
Հրահանգներ հասարակական տրանսպորտից օգտվելիս COVID-19 վարակի տարածման 

կանխարգելման վերաբերյալ 

(Տաքսի, ավտոբուս/տրոլեյբուս, երթուղային տաքսի, մետրո, գնացք) 

 

Նյութը պատրաստվել է Չինասատանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ավստրալիայի և Եվրոպական մի շարք 

երկրների փորձի ուսումնասիրության հիման վրա:  

Ստորև ներկայացվում են քայլեր, որոնք կարող են պաշտպանել վարորդներին վարակվելու ռիսկից, 

ինչպես նաև նվազեցնել վարակի փոխանցումը ուղևորների միջև: 

Ի՞նչ է անհրաժեշտ է իմանալ և հնարավորության դեպքում իրականացնել. 

 

Տաքսի 

• Յուրաքանչյուր հերթափոխի վերջում պետք է մաքրել մեքենայի սրահը ախտահանիչ 

միջոցներով՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով այն մակերեսներին, որտեղ ուղևորների 

ձեռքերն ավելի շատ են դիպչում (օրինակ՝ նստատեղը կամ դիմացի նստարանի հենակը): Շատ 

կարևոր է ախտահանել դռների բռնակները՝ և՛ ներսի, և՛ դրսի կողմից:  

• Անհրաժեշտ է ախտահանել մեքենան հնարավոր վարակակիր ուղևորդների փոխադրումից 

հետո (օր.՝ երբ ուղևորին վերցրել եք օդանավակայանից, կամ նա նշում է, որ շփվել է արդեն իսկ 

հաստատված հիվանդի հետ): 

• Այնպիսի դեպքերում, երբ ուղևորը հազում է, փռշտում կամ փսխում է անհրաժեշտ է նորից 

մաքրել մեքենայի սրահը և բռնակները ախտահանող միջոցներով, որպեսզի կանխվի վարակի 

հավանական տարածումը: 

• Վարորդը վիրաբուժական դիմակ (маска) կրելու կարիք չունի, քանի դեռ առողջ է կամ չի 

փոխադրում ակնհայտ հիվանդ (հազացող, փռշտացող, ջերմող) ուղևորի: 

 

Ավտոբուս/տրոլեյբուս 

• Վարդորդներին պետք է տրամադրել անձնական օգտագործման ախտահանիչ միջոցներ և 

խրախուսել դրանցով ձեռքերի հաճախակի և ճիշտ ախտահանումը: 

• Լավագույն և ամենաարդյունավետ միջոցը մնում է ավտոբուսների ամբողջական 

լվացում/ախտահանումը օրական առնվազն մեկ անգամ (ինչը որ իրականացվում է այս պահին, 

անհրաժեշտ պահապնել): 

• Վարորդի վարակման ռիսկը նվազեցնելու համար ժամանակավորապես փակել ավտոբուսի 

առջևի դուռը և ուղևորների բարձրանալու-իջնելու համար օգտագործել 

ավտոբուսի/տրոլեյբուսի միայն հետևի դուռը:*  

• Խորհուրդ է տրվում ամենօրա կերպով չափել վարորդների ջերմությունը և բարձր ջերմության 

դեպքում թույլ չտալ վարել հասարակական տրանսպորտ և անպայման տեղեկացնել 

համապատասխան կառույցներին:** 

• Յուրաքանչյուր երկու ժամը մեկ ախտահանել ավտոբուսի ներսի բռնակները և այն բոլոր 

մակերեսները, որտեղ ուղևորների ձեռքերը հաճախ դիպչում են: 

• Ավտոբսուսի ներսում փակցնել ուղևորների համար տեսանելի իրազեկող պոստեռներ 

(հատկապես ուղևոր)՝ անձնական հիգիենային հետևելու կանոնների և կանխարգելիչ այլ 

քայլերի մասին: Անընդհատ պետք է հիշեցնել/խրախուսել հազի և փռշտալու ճիշտ հիգիենայի, 

հնարավորության դեպքում նվազագույն հեռավորություն պահպանելու կարևորության մասին: 



• Ներսում օդի մեխանիկական օդափոխության միջոցների բացակայության դեպքում բացել որոշ 

պատուհաններ այնպես, որ ապահովի շարունակական բնական օդափոխություն: 

• Հնարավորության դեպքում պետք է բացառել մարդկանց կուտակումները ավտոբուսի ներսում, 

օրինակ անկախ պիկ ժամից, պետք չէ վերցնել ոչ միայն նստատեղերի քանակը չգերազանցող 

ուղևորներ այլև կիսով չափ, որպեսզի հնարավոր լինի պահպանել անհրաժեշտ 

տարածությունը: 

Երթուղային տաքսիների համար կիրառել բոլոր հնարավոր միջոցները, որոնք առաջարկվում են 

ավտոբուսների համար: Բացի այդ, ցանկալի է բացառել երթուղային տաքսու առաջնային մասում 

ուղևորների նստելը, որը գտնվում է անմիջապես վարորդի մոտ: 

Մետրոյում և գնացքում ուղևորներն անմիջական շփում չունեն վարորդի հետ, սակայն պետք է 

հնարավորինս կանխել միմյանց վարակելը՝ հիմնական կանխարգելիչ կանոններին հետևելով, 

ինչպիսիք են ամբողջ գնացքի ամենօրա ախտահանումը,  բռնակների պարբերական ախտահանումը, 

հնարավորության դեպքում մյուսներից հեռու կանգնելը/նստելը, անձնական հիգիենային, ինչպես նաև 

հազալու/փռշտալու կանոններին հետևելը:  

 

* Մեր երկրում դա խնդիր է, քանի որ ուղևորները ստիպված եմ մոտենալ վարորդին վճարելու համար: 

Սակայն եթե այս օրերին արկղիկ լինի փակցված սրահի մեջտեղի հատվածում և խրուխուսվի ուղևորներին 

այդտեղ վճարել, մարդկանց հոսքը դեպի վարորդ կարող է նվազել:  

** Այս դրույթը վերաբերում է ցանկացած հասարակական տրանսպորտի վարորդի: 
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