանուր 

հետազոտություն են անցնում պոլիկլինիկայում։ Հաստատությունում մատուցվում են 
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հոգեբուժական, ատամնաբուժական և թերապևտիկ ծառայություններ։ Կա 

լաբորատորիա, որտեղ իրականացվում է արյան և մեզի ընդհանուր հետազոտություն, 

գլյուկոզայի չափում։ Մնացած դեպքերում բժշկական սպասարկումն իրականացվում է 

պոլիկլինիկայում կամ հիվանդանոցներում։ Վերջերս շարժական կայանի միջոցով 

կազմակերպվել է ֆլյուրոգրաֆիկ հետազոտություն, որը կրկնվում է ամեն տարի։  

Ըստ աշխատակազմի հարցված անդամների՝ նախկինում իրականացվել է նաև 

արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգ, սակայն համավարակի պատճառով 

դադարեցրել են՝ պոլիկլինիկա չհաճախելու ու վարակի տարածումը կանխելու 

նպատակով։  

Բժշկական գործերը կազմակերպվում են թղթային տարբերակով, հաստատությունը 

չունի հասանելիություն Արմեդ էլեկտրոնային համակարգին։ 

Հաստատության համար հրատապ է շարունակում մնալ հոգեբույժով համալրվելու 

հարցը։ 

7.4. Կենցաղային սպասարկումը և անվտանգությունը 

«Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն 

ՊՈԱԿ-ի լվացարաններում մեկանգամյա սրբիչներ առկա չեն եղել, սակայն բոլոր 

շահառուներն ունեցել են իրենց անվանական սրբիչները և հիգիենիկ պարագաները՝ 

կոշտ օճառ, ատամի խոզանակ և այլն։ Շամպունը մեկն է եղել ամբողջ խմբի համար։ 

Հիգիենիկ պարագաները ժամկետի մեջ էին։ Առաջին հայացքից որակի հետ կապված 

մտահոգությունների առիթ չի եղել։ Միջադիրներ, տակդիրներ սենյակներում չեն եղել, 

ըստ անձնակազմի՝ տրամադրվում են ըստ անհրաժեշտության։ Մաքրող միջոցներ 

առկա են եղել։ Թե՛ մաքրությամբ զբաղվող աշխատողները, թե՛ ախտահանման 

պատասխանատու բուժանձնակազմը, այդ պահին եղած միջոցներից դժգոհություններ 

չի ունեցել, սակայն նշել է, որ ոչ վաղ անցյալում այդ միջոցները (պետական գնումների 

ընթացակարգի միջոցով ձեռք բերված) ոչ այդքան որակով են եղել, որի մասին 

բարձրաձայնել են և ինչի արդյունքում դրանց որակն ավելի է լավացել։ 
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7.5. Արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցությունը և վերաբերմունքը 

«Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն 

ՊՈԱԿ-ի վարչական կազմի հարցված աշխատողի խոսքով՝ տեսակցություններն 

իրականացվում են սահմանված կարգի համապատասխան՝ ջերմաչափումից հետո, 

պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը (5-6 մետր շահառուի և տեսակցողի 

միջև), իսկ ամռանը՝ դրսում։ 

Հարցվող բնակիչները նշել են, որ մինչ համավարակը կարողացել էին այցելուներ 

ընդունել, սակայն համավարակից հետո հանդիպումների թիվը խիստ կրճատվել է: 

Արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցությունն իրականացվում է հեռախոսի միջոցով։ 

Եթե բնակիչը ցանկանում է զանգել հարազատին, ապա պետք է դիմի սոցիալական 

աշխատողի կամ այլ աշխատողի, որն ազատ լինելու դեպքում թույլ կտա հեռախոսով 

զանգել: Ըստ հարցված բնակչի՝ դա կարող է լինել «շաբաթը կամ 10 օրը 1 անգամ»:  

Վատ վերաբերմունքի մասին տվյալներ ամենաշատը ստացվել են այս 

հաստատությունում։ Ստացվել են արժանահավատ տեղեկություններ, որ 

աշխատողներից ոմանք խնամվողների նկատմամբ արտահայտվում են ոչ բարեկիրթ 

կերպով, վիրավորում են։ Հարցվողներից երկուսը հայտնել են, որ Խարբերդի 

մանկատանն ավելի լավ է եղել, քան «Ձորակ»-ում։ 

Ստացվել են տեղեկություններ, որոնք կարող են որակվել որպես խոշտանգում, 

նվաստացնող վերաբերմունք և հարկադիր աշխատանք։ Խնամվողներից երկուսի 

խոսքով՝ իրենք ներգրավված են (մեկը՝ նախկինում) բնակիչների խնամքի 

աշխատանքում։ Բնակիչները, որոնք ծխախոտ են օգտագործում, կախվածության մեջ 

են աշխատողներից։ Վերջիններս, այն ծխախոտը, որը պետք է անվճար տրամադրեն 

բնակիչներին, օգտագործում են նրանց աշխատեցնելու համար։ Ստացված տվյալների 

համաձայն՝ ծխախոտի մի մասը բաժանում են, իսկ մյուս մասը պահում և տալիս միայն 

որոշակի աշխատանքի դիմաց, օրինակ՝ զուգարանի, լոգարանի մաքրման, այլ 

բնակիչների «տակը մաքրելու» դեպքում։ 
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Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան դիտարկման ժամանակ արձանագրվել է 

խնամվող անչափահասի նկատմամբ վատ վերաբերմունքի և խտրականության դեպք։ 

Զրույցներում պարզվել է, որ մանկատուն է ուղեգրվել մարդու իմունային 

անբավարարության վիրուս ունեցող դեռահաս, որի ուղեգրմանն անձնակազմը, այդ 

թվում՝ տնօրենը, դեմ են եղել, սակայն նախարարության պնդումներից հետո երեխային 

ընդունել են։ Ըստ բուժանձնակազմի հարցված աշխատողներից մեկի՝ տեղյակ են, որ 

վիրուսը չի տարածվում շփման միջոցով, սակայն աշխատակազմը նրան դիպչելիս կրում 

է ձեռնոցներ, հորդորել են երեխաներին հեռու մնալ, առանձնացրել են նրա սպասքը, 

հագուստը լվացվում է առանձին և այլն։  

Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատում համավարակի ընթացքում 

տեսակցությունների թիվը նվազել է։ Խնամվող անձինք հաղորդկացվում են իրենց 

ընտանիքների հետ աշխատողների հեռախոսների միջոցով, ինչը հիմնականում 

խախտում է նրանց անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքը։ Այլ 

հաղորդակցության միջոցներից նրանք չեն օգտվում։  

Վատ վերաբերմունքի վերաբերյալ տվյալներ այցի ընթացքում չեն ստացվել։  

 

8. Այլ արձանագրումներ 

«Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնի 

տարածքում կառուցվել է փոքր առանձնասենյակ, որը նախատեսված է եղել 

հանդիպումների կազմակերպման համար, սակայն որոշ հարցվածներ նշել են, որ այն 

ծառայում է տնօրենին և բնակիչներին հիմնականում արգելում են այնտեղ մտնել։ 

Դիտորդական խմբի այցի ժամանակ էլ տարբեր աշխատողներ ուտելիքներով լի 

ափսեներ էին տանում դեպի այդ տնակ, որտեղ պետք է ճաշեր տնօրենը։  

Խարբերդի մասնագիտացված մանկատանը հակասական տեղեկություններ են 

տրամադրվել (այդ թվում՝ տնօրենի կողմից) ծառայությունների մատուցման 
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կազմակերպական հարցերի վերաբերյալ։ Մասնավորապես՝ նշվել է, որ որոշ 

ծառայություններ մատուցվում են տնօրենի դստեր ղեկավարած հասարակական 

կազմակերպության կողմից կամ ֆինանսավորմամբ, որոնք, հաստիքացուցակի 

ուսումնասիրությամբ մատուցվում են պետական միջոցների հաշվին։ Նշված 

հասարակական կազմակերպությունը չափազանց մեծ ներգրավվածություն ունի 

հաստատության աշխատանքներում, ինչը, տնօրենի հնարավոր փոփոխության 

դեպքում, կարող է էական վտանգներ ստեղծել բնակիչների կյանքը կազմակերպելու 

առումով։ Հարկ է առանձին քննության առարկա դարձնել այդ համագործակցությունը՝ 

դրանք քննարկելով շահերի բախման և բարեվարքության լույսի ներքո, 

անհրաժեշտության դեպքում նախատեսելով նոր կարգավորումների ներդրում։ 

Անհրաժեշտ է մանրամասն ուսումնասիրել հաստիքացուցակները և աշխատողների 

պատասխանատվության շրջանակը՝ բացառելու նույն անձի կողմից անհամատեղելի 

հաստիքների զբաղեցումը։  

Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատում պայմանավորված 

համայնքով և բնակիչների ու աշխատողների թվով, մեծ է քաղաքական 

կուսակցությունների և քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող այլ անձանց կողմից 

միջամտության ռիսկը։ 

Բոլոր հաստատություններում արձանագրվել են աշխատողների ցածր 

իրազեկվածություն, մասնագիտական էթիկայի կամ հաղորդակցության հմտությունների 

բացեր, ինչպես նաև որոշ հաստատություններում աշխատողների կողմից վերհանվել է 

համակարգված վերապատրաստումների անհրաժեշտությունը։  
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9. Եզրակացություն 

Դիտարկված ժամանակաշրջանում բոլոր հաստատություններում պատշաճ 

ուշադրություն չի դարձվել հակահամաճարակային նվազագույն կանոնների 

պահպանմանը։  

Հաստատությունները թերանում են երեխաների կրթության իրավունքն ապահովելու 

հարցում՝ չունենալով մարդկային և տեխնիկական անհրաժեշտ ռեսուրսներ, 

նախապատվությունը տալով ոչ թե երեխայի լավագույն շահին, այլ վարչարարությանը և 

հաստատությունների դերի մեծացմանը։  

Առկա չէ բռնությունների և վատ վերաբերմունքի կանխարգելման արդյունավետ 

համակարգ, բոլոր հաստատություններում արմատացած է հաշմանդամության 

կարծրատիպային մոտեցումները, ինչը խոչընդոտում է երեխաների ներդաշնակ 

զարգացմանը և ապաինստիտուցիոնալացմանը։  

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման 

համակարգը բավարար ճկուն չէ, չի արձագանքում այն երեխաների և չափահասների 

կարիքներին, ովքեր ունեն երկրորդային կամ քիչ հանդիպող հիվանդություններ։  

Հաստատություններում պետական բյուջեի միջոցներից գնվող հիգիենիկ պարագաները 

նախատեսված չեն բավարար քանակով, հիմնականում զիջում են որակով և երբեմն 

անվտանգ չեն։  

Սննդի կազմակերպման (ներառյալ գնման) համակարգը ներառական չէ, հիմնականում 

բացառում է այն անձանց, որոնց ցուցված է հատուկ սննդակարգ։ 

Առկա չէ ազատ և մեկուսի պայմաններում հաղորդակցության հավասար 

հնարավորություն հաստատություններում ապրող չափահասների համար։  
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10. Ընդհանուր առաջարկություններ 

● Իրականացնել հաստատությունների աշխատողների շրջանում COVID-19-ի և 

արձագանքման վերաբերյալ համակարգված դասընթացներ և պարբերաբար 

տրամադրել թարմացումներ հակահամաճարակային կանոնների վերաբերյալ։  

● Վերանայել սանիտարահիգիենիկ պայմաններին առնչվող իրավական ակտերը 

COVID-19-ի և այլ վարակիչ հիվանդությունների լույսի ներքո։ 

● Կազմակերպել երեխաների կրթությունը հանրակրթական դպրոցներում՝ 

բացառելով նրանց հատուկ դպրոցներ տեղավորելու պրակտիկան, աջակցել 

կրթության իրավունքի իրացման համար անհրաժեշտ խելամիտ 

հարմարեցումների տրամադրմանն ինչպես դպրոցում, այնպես էլ 

հաստատությունում։ 

● Ապահովել երեխաների նախադպրոցական կրթությունը՝ բացառելով 

վարչարարության և սննդի կազմակերպման պատճառով նրանց մեկուսացումը 

հասակակիցներից։  

● Ներդնել բռնության և վատ վերաբերմունքի կանխարգելման արդյունավետ 

համակարգ՝ շարունակաբար ապահովելով տարբեր հիմքերով խտրականության 

բացառմանն ուղղված կրթության կազմակերպումը։  

● Ապահովել հաշմանդամության՝ մարդու իրավունքների վրա հիմնված մոտեցման 

վերաբերյալ դասընթաց բոլոր տիպի հաստատությունների բոլոր աշխատողների 

համար, այդ թվում՝ զարգացնելով նրանց հաղորդակցության և էթիկայի 

գիտելիքները։  

● Ներդնել պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման բավարար ճկուն համակարգ, որը չի անտեսի թանկարժեք 

դեղորդայքի գնումը և բժշկական բոլոր տեսակի միջամտությունների 
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իրականացումը հաստատություններում ապրող անձանց համար՝ միաժամանակ 

չխթանելով ինստիտուցիոնալացումը։ 

● Ապահովել սննդի անվտանգության համար անհրաժեշտ միջավայր բոլոր 

հաստատություններում։ Հաշվի առնել հատուկ սննդակարգի կարիք ունեցող 

պահանջմունքները և կենսական մյուս կարիքները։ 

● Երաշխավորել կանանց և աղջիկների սեռական և վերարտադրողական 

առողջության իրավունքի պաշտպանության նպատակով անհրաժեշտ միջոցների, 

այդ թվում՝ հիգիենիկ պարագաների առկայությունն անհրաժեշտ թվով և 

անհատականացված կարգով։  

● Պարբերաբար ստուգել երեխաների կողմից ամենօրյա օգտագործման 

ապրանքների, այդ թվում՝ օճառների, շամպունների, խաղալիքների 

անվտանգության ստանդարտներին համապատասխանությունը։  

● Ապահովել հեռախոսակապ, ինտերնետի հասանելիության համակարգիչներ և 

ազատ ու մեկուսի պայմաններ բոլոր անձանց հաղորդակցության ապահովման 

նպատակով։ 
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11. Առաջարկություններ՝ ըստ կազմակերպությունների 

● Նորքի տուն-ինտերնատում վերացնել սննդի կազմակերպման թերացումը՝ 

ապահովելով անվտանգ և անհատական կարիքին համապատասխան սնունդ։ 

● Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատի և մյուս հաստատությունների դեպքում ևս 

կարգավորել քաղաքացիներից սննդի կամ այլ տեսակի օգնության ընդունման 

հարցը՝ հիմքում դնելով անձի անվտանգության իրավունքը։  

● «Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի 

կենտրոնի աշխատակազմի, այդ թվում՝ ղեկավար կազմի համար կազմակերպել 

մարդու իրավունքների, արժանապատվության և հաղորդակցության վերաբերյալ 

գործնական դասընթաց։ Ուսումնասիրել հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ 

ստացված տվյալների մանրամասները և բացառել նման դեպքերի կրկնությունը։  

● Ուսումնասիրել Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան և հասարակական 

կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակը, 

օրինականությունը և շահերի բախման հարցը։ 

● Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատում անցկացնել 

հոգեբուժական խնամքի ժամանակակից մոտեցումների վրա հիմնված 

վերապատրաստում բոլոր աշխատողների համար։  

● Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնում անցկացնել 

երեխաների իրավունքների (այդ թվում՝ արժանապատվության նկատմամբ 

հարգանքի իրավունքը, անխտրականության և հավասարության իրավունքը) 

վերաբերյալ դասընթաց և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ 

հաղորդակցվելու վերաբերյալ իրազեկման հանդիպում։ 
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● Արդար և թափանցիկ մրցութային կարգով համալրել Երևանի Մարի Իզմիրլյանի 

անվան մանկատան վարչական կազմը՝ ապահովելու արդյունավետ 

կառավարումը և երեխաների ապաինստիտուցիոնալացման գործընթացը։ 
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12. Լուսանկարներ և մեկնաբանություններ 

12.1. Նորքի տուն-ինտերնատ (այց 09.12.2021 թ.) 

 

Լուսանկար  1. Միսն առաքող մեքենան 

 

Լուսանկար  2. Մսի տեղափոխումը խոհանոց՝ առանց նվազագույն սանիտարական պայմանների ապահովման 
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Լուսանկար  3. Մսի հետ աշխատանքն իրականացվում է առանց արտահագուստի և ձեռնոցների 

 

Լուսանկար  4. Ճաշարանի սեղաններին դրված են բաց աղամաններ, որոնք չեն ապահովում բավարար հիգիենան 
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12.2. Նորքի տուն-ինտերնատ (այց 24.12.2021 թ.) 

 
Լուսանկար  5. Պահեստում ապրանքները ոչ միշտ են փակ պահվում 

  
Լուսանկար  6. Բաց դարակներում առկա է նաև սնունդ, որը ծածկված չէ 
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Լուսանկար  7. Ճաշին բաժանվող աղցանը 

 
Լուսանկար  8. Բաց աղաման ճաշարանում 
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Լուսանկար  9. Խոհանոցի սեղանին առկա է խավարասեր 

 

12.3. Նորքի տուն-ինտերնատ (այց 16.02.2022 թ.)  

 
Լուսանկար  10. Մսի կտրատման սենյակը 
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Լուսանկար  11. Մատուցվող ճաշատեսակների նմուշները 

 
Լուսանկար  12. Մսի կտրատման սեղանը 

 
Լուսանկար  13. Պահեստում առկա բանջարեղենից կաղամբն ու ստեպղինը 



 52 

12.4. «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» (այց 

29.12.2021 թ. 

 
 

Լուսանկար  14. Երեխաների համար պատրաստված սպագետտին 

Լուսանկար  15. Երեխաների համար պատրաստված մսով բորշչը 
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12.5. «Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի 

կենտրոն (այց՝ 04.11.2021 թ.) 

 
Լուսանկար  16. Ճաշարանը 
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12.6. «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ (այց՝ 14.07.2021 թ.) 

 
Լուսանկար  17․ Սաների ննջասենյակը՝ խիտ դասավորած մահճակալներով 

Լուսանկար  18. ․ Սաների ննջասենյակը՝ խիտ դասավորած մահճակալներով 

 
Լուսանկար  19. Խաղասենյակ 
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Լուսանկար  20. Դասասենյակ 

12.7. «Գավառի մանկատուն (այց՝ 19.10.2021 թ.,) 

 
Լուսանկար  21․ Լվացարանները 
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Լուսանկար  22. Ննջասենյակ  

 
Լուսանկար  23. Դասասենյակ 
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12.8. Երևանի «Մանկան տուն» (այց՝ 29.09.2021 թ.) 

 
Լուսանկար  24. Քաղցրավենիքները և մրգերը 

 
Լուսանկար  25. Լվացարանը և խոզանակները 

  

 
Լուսանկար  26․ Վերանորոգված սանհանգույց/լոգասենյակը 
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Լուսանկար  27. Խաղասենյակ 

 
Լուսանկար  28․ Սանիտարահամաճարակային կանոների մասին պաստառ 
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Լուսանկար  29․ Ալկոգելի՝ պատին ամրացված տուփը 

 
Լուսանկար  30․ Խմբասենյակի խոհանոցում ախտահանող լուծույթների ամանները 
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12.9. Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ (այց՝ 12.11.2021 թ.) 

 
Լուսանկար  31․ Սննդամթերքի ստացման տարածքը, այդ թվում՝ որպես նվիրատվություն ստացված հյութերն ու 
թանը 

 
Լուսանկար  32․ Պահեստում սննդամթերքի բաց տոպրակները 
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Լուսանկար  33. Ժամկետանց դեղ ինտերնատում, որը, ըստ աշխատողների, գնել է բնակիչներից մեկը և խնդրել այն 
պահել  

12.10. Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն (այց՝ 06.10.2021 թ.) 

 
Լուսանկար  34. Վարակման դեպքում մեկուսացման սենյակ 
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Լուսանկար  35. Լվացարաններ 

 
Լուսանկար  36. Մարզասարքեր, վերականգնողական սարքեր 
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12.11. Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն (այց՝ 

28.09.2021 թ.) 

 
Լուսանկար  37. Խաղասենյակ 

 
Լուսանկար  38. Ճաշարան 
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Լուսանկար  39․ Աղջիկների ննջասենյակը՝ խիտ դասավորված մահճակալներով 
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12.12. Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ (այց՝ 11.02.2022 

թ.) 

 
Լուսանկար  40․ Կանանց բաժանմունքի՝ առանց դռների լոգախցիկները  

 
Լուսանկար  41․ Ճիլոպները, որոնք անհատական օգտագործման չեն 



 66 

 
Լուսանկար  42․ Կանանց բաժանմունքի ճաշասենյակը և ճաշին մատուցվող սնունդը, որը մատուցելուց հետո բուժում 
և խնամք ստացող անձանց կանչում են ճաշի 

 
Լուսանկար  43. Խոհանոցային մաս 
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Լուսանկար  44. Շորերի արդուկման սենյակ 

 
Լուսանկար  45. Խիտ դասավորված մահճակալներով ննջասենյակ 
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Լուսանկար  46. Խիտ դասավորված մահճակալներով ննջասենյակ 

 
Լուսանկար  47․ Խիտ դասավորված մահճակալներով ննջասենյակ 
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13. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության մեկնաբանությունները 
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bpru2fuu{npnril Lrlutr hurpgbp[r hbmruqu pu{uprup prdnrd:bXtrblni{ {bpnL3 iiti

r{r1uumbpfrg, unugup!nril bt p tr2u{ru6 hupgftr lnrdnrd mulnr hrudrup rlfirlhl ii"f-

lunut{urpnrplu'p' uurbrl&h1 hrudruqrumruufuurb opbburyptul4urL tr hh;ati.rophilrrtrJrr-i'il-'t' i'

,.,qmbp, uurbq6bl 6Qnrtr qbultul'1urL uutr{6rup pd2!u!uutr oqhnrplutr.h uir'.r'u''rLriltilr';t';1;

hufu!urpr1, puru[r np tibp !ruqilru!bpqnrpluLp m{u1 lrquururltlbnh hurlr*rp qhiitt'i;L'i":i;

$frfuubuurlulr dfrgngtrbp lbti mpudru4pr{b1: ( r , ,.,_.. . i

4.lb!nrlgnrrl tr2t{ud h, nn.l-ru.pr}htrhuh mnrL frtrmbptruurfr futiu.rri{nr1ttb1'r1r iti'iiirrl

hr.upurqwurLbpfr hbur .!*ut bL huurnturnnril h[riltru!rutrnrrr ur2iur-urrrrut;irgirr;,itr

hb*uiunutbnh dfrgngn{, ht,tn trirdtruuItrrrnril iuufurnnril | Lputrg urtrbrrr.uriurL 11*"r'ir1'lr

lrl.lurmrirurlp hupquutph hnt4nrtrpp: L2brl, nn ujn rlbq dnm fuLuLlLinqtrbpp cqrnrinrrS i;ir

hirdfrru\uuhnrd,ibn u2fuuuruqhgbbnh 
t pnrdpnr.;nhnh' hnqbprutrtrbp[r h urrghtri[iliLirriir

ru2furumnrrubnh uubhtrtu\urr hbnufunut bnhE' trpt'utrg trbpl'1w1nrp1urilp":l'L1ri ti1'tii'r1i;it

ilblrrruprutrnrplnrtrp !rulurLnril | [rputrntrl, nn bnp fuLurlt{nr1fr rlnrn hqbl h ir'ill'ut-iiL'Liili

hhpiufunu, tuLtlLu puqdlrgu frrtrudqnrtbbpp qurlqruhrupbl bb hurpurqumt;bpiilr r"r

rnbrlbIrugpbl blr, np [rpbtrg r.nntL lrlrmhptrrum[g rynrpu bb qpbl tr hurputqurrnhbpp tlhri l"rt:'n

nrLbgblburnhru6funurut1gnrp;nrtrLhp:Fuqdfrgu[utrud{nrf'rbppcltu[rqt:ii'rrr'r1r't;""ir
nuur[rLlurtrnrplnrL, hnzbg drurrurlnrplnrtr U 2mutLl ocltirrtpllr'ili' r''r]

\ruqrlru!hpqnrplnLLtrbpfrtr huqnpryblnr{ hruduqrumuuu[ututr untrn tnbqbQtutnu[rrtre'ttii.tLL.lt'

npnbp qurmuhhl hb mnrLr frLurbptrtuutnrd, nnt'' ruprllnrtrpntrl dbq rlnrn btr hilL;' \i'iii:

!uqLttu!hpqnrp.;nrtlt,bnh ru2fuuurru[lhgt,bnn. qumr|uum ulrfifurul'1tuc1L|n{ tr rri.u|;;gh. i,;1t

rnhu6 |unutu|'lgnrpjnrtr: [|ruurI rlbtrp {uururhbgtrnrrl bLp r1}rrnnpryru!urlr |trrlplrl;, irtr 'il',it

futrurl{nltrbpp gurtrLFugr,u6 dtudwLruh h,unnq htr Lltuq huuumturnbl frpbtrg htupLrt'1tirtilliiii;11

h b tn' d b p r"u2fu ur ur iu ! fr gtr b p [r h b nuu fu n u n { ir b p utr g L b p ! u1 n rp1 ur d p :

SLOTbL' t-{. tuU?USn3UL

huur. rqbur pd2l4 ruLpub 6unrulnrplulr' Ubpnrdrutr (uInPltutt
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g h r{bp ru p bp1 tu /

Umnph abq. h Lbplu1rug{nul q.btlnugh duu luqdnrl untutrdfrtr pudfrtrtrbpfr
u{bp1nr6nrp1nrLp.

h 'rlurututufuutr 6.2 pudtrfr ru2[uurnrul.luqdh Lr hnqbl4rutr fubaJrptrbp nrhbgnrl rutdrutrg
ftpuqb[{uonrplnrtrp COVID-19-h {bpurpbplul hrulurLnul bd, nn dr,tr!uunnrtrp
01'04'2020p{uQurtrfrg bnbt h nthtuQ !uputrmfrtrulfrtr>hulftullupqnuI,u4Lulbu frtrlqbuhurrlur!urpqfi rllnru 2ntn2oruru !urqrlu!bpqnrplnrtrtrbip:auippbnupun Jrpurll4tr'rg{b1 h
ut2fuurrnurllhgtrbph [r 2uhunnrLbpfr npn2 rluru]r pLpuigurlurnqbnh quhqrutrdurL frpurqbllnrd:

trutrl.lumruL ,Jbq 
'r2fuurnul.lgfr tutrdtrruL{,utr ll'rn6hpn ,qbLnp h nuUutr{h npqbu

huumurunnrplurtrp pLnpn2 huLqudutrp' covrD-l9-fr {bpupbplul:u{btnn4 ,h tr2b1 tr,rtr, nrl
2020p{urlurLp' hudtudu.ltr gnrgrltrfr2trbpfr btbr b nfuuppbp4fr dtuutrruqfrm*rgr{ur6
tltutrtlur'nnrtrD ,'qnuq-h hurlu.rp tr{urqurqngtr rluhugnrplrutr Lr hfir{urtr4nrplurL Lnunh Lr
rlurLllr'r'rr'nurL u2fuumurlafrgtrbpfr qnqdhg r4uppbpurpurp bbntrurpl.lr{b1 btr hurrJurqrurnr.uufu,tr
df2ngtrbp'2uhr'r'rnnrtrbp[r 2pgurtrnuJ CoVID-19-fr {urpurlafr lr.nurpu6rJurtr h4rrlup:

b-



6.3 Fd2{ulluh oqhnrp;nrtr [r uquuupllnrrl prudbnrrl htur.nnrl.l 2b2mu4pnrrl I tlgLnurprlbl
drutrlurmrutrp futrurrJrlnrltrbpf ubnul.lutr h rlbptuprnu4pnrlu!urtr hrupgbpfitr:l.IurtrLlurintutrp

ubnur!rutr 4uruunlruput,1nrp.lnrtrp Ipur!utrug{nuI I hIrltrurLlurLnrd n! pd2l1url.1r.utr Lr

rlurutrurqlrmur!utr qfrurbfrptrbp nrtrbgnrl urtrdLurl.puqrJfr qnqdhg tr Jrprut4urtrugtlnrrl b

4u u un I u p ur Lltr bp fr, h u ur n rl.1 rlurtr L1 ur {u pdtr bp fr, h nqbputrL bp fr llnrldf g: Pd2!urLluL
tuttdfiulluqdp qpurl{nul I bpp 2r.uhunnrLbpf rlntn npn2urqlr $nrtrLlghntrurl llud opqutrur!urtr .

fuLafpLbp btr runugutrnul :U2fuurnrut4frgtrbnh quun{uurnnuJtrbpfitr abil Llud qnrtd frLblnr
huLqurrlurtrpn tunfltrqnLn rh hutr4fruurgbl pnlnp ur2[uur.nrutlhgLbnh covlD-l9-lr qnpfutrpugp
udpnrpnrplutdp frpullutrugtrblnr hurrlup:uuutrur{np LlurJ unrplbUrnhr.{ Qrupbfrpp/trbnn/ th
Uunnq Lnturt hurngh trllumrJurrJp {bpgtrurllutr U hrur.nlurtr2urlutr thtrbt ,huLl ht t
t{bptupbp{ntd|urtrhprrrdb2mnrp1ruL4bqpnrrI'unnr19rrr!urtr|utrr}r'pLbp|rqulprrrqur.;nrd<<
U2fuurrnurtrpf h ungfrurllLltuL hurpgbpfr trurfuupurpnrp.lutrp 4frdblnrL, uru{ur hr.u.lrntrnrd bd, np

4tu pLpugul.lurnqujhL qnp6ptrpurg f6fr2r.n h, 1ur{ taflrtrbn bpb pnpur.hhfrtrp urrlblnp4
butrpupbntr{ur6nrplnrtrp trrufuurprupnrplnrtrJrg [ {bpuryuunrpltutr llurnqn{ y}ftdbfiLp , u{[ dh

uLqudfg htrurpu{npnrplnrtr nrtrbtrulfrtrp +hdbt (( Unnrpurquhnrplurtr trurfutupurpnrp.lurtrp

tuttbth !L1p6umbp durlurtrurl.ln,11hnurt1urtrurgLlbp pthguthtr u2fuurmurtrp, uurl.1rultr r{brnp th
rln nutr ur 1 ptr pug ur ! u pqfr du u lrtr h h u L1 ur u b1 u2fu ur r.n r.ud Lrfrtr :

6.5 llpmupfrh ru2furuphfr hbm hurlnp4u[gnrp;nrLp tr {bptupbpfnrbpp ptudtrnrrl

nrunrdtruruflpnrplnrtr h lurrnupr{b1 utrlur.hruhruufr Llurndurrlp {um r{bpupbprlnrtrB[ Lr

[umput,|urtrnrplutr +bqph 14urr4uLlgnrplurdp:l-,2{ur6lr {bpupbplurI qbup h tr2b1, np

nfuurppbpqfr durutrurqfrrnurgrlurd dutrllurmnrtr>alflU9-p lnrtrfr rJrup4nr frrlnrtrru.yftr
tuttputt{upupnrplrutr {frpnru nrtrbgnrl urtrdrutrg,2tuhrunnrLbpfr {urpullbfrnrp.lutr uqruuurp!dutr

tnnd , 2r.uhunntL ptr4nrtrt{b1 | rJurtr!urrnnrtr 01 hn!mbrlpbpfr 2021p{ulurtrfrtr' 4frrnrupt,1nrd[g

Uun6 drrdrutrull unu2,Ftug,hbrnurlp{ur6purlfrtr {bppbpn{ h ftrptruruquuuplrlurtr luhur.n
uruhrlurLurqhul.lnriln{:Unqtrfr lurqruLlgnrpJurilF hr.upntrnuJ bd , nfi uln,uqpLruLlurtr
dur[uLru14tuhurn{ubnrrl run[1ur bL bqbt npn2u!fr fullafrptrbp 'trngllfrull pd2!urLlrltr
utrdtrurl.lurqdfr !nrllfrg,utu!ur1tr hbmhnrlu14utr tr Frunbluh116 u2fuurnurtrpfr up4lnrLpnrrl
dnmbgnrdp uurnfr6urtruFun tr hfrdLnn{npuqbu {rnr.hnlu{bf b ,rlutrlur.nnrtr I hpu{frpr{b1
<hpurlutr ur2fiuurph f pul4rutr rlurp4f Ll>huruurpurllurlrutr luqrJutibpqnrplurtr
qhnpdurqbmLbpfrtr: <nrurlbnh trqturnullL h bnbt rJutrllurnutrp !ruqrlurllbpqbl ubd[trup
ptttturplntd,Jrtrp bqumur! | hbmurqtr4bl ur2[uuLnu14frgLbp]rtr u{bth r.unurpQurlurQr.utr

pugumpbl h[{uL4np1uL fnrplnrtrp h hf{urtrqfrL rlnmbgdutr ulqpnrtrptrbpp: U1u ulurhfrL

4bntuhuup tut4unh{ qbnu{n{ ntr+qn!{rud h tr iluutrurLlgnrd I rlurLllurr.nurtrp lqurqdurqbnqrlnrt
muppbp 6puqpbpnrd tr rlfr2ngunnrrltrbpnrd'hLuput{npnrplutr uuhdutrtrbpnuJ:

h phrlu ur11 4[mrupLlnrdtrbpfr q.bUnugh 8-n+ qilunuI rutr4pru4rund h luurrup{b1 <tuurppbp4fr
rlurutrurqfrmurg{ur6 duL!r.r.rrnnrtr> qnUq-h !nqdhg rfturnnrg{n11 6urnu.lnrplnrtrtrbpfrtr,
rftuutru{npuqbu,dumtrrutr2{b1h , nn npn2 6urnurlnrplnrtrtrbp rfturnnrg{nuJ btr tnLopbtrfi 4uLnbp



qbl'1tu{urpur6 hurutupurl.lurl.lutr l4uqdurl.lbpqnrplurtr qn[,Jhg taud $frtrutrurur{npdudp ,tr np
hruumfrpugnrgul4fr ntuntilLuu[pnrpludp qupq{b1 f, np qnruLp dur.nnrg{nul htr qbmqrllurtr
dh2ngtr bp f' h ur2{Jrtr :

uLbpnqpltuflr t4urqurllgnrqurrlp urLhpurdb2rnnrp.lnrtr I urnurgurtrnul lnruupurtrblnr u4tr
hr-utrqr.urlurtrp[,nn bnphh 6runurlnrplnrtrtrbp tbtr rlurr.nnrg{b1 qbrnur!utr rlfr2ngtrbplr
hur2r{frtr,u{bflrtr 4ur frpurlutrnrpJuL[ thuqurmuufuutrnrl tr pugupdurll unrplb!rnfr{ taqp6frp
F,hLtn dbltrurputr4bt b dhtultr unrplblpnfrr{nrp.1utr uurhdutrtrbpf trbpunuJ tr [p murpurbnLdp 1f
qmb[ u.lunq frpul.lurtrntplutr dbt, rrhr.uumuQutr hutrqrurlurtrpbnh nrunrdtrurufrpnrp.lrutr
urp4.lnrtrpnrtl, ntumJr ur14 lurp6frpp furllurLnpbtr hrul.luunuJ | [pulutrnrp.lutrp, purtrh nfi nt
d[u4L huumfpurgnrgurlqfr ntuntdtru.tufrpnrplurlp, uJ[U gurtr14ugu6 nrunrdLurufrpnrplgrtr
qulnuqrxjnrrl qurpqurrqbu th lunnq huurnurrn{bl ruJL, np bunurlnrqnrtrtrbpp dur.nnrg{nrd btr
qbuurl.lurtr Uh2ngt/bpft hru2{[tr, pLuLh nfi 4ur rlnilu I frpurLlutrnrplurtr uuhdurtrtrbpfrg:

[Ju.rmnrgr{u.r6 bunurlnrplnrtrtrbpp 2urhr.unnrtrbptr tlbprupbpbflr lftr,4purLp pugunurqbu
6purqpurlfrtr btr truJ+ bpruqprulfrtr 6runtulnrplnrtrtrbpp bu.;ruumbl btr rJurtrl.lurmutr qqurlslurtr
ubltlut!]t,ubilfiLurptrbpfr ubtrlurLlfr ur.nbqbiluL[ ,htrtqbu truL r.hu4rnrurJ2rut4rlurL tr
hruurnngtrbnh dh rluufr dbnp pbprlurtrp Lr u11tr:

ht t {bpurpbpnrU h huruurpr.r.rllurlutr lluqrlulbpr4nrpluL luqhurqutrg rJb6

Lbpqpu{{ur6nrplnrtr nrLbtrr.r.rlnrtr, [r qnur hhr.nruqu {rnruLqtrbpfrtr 'ptrruLllnrplutr LUurt ph

!uqdul.lbpqdurtr tluun{ ,ntuunfi hunll I runugruLnrd purpdpudurltrblnr tr lnruuptutrb;.nr , np
<fut'uppbpqfr rluutruqlrmurg{ru6 dr.r.rtrl.1r.umnrtr,,/nnUq-h U <Lr-h hruiluqnp6rut4gnrp.;nrtrn Fr1rgh
hntdurtrfrumurllutr r;putrnpnrdtrbnhg U pupbqnpduLlurtr trl.pumu.rnnultrbpfrg, u4t
unupblnrplnrtr 1fr Jrpurl.lutrrugLnrd, nrurnfr prugupdur! unrplblunfr{ tr btrpurqplgl I u1tr
rlnmbgnulp , pb hpnh l{r.unn[ | unugurtrul 2tuhbp[ pufurlurtr lud u11 gurtrlurgu6 nhuL] '

IrLp btrpu+ruul qtruhum{nrd | :

Purgupdurll utrhbpbp tr drnr.r.r6ur6htr h urttr dhrnpn , pb hpnlr qtunn[ h utrhrudumbrlbfi frtrbl
rlutrllurrnutr ur2[uurnul.lhgLbnh u2[uulnutrpp hruur.nfrpugnrgul.lfr hbm hruilgr4pdutr
up4lnttrpnrrl , purtrfr np rlurtr!urrnurl u2[uurrnul.lfrgtrbpp ur2[uurnnril btr rJutrtluunutrp ultr
ttt2fuur.nurdurJurtrur!nt{, ht rn trufururnbu{u6 | huruunfrpurgnrgtu!n{ U htrth hurdqrp
t{bp2ftttbbpu urnurtrnrd bb hnbtrg huuurtrbfirp ru2futurnu{uindn tr frtrlL f1 pfunul nr lh
h u ! ur u n rd (( ur2fu ur murLpul frL op btr uqppfr tr n p rlu rn fr r{tr bpfrtr :

9rntrnrrJ brl , np frprulurtrnrp.lutr uuhrlurLtrbpfrg 4nlfru h butr urnutrdfrtr pLtrnrp.yurtr urnurpLlur

4utpdLbl ffr huLqturlurtrp, frLp 1fr hurduqumurufuurtrnul ulurpq fpulutrnrp1urtj3, h u4u
uruqbl'1mn{ !urnupbl 4frrnurpL.;nuJtrbp nr hfrrlpnuJ qLhl purgundull unrplbL,;unfr{ lqrun6hp
pL4nrLbfi 1f, L mutrnrd I gnndrunurn hurlFutlh fuuprunrjurtr0:



<fuurppbpqfr ilurutrurqfrrnug{tu6 dutr!rurnnrtr >rrlflU9-nrd u2futuunurbptrbnn purlra!rutrfrtr

2rum bU htuZ4h untrbln{ duLl.lurrnutr brutrpurpbntr{udnrplnrtrtr nr bpbfurutrbpfr

mulppbp{nrlurl.lutrnrplnrtrp,trpr.utrg rpdr{rupnrplnrLtrbptr nr futr4frptrbpp, ur1u quptuqu.rlnLrl

qpurl{u6nrplnrtrtr nt trbpqupr{{u6nrplnrtrp rlfrurltr fuprufunrubfr h nqgnrtrbfr I l,r ur{b[r
ptutt ttlupq h, nn tQru n1 2urhbpfr pufudurL Lr n1 f1$]rtrrutruurQurtr nfru!, puLh np duLllurnutr
U <q-h hrudruqnpdurllgnrplnrLn hnurUrutrrug{nuJ I purpbqnpdurlurtr hfrrlnrtrptrbpn{, 2urhbpp
dur p 4u u fr p u t1 utr btr h h ru u u p ur 1.1 n rq urtr 2p gutr ru 1.1 n rrl qtr u h ru m bfr :

U4bth puL hurilnq{ur6 bd, nn 4lrr.nrupLlilutr urp4lnrtrptrbpp ptr4hutrprutlurtr lbL, ruJL

uqupqurqbu unrplbl.1rn[{ pLtaulduL futr4[p Uu, htrtn hurtluunrd I rJurtr!urnrutr 2urhbpftr h

fblnt 1f ttuh (9-f 2urhbpfrtr nt qnpdnrtrbnrplurtrp'unurgurgtrbln{ qnpburprup hurrlpurr{fr

qu2uquLnrplnrL:

9urqd{ud q.bqnUghg ulunq. !b trruL, un4JnB rpfrrnnp4ur14urtr funulpp rl2rnru4frrnurp!rlurtr

uprpnrtrptrbpg llurqrlbl f fudpnuJ trbpqpurflu6 pnlnp urtrqurrJtrbpfr taupdfrpLbpJr hfirlutr r{pur,

purLh np qbllnqgh {bngupruLp urtr4urrlLbpfr qnqdhg qur{bpugLlrud th, ulufrtrpL hrng h

unu2urtrnrd qbllnLlgp {bpgtrrulurL h pb n1, Lufuuuqfrd | ,pb n1:

.fbnn L2{u:6p 4frmurpLlnrd ,h' , ur11 urtrhpudb2r.nnrp.lnrtr h, purLh nfr {bpn2urpurr}n1urLn

{bpLuqp{b1 | npqbu 4frppnpn2nrd, fru! bpb rultr furlpnrrl trbpqpurr{{u6 pnlnp rutr4urtltrbpfr

tlnrtLlhg {ut{bpug{f , uru{ru 4frppnpn2nulp 14r{bpuL{utr{fr u.rnup!nrp.;nrtr:

Un rlhn' huunnrll Uurnbhp <2>pbpp:

(upqutrpLbpn{.

< fu ruppbp4f durutruqfrunurg{ub durtr

Lur UulurtrlurtrSL o p btr fr dru rlurL ur 11 ur 4n n q ul2m ntr u ! u un ur p'

I Uprupnrurlr rlunq, q.Lnp tuurppbp4

E 0236 6 00 25 (UuruIu) (Lnp tuurppbp4)
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I Ararat Maz, Nor Kharberd

I 0236 6 00 25 (Masis) (Nor Kharberd)
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l2}2lptlwl|rutrfr qnpdnrtrbnrp.lutr rnupblrub q.blnUgh Urunqh 4frmuplnrdtrbpfr r{bpupbplu/

((-nrrl qnpdnrl ungIru1ur!utr hurumurunnrplnrtrtrbpp nrLbtr pruqrlurpfrr{ futra[ptrbp tr
pbpnrplnrtrtrbp,npntrg hlrtltrrulurtr qrurn6unp $frLutruurllrutr rlfrgngtrbpfr urtrpu4unun frLbltr
f,u2fuuunu!hgLbnh trrufuunpul.lu{npdutr frtrurnfrmnrrnfr pugutlulnrplnrtrp 2urpnrtrur!uLlutr
rlurpqdtutr U,r,rl t{bpurqurrnpuurnnrdtrbpfr Llurlnrtr hurlur!urpqh U Lnu.r urlpnrpruLlurL
qLuhurunilrutr rJfrruutrurl,1urtr qnpdlrptrbph Frugur!urlnrplnrtrtr h, nrur.nfr Lrlurtr !urnqh
4flmupllnrdLbpp lbtr lurpnrl tthtrbt unrplblmfrr{frqrlfr puindn gnLgurtrfr2n{:r}putr qnulurpr.r.r6,

bpb !ntr!pbm 4frmrup!nuJ frpurllutrugtrnrltrbpp lbtr nrtrbtrnuJ npn2urLlfr ur2fuurr.nurtrpurlftr

tnn6, duutrr.uqfrmrullurtr Lr nlnpmfrtr r{bptupbpnrl qlrrnbfrpLbn,nnh urprynrtrpnrd uurfrqr{urb
bL fiLnrd unrugfrtr qlurtr pbnbt durLlbpbuurlfrtr ,rlh6bLh bptrnqptrbp'opfrLrlt,;, COVTD-19-h

{bpupbpltul hurLdtrurdnqnLLp hfrdtruLlurtrnrd qbllnggh rlbg trbpunbl f unutr6[L urtrhur.ntrbpfr

duutrur{np lurp8frptrbn,nn[ n, dh urqbpu lnrtrlr luqdullbpqnrp.;utr uJu futrr[nh
qnpdnrtrbnrplutr hbm:U{bfr funppulfrtr r{bplnrbnrplurrlp L1.rnbh fp l.1uqrlb1 rlurhurgnrp.;urL,
hftt{tuL4ugnLp.;nttl, hutumumnrplnLtrnuJ tr 4purLfg +nrfiu frpurlurtrurg{urd pburnurr{nprfuutr

putttul.ltrbpfr, trputrg up4lnrtrptrbpfr ,frtrlqbu trurtr tfrdtrurl4utr ptrptugurLlunqbnh
quhuluLdrutr h frpulutrrugdutr . qnp6ptrprugtrbpp:tlbplnrbbl qurrnr{ruuLnnrrltrbpfr

fpuqblldrutr ,qur.nrluumurtr.lntpbnh quhqrutrrluL, frpu!rutrugdutr, trpr-u purguuu!qrtr
h bm l-rutrpL bn h tr qn Lrtr g r{bp ru pbpl u L r.uJ I luL 4h ptr bp p:

Un41bl.1mfi4hqdn unl.1u h Fnlnn hurpgbpnuJ ,opfrtru! tr2r{nul h , nfi hupntrurpbn{bt h

utttltuqhurhruuf trllurrnrlurlp lurnnuUutrnrp.;urtr rlbulp,Fru1g gutr!urgur6 duutrurqbLn
rftuutruqfrrnur14rutr funppurlfrtr nrunrrltrruuIpnrplutr ,hnqbpurLur!urL {bp1nr6nrp1uL
up4lntLpnrd l1qun Lr{ti bqpu!urgnrplutr, nfi trrJutr rlrunurllht hfr{urtrrpnrqnrtrtrbpnr{

2uhunnrLbpfr uqruuurp!nrdp lurt{uqnqtru 14uqrJru!bpqblnr hrutlup ur2fuurr.nurQuqrlftr

uL hpudb2rn I npn2url4fr du rfuutrur L1'npqbu ruqruqm Lugfrntr 2p2urtr :
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b LZbt buh, np u2fuumurlhgLbnh {bpurpbprJnrtrpp dbduiluuurdp h udpnqgnrp.;r-udp

qurlrlutru{nn{ud h hfr{uLr}nrp.;utr L hfr{utratrbpfr hbm u2fuurmblnr gu6p
mbqbLlum{nrplurrJp,frtrg lunbth bn btrpuqpbl hurz{h urntrbln{ 2urhrunnrfr
huruunumnrplnttrnrrl qmtr{b1nr frhurn l,1urn6 dr.udrutrur!p:l.IbqurtrJrg qruhurtrgr{bt h rJh purLh
tutJftu hungn pL4hurtrpruqbu oprulupqfrg hrutrblnr hurtftip L 2uhurnnrfr Lllurr.nrlurrlp
pd2!u!tub,4rluurfrurpuLllurLlutr h qpurqr{ru6nrplutr durfutru!h !uqdur!bpqtlurL _

ulqnpf prlUbp d2urL1 blnr hu rlup:

$ur4frun{ ul4trhrupn I dqrnnrd[ uJu l4ud LuJL tru+ ubtruugfru unu2urglnrl
punruqu2upI oqmurqnp6nrrlp:

bhduqbft I trr.r.r[r, np nnLrh Funbqnp6u14tutr llurd huruupurQu!utr l.puqdu!bpu.1nrp1utr
utgutlgnrqutr r;u4tupbgnrilp Uunnq h qbunnrplutr qnqdhg 1OO% gfrtruLurur{nnLtnrl

hurumulmnrplnrtrnrrl pbnbt 2u.rhrunnrtrbp[r uquruurp!rJurtr fulruL {urnpurpugdurtrp:L2nrrl
btr, np luqrlulbpqnrplnrtrp nfin2 8urnurlnrplnrtrtrbp I rlurmnrgnuJ rlutrQurrnurtrp, 1L2b1nr{
Llntrl'|pbm, nfi 6unurlnrplnrtrlbpfr druufitr h funup[,htr1 durdutrur!uhurm{ur6fr, n{pbn btr

nUrlqnl.1L[Llt6 bqbl dtunrulnrplurtr rlumnrgrlutrp Lr ru11tr: grupdnul btrp u1u qurpuqu4nrrl qnrLn

,hnnd b up{b1 2ruhurpQbl u1L hurtrqurlutrpp , np (\-[ trurfuruqurhp mtropbtrfr 4nrurnptr
f {.bpntr2u[ <Fq-h hfrrltruLlurtr qnpburnnrlptrbnn l.lpptu!utr btr l.1rud trpuL hurpnrlbpuqpbpp:

tliuqhun{ ,dbp Llup6hpn{ <( U2fuurrnutrpfr tr ungfrrulurllutr hupgbpfr trufuuprupnrplnrtrp
d2uur4frrnurpl.lnrrl frpur!rutrrugtrblnr frpu{nrtrpn{ odmblnrg unrr2 r4brnp I frpru!utrLugLh
httlqbu l.lurqrlur!bpqnrgnrtrtrbp[r, ulLqbu f1 trpurtrg rluutruqbrntrbpI hrur{ururnurqprJurtr

npn2ul.lft qnp8itrpug 'rl2mu4frrnupllrlurll {bp2trrupq.lnrtrptrbpp h d2mr,uqf r.nupt4rfutr
up4lnrLpnuj mbqbllum{nrplnrtrp htrh u{bth funppulfrtr, hurr{tuumfr,oqtrfr
tttufuurpurpnrplr.utrp hutlurllupqnrd 4purLlutr r.hnqhn[unrplnrtrtrbp frpullutrurgtrblnrtr:l-nrpg
,qpn$bufrntrtul qbQnUgtibpp !rrnnq btr hhrlp hurtr4fruurtrul Uud db6urqbu ugur!gb1
hudrul'1upqfr l4ur.nurpbluqnp6rJutrp,nuqrlur{ruptut,;rutr Lr dynmurrlurpurl.luL futrafrplbp]r
unu{blulqnrltru lnrddurtrp:Ql qurnuqu{nul urltr rlfrutrqurrJurltr urtrfrrlururn f'purn dbq:
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