
 
 

Գյուղատնտեսների կողմից օգտագործվող տրանսպորտային միջոցները կարող են 

տրամադրվել գործատուի, սեփականատիրոջ/օպերատորի կամ կապալառուի կողմից կամ 
կարող են լինել ֆերմերների կողմից կազմակերպված քարփուլ։ Հետևյալ դիտարկումները 
վերաբերում են գործատուի կողմից տրամադրվող գյուղատնտեսական աշխատանքների 
տարածք տանող և հետ բերող տրանսպորտային միջոցներին․ 
 

Ուղևորներին և վարորդներին ներկայացվող պահանջներ 

 

• Բոլոր ուղևորները և վարորդները պետք է  դիմակներ կրեն, երբ գտնվում են 
տրանսպորտային միջոցում։  

• Ողևորները և վարորդները պետք է հետևեն հազալու և փռշտալու էթիկետին, երբ 
գտնվում են տրանսպորտային միջոցում։ 

• Ուղևորները և վարորդները պետք է օգտագործեն ձեռքի հիգիենիկ միջոցներ 

(ձեռքերի լվացում/ձեռքերի ախտահանիչ)՝ նախքան փոխադրամիջոց մտնելը և 

նպատակակետ հասնելը: 

o Ձեռքերի լվացում․ ձեռքերը 20 վայրկյան շփել օճառով և պարզաջրել։ 

o Ձեռքերի ախտահանիչ. օգտագործել առնվազն 60% էթանոլ կամ 70% 

իզոպրոպանոլ պարունակող ախտահանիչ: 

• Տրանսպորտի սպասելիս միմյանցից առնվազն 6 ոտնաչափ հեռավորությամբ 
կանգնել։ 

• Իրականացնել բոլոր ուղևորների ախտանիշների և ջերմության ստուգում՝ նախքան 
տրանսպորտային միջոց մուտք գործելը։  

• Հնարավորության դեպքում ամեն օր աշխատանքի գնալ միևնույն մարդկանց հետ։ 

 
Տրանսպորտային փոխդասավորություն 

 
• Ուղևորների միջև հնարավորինս շատ տարածք թողնել, ինչպես օրինակ՝ 

չզբաղացված թողնելով մեջտեղի նստատեղերը և փոփոխվող շարքերը։ 

• Խմբավորել ուղևորներին․ նրանք, ովքեր միասին են ապրում և/կամ նրանք, ովքեր 
միևնույն խմբով են օգտվում տրանսպորտային միջոցից։ 

• Հնարավորինս ավելացնել տրանսպորտային միջոցների քանակը և 
ճամփորդությունների հաճախականությունը՝ սահմանափակելու միաժամանակ 
տրանսպորտային միջոցի մեջ գտնվող մարդկանց քանակը։ 

• Ձեռքերի հիգիենան (ձեռքերի լվացում/ձեռքերի ախտահանիչ) հասանելի դարձնել 
ուղևորների համար։ 

• Հնարավորության դեպքում բացել փոխադրամիջոցի պատուհանները՝ թարմ օդ ներս 

թողնելու համար: Օդափոխիչ օգտագործելիս օգտագործել դրսի օդը։ Մի՛ շրջանառեք 
մեքենայի ներսի օդը։ 

 
Մաքրման ընթացակարգեր 

 

• Տրանսպորտային միջոցները պետք է մաքրվեն և ախտահանվեն՝ 

համաձայն  հասարակական և անձնական ուղևորափոխադրող մեքենաների 
ուղեցույցի՝ յուրաքանչյուր ճամփորդությունից առաջ և հետո կամ առնվազն օրական 
մեկ անգամ։  

COVID-19-ի ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՄԱՐ․  

Համատեղ օգտագործվող տրանսպորտային միջոցներ 
գյուղատնտեսության մեջ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf


• Ախտահանել խիտ անցուդարձով տարածքները, այդ թվում՝  նստատեղերը, դռների 

բռնակները, սարքավորումների բռնակները և այլն, յուրաքանչյուր 
ճամփորդությունից հետո կամ պարբերաբար՝ օրվա ընթացքում։ 

• Մաքրել վարորդի խցիկի բոլոր հատվածները՝ հերթափոխերի միջև։  

• Ուղևորներին աջակցելիս՝ վարորդները պետք է ախտահանեն ձեռքերը շփումից 
առաջ և հետո։ 

• Հասարակական և մասնավոր փոխադրամիջոցների մաքրման լրացուցիչ ուղեցույցը 
ներառում է պատշաճ մաքրման միջոցների ցանկ և ավելին։ 

 

Եթե դուք հիվանդ եք կամ սերտ շփման մեջ եք եղել COVID-19-ով հիվանդ անձի հետ, 

մնացե՛ք տանը, մինչև բժշկական օգնության դիմելը։ Լրացուցիչ 

տեղեկատվության համար, թե ինչպես պետք է աշխատանքի վայրում ապահով 

մնալ, այցելե՛ք Covid19.ca.gov 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://covid19.ca.gov/


Covid19.ca.gov   

 

COVID-19-ի ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ․ 
Համատեղ օգտագործվող տրանսպորտային միջոցներ գյուղատնտեսության 

մեջ 

Ահա թե ինչպես կարելի է օգնել կանխարգելել 

COVID-19-ի տարածումը քարփուլի ժամանակ․ 

ԿՐԵԼ ԴԵՆՔԻ ԾԱԾԿՈՑՆԵՐ 
համատեղ օգտագործվող 
տրանսպորտային միջոցում 

 

ՀԱԶԱԼԻՍ և ՓՌՇՏԱԼԻՍ 
ԱՐՄՈՒՆԿՈՎ ԾԱԾԿԵԼ 

ԴԵՄՔԸ 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԵԼ 
մարդկանց ՔԱՆԱԿԸ 

ՄԵՔԵՆԱՅՈՎ աշխատանքի 
գնալիս ճամփորդել 

ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ 

Օգտագործել ՄԱՔՈՒՐ ՕԴ՝ 
ՕԴԱՓՈԽԻՉՆԵՐԻ կամ 

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

Հաճախ ՄԱՔՐԵԼ և 
ԱԽՏԱՀԱՆԵԼ մակերեսները 

Իրականացնել 
ՁԵՌՔԻ պատշաճ 

ՀԻԳԻԵՆԱ 

Սպասելիս կանգնել միմյանցից 
առնվազն ՎԵՑ ՈՏՆԱՉԱՓ 
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ վրա 

6 

ոտնաչ

ափ  

Եթե դուք հիվանդ եք կամ սերտ շփման մեջ եք եղել COVID-19-ով 

հիվանդ անձի հետ, մնացե՛ք տանը՝ մինչև բժշկի դիմելը։ 

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար, թե ինչպես պետք է 

աշխատանքի վայրում ապահով մնալ, այցելե՛ք cdc.gov/coronavirus 

https://covid19.ca.gov/
https://cdc.gov/coronavirus

