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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 4-Ի ԹԻՎ 17-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ 

հոդվածները. 

Հրամայում եմ` 

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2020 

թվականի օգոստոսի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող ՍԿ N 

3.1.2-001-20 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 17-Ն հրամանում 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները. 

1) Հավելվածների ամբողջ տեքստում «2013 թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն» 

բառերը  փոխարինել «2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-Ն» բառերով. 

2) Հավելված 1-ի 4.1, Հավելված 2-ի 8.1, Հավելված 3-ի 8.1, Հավելված 4-ի 8.1, 

Հավելված 5-ի 10.1, Հավելված 6-ի 5.1, Հավելված 7-ի 8.1, Հավելված 8-ի 5.1, 

Հավելված 9-ի 3.1, Հավելված 10-ի 8.1, Հավելված 11-ի 8.1, Հավելված 12-ի 8.1, 

Հավելված 13-ի 8.2, 17.1, 26.1, Հավելված 14-ի 7.1, Հավելված 15-ի 7.1, Հավելված 16-ի 

3.1, Հավելված 17-ի 7.1, Հավելված 18-ի 7.1, Հավելված 19-ի 7.1, Հավելված 20-ի 7.1, 

Հավելված 21-ի 5.1, Հավելված 22-ի 8.1, Հավելված 23-ի 8.1 և Հավելված 24-ի 8.1 

կետերում «2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ» բառերից հետո լրացնել 

«կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 11-ի N 1514-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված 

պահանջներին համապատասխան սերտիֆիկատ» բառերը. 



3) Հավելված 1-ի 4.2, Հավելված 2-ի 8.2, Հավելված 3-ի 8.2, Հավելված 4-ի 8.2, 

Հավելված 5-ի 10.2, Հավելված 6-ի 5.2, Հավելված 7-ի 8.2, Հավելված 8-ի 5.2, 

Հավելված 9-ի 3.2, Հավելված 10-ի 8.2, Հավելված 11-ի 8.2, Հավելված 12-ի 8.2, 

Հավելված 13-ի 8.3, 17.2, 26.2, Հավելված 14-ի 7.2, Հավելված 15-ի 7.2, Հավելված 16-

ի 3.2, Հավելված 17-ի 7.2, Հավելված 18-ի 7.2, Հավելված 19-ի 7.2, Հավելված 20-ի 

7.2, Հավելված 21-ի 5.2, Հավելված 22-ի 8.2, Հավելված 23-ի 8.2 և Հավելված 24-ի 8.2 

կետերում «2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք)» բառերից 

հետո լրացնել «կամ ՀՀ կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1514-Ն 

որոշման հավելվածի 2.1-րդ կետով սահմանված պահանջներին համապատասխան 

սերտիֆիկատ (տեղեկանք)» բառերը. 

4) Հավելված 6-ը լրացնել նոր՝ 15-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«15. Հանրային սննդի օբյեկտների հաճախորդները (բացառությամբ մինչև 18 

տարեկան անձանց՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, 

հղիների՝ հղիության մասին բժշկական փաստաթուղթ (առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից տրված Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-Ն հրամանի պահանջների համաձայն) ներկայացնելու 

դեպքում, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցողների (առողջության 

առաջնային պահպանման բժշկի կողմից տրված Առողջապահության նախարարի 

2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-Ն հրամանի պահանջների համաձայն)  

բացարձակ հակացուցման մասին բժշկական փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, 

ինչպես նաև նախկինում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) 

հիվանդացածների՝ ՊՇՌ հետազոտության առաջին դրական արդյունքից հաշված 90 

օրվա ընթացքում՝ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ 

հետազոտության առաջին դրական արդյունքը հավաստող Էլեկտրոնային 

առողջապահության միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգից 

արտածված սերտիֆիկատ ներկայացնելու դեպքում) մուտք են գործում միայն 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատի, կամ Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպության կողմից նախաորակավորված 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) հարուցչի հակածնի հայտնաբերման 

արագ ախտորոշիչ թեստի 24 ժամյա վաղեմության բացասական արդյունքը 

հավաստող տեղեկանքի՝ արտածված Էլեկտրոնային առողջապահության 

միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգից՝ համաձայն 



Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 4379-Լ 

հրամանի պահանջների, կամ  պատվաստման սերտիֆիկատի առկայությամբ, 

բջջային հավելվածի արագ արձագանքման ծածկագրի (QR կոդ) միջոցով կամ 

բջջային հավելվածից արտածված թղթային տարբերակով։». 

5) Հավելված 7-ը լրացնել նոր՝ 5.1 կետով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5.1. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների հաճախորդները (բացառությամբ 

մինչև 18 տարեկան անձանց՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու 

դեպքում, հղիների՝ հղիության մասին բժշկական փաստաթուղթ (առողջության 

առաջնային պահպանման բժշկի կողմից տրված Առողջապահության նախարարի 

2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-Ն հրամանի պահանջների համաձայն) 

ներկայացնելու դեպքում, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցողների 

(առողջության առաջնային պահպանման բժշկի կողմից տրված Առողջապահության 

նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-Ն հրամանի պահանջների 

համաձայն)  բացարձակ հակացուցման մասին բժշկական փաստաթուղթ 

ներկայացնելու դեպքում, ինչպես նաև նախկինում կորոնավիրուսային 

հիվանդությամբ (COVID-19) հիվանդացածների՝ ՊՇՌ հետազոտության առաջին 

դրական արդյունքից հաշված 90 օրվա ընթացքում՝ կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության առաջին դրական 

արդյունքը հավաստող Էլեկտրոնային առողջապահության միասնական 

տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգից արտածված սերտիֆիկատ ներկայացնելու 

դեպքում) մուտք են գործում միայն առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության 

սերտիֆիկատի, կամ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 

կողմից նախաորակավորված կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

հարուցչի հակածնի հայտնաբերման արագ ախտորոշիչ թեստի 24 ժամյա 

վաղեմության բացասական արդյունքը հավաստող տեղեկանքի՝ արտածված 

Էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ 

համակարգից՝ համաձայն Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 10-ի թիվ 4379-Լ հրամանի պահանջների, կամ պատվաստման 

սերտիֆիկատի առկայությամբ, բջջային հավելվածի արագ արձագանքման 

ծածկագրի (QR կոդ) միջոցով կամ բջջային հավելվածից արտածված թղթային 

տարբերակով։». 

6) Հավելված 9-ը լրացնել նոր՝ 16 կետով հետևյալ բովանդակությամբ. 



«16. Մարզասրահի հաճախորդները (բացառությամբ մինչև 18 տարեկան անձանց՝ 

անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, հղիների՝ հղիության 

մասին բժշկական փաստաթուղթ (առողջության առաջնային պահպանման բժշկի 

կողմից տրված Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 

88-Ն հրամանի պահանջների համաձայն) ներկայացնելու դեպքում, փաստագրված 

բացարձակ հակացուցում ունեցողների (առողջության առաջնային պահպանման 

բժշկի կողմից տրված Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 

6-ի թիվ 88-Ն հրամանի պահանջների համաձայն)  բացարձակ հակացուցման մասին 

բժշկական փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, ինչպես նաև նախկինում 

կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) հիվանդացածների՝ ՊՇՌ 

հետազոտության առաջին դրական արդյունքից հաշված 90 օրվա ընթացքում՝ 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության 

առաջին դրական արդյունքը հավաստող Էլեկտրոնային առողջապահության 

միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգից արտածված սերտիֆիկատ 

ներկայացնելու դեպքում) մուտք են գործում միայն առավելագույնը 72 ժամ 

վաղեմության սերտիֆիկատի, կամ Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպության կողմից նախաորակավորված կորոնավիրուսային հիվանդության 

(COVID-19) հարուցչի հակածնի հայտնաբերման արագ ախտորոշիչ թեստի 24 ժամյա 

վաղեմության բացասական արդյունքը հավաստող տեղեկանքի՝ արտածված 

Էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ 

համակարգից՝ համաձայն Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 10-ի թիվ 4379-Լ հրամանի պահանջների, կամ պատվաստման 

սերտիֆիկատի առկայությամբ, բջջային հավելվածի արագ արձագանքման 

ծածկագրի (QR կոդ) միջոցով կամ բջջային հավելվածից արտածված թղթային 

տարբերակով։». 

7) Հավելված 19-ը լրացնել նոր՝ 23-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ.  

«23. Գրադարանների այցելուները (բացառությամբ մինչև 18 տարեկան անձանց՝ 

անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, հղիների՝ հղիության 

մասին բժշկական փաստաթուղթ (առողջության առաջնային պահպանման բժշկի 

կողմից տրված Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 

88-Ն հրամանի պահանջների համաձայն) ներկայացնելու դեպքում, փաստագրված 

բացարձակ հակացուցում ունեցողների (առողջության առաջնային պահպանման 



բժշկի կողմից տրված Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 

6-ի թիվ 88-Ն հրամանի պահանջների համաձայն)  բացարձակ հակացուցման մասին 

բժշկական փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, ինչպես նաև նախկինում 

կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) հիվանդացածների՝ ՊՇՌ 

հետազոտության առաջին դրական արդյունքից հաշված 90 օրվա ընթացքում՝ 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության 

առաջին դրական արդյունքը հավաստող Էլեկտրոնային առողջապահության 

միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգից արտածված սերտիֆիկատ 

ներկայացնելու դեպքում) մուտք են գործում միայն առավելագույնը 72 ժամ 

վաղեմության սերտիֆիկատի, կամ Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպության կողմից նախաորակավորված կորոնավիրուսային հիվանդության 

(COVID-19) հարուցչի հակածնի հայտնաբերման արագ ախտորոշիչ թեստի 24 ժամյա 

վաղեմության բացասական արդյունքը հավաստող տեղեկանքի՝ արտածված 

Էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ 

համակարգից՝ համաձայն Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 10-ի թիվ 4379-Լ հրամանի պահանջների, կամ պատվաստման 

սերտիֆիկատի առկայությամբ, բջջային հավելվածի արագ արձագանքման 

ծածկագրի (QR կոդ) միջոցով կամ բջջային հավելվածից արտածված թղթային 

տարբերակով։». 

8) Հավելված 20-ը լրացնել նոր՝ 25-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ.  

«25. Թանգարանների այցելուները (բացառությամբ մինչև 18 տարեկան անձանց՝ 

անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, հղիների՝ հղիության 

մասին բժշկական փաստաթուղթ (առողջության առաջնային պահպանման բժշկի 

կողմից տրված Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 

88-Ն հրամանի պահանջների համաձայն) ներկայացնելու դեպքում, փաստագրված 

բացարձակ հակացուցում ունեցողների (առողջության առաջնային պահպանման 

բժշկի կողմից տրված Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 

6-ի թիվ 88-Ն հրամանի պահանջների համաձայն)  բացարձակ հակացուցման մասին 

բժշկական փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, ինչպես նաև նախկինում 

կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) հիվանդացածների՝ ՊՇՌ 

հետազոտության առաջին դրական արդյունքից հաշված 90 օրվա ընթացքում՝ 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության 



առաջին դրական արդյունքը հավաստող Էլեկտրոնային առողջապահության 

միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգից արտածված սերտիֆիկատ 

ներկայացնելու դեպքում) մուտք են գործում միայն առավելագույնը 72 ժամ 

վաղեմության սերտիֆիկատի, կամ Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպության կողմից նախաորակավորված կորոնավիրուսային հիվանդության 

(COVID-19) հարուցչի հակածնի հայտնաբերման արագ ախտորոշիչ թեստի 24 ժամյա 

վաղեմության բացասական արդյունքը հավաստող տեղեկանքի՝ արտածված 

Էլեկտրոնային առողջապահության միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ 

համակարգից՝ համաձայն Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 10-ի թիվ 4379-Լ հրամանի պահանջների, կամ պատվաստման 

սերտիֆիկատի առկայությամբ, բջջային հավելվածի արագ արձագանքման 

ծածկագրի (QR կոդ) միջոցով կամ բջջային հավելվածից արտածված թղթային 

տարբերակով։». 

9) Հավելված 21-ը լրացնել նոր՝ 28-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ.  

«28. Թատերահամերգային, կինոյի և այլ մշակութային գործունեություն 

իրականացնող կազմակերպությունների հանդիսատեսները (բացառությամբ մինչև 18 

տարեկան անձանց՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, 

հղիների՝ հղիության մասին բժշկական փաստաթուղթ (առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից տրված Առողջապահության նախարարի 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-Ն հրամանի պահանջների համաձայն) ներկայացնելու 

դեպքում, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցողների (առողջության 

առաջնային պահպանման բժշկի կողմից տրված Առողջապահության նախարարի 

2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-Ն հրամանի պահանջների համաձայն)  

բացարձակ հակացուցման մասին բժշկական փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում, 

ինչպես նաև նախկինում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) 

հիվանդացածների՝ ՊՇՌ հետազոտության առաջին դրական արդյունքից հաշված 90 

օրվա ընթացքում՝ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ 

հետազոտության առաջին դրական արդյունքը հավաստող Էլեկտրոնային 

առողջապահության միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգից 

արտածված սերտիֆիկատ ներկայացնելու դեպքում) մուտք են գործում միայն 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատի, կամ Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպության կողմից նախաորակավորված 



կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) հարուցչի հակածնի հայտնաբերման 

արագ ախտորոշիչ թեստի 24 ժամյա վաղեմության բացասական արդյունքը 

հավաստող տեղեկանքի՝ արտածված Էլեկտրոնային առողջապահության 

միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգից՝ համաձայն 

Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի թիվ 4379-Լ 

հրամանի պահանջների, կամ պատվաստման սերտիֆիկատի առկայությամբ, 

բջջային հավելվածի արագ արձագանքման ծածկագրի (QR կոդ) միջոցով կամ 

բջջային հավելվածից արտածված թղթային տարբերակով։»: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից, բացառությամբ 1-ին կետի 4-9-րդ ենթակետերի, որոնք ուժի մեջ են մտնում 

պաշտոնական հրապարակման  օրվան հաջորդող 15-րդ օրը: 

 

 

 Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 

 

 

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 7 հունվարի 2022 թվական: 


