
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պայմաններում երաժշտական, արվեստի, 
գեղարվեստի և պարարվեստի դպրոցների գործունեության կազմակերպման 

ՆԱԽԱԲԱՆ 

1. Սույն ուղեցույցով սահմանված կանոնները տարածվում են հանրապետությունում գործող 
երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի դպրոցների (այսուհետ՝ մշակույթի 
և արվեստի դպրոց(ներ)) վրա, մասնավորապես՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 
թվականի սեպտեմբերի 19-ի «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչը 
հաստատելու մասին» (ՏԳՏԴ) N 874-Ն հրամանի հավելվածի «85.5. Այլ կրթություն» բաժնի 
«85.52. Կրթական գործունեություն մշակույթի բնագավառում» դասի տնտեսական 
գործունեության տեսակների նկատմամբ, անկախ դրանց իրավակազմակերպական ձևից: 

2. Երկրում համաճարակային իրավիճակից ելնելով՝ ներկա փուլում մշակույթի և արվեստի 
դպրոցներում ուսումնական գործընթացը մեկնարկում է 2020 թվականի սեպտեմբերի            
16-ից՝ առկա ուսուցմամբ, իսկ 1-ին դասարանցիները դպրոց են հաճախում 2020 
թվականի սեպտեմբերի 15-ից՝ մեկ անձի ուղեկցությամբ: 

3. 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակը պարունակում է 13 շաբաթ:  

4. Կորոնավիրուսյան հիվանդության (COVID-19) վարակի տարածումը կանխարգելելու 
նպատակով Մշակույթի և արվեստի դպրոցներում ուսումնակրթական գործընթացն 
իրականացվում է սույն ուղեցույցով սահմանված կանոնների պահպանմամբ: 

5. Առողջ և անվտանգ աշխատանքային ու կրթական միջավայր ապահովելու 
պարտականությունն ամբողջ ծավալով կրում է Դպրոցի տնօրեն։ 

ՄԱՍ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ  

6. COVID-19 հսկողության պատասխանատուն 

1) Յուրաքանչյուր Դպրոցում սահմանվում է կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 
վարակի հսկողության պատասխանատու (այսուհետ՝ Պատասխանատու), ով ի պաշտոնե 
հաստատության տնօրենն է: 

2) Սահմանված կանոնների պահպանման համար պատասխանատվություն են կրում 
Մշակույթի և արվեստի դպրոցի բոլոր աշխատակիցները։ 

3) Պատասխանատուի պահանջների կատարումը պարտադիր է Դպրոցի 
աշխատակիցների, ծնողների և սովորողների համար: 

4) Պատասխանատուի կողմից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ն ընկած 
ժամանակահատվածում աշխատակիցների համար կազմակերպվում և իրականացվում 
են դասընթացներ՝ ներառելով հետևյալը. 

− կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) առանձնահատկությունները, 
փոխանցման հնարավոր ուղիները և կանխարգելիչ միջոցառումները՝ 
առաջնորդվելով Պարետի 2020 թվականի օգոստոսի 18-ի N 253-Ն որոշման 
հավելված N 22-ով,  

https://www.gov.am/files/docs/4301.pdf
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− անհատական պաշտպանության միջոցների (այսուհետ` ԱՊՄ) կիրառման 
կանոնները, 

− ձեռքերի հիգիենան, 

− շնչառական էթիկան, 

− կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտանշանների առկայության 
դեպքում անհրաժեշտ գործողությունները, 

− սույն ուղեցույցով սահմանված կանոնները: 

5) Աշխատակիցները հրահանգավորվում են COVID-19-ի ախտանշանների առկայության 
դեպքում աշխատանքի չհաճախելու և անհապաղ բուժօգնության դիմելու մասին:  

7. Անհրաժեշտ պարագաներով ապահովումը. 

1) Մշակույթի և արվեստի դպրոցները պետք է ապահովված լինեն դիմակների, ձեռքերի 
մշակման մաշկային հականեխիչների, ախտահանիչ միջոցների, անձեռոցիկների 
առնվազն 1 շաբաթվա պահուստով: 

2) Օրվա ընթացքում անձնակազմը և սովորողներն ապահովվում են անհրաժեշտ 
դիմակներով և ախտահանիչ նյութերով։  

3) Դպրոցներն ապահովվում են հեռահար օգտագործման ջերմաչափով՝ առնվազն Դպրոցի 
մուտքերի թվով, ինչպես նաև անհատական օգտագործման ջերմաչափերով՝ ըստ 
անհրաժեշտության գործածման համար՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները 
(օգտագործումից առաջ այն պարտադիր կերպով ախտահանվում է)։ 

8. Միջոցառումների կազմակերպումը. 

1) Դպրոցները զերծ են մնում Դպրոցի տարածքում ոչ ուսումնակրթական գործընթացի հետ 
կապված այլ միջոցառումների անցկացումից կամ տարածքն այլ նման միջոցառումների 
համար տրամադրելուց:  

2) Դպրոցներում ուսումնակրթական գործընթացի մաս կազմող միջոցառումների 
իրականացումը /համերգներ, բաց դասեր, ցուցահանդեսներ, բեմականացումներ և այլն/ 
անհրաժեշտության դեպքում կարող է կազմակերպվել բացառապես բացօթյա 
տարածքում: 

3) Դպրոցի տարածքում այլ կազմակերպությունների կողմից լրացուցիչ կրթական 
գործունեության ծավալումը կարող է կազմակերպվել բացառաես այն դեպքում, 
եթե դա չի խանգարում հակահամաճարակային կանոնների պատշաճ 
պահպանմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը։  

4) Դպրոցների տարածքում գործունեություն ծավալող կազմակերպությունները պարտադիր 
կերպով իրականացնում են օգտագործվող տարածքի ախտահանումը գործունեության 
ավարտից հետո՝ մինչև հաջորդ օրվա ուսումնական գործընթացի սկզիբը։  

5) Ժողովները և հավաքները կազմակերպվում է հնարավորինս հեռավար եղանակով, և 
միայն անցանց կերպով այն կազմակերպելու անխուսափելիության կամ 
անհրաժեշտության դեպքում՝ բացօթյա, դահլիճում կամ միջանցքում՝ համապատասխան 
հարմարեցմամբ ապահովելով ներկաների միջև 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն 
ու հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը։ 



ՄԱՍ 2. ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

9. Անձնակազմի համար կանոններ. 

1) Կորոնավիրուսի ծանր հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբում (ներառյալ` 
65 և բարձր տարիքի` անկախ առողջական վիճակից) գտնվող աշխատակիցները կարող 
են ընտրել՝ 

ա. աշխատանքի ներկայանալ հատուկ պաշտպանիչ միջոցների կիրառությամբ. 

բ. կամ աշխատանքն իրականացնել հեռավար եղանակով, եթե առկա են դրա համար 
անհրաժեշտ պայմանները. 

գ. կամ չներկայանալ աշխատանքի:  

2) Նախորդ կետի իմաստով աշխատանքի չներկայանալու դեպքում դասատուների համար 
դասաբաշխում չի կատարվում: Նրանց աշխատավարձը հաշվարկվում է նախորդ 
ուսումնական տարվա դասաբաշխմանը համապատասխան, բայց ոչ ավել քան մեկ 
հաստիքի (ժամավճարով հաշվարկման դեպքում՝ շաբաթական՝ 24 ժամ) չափով, այդ 
թվում՝ պահպանելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 186-րդ հոդվածով սահմանված 
կանոնները: Դպրոցը կարող է ներգրավել փոխարինող դասատուների 10-րդ կետի 1)-ի գ. 
ենթակետի հիմքով առաջացած թափուր ժամերի մասով։  

3) Դասատուները պարապում են այն դասերը (ժամերը), որ ստացել են դասաբաշխումով:  

4) Բացառվում է անձնակազմի մուտքը դպրոց առանց դիմակի: Դպրոցում գտնվելու ողջ 
ժամանակահատվածում անձնակազմի անդամները պարտադիր կրում են դիմակ:  

5) Դպրոցի մուտքի մոտ կատարվում է անձնակազմի պարտադիր ջերմաչափում, որի 
արդյունքները գրանցվում են համապատասխան գրանցամատյանում ըստ Ձև 2-ի: 

6) Եթե անձնակազմից որևէ մեկի մոտ նկատվում է 37 կամ ավելի բարձր ջերմաստիճան 
ջերմություն, գրիպի կամ սուր շնչառական վարակների ախտանշաններ, ապա չի 
թույլատրվում նրա մուտքը Դպրոց կամ անհապաղ դադարեցվում է վերջինիս 
աշխատանքը: 

10. Սովորողի համար կանոններ. 

1) Բացառվում է սովորողի Դպրոց հաճախումը, եթե առկա է ծնողի կամ օրինական 
ներկայացուցչի դիմումը, երբ՝ 

ա. սովորողն ունի կորոնավիրուսային հիվանդության ռիսկի խմբի հիվանդություններից 
որևէ մեկը՝ համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված 
ցանկի. http://escs.am/files/files/2020-08-21/4250f6dff17e23ea6ee70d816bec0d9b.pdf  

բ. տանն առկա է կամ հայտնաբերվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 
ախտանիշներով կասկածելի կամ հաստատված հիվանդ. 

գ. տանն առկա է կորոնավիրուսային հիվանդության ռիսկի խմբի ընտանիքի անդամ, և 
առկա է համապատասխան ցուցում բժշկական հաստատության կողմից: 

2) Դպրոց գալուց առաջ ծնողները կամ օրինական ներկայացուցիչները կատարում են 
սովորողի ջերմաչափում և 37 կամ ավելի բարձր ջերմաստիճան ջերմություն ունենալու 

http://escs.am/files/files/2020-08-21/4250f6dff17e23ea6ee70d816bec0d9b.pdf


դեպքում դիմում երեխայի հաշվառման բժշկական կազմակերպություն և տեղեկացնում 
Դպրոցին՝ երեխայի չհաճախելու մասին: 

3) Սովորողը Դպրոց է գալիս մեկանգամյա կամ բազմակի օգտագործման դիմակով: 
Մուտքը Դպրոց առանց դիմակի արգելվում է: Դիմակ չունեցող սովորողներին մուտքի 
մոտ տրամադրվում է մեկանգամյա օգտագործման դիմակ: 

4) Սովորողին կարող է ուղեկցել ոչ ավել, քան մեկ անձ: Ուղեկցողի մուտքը դպրոց 
արգելվում է՝ բացառությամբ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
սովորողների։ 

5) Սովորողի բացակայության դեպքում մանկավարժն այդ մասին տեղյակ է պահում 
Դպրոցի տնօրենին։  

6) Սովորողներն ընդունում են իրավիճակով պայմանավորված փոփոխությունները, նոր 
պահանջները և պատշաճ կերպով հետևում դրանց: 

7) Սովորողներն աջակցում են հիվանդությունը հաղթահարած և հաստատություն 
վերադարձած ընկերներին: 

8) Դպրոցում գտնվելու ընթացքում վարակի համախտանիշների առկայության դեպքում 
սովորողները տեղեկացնում են մանկավարժին կամ ծնողներին: 

9) Սովորողները հետևում են համավարակին վերաբերող հավաստի աղբյուրներից 
ստացված տեղեկատվությանը: 

10) Սովորողներն անձնական օգտագործման իրերով, ուսումնական 
պարագաներով /երաժշտական գործիքներ, մոլբերտներ, տումբաներ և այլն/ և  
գրենական պիտույքներով՝ չեն կիսվում դասընկերների հետ: 

11) Ծնողները ամրապնդում են երեխաների ձեռք բերած նոր հիգիենիկ վարքագիծը տանը 
գտնվելու ընթացքում: 

12) Ծնողներն իրականացնում են ծնող-մանկավարժ համակարգված հաղորդակցություն և 
աջակցում առողջ և ապահով հաստատության պահպանմանը: 

11. Սովորողի մուտքը դպրոց. 

1) Դպրոց սովորողների մուտքն անհրաժեշտ է ապահովել այնպես, որ բացառվեն 
կուտակումները և ապահովվի սոցիալական հեռավորություն: Այդ նպատակով հասանելի 
պետք է լինեն Դպրոցի բոլոր մուտքերը, ինչպես նաև՝ բակում կամ օգտագործելի հարող 
տարածքում իրականացվում է գծանշում՝ ըստ դասարանների և խմբերի։ Եթե առկա է 
մեկ մուտք, պետք է սահմանվի դպրոց հաճախելու առանձնահատուկ գրաֆիկ։ 

2) Մուտքերի մոտ առանձնացվում է սենյակ կամ տարածք կորոնավիրուսային 
հիվանդության ախանշաններով երեխաների մեկուսացումն ապահովելու համար մինչև 
ծնողի կամ բժշկի ժամանումը: Այդ տարածքները արգելվում է օգտագործել այլ 
նպատակների և տարանցիկ տեղաշարժի համար:  

3) Առանձնացված սենյակներում կամ տարածքներում ապահովվում են առաջնային 
բուժօգնության դեղարկղիկը, դիմակներ, ձեռնոցներ: Հարբուխով, ջերմությամբ, վատ 
ինքնազգացողությամբ կամ շնչառական վարակներին բնորոշ աշխատանշաններով 
սովորողներին, անձնակազմի ներկայացուցիչներին անհրաժեշտ է մեկուսացնել լավ 



օդափոխվող տարածքներում` առողջ անձանցից ոչ պակաս, քան 2 մետր հեռավորության 
վրա: 

4) Դպրոց մտնելիս կազմակերպվում է սովորողների ջերմաչափում և ձեռքերի 
ախտահանում:  

5) Մեծ թվով սովորողների դեպքում, եթե մուտքի մոտ ջերմաչափումը կարող է առաջացնել 
կուտակումներ, ջերմաչափումը կարող է իրականացվել դասա- կամ խմբասենյակներում՝ 
մինչև դասերի սկիզբը։  

6) Դպրոցը վարում է սովորողների ջերմաչափման մատյան՝ համաձայն Ձև 1-ի: Մատյանում 
գրանցվում են միայն 37 և ավելի ջերմաստիճան ունեցող սովորողների տվյալները։ 

7) Բարձր ջերմություն ունեցող սովորողները մեկուսացվում են դրա համար հատկացված 
սենյակում՝ պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը, այդ մասին տեղյակ է պահվում 
ծնողը կամ օրինական ներկայացուցիչը:  

8) Դպրոցում սովորողների շարժն անհրաժեշտ է կազմակերպել այնպես, որ բացառվեն 
կուտակումներն ու սերտ շփումները: Հարկից հարկ տանող աստիճանների մի մասով 
սովորողները պետք է բարձրանան, իսկ մյուս մասով՝ իջնեն այնպես, որ միմյանց 
չհանդիպեն: Դպրոցը պետք է ապահովի տեղաշարժի գծանշումը համապատասխան 
տարածքներում։ Այն դեպքում, երբ նշվածը հնարավոր չէ, նշանակվում են 
հերթապահներ, ովքեր կկարգավորեն սովորողների տեղաշարժը: 

12.  Ինքամեկուսացում 

1) Սովորողների շրջանում կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատման դեպքում՝ 
կարող է ըստ Առողջապահության նախարարության ցուցման դադարեցվել տվյալ 
դասարանի (խմբի) սովորողների հաճախումը 14 օրյա ժամկետով։  

2)  Անձնակազմի և սովորողների ընդհանուր թվի 10 տոկոս և ավելիի՝ կորոնավիրուսային 
հիվանդությամբ վարակման դեպքում ժամանակավորապես դադարեցվում է Դպրոցի 
գործունեությունը: Մնացած բոլոր դեպքերում ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում՝ 
ելնելով համաճարակաբանական ցուցումից: 

3) Մի քանի դասարաններում և/կամ խմբերում դասավանդող դասատուի վարակման 
դեպքում, հաշվի առնելով տարբեր դասարաններում նրա դասավանդման առավելագույն 
ժամաքանակը, կարող է 14-օրյա ժամկետով դադարեցվել տվյալ դասարան(ներ)ի 
սովորողների և անձնակազմից այդ դասատուի հետ անմիջական շփում ունեցած(ներ)ի 
հաճախումը դպրոց:  

4) Սովորողների ընտանիքներում կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատված դեպքի 
արձանագրման դեպքում ապահովվում է նույն դասարանում/խմբում սովորողների 
նկատմամբ բժշկական հսկողություն: 



ՄԱՍ 3. ՏԱՐԱԾՔԻ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

13. Դպրոցի ախտահանումը. 

1) Մինչև դասերի սկիզբը՝ նախորդ օրը երեկոյան կամ դասերը սկսելուց առաջ բոլոր 
դռները, պատուհանները, սեղանները, աթոռները, գրատախտակները, 
սանհանգույցները, ինչպես նաև ուսումնական պարագաները /երաժշտական գործիքներ, 
մոլբերտներ, տումբաներ և այլն/ ախտահանվում են ՀՀ առողջապահության նախարարի 
հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցին համապատասխան: 

2) Դասասենյակներում սեղանների, աթոռների, գրատախտակների ախտահանման 
գործընթացում կարող են ըստ անհրաժեշտության կամավորության սկզբունքով 
ներգրավվել տվյալ դասարանի սովորողները կամ ծնողները՝ պահպանելով 
անվտանգության կանոնները: 

3) Մակերեսներն ախտահանվում են 70-90% սպիրտով կամ քլորի հիմքով ախտահանիչ 
միջոցի կիրառմամբ ՀՀ Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված 
մեթոդական ուղեցույցին համապատասխան, այդ թվում՝ տարածքի դռների բռնակներ, 
սեղաններ, ձեռքով հաճախակի հպման մակերեսներ (սարքեր, լույսի անջատիչ, 
սարքավորումների բռնակ, հեռակառավարման վահանակ, ընդհանուր օգտագործման 
հեռախոս, համակարգիչ, ստեղնաշար, մկնիկ և այլն), սանհանգույց։ 

4) Ապահովվում է պատշաճ օդափոխություն օրը առնվազն 3 անգամ, 8-10 րոպե 
տևողությամբ: 

5) Ապահովվում է ձեռքերի լվացման հնարավորություն՝ հոսող սառը ջրով, արմնկային կամ 
ոտնակային կառավարման ծորակներով, օճառով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ 
անմիջապես ախտահանման հնարավորությամբ։  

6) Ապահովվում է ալկոհոլի հիմքով ախտահանիչ միջոցներով Դպրոցը, այդ թվում՝ 

− մուտքի մոտ, 

− միջանցքներում, 

− դասասենյակներում,  

− դահլիճներում, 

− ուսուցչական և այլ աշխատանքային սենյակներում,  

− սանհանգույցներում: 

8) Ախտահանիչ միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ առողջապահության 
նախարարի հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցին: 

9) Իրականացվում է ամենօրյա աղբահանություն` օգտագործելով փակվող աղբամաններ 
օգտագործված դիմակները և անհատական պաշտպանության այլ պարագաները 
նետելու համար, ստանդարտ մակնշմամբ՝ Օգտագործված դիմակներ և անձեռցիկներ 
Դպրոցի մուտքի մոտ և միջանցքներում։  

https://ncdc.am/wp-content/uploads/2020/03/%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2585%25D4%25B1%25D5%258D%25D5%258F%25D4%25B1%25D5%2586%25D4%25BB-%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2586%25D5%2590%25D4%25B1%25D5%258A%25D4%25B5%25D5%258F%25D5%2588%25D5%2592%25D4%25B9%25D5%2585%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2584-%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2590-%25D4%25BF%25D5%2588%25D5%2590%25D5%2588%25D5%2586%25D4%25B1%25D5%258FV.pdf
https://ncdc.am/wp-content/uploads/2020/03/%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2585%25D4%25B1%25D5%258D%25D5%258F%25D4%25B1%25D5%2586%25D4%25BB-%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2586%25D5%2590%25D4%25B1%25D5%258A%25D4%25B5%25D5%258F%25D5%2588%25D5%2592%25D4%25B9%25D5%2585%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2584-%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2590-%25D4%25BF%25D5%2588%25D5%2590%25D5%2588%25D5%2586%25D4%25B1%25D5%258FV.pdf
https://ncdc.am/wp-content/uploads/2020/03/%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2585%25D4%25B1%25D5%258D%25D5%258F%25D4%25B1%25D5%2586%25D4%25BB-%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2586%25D5%2590%25D4%25B1%25D5%258A%25D4%25B5%25D5%258F%25D5%2588%25D5%2592%25D4%25B9%25D5%2585%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2584-%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2590-%25D4%25BF%25D5%2588%25D5%2590%25D5%2588%25D5%2586%25D4%25B1%25D5%258FV.pdf
https://ncdc.am/wp-content/uploads/2020/03/%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2585%25D4%25B1%25D5%258D%25D5%258F%25D4%25B1%25D5%2586%25D4%25BB-%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2586%25D5%2590%25D4%25B1%25D5%258A%25D4%25B5%25D5%258F%25D5%2588%25D5%2592%25D4%25B9%25D5%2585%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2584-%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2590-%25D4%25BF%25D5%2588%25D5%2590%25D5%2588%25D5%2586%25D4%25B1%25D5%258FV.pdf
https://ncdc.am/wp-content/uploads/2020/03/%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2585%25D4%25B1%25D5%258D%25D5%258F%25D4%25B1%25D5%2586%25D4%25BB-%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2586%25D5%2590%25D4%25B1%25D5%258A%25D4%25B5%25D5%258F%25D5%2588%25D5%2592%25D4%25B9%25D5%2585%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2584-%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2590-%25D4%25BF%25D5%2588%25D5%2590%25D5%2588%25D5%2586%25D4%25B1%25D5%258FV.pdf
https://ncdc.am/wp-content/uploads/2020/03/%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2585%25D4%25B1%25D5%258D%25D5%258F%25D4%25B1%25D5%2586%25D4%25BB-%25D5%2580%25D4%25B1%25D5%2586%25D5%2590%25D4%25B1%25D5%258A%25D4%25B5%25D5%258F%25D5%2588%25D5%2592%25D4%25B9%25D5%2585%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2592%25D5%2584-%25D5%2586%25D5%2588%25D5%2590-%25D4%25BF%25D5%2588%25D5%2590%25D5%2588%25D5%2586%25D4%25B1%25D5%258FV.pdf


ՄԱՍ 4. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  

 

14.  Ուսումնառության կազմակերպումը 

1) Դպրոցի ուսումնական պլանը կազմվում է օրինակելի ուսումնական պլանի հիման վրա. 

2) Անհատական դասընթացը կազմակերպվում է միայն սովորողի և դասատուի 
մասնակցությամբ՝ բացառությամբ նվագակցողի մասնակցություն պահանջող 
դասաժամերի. 

3) Անհատական և խմբային դասընթացների տեսական և գործնական դասաժամերին 
դիմակի կրումը պարտադիր է, բացառություն են կազմում ձայնարտաբերման և մարմնա-
պլաստիկական գործողություն ենթադրող առարկաները (օրինակ՝ փողային 
նվագարաններ, երգեցողություն, երգչախումբ, բեմական խոսք, ռիթմիկա և 
մարմնամարզություն և այլն). 

4) Խմբային առարկաներն անցկացվում են՝ ելնելով 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն 
ապահովելու հնարավորություններից հետևյալ սկզբունքներով. 

ա. Մինչև 12 սովորող ունեցող դասարանի կամ խմբի համար ուսումնական գործընթացը 
կազմակերպվում է նվազագույնը 32 մ2 մակերես ունեցող դասասենյակներում կամ այդ 
նպատակով կահավորված դահլիճներում, միջանցքներում և բացօթյա տարածքներում. 

գ. Մինչև 6 սովորող ունեցող դասարանի կամ խմբի համար ուսումնական գործընթացը 
կազմակերպվում է նվազագույնը 16 մ2 մակերես ունեցող դասասենյակներում կամ այդ 
նպատակով կահավորված դահլիճներում, միջանցքներում և բացօթյա տարածքներում. 

5) Դասերի ժամանակ սովորողների նստեցումը իրականացվում է մեկական՝ խաչաձև. 

6) Սովորողները դասին մասնակցում են տեղից. 

7) Սովորողներին գրատախտակի մոտ կանչելն արգելվում է. 

8) Արգելվում է խմբային աշխատանքների կազմակերպումն այն բոլոր դեպքերում, երբ 
հնարավոր չէ պահպանել սոցիալական հեռավորություն. 

9) Գրավոր աշխատանքների համար արգելվում է տետրեր օգտագործելը: Դրանք 
կազմակերպվում են թերթիկների վրա: Գրավոր աշխատանքի ավարտից հետո դրանք 
դասատուի կողմից հավաքվում են դրա համար նախատեսված արկղի մեջ: Գրավոր 
աշխատանքների ստուգումն իրականացվում է 1 օր հետո:  

10) Ելնելով անհրաժեշտությունից ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը կարող է 
իրականացվել հեռավար եղանակով՝ Դպրոցի կողմից հաստատված կանոնակարգով՝ 
2020-2021 ուս. տարվա օրինակելի ուսումնական պլանի հիման վրա. 

ՄԱՍ 5. ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ 

1) Գործող անվտանգության կանոնների վերաբերյալ հաստատության տարածքում 
տեսանելի վայրերում և բոլոր միջանցքներում տեղադրվում կամ փակցվում են 
պաստառներ և հուշաթերթեր։ 



2) Անհրաժեշտության դեպքում դպրոցները կապ են հաստատում՝ 

− Ոլորտի կարգավորումների պարզաբանման հետ կապված՝ ԿԳՄՍ նախարարության 
թեժ գծի հետ՝ (010) 599 – 600, 

− Անձնակազմի մոտ կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների կասկածի 
դեպքում՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գծին՝ 8003 համարով: 



ՁԵՎ 1. ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ  

Սովորողների ջերմաչափման և առողջական վիճակի վերաբերյալ զննման արդյունքների գրանցման 

 

ՀՀ. Սովորողի 

Ա.Ա.Հ. 

Սովորողի 
դասարան, 

խումբ 

Ջերմաչափման 
ժամ 

Ջերմաչափման 
արդյունք 

Զննում Զննման արդյունք 

(հազ, դժվարացած 
շնչառություն, այլ՝ նշել) 

Իրականացված 
միջոցառում 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

 

 

ՁԵՎ 2. ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ 

Անձնակազմի ջերմաչափման և առողջական վիճակի վերաբերյալ զննման արդյունքների գրանցման 

 

ՀՀ. Աշխատակցի 

Ա.Ա.Հ. 

Աշխատակցի 
պաշտոն 

Ջերմաչափման 
ժամ 

Ջերմաչափման 
արդյունք 

Զննում Զննման արդյունք 

(հազ, դժվարացած 
շնչառություն, այլ՝ նշել) 

Իրականացված 
միջոցառում 



1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 

 


