
COVID-19-ի դեմ պայքարի նոր կանոններ 

 

հոկտեմբերի 17-ից, ամբողջ երկրում ներդրվում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նոր 

գործիքներ:  Կախված իրավիճակի զարգացումից ՝ կառավարությունն անընդհատ 

կարձագանքի և լրացուցիչ սահմանափակումներ կներկայացնի:  Այս ամենը արվում է լեհերի 

առողջությունն ու կյանքը պահպանելու համար:  Ի՞նչ կփոխվի հաջորդ շաբաթ օրվանից:  

Հասարակական սննդի օբյեկտների շահագործումը, լողավազանների և մարզադահլիճների 

աշխատանքը, ինչպես նաև հանրային հանդիպումների մասնակիցների առավելագույն 

քանակը կսահմամափակի: 

 

Անվտանգության նոր կանոններ ամբողջ երկրի համար` 

 Դեղին գոտի (ամբողջ երկիրը, բացառությամբ շրջանների կարմիր գոտում են): 

 -> Ռեստորանները կարող են աշխատել 6: 00-ից մինչև 21:00-ն:  Յուրաքանչյուր երկրորդ սեղան 

կարելի է զբաղեցնել:   21-00-ից հետո միայն առաքում: 

   -> հասարակական տրանսպորտում մարդկանց քանակի սահմանափակում՝ տեղերի 50% -ը 

կամ բոլոր տեղերի 30% -ը կարող է զբաղեցվել։ 

 -> 19.10.2020 թ-ից `հարսանիքների և այլ տոնակատարությունների առավելագույն քանակը 

մինչև 20 մարդ, առանց պարելու հնարավորության; 

     -> կրոնական ծեսեր՝ 1 անձ 4 մ 2-ի համար; 

     -> հանրային ժողովներին  կարող են մասնակցել առավելագույնը 25 մարդ; 

     -> բուհերում և ավագ դպրոցներում հիբրիդային (խմբի կեսը առցանց) ուսուցումը 

պարտադիր է: 

     -> սպորտային միջոցառումները կանցկացվեն առանց հասարակության մասնակցության։ 

     -> մշակութային իրադարձություններին հանդիսատեսը կարող է զբաղեցնել տեղերի 

առավելագույն 25% -ը; 

     -> լողավազանների, ջրաշխարհների և մարզադահլիճների գործունեության դադարեցում: 

 

 

 Կարմիր գոտի: 

 -> Առևտրի կետերում մարդկանց թիվը սահմանափակվում է 5 հոգու հաշվով ` 

 19.10-ից - հատուկ միջոցառումների կազմակերպման արգելք (հարսանիքներ և այլն); 

   -> Կրոնական ծեսերի ժամանակ ոչ ավելի, քան 1 անձ 7 մ 2-ի համար, առավելագույնը՝ 10 

մարդ; 

    -> համալսարաններն ու ավագ դպրոցներն ունեն հեռավար ուսուցում։  



 

 Բացի այդ, կարմիր գոտում գործում են անվտանգության նույն կանոնները, ինչ դեղինում՝ 

 -> Ռեստորանները կարող են բաց լինել ժամը 6: 00-ից 21:0օ-ն :  Յուրաքանչյուր երկրորդ սեղան 

կարելի է զբաղեցնել:  Ժամը 21։00-ից հետո միայն առաքումն է հասանելի։ 

 -> Հասարակական տրանսպորտում մարդկանց թվի սահմանափակում։Տեղերի 50% -ը կամ 

բոլոր տեղերի 30% -ը կարող է զբաղեցվել։ 

 -> սպորտային միջոցառումները կանցկացվեն առանց հանդիսատեսի։ 

 -> մշակութային միջոցառումներում հանդիսատեսը կարող է զբաղեցնել տեղերի 

առավելագույն 25% -ը. 

 -> լողավազանների, ջրաշխարհների և մարզադահլիճների գործունեության դադարեցում: 

 

 Նոր շրջաններ կարմիր գոտում. 

Շաբաթ, հոկտեմբերի 17-ից, ընդլայնվում է տարածքների ցանկը, որոնք կմտնեն կարմիր գոտի:  

Ընդհանուր առմամբ, 152 շրջան, այդ թվում ՝ 11 քաղաք։ 


