
COVID-19-ը ավելի հեշտությամբ տարածվում է՝

• Վատ օդափոխվող փակ տարածքներում

• Մարդաշատ վայրերում

• Սերտ շփում նախատեսող միջավայրերում, հատկապես

որտեղ մարդիկ խոսում, բղավում կամ ծանր շնչում են՝ գտնվելով

իրար շատ մոտ:

Իմացեք, թե որ իրավիճակներն են վտանգավոր

COVID-19-ի վտանգի նվազեցում

Իմանալը, թե որքան տարածված է COVID-19-ը ձեր շրջանում, կարող է օգնել ձեզ որոշել,

թե պաշտպանական ինչ միջոցներ ձեռնարկեք: Բոլորը պետք է լրացուցիչ

նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեն, երբ կա COVID-ի ակտիվության բարձր

մակարդակ։ Երբ վտանգը տեղում ավելի ցածր է, հիմնվեք ձեր իրավիճակի, անձնական

նախասիրությունների և հարմարավետության մակարդակի վրա՝ որոշելու, թե ինչ անել:

Հավելյալ քայլեր ձեռնարկեք՝ ապահով մնալու և ուրիշներին պաշտպանելու համար, եթե

դուք կամ այն մարդիկ, ում հետ ժամանակ եք անցկացնում, գտնվում եք ծանր

հիվանդանալու ավլեի մեծ վտանգի տակ:.

Հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք ph.lacounty.gov/reducerisk
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• Ժամանակին ստացեք COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը: Դա

լավագույն միջոցն է ձեզ COVID-19-ի հետևանքով ծանր հիվանդանալուց

և մահանալուց պաշտպանելու համար: Պատվաստումը նաև նվազեցնում

է երկարատև COVID-ի վտանգը։ Պատվաստանյութերն անվճար են

բոլորի համար: Պատվաստվելիս ձեզ չեն հարցնեի ձեր ներգաղթի

կարգավիճակի մասին:

✓ Այցելեք ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated՝ ձեր մոտակայքում

պատվաստման վայր գտելու համար: Զանգահարեք 1-833-540-0473

հեռախոսահամարով, եթե օգնության կարիք ունեք պատվաստվելու,

փոխադրամիջոցի հարցում կամ անկարող եք տնից դուրս գալ։

Տեղեկատվությունը հասանելի է նաև բազմաթիվ լեզուներով 24/7՝

զանգահարելով 2-1-1 հեռախոսահամարով:

• Կրեք լավ ծածկող և զտող դիմակ: Կրեք ձեր ամենալավ 

պաշտպանող դիմակը (ինչպես օրինակ՝ N95, KN95, KF94), եթե 

գտնվում եք մարդաշատ կամ վատ օդափոխվող վայրերում, հատկապես

եթե ձեզ համար ծանր հիվանդանալու վտանգն ավելի մեծ է: Այցելեք  

ph.lacounty.gov/masks՝ իմանալու Լոս Անջելեսի Շրջանում դիմակների 

մասին և այն մասին, թե դրանք երբ պետք է կրել: 

Ինչպես նվազեցնել COVID-19-ի վտանգը

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/data/post-surge-dashboard.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://ph.lacounty.gov/reducerisk
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/


• Բարելավեք օդափոխությունը: Բացեք պատուհաններն ու դռները, 

օգտագործեք օդափոխիչներ և օդը մաքրող շարժական սարքեր և 

նորացրեք զտիչները: Երբ հնարավոր է, ընտրեք բացօթյա վայրեր՝ 

խմբային գործողությունների համար: Հավելյալ տեղեկությունների 

համար տես CDC-ի կայքէջը՝ «Ձեր տան օդափոխության բարելավում», և 

Կալիֆորնիայի Հանրային Առողջության Վարչության թերթիկը՝ 

«Խորհուրդներ՝ փակ տարածքներում վտանգը նվազեցնելու համար»:

• Թեստավորվեք COVID-19-ի համար, եթե հիվանդ եք կամ շփում եք 

ունեցել COVID-ի հետ, ինչպես նաև փակ տարածքում հավաքույթներին 

մասնակցելուց և ճամփորդելուց առաջ ու հետո: Այցելեք

ph.lacounty.gov/covidtests կայքէջ՝ իմանալու ավելին, թե երբ և ինչպես 

թեստ հանձնել: 

• Մնացեք տանը, եթե հիվանդ եք: Եթե ունեք COVID-19-ի 

ախտանիշներ, հեռու մնացեք ուրիշներից և թեստավորվեք: Տե՛ս` 

ph.lacounty.gov/covidcare:

• Անմիջապես դիմեք բուժօգնության համար, նույնիսկ եթե ձեր 

ախտանիշները մեղմ են: Բուժումը կարող է կանխել ձեր ծանր 

հիվանդանալը, սակայն այն պետք է սկսեք ձեր ախտանիշների 

հայտնվելուց անմիջապես հետո: Նախապես ծրագրեք՝ ուշացումներից 

խուսափելու համար:  

✓ Կազմեք ձեր բոլոր դեղերի ցուցակը, ներառյալ առանց դեղատոմսի 

դեղերի և օժանդակող նյութերի: Բժիշկը կամ դեղատունը պետք է 

իմանան, թե ինչ դեղամիջոցներ եք ընդունում, նախքան բուժում 

նշանակելը:

✓ Այցելեք ph.lacounty.gov/covidmedicines՝ իմանալու ավելին այն 

մասին, թե ինչպես կարող եք ձեռք բերել դեղեր, եթե ունեք COVID-

ի անխտանիշներ:

• Պահպանեք ամենօրյա լավ մաքրություն, օրինակ՝ լվացեք ձեռքերը և 

հազալիս ու փռշտալիս ծածկեք բերանը: Ձեռքերը լվանալը լավագույն 

միջոցներից մեկն է՝ խուսափելու հիվանդանալուց և տարածելուց 

բացիլներ, որոնք առաջացնում են շնչառական հիվանդություններ և 

փորլուծություն:

Լինել ապահով և պաշտպանել

մյուսներին

Հավելյալ տեղեկությունների համար տես CDC-ի կայքը՝

«Ինչպես պաշտպանել ձեց և մյուսներին»:

Եթե ձեր COVID-19-ի թեստի արդյունքը դրական է եղել կամ եթե սերտ շփում եք 

ունեցել COVID-19-ով վարակված որևէ մեկի հետ, դուք պետք է հետևեք բոլոր 

հրահանգներին՝ պաշտպանելու ուրիշներին։

Տես՝ ph.lacounty.gov/covidisolation և ph.lacounty.gov/covidcontacts:
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidtests
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#advice
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/hygiene/personal-hygiene/coughing-sneezing.html
https://www.cdc.gov/hygiene/personal-hygiene/coughing-sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/reducingrisk/
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