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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 11-Ի N 1514-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ1 ՄԵՋ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 2  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով` Հայաստանի Հանրապե- 

տության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպ-

տեմբերի 11-ի «Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պայմանավոր- 

ված կարանտին սահմանելու մասին» N 1514-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) որոշման 1-ին կետում «2021 թվականի հուլիսի 11-ը» բառերը փոխարինել

«2021 թվականի դեկտեմբերի 20-ը» բառերով. 

2) որոշման հավելվածի 2.1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«2.1. Սույն հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված սերտիֆիկատի փոխարեն 

անձը ներկայացնում է կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) դեմ ամ- 

բողջական պատվաստված լինելը հավաստող սերտիֆիկատ (տեղեկանք)՝ տվյալ 

պատվաստանյութի կիրառման հրահանգի համաձայն սահմանված դեղաչափե- 

րով (դեղաչափով),  մեկ  դեղաչափով ներարկվող  պատվաստանյութի  դեպքում՝ 

1 Միասնական կայք, 11 սեպտեմբերի 2020 թ. 
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նվազագույնը 28 օր (4 շաբաթ) առաջ ներարկված լինելը հավաստող սերտի- 

ֆիկատ (տեղեկանք), մեկից ավելի դեղաչափի դեպքում՝ վերջին դեղաչափը նվա- 

զագույնը 14 օր առաջ ներարկված լինելը հավաստող սերտիֆիկատ (տեղեկանք) 

(այսուհետ՝ պատվաստման սերտիֆիկատ): Պատվաստման սերտիֆիկատը 

լինում է հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն, պատվաստումն իրականացրած 

կազմակերպության ղեկավարի անունը պարունակող ձևաթղթով՝ նշելով պատ- 

վաստված անձի անունը և ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, 

ծննդյան տարեթիվը (օր, ամիս, տարի), պատվաստանյութի արտադրական անու- 

նը, սերիան, յուրաքանչյուր դեղաչափի ներարկման տարեթվերը (օր, ամիս, 

տարի), ստորագրված կազմակերպության ղեկավարի կողմից ու հաստատված 

կազմակերպության կնիքով կամ պարունակում է գծիկային կոդ (QR կոդ), որի 

միջոցով հնարավոր է ստուգել սույն կետում նշված պատվաստման սերտիֆի- 

կատին ներկայացվող բոլոր պահանջները կամ տվյալ օտարերկրյա պետությու- 

նում տրամադրվող սերտիֆիկատի ձևանմուշն ընդունելի լինելու մասին տրվել է 

Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնի համաձայնությունը՝ ելնելով 

փոխադարձության սկզբունքից: Պատվաստման սերտիֆիկատը անձը կարող է 

ներկայացնել նաև բջջային հավելվածով կամ բջջային հավելվածից գեներացված 

թղթային տարբերակով:». 

3) որոշման հավելվածի 9-րդ կետից հանել «Սույն հավելվածի 3-րդ կետից

բացառություն է արվում նաև օտարերկրյա պաշտոնական պատվիրակություն- 

ների անդամների համար՝ ՊՇՌ հետազոտության բացասական  արդյունք  (վեր-  

ջին 72 ժամ վաղեմությամբ) կամ 2.1-ին կետով սահմանված պատվաստման սեր- 

տիֆիկատ ներկայացնելու դեպքում:» նախադասությունը. 

4) որոշման հավելվածի 17-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հա-

ջորդող օրվանից: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ 

   Երևան 

09.07.2021 
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