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Traduction par le CASNAV-CAREP

de l'académie de Nancy-Metz

ԴՊՐՈՑԻՑ ԴԵՊԻ ԼԻՑԵՅ, 
ԱՊԱՀՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵՍԿԻԶԲ ՝ 

ՀԱՐԳԵԼՈՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ 
ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ

Մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում բոլորի 
անվտանգությունն ապահովելու համար, որպեսզի 

բոլոր դպրոցականները, քոլեջի և լիցեյի 
աշակերտները վերադառնան դպրոց ապահով 

պայմաններում:

Միայն Ձեզ հետ և միասնական 
պատասխանատվության և զգոնության շնորհիվ 

մենք կապահովենք կրթություն ստանալու 
հնարավորությունը բոլորի համար՝ 

պաշտպանելով թե՜ աշակերտներին, թե՜ 
մեծահասակներին:

Ներկայացնում ենք, թե ինչպես կընթանա Ձեր 
երեխայի օրը և կանոնները, որ անհրաժեշտ է 
պահպանել Ձեզ և մյուսներին պաշտպանելու 

համար:

Միասին, մենք հաջողության կհասնենք:

ՊԱՇՏՊԱՆԵՆՔ ՄԻՄՅԱՆՑ

Կորոնավիրուսի մասին  տեղեկությունների համար 
անվճար հեռախոսահամար. 0 800 130 000



Տանից դուրս գալուց առաջ

Ախտանիշների կամ ջերմության  զգացողության 
դեպքում, չափեք Ձեր երեխայի ջերմությունը: Եթե 
այն 38° C-ից բարձր է, Ձեր երեխան պետք է մնա 
տանը:

Եթե ընտանիքում վիրուսակիր կա, ապա Ձեր 
երեխան պետք է մնա տանը : Նրան 
կառաջարկվի հեռահար ուսուցում :

Դպրոց հասնելուն պես
Հավաքներն ու կուտակումները հնարավորինս 
սահմանափակ են:

Ուղեկցողները իրավունք ունեն մուտք գործել դպրոցներ.
- դիմակով;
- ձեռքերի ախտահանումից հետո:

Ամբողջ օրվա ընթացքում

- Մինչև 11 տարեկան երեխաների համար դիմակ կրելը 
պարտադիր  չէ, բայց յուրաքանչյուր սեղանի միջև 
նախատեսված է հնարավորինս մեծ հեռավորություն:

- 11 տարեկանից սկսած բոլոր աշակերտների համար 
դիմակ կրելը պարտադիր է:

Ձեռքերի հիգիենա
Աշակերտները լվանում են իրենց ձեռքերը առնվազն. 
- հաստատություն հասնելուն պես ;
- յուրաքանչյուր սնվելուց առաջ;
- զուգարան գնալուց հետո;
- երեկոյան, տուն վերադառնալուց առաջ կամ տուն
հասնելուն պես:

Ինչպե՞ս ճիշտ լվանալ ձեռքերը
Լվանալ օճառով 30 վայրկյան: Չորացնել 
միանգամյա օգտագործման թղթե սրբիչով կամ 
թափահարելով:

Նշում. Մանկապարտեզում և տարրական դպրոցում 
հիդրոալկոհոլային գելը օգտագործվում է 
մեծահասակի հսկողության ներքո:

Ճաշարանում

- Յուրաքանչյուր օգտագործելուց հետո ճաշարանի
սեղանները մաքրվում և ախտահանվում են:
- Այն տարածքներում, որտեղ դա անհրաժեշտ է, նույն
դասարանի աշակերտները ճաշում են միասին և
նրանց միջև հեռավորությունը կազմում է մեկ մետր:

Խաղահրապարակում

- Թույլատրվում է մուտքը խմբակային խաղերի և
նստարանների տարածքներ:
- Թույլատրվում է նաև նույն դասարանի կամ նույն
խմբի ներսում ընդհանուր առարկաների
տրամադրում. գնդակներ և այլն:

Ի՞նչ է տեղի ունենում, եթե աշակերտը ունի 
ախտանիշներ

Աշակերտը մեկուսացվում է դիմակով, 
մեծահասակի հսկողության ներքո, որը նույնպես 
դիմակ է կրում: 
Դպրոցը կամ հաստատությունը Ձեզ հետ արագ 
կապ կհաստատի և Ձեզ կառաջարկվի այցելել Ձեր 
բժշկին ՝ նախքան դպրոց վերադառնալը:

Դասերից հետո
- Հատակների, մեծ մակերեսների, ինչպես
նաև աշակերտների և անձնակազմի կողմից առավել
հաճախ հպվող (սեղաններ, դասասեղաններ)
մակերեսների մաքրումն իրականացվում է առնվազն
օրը մեկ անգամ:

- Տարածքները օդափոխվում են նվազագույնը
յուրաքանչյուր 3 ժամը մեկ, առնվազն 15 րոպեի
ընթացքում:

Այս միջոցները կարող են հարմարեցվել առողջապահական 
մարմինների կողմից այն տարածքներում, որտեղ վիրուսի 

շրջանառությունը մեծանում է: Ընտանիքներին աջակցություն 
կտրամադրվի ըստ իրենց կարիքների: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ www.education.gouv.fr

Դիմակի կրում




