
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

ՀՐԱՄԱՆ 

 20   օգոստոս  2021 թ  N 65-Ն 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 4-Ի ԹԻՎ 17-Ն ԵՎ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի 

ԹԻՎ 24-Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 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) Հավելված 1-ում.

ա. ուժը կորցրած ճանաչել 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կետերը,

բ.  լրացնել նոր` 4.1-ին, 4.2-րդ, 4.3-րդ և 4.4-րդ  կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.



«4.1. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

4.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 4.1. կետի պահանջի: 

4.3. Սույն հավելվածի 4.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 



հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

4.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

գ.  7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության 

(COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական հակացուցումների 

վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, 

Ձև 4-ի, Ձև 5-ի:», 

դ. 7-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

 «5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 



սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում»: 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:

Հ/
Հ 

Աշխատողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը  

Հետազոտութ
յան 
ամսաթիվ** 

Հետազո
տության 
արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/Հ Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ

. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող
բժշկական փաստաթղթի:»:  



2) Հավելված 2-ում.

ա.  4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի, 

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում»: 

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերը, 

դ. լրացնել նոր` 8.1-ին, 8.2-րդ, 8.3-րդ  և 8.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«8.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



8.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.1. կետի պահանջի: 

8.3. Սույն հավելվածի 8.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում



ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով, 

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող
բժշկական փաստաթղթի:»:  



3) Հավելված 3-ում.

ա.  4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի,», 

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում», 

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերը, 

դ. լրացնել նոր` 8.1-ին, 8.2-րդ, 8.3-րդ  և 8.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«8.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

8.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 



հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.1 կետի պահանջի: 

8.3. Սույն հավելվածի 8.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 



բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում»: 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող
բժշկական փաստաթղթի:»:  



4) Հավելված 4-ում.

ա.  4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19)

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի»,

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:»,

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերը,

դ. լրացնել նոր` 8.1-ին, 8.2-րդ, 8.3-րդ  և 8.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«8.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

8.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 



հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.1 կետի պահանջի: 

8.3. Սույն հավելվածի 8.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 



բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում»: 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող
բժշկական փաստաթղթի:»:  



5) Հավելված 5-ում.

ա.  3-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19)

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի»,

բ. 3-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:»,

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  7-րդ, 8-րդ, 9-րդ կետերը,

դ. լրացնել նոր` 10.1-ին, 10.2-րդ, 10.3-րդ և 10.4-րդ կետերով՝ հետևյալ

բովանդակությամբ.

«10.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 



գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

10.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 10.1 կետի պահանջի: 

10.3. Սույն հավելվածի 10.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

10.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  



(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող 
բժշկական փաստաթղթի:»: 



6) Հավելված 6-ում.

ա.  3-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19)

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի»,

բ. 3-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:»,

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  4-րդ, 5-րդ կետերը,

դ. լրացնել նոր` 5.1-ին, 5.2-րդ, 5.3-րդ  և 5.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



5.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 5.1 կետի պահանջի: 

5.3. Սույն հավելվածի 5.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

5.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում», 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը
փաստագրող բժշկական փաստաթղթի:»:



7) Հավելված 7-ում.

ա.  4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19)

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի»,

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:»,

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերը,

դ. լրացնել նոր` 8.1-ին, 8.2-րդ, 8.3-րդ  և 8.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«8.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



8.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.1 կետի պահանջի: 

8.3. Սույն հավելվածի 8.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում», 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող
բժշկական փաստաթղթի:»:  



8) Հավելված 8-ում.

ա.  ուժը կորցրած ճանաչել  4-րդ, 5-րդ կետերը,

բ.  լրացնել նոր` 5.1-ին, 5.2-րդ, 5.3-րդ, 5.4-րդ, 5.5-րդ   կետերով՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ.

«5.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

5.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 



ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 5.1 կետի պահանջի: 

5.3. Սույն հավելվածի 5.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

5.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում։ 

5.5. Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ 

հետազոտության, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ 

պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական հակացուցումների վերաբերյալ 

արդյունքները գրանցվում են գրանցամատյաններում՝ համաձայն սույն հավելվածի Ձև 4-

ի, Ձև 5-ի և իրականացվում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 



հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում: Անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության, անձնակազմի 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և 

բժշկական հակացուցումների վերաբերյալ արդյունքների գրանցամատյանները վարում 

է և շարունակական դիտարկումն իրականացնում է բժշկական կազմակերպությունների 

տնօրենի հրամանով նշանակված՝  կորոնավիրուսային հիվանդության վարակի 

հսկողության պատասխանատուն կամ բաժանմունքների առանձին 

պատասխանատուները՝ ելնելով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 

կազմակերպության առանձնահատկություններից:», 

գ. լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը
փաստագրող բժշկական փաստաթղթի:»:





9) Հավելված 9-ում.

ա.  ուժը կորցրած ճանաչել  3-րդ կետը,

բ.  լրացնել նոր` 3.1-ին, 3.2-րդ, 3.3-րդ և 3.4-րդ  կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«3.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

3.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 3.1 կետի պահանջի: 



3.3. Սույն հավելվածի 3.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

3.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

գ. 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի», 



դ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:», 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող 
բժշկական փաստաթղթի:»:  



10) Հավելված 10-ում.

ա.  4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19)

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի»,

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում::»:

գ. ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերը,

դ. լրացնել նոր` 8.1-ին, 8.2-րդ, 8.3-րդ  և 8.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«8.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



8.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.1 կետի պահանջի: 

8.3. Սույն հավելվածի 8.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը
փաստագրող բժշկական փաստաթղթի:»: 



11) Հավելված 11-ում.

ա.  4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19)

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի»,

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:»,

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերը,

դ. լրացնել նոր` 8.1-ին, 8.2-րդ, 8.3-րդ  և 8.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«8.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



8.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.1 կետի պահանջի: 

8.3. Սույն հավելվածի 8.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող 
բժշկական փաստաթղթի:»:  



12) Հավելված 12-ում.

ա.  4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի և երեխաների

ջերմաչափման արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության

(COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և

բժշկական հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն

սույն հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 3-ի, Ձև 5-ի, Ձև 6-ի»,

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 6-ով սահմանված

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:»,

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերը,

դ. լրացնել նոր` 8.1-ին, 8.2-րդ, 8.3-րդ  և 8.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«8.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



8.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 6-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.1 կետի պահանջի: 

8.3. Սույն հավելվածի 8.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ե) լրացնել նոր ձև 5, ձև 6՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 6 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող 
բժշկական փաստաթղթի:»:  



13) Հավելված 13-ում.

ա.  4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19)

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի»,

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:»:

գ.  ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ

կետերը,

դ.  լրացնել նոր`  8.2-րդ,  8.3-րդ, 8.4-րդ և 8.5-րդ  կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«8.2. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 



գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

8.3. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.2 կետի պահանջի։ 

8.4 Սույն հավելվածի 8.5 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.5. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում



ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ 

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ե. 11-րդ, 21-րդ կետերի 1-ին ենթակետերում «ուղևորների մուտքը տրանսպորտային 

միջոց թույլատրվում է միայն դիմակով» բառերը փոխարինել «տրանսպորտային 

միջոցում ուղևորները կրում են դիմակ» բառերով, իսկ 30-րդ կետի 1-ին ենթակետում 

«ուղևորները մուտքը երկաթուղային կայարանի կամ մետրոպոլիտենի տարածք» բառերը 

փոխարինել «ուղևորները երկաթուղային կայարանի կամ մետրոպոլիտենի տարածքում 

կրում են դիմակ» բառերով։ 

զ.   14-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«բ. ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի», 

է. 14-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացնել նոր «ե» պարբերություն՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 



«ե. իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:», 

ը.  լրացնել նոր`  17.1-րդ,  17.2-րդ, 17.3-րդ և 17.4-րդ  կետերով՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«17.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

17.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 



առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 17.1 կետի պահանջի: 

17.3. Սույն հավելվածի 17.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

17.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

թ.   23-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 



«բ. ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի», 

ժ. 23-րդ կետի 1-ին ենթակետում լրացնել նոր «ե» պարբերություն՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«ե. իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:», 

ժա. լրացնել նոր` 26.1-րդ,  26.2-րդ, 26.3-րդ և 26.4-րդ  կետերով՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«26.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

26.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 



հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 26.1 կետի պահանջի: 

26.3. Սույն հավելվածի 26.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

26.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում



ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով, 

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ժբ. լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը
փաստագրող բժշկական փաստաթղթի:»: 



14) Հավելված 14-ում.

ա.  3-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի», 

բ. 3-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:»: 

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  5-րդ, 6-րդ, 7-րդ կետերը, 

դ. լրացնել նոր` 7.1-ին, 7.2-րդ, 7.3-րդ  և 7.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«7.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



7.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 7.1 կետի պահանջի: 

7.3. Սույն հավելվածի 7.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

7.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող 
բժշկական փաստաթղթի:»:  



15) Հավելված 15-ում.

ա.4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 5-ի, Ձև 6-ի», 

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 6-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:», 

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  5-րդ, 6-րդ, 7-րդ կետերը, 

դ. լրացնել նոր` 7.1-ին, 7.2-րդ, 7.3-րդ  և 7.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«7.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



7.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 6-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 7.1 կետի պահանջի: 

7.3. Սույն հավելվածի 7.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

7.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում»: 

ե) լրացնել նոր ձև 5, ձև 6՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 6 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող 
բժշկական փաստաթղթի:»:  



16) Հավելված 16-ում.

ա.  ուժը կորցրած ճանաչել  3-րդ կետը,

բ.  լրացնել նոր` 3.1-ին, 3.2-րդ, 3.3-րդ և 3.4-րդ  կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«3.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

3.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 3.1 կետի պահանջի: 



3.3. Սույն հավելվածի 3.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

3.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

գ.  4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի», 



դ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:», 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի/ կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը
փաստագրող բժշկական փաստաթղթի:»:



17) Հավելված 17-ում.

ա.  4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի և ուսանողների 

ջերմաչափման արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության 

(COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և 

բժշկական հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն 

սույն հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 3-ի, Ձև 5-ի, Ձև 6-ի», 

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 6-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:», 

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ կետերը, 

դ. լրացնել նոր` 7.1-ին, 7.2-րդ, 7.3-րդ, 7.4-րդ  կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«7.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



7.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 6-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 7.1 կետի պահանջի: 

7.3. Սույն հավելվածի 7.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

7.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում։», 

ե) լրացնել նոր ձև 5, ձև 6՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 5 
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 6 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող 
բժշկական փաստաթղթի:»:  



18) Հավելված 18-ում.

ա.  4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի և սովորողների

ջերմաչափման արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության

(COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և

բժշկական հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն

սույն հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 3-ի, Ձև 5-ի, Ձև 6-ի»,

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 6-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:», 

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերը, 

դ. լրացնել նոր` 7.1-ին, 7.2-րդ, 7.3-րդ, 7.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«7.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



7.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 6-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 7.1 կետի պահանջի: 

7.3. Սույն հավելվածի 7.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

7.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ե) լրացնել նոր ձև 5, ձև 6՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 5 
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 6 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող
բժշկական փաստաթղթի:»:



19) Հավելված 19-ում.

ա.  3-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19)

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի»,

բ. 3-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:»,

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ կետերը.

դ. լրացնել նոր` 7.1-ին, 7.2-րդ, 7.3-րդ  և 7.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«7.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



7.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 7.1 կետի պահանջի: 

7.3. Սույն հավելվածի 7.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

7.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող
բժշկական փաստաթղթի:»:



20) Հավելված 20-ում.

ա.  3-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19)

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի»,

բ. 3-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:»,

գ.   ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ կետերը,

դ. լրացնել նոր` 7.1-ին, 7.2-րդ, 7.3-րդ  և 7.4-րդ կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«7.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



7.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 7.1 կետի պահանջի: 

7.3. Սույն հավելվածի 7.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

7.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ե) լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



 «Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի/ կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը
փաստագրող բժշկական փաստաթղթի:»:



21) Հավելված 21-ում.

ա.  ուժը կորցրած ճանաչել  3-րդ, 4-րդ, 5-րդ  կետերը, 

բ.  լրացնել նոր` 5.1-ին, 5.2-րդ, 5.3-րդ և 5.4-րդ  կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

5.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 



ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 5.1 կետի պահանջի: 

5.3. Սույն հավելվածի 5.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

5.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

գ.  7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 



հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի», 

դ. 7-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:», 

 ե. լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող 
բժշկական փաստաթղթի:»:  



22) Հավելված 22-ում.

ա.   4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 5-ի, Ձև 6-ի», 

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 6-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:», 

գ. ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ  կետերը, 

դ. լրացնել նոր` 8.1-ին, 8.2-րդ, 8.3-րդ, 8.4-րդ  կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«8.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի 

հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) բացասական արդյունքը 

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության,  առողջապահության նախարարի 

2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ 

(այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ ամբողջական պատվաստված, մեկ 

դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված բացարձակ հակացուցում ունեցող 

աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը գրանցվում է ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: ՊՇՌ հետազոտությունն 

իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 



8.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 27-

ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝ 

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 6-ով  սահմանված 

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և 

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված 

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը չի 

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի 

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի դեպքում 

երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող աշխատողը 

ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող 

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.1 կետի պահանջի: 

8.3. Սույն հավելվածի 8.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 



2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական երևույթների 

կայունացման շրջանում:», 

ե. լրացնել նոր ձև 5, ձև 6՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
Հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:



Ձև 6 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի/ կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը
փաստագրող բժշկական փաստաթղթի:»:



23) Հավելված 23-ում.

ա.   4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 5-ի, Ձև 6-ի,», 

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 6-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:», 

գ. ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ  կետերը, 

դ. լրացնել նոր` 8.1-ին, 8.2-րդ, 8.3-րդ, 8.4-րդ  կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«8.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային 

շղթայական ռեակցիայի հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) 

բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության, 

առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ 

հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ 

ամբողջական պատվաստված, մեկ դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված 

բացարձակ հակացուցում ունեցող աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը 

գրանցվում է ձև 5-ով սահմանված գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: 

ՊՇՌ հետազոտությունն իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

8.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 



պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 

27-ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 6-ով  սահմանված

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի

դեպքում երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող

աշխատողը ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.1 կետի

պահանջի:

8.3. Սույն հավելվածի 8.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 



նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական 

երևույթների կայունացման շրջանում։», 

ե. լրացնել նոր ձև 5, ձև 6՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



 «Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



Ձև 6 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում** 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող բժշկական
փաստաթղթի:»:



24) Հավելված 24-ում.

ա.   4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի ջերմաչափման 

արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) 

ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի կորոնավիրուսային 

հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 

հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 4-ի, Ձև 5-ի,», 

բ. 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման 

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը 

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 5-ով սահմանված 

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:», 

գ. ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ  կետերը, 

դ. լրացնել նոր` 8.1-ին, 8.2-րդ, 8.3-րդ, 8.4-րդ  կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«8.1. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային 

շղթայական ռեակցիայի հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) 

բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության, 

առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ 

հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ 

ամբողջական պատվաստված, մեկ դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված 

բացարձակ հակացուցում ունեցող աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը 

գրանցվում է ձև 4-ով սահմանված գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: 

ՊՇՌ հետազոտությունն իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

8.2. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 



27-ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 5-ով  սահմանված

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի

դեպքում երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող

աշխատողը ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.1 կետի

պահանջի:

8.3. Սույն հավելվածի 8.4 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.4. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա  

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 



չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական 

երևույթների կայունացման շրջանում»: 

ե. լրացնել նոր ձև 4, ձև 5՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«Ձև 4 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպության 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա
ն անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող բժշկական
փաստաթղթի:»:



25) Հավելվածներ 1-ի, 2-ի, 3-ի, 4-ի, 5-ի, 6-ի, 7-ի, 9-ի, 10-ի, 11-ի, 13-ի, 14-ի,  16-ի, 19-

ի, 20-ի, 21-ի 22-ի, 24-ի ձև 3-ով, հավելվածներ 12-ի, 15-ի, 17-ի, 18-ի, 23-ի ձև 4-ով

հաստատված «Հայաստանի հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության

(COVID-19) տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող իրազեկման թերթիկ»-

ի «Ինչպե՞ս կանխել COVID-19-ի տարածումը:» պարբերությունում ավելացնել նոր 8-րդ

ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ.

«8) պատվաստվել COVID-19-ի դեմ»:

2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2020

թվականի սեպտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային

հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման նպատակով հանրակրթական

(բացառությամբ՝ նախադպրոցական) ծրագրեր իրականացնող ուսումնական

հաստատություններում կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-004-20 սանիտարական կանոնները

հաստատելու մասին» թիվ 24-Ն հրամանով հաստատված հավելվածում (այսուհետ՝

Հավելված) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Հավելվածի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«2) ախտահանման գործընթացի, ինչպես նաև անձնակազմի և սովորողների

ջերմաչափման արդյունքների, անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության

(COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ, անձնակազմի

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի

և բժշկական հակացուցումների վերաբերյալ գրանցամատյանների վարումը՝

համաձայն սույն հավելվածի Ձև 1-ի, Ձև 2-ի, Ձև 3-ի, Ձև 5-ի, Ձև 6-ի,»,

2) 4-րդ կետը լրացնել նոր` 5-րդ ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5) իրականացնում է շարունակական դիտարկում բժշկական ժամանակավոր

հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից

յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ինչպես նաև առաջին դեղաչափի պատվաստման

սերտիֆիկատը  ներկայացնելու օրվանից հետո մինչև երկրորդ դեղաչափի ժամկետը

լրանալը՝ կատարելով համապատասխան գրառում Ձև 6-ով սահմանված

գրանցամատյանի «նկատառում» սյունակում:»,

3) ուժը կորցրած ճանաչել  6-րդ, 7-րդ, 8-րդ կետերը,



4) լրացնել նոր`  8.2-ին, 8.3-րդ,  8.4-րդ և 8.5-րդ  կետերով՝ հետևյալ

բովանդակությամբ.

«8.2. Աշխատողները յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման պոլիմերազային 

շղթայական ռեակցիայի հետազոտության (այսուհետ` ՊՇՌ հետազոտություն) 

բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության, 

առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 10-ի թիվ 2688-Լ 

հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (այսուհետ՝ սերտիֆիկատ), բացառությամբ 

ամբողջական պատվաստված, մեկ դեղաչափ պատվաստված, փաստագրված 

բացարձակ հակացուցում ունեցող աշխատողների և հղիների: Սերտիֆիկատը 

գրանցվում է ձև 5-ով սահմանված գրանցամատյանում և պատճենը պահպանվում է: 

ՊՇՌ հետազոտությունն իրականացնում է աշխատողն՝ իր  հաշվին: 

8.3. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամբողջական 

պատվաստված աշխատողը ներկայացնում է տվյալ պատվաստանյութի կիրառման 

հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափերով (դեղաչափով) ամբողջական 

պատվաստումը  հավաստող առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մայիսի 

27-ի թիվ 2020-Լ հրամանով սահմանված սերտիֆիկատ (տեղեկանք) (այսուհետ՝

պատվաստման սերտիֆիկատ), որը գրանցվում է ձև 6-ով  սահմանված

գրանցամատյանում և պատճենը կցվում է աշխատողի անձնական գործին: Առաջին և

երկրորդ դեղաչափերի միջև կոնկրետ պատվաստանյութի համար սահմանված

ժամանակամիջոցում ամբողջական պատվաստում չունեցող աշխատողը  չի

ներկայացնում ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող

առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ: Կոնկրետ պատվաստանյութի

համար դեղաչափերի միջև սահմանված ինտերվալից ավել ժամանակամիջոցի

դեպքում երկրորդ դեղաչափը չստացած և բժշկական հակացուցում չունեցող

աշխատողը ներկայացնում է ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը

հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ՝ համաձայն 8.2 կետի

պահանջի:

8.4. Սույն հավելվածի 8.5 կետով սահմանված պատվաստվելու բժշկական 

հակացուցումներ ունեցող աշխատողները գործատուին ներկայացնում են 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) պատվաստման  բժշկական 



հակացուցումների մասին բժշկական փաստաթուղթ, տրված առողջության առաջնային 

պահպանման բժշկի կողմից, համաձայն Առողջապահության նախարարի 2013 

թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-Ն հրամանի պահանջների։ 

8.5. Կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ  կատարվող 

պատվաստումների բժշկական հակացուցումներն են. 

1) Բացարձակ հակացուցում

ա. փաստագրված՝ նախորդ դեղաչափից կամ տվյալ պատվաստանյութի որևէ

բաղադրիչից առաջացած լուրջ ալերգաբանական ռեակցիա կամ անաֆիլաքսիա 

(տարածուն եղնջացան, սուլող շնչառություն, բերանի խոռոչի, կոկորդի այտուց, 

դժվարացած շնչառություն, հիպոթենզիա և շոկ): Հաջորդ դեղաչափը չի կատարվում: 

2) Ժամանակավոր հակացուցում

ա. վարակիչ կամ սոմատիկ սուր հիվանդություններ՝ միջին և ծանր ընթացքով,

պատվաստումը կատարվում է առողջացումից անմիջապես հետո, 

բ. քրոնիկ հիվանդությունների  սրացում՝ պատվաստումը կատարվում է ռեմիսիայի 

շրջանում, թույլատրվում է պահպանողական թերապիայի ներքո, հարաճուն 

նյարդաբանական հիվանդությունների դեպքում (հարաճուն էնցեֆալոպաթիա, 

չկառավարվող էպիլեպսիա) պատվաստումն իրականացվում է կլինիկական 

երևույթների կայունացման շրջանում:», 

5) Հավելվածի ձև 4-ով  հաստատված «Հայաստանի հանրապետությունում

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման

նպատակով կիրառվող իրազեկման թերթիկ»-ի «Ինչպե՞ս կանխել COVID-19-

ի տարածումը:» պարբերությունում ավելացնել նոր 8-րդ ենթակետ հետևյալ

բովանդակությամբ.

«8) պատվաստվել COVID-19-ի դեմ»,

6) լրացնել նոր՝ ձև 5-ով, ձև 6-ով հետևյալ բովանդակությամբ.



«Ձև 5 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման ՊՇՌ հետազոտության վերաբերյալ 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված սերտիֆիկատի:
**Հերթական հետազոտության ամսաթիվը հաշվարկվում է սերտիֆիկատում  նշված նմուշառման օրվանից:

Հ/
Հ 

Աշխատող
ի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխատողի 
պաշտոն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հերթական  
հետազոտություն 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական օգնություն 
և սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը  

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 

արդյունք 

Հետազոտությունն 
իրականացրած 
բժշկական 
օգնություն և 
սպասարկում 
իրականացնող 
կազմակերպությա 
անվանումը 

Հետազոտու
թյան 
ամսաթիվ** 

Հետազոտ
ության 
արդյունք 



Ձև 6 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ* 

Անձնակազմի կորոնավիրուսային  հիվանդության (COVID-19) դեմ պատվաստումային կարգավիճակի և բժշկական 
հակացուցումների վերաբերյալ 

Հ/
Հ 

Աշխա
տողի 
Ա.Ա.Հ. 

Աշխա
տողի 
պաշտ

ոն 

Պատվ
աստա
նյութի 
արտա
դրակ
ան  

անվա
նում 

1-ին
դեղաչ
ափի 

ամսաթ
իվ 

Պատ
վաստ
անյու

թի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

2-րդ
դեղաչ
ափի 
ամսա
թիվ 

Պատ
վաս
տանյ
ութի 
սերի

ա 

Պատ
վաստ

ում 
իրակ
անաց
նող 
ԲԿ 

Բժշկական հակացուցումներ՝ այդ 
թվում 

Բժշկա
կան 

հակա
ցուցմ
ան 

ամսա
թիվ 

Բժշկակ
ան 

հակացո
ւցման 

ախտոր
ոշումը 

փաստա
գրող ԲԿ 

Նկատա
ռում 

Բացարձակ 
հակացուցում (նախորդ 

դեղաչափից կամ 
տվյալ 

պատվաստանյութի 
որևէ բաղադրիչից 

լուրջ 
ալերգաբանական 

ռեակցիա կամ 
անաֆիլաքսիա) 

Ժամանա
կավոր 

հակացուց
ում 

*Գրանցամատյանը լրացվում է ըստ աշխատողի կողմից ներկայացված պատվաստման սերտիֆիկատի կամ բժշկական հակացուցումը փաստագրող բժշկական
փաստաթղթի:»:   



2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հոկտեմբերի 01-ից:

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 25 օգոստոսի 2021 թվական:




