
 
 

 

 

 

ԶԱՏԿԻ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՆԵՐԻ 
ԱՎԱՐՏԸ 

Ապրիլի 19-ը 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՄ-ՈՒՄ 

ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ 2021 Թ ԱՊՐԻԼԻ 14-Ի ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

ՍՊԱՍՈՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ 
ԱՎԱՐՏԸ 

Ապրիլի 26-ը 

ԶԱՏԿԻ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ԱՎԱՐՏԸ 

ԲԱՑՕԹՅԱ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ՝  ԱՎԵԼԻ 
ԲԱԶՄԱՄԱՐԴ  

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

65-ԻՑ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ 10  
ԱՆՁԱՆՑԻՑ 7-Ը ՊԱՏՎԱՍՏԵԼ 

և ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԵՆ                              

ՄԱՅԻՍԻ 8-Ը 

« ԲԱՑՕԹՅԱ ՏԱՐԱԾՔ »  ԾՐԱԳԻՐ 

ՍԵՐՏ ՇՓՈՒՄ  

ԵՐԵԽԱՆԵՐ 1 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ 

ՊԱՏՎԱՍՏՎԱԾ և 
ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԵՆ 

65-ԻՑ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ  և 
ԽՈՑԵԼԻ 

ԽԱՎԵՐԻՑ ԳՐԵԹԵ ԲՈԼՈՐԸ: 
ՀՈՒՆԻՍԻ ՍԿԶԲԻՆ 

«ՓԱԿ ՏԱՐԱԾՔ» ԾՐԱԳԻՐ 

 

ԱՌԱՎԵԼ ՇԱՏ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՒՆ 
ԲԱՑՃԹՅԱ ՏՐԱԾՔՈՒՄ 

Մշակույթ և միջոցառումներ 
 
Ամենամյա շուկաներ և 
տոնավաճառներ 
 
Ամառային ճամբարների 
կանոնները 
 

Առավել շատ սոցիալական 
շփում  
 
Ռեստորաններ և 
սրճարաններ 
 
Իրադարձություններ, 
մշակութային և 
պաշտամունքային 
միջոցառումներ. 
 
Սպորտ և ֆիթնես 
 
Ձեռնարկություններ, 
ասոցիացիաներ և 
ծառայություններին 
վերադառնալու 
հնարավորությ ուն 
 
Վերակենդանացման 
բաժանմունքներում իրավիճակի 
նորմալ ացման պայ մանով 

Պարետային ժամի ավարտ 
Կեսգիշերից մինչև առավոտյան ժամը 5:00-ը՝ 
առավելագույնը 3 մարդ: Բացօթյա տարածքում 
(կարող են չլինել նույն տան անդամներ) 
Կամ նույն տան անդամների միջեւ 
 
Բացօթյան տարածքում կազմակերպված 
գործողություններ. 
Առավելագույնը 25 մարդ 
 
Սպորտը առանց հանդիսատեսի 
 
Ռեստորաններ և սրճարաններ.բացօթյա 
սանդղավանդների բացում 
 
Իրադարձություններ, սառը խորտիկներ և 
հյուրասիրություններ, մշակութային և 
պաշտամունքային միջոցառումներ. 
Առավելագույնը 50 մարդ՝   բացօթյա տարածքում 
 
Հնությունների առք ու վաճառք, տոնավաճառներ 

Փակ տարածքում սերտ շփում 
թույլտրվում է երկու անձի հետ 

Կազմակերպված միջոցառումներ 
Առավելագույնը 25 մարդ՝  բացօթյա 
տարածքում (ներառյալ մինչև 18 տարեկան) 
և առավելագույնը 10 մարդ՝  փակ 
տարածքում  (ներառյալ մինչև 12 տարեկան) 
Պայմանով, որ վերակենդանացման 
պայմաններում իրավիճակը կայուն 
բարելավվել է   

Խանութները կաշխատեն 
առանց նախօրոք նշանակման 
պայանավորվածության ՝ 
միասին գնումների կաիող են 
գնալ միևնույն տանիքի տակ 
բանկվող առավելագույնը  երկու 
անձ 

 
Ոչ  բժշկական կոնտակտայ ին 
մասնագիտական սրահները կգործեն 

 Հանդիպումները առավելագույնը 
10 հոգով՝ բացօթյա տարածքում 

Փորձնական ծրագրեր 
տարբեր ոլորտներում, 
մասնավորապես՝ 
մշակույթի, 
միջոցառումների և 
սպորտի 

Միջնակարգ կրթություն Ավագ դպրոցի 
1-ին դասարան ՝ դպրոց                                
Ավագ դպրոցի 2 և 3 դասարաններ՝   
դպրոց  50% և քննությունները 
դպրոցում                                                         
Բարձրագույն կրթական համակարգ 
Շաբաթական 1 օր ՝ ուսումնական 
հաստատություն և քննությունները ՝  
ԲՈՒՀ-ում                                 
միջնակարգ  և ավագ դպրոցներ 
Արտադասարանական գործունեություն 
՝  1 օր   
Բացօթյա տարածքում              
Խորհրդատվական կոմիտեն ապրիլի 
վերջին կգնահատի,  մայիսի սկզբից 
լիաժամ միջնակարգ կրթությունը 
դպրոցում կազմակերպելու 
հնարավորությունը                                           
 
Վարակի թվերի աճի դեպքում                   
Հեռավար ուսուցում 1 վարակից հետո 

Ոչ էական անհրաժեշտության 
ճանապարհորդությունը խորհուրդ չի 
տրվում 
 
Կարմիր գոտուց վերադառնալիս, 
պարտադիր թեստավորում 1-ին և 7-րդ 
օրերին, պարտադիր կարանտին՝ 7 օր 
 
Խախտման դեպքում՝  ոստիկանության 
հսկողություն և տուգանք 250 եվրոյի 
չափով: 

 

 
ԿՐԵ՛Ք 

ԴԻՄԱԿ 
ՊԱՀԵ՛Ք 1,50 Մ 
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅ
ՈՒՆ  

ՊԱՐՏԱԴԻՐ 
ՀԵՌԱՎԱՐ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

Նախաձեռնած 
գործունեությունները 
գերադասելի է անցկացնել 
դրսում 

ՕԴԱՓՈԽԵ՛Ք 
ՓԱԿ 

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ 

Փաստաթուղթը թարգմանված է SetisW-ի կողմից 


