
 
 

 

 

 

ПАСХАН ДАЗДАР ДЕНОШ Д1А 
ДОЛУ 19 апрелехь 

ДЕШАР 

ЕВРОПАН ПАЧХЬАЛКХА 
КХАРСТА ВАХАР 

этапаш 

 r Étape 

14-ЧУ АПРЕЛЕХЬ 2021-ЧУ ШЕРАХЬ 
КОМИТЕТАН ХИЛЛА БАРТ 
 

ХАН ЛЕЛОР Д1АДОЛУ 26 
Г1А АПРЕЛЕХЬ 

ПАСХАН СЕЦ 1АР Д1А ДОЛУ 

АРАХУЛА АЛСАМ ГУЛДАЛАР 

ПИЛОТАН ПРОЕКТАШ 

65 ШО КХАЬЧНА БОЛУ  10 
АДАМЕХ  7 АДАМ ПРИВИВКА 

ЙИНА А ЛАРБИНА ХИРА БУ  8 Г1А 
МАЙ КХАЧАЛЕ 

« АРАРА » ПЛАН 

ЧОХЬ ЦХЬАНАКХЕТАР 

БЕРАШ А КЪОНАХИ А 

65 ШО КХАЬЧНА БОЛУ А 1АЬТК1А 
А БОЛУ ГЕРГА БОЛУ БАККХИЙ 

НАХ ПРИВИВКА ЙИНА А ЛАРБИНА 
А ХИРА БУ ИЮНЬ КХАЧАЛЕ 

‘’ЧОЬХЬАРА’ ПЛАН 
 

КХИН СОВ АРАХУЛА ЙОЛУ 
ЗАНЯТИШ 

Культура а мероприятиш а 
 
Х1ора шеран йолу базарш 
а ярмаркаш а хуьлу 
 
Барамаш хуьлу б1аьстенан 
йолу лагершана 
 

Вовшакхетар алсам хуьлу 
 
Ресторанаш а кафеш а болх 
бан йолало 
 
Культурица а динца йолу 
мерприятиш хуьлу 
 
Спорт а фитнес а хуьлу 
 
Балхан компаниш хьалха 
санна шен болх д1абола бан 
тарло 
 
Хьоле хьаьжжина, нагахь  дика  хилахь 
интесиван реанимацичура долу хьал 

 

Комендантскийн сахьт д1адоккху 
Буьсан 12 даьллачул т1аьхьа 1уьран 5 
даланцала : уггара дукха 3 адамина мега   
арахула лела (цхьанчура боцу), 
я, цхьан доьзалчура болу. 
Арахула  кечдина долу г1уллакхаш : 
Уггара дукха 25 адамица 
 
Публикица йоцу спорт ян мега 
Ресторанаш а кафеш а йиллина хила еза 
арахула 
 
Мероприятиш а, буфеташ а, т1елацамш а, 
динца а культурица а йолу мероприятиш 
а : 
Арахула уггара дукха 50 адамица хила мега 
 
Базараш а браканташ 

Шей юххера долу шиъ адам чу 
дита мега 

Занятиш: арахула 25 адам ( 18 шо 
кхачанца болу) а, чохь 10 адам ( 12 шо 
кхачанца болу) а 
Цхьан хьоле хьаьжжина, ч1огг1а дика  
хиларца интесиван реанимацичурадолу 

хьал 

Туькнаш хьалха санна болх бан 
д1айолало, туьканчу ваха мега 
уггара дукха 2 адам цхьан 
доьзалчура долу 
 
Медициница боцу белхаш 
д1аболало шей болха бан 

 

Арахула вовшахкхетар хила мега 
уггара  дукха 10 адамица 

Тайп-тайпнара сферашкара 
йолу пилотан проекташ а, 
дукхахьолахь культурин а, 
мероприятиш а, иштта спорт 
а д1айолало. 

1г1а  бараман юкъара дешаран  : 
ишколехь 
2г1а  а 3г1а а  бараман юкъара 
дешар: 
Ишколехь 50%  экзаменаш а хир ю 
Лаькхара дешар: 
К1ирнахь 1 де ишколехь а, иштта 
экзаменаш а ишколехь. 
Хьалхара  а юкъара дешар: 
К1ирнах 1 дийнахь занятиш 
классал арахьара хила еза.   
 
Комитето оценка х1оттор ду,  юкъара болу 
дешархой ишколехь доьшуш хира буй я 
бац аьлла, майан юьхьахь. 
Нагахь 1 адамин цамгар т1е ялахь, таккха 
сихонца дистанционан дешарт1е бохур бу. 

Лараме доцу меттиге кхарста 
вахар, шуьна ца хьоьху. 
Ц1ен зонера ц1авар : тест ялар 
т1едождо хьалхара дийнахь, я 7-
г1а дийнахь, 7 дийнахь 
карантинахь 1а деза. 
Полицин контроль а, 250 евро 
штраф а хир ю аша иза ца ларахь. 

 

 
МАСКА 
ЛЕЛО ЕЗА 

15 МЕТР 
ЮКЪАМЕТИГ ЛЕЛА 
БЕ 

БОЛХ Ц1АХЬ 
БАР Т1Е 
ДУЬЛЛУ 

ШЕЙ МА КХОЧЧУ ШЕЙ 
ЗАНЯТИШ АРАХУЛА 
ХИЛИЙТА 

ШЕЙ ЧУ Х1АВАЬЪ 
ДАИТА  
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