
           Հավելված  
             ՀՀ կառավարության 2020 թվականի 

                     սեպտեմբերի 11-ի N 1514 - Ն  որոշման 
 
 

ԿԱՐԱՆՏԻՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 
ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 

 

ԳԼՈՒԽ 1. 
ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԵԼՔԻ ՀԱՏՈՒԿ ՌԵԺԻՄ 

 

1. Ցամաքային սահմանի անցակետերով արգելվում է Հայաստանի Հանրապետու-

թյան քաղաքացիություն չունեցող անձանց մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն՝ 

բացառությամբ՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտանիքի անդամների և 

Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական հիմքերով բնակվելու իրավունք ունեցող 

անձանց. 

2) դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, հյուպատոսական հիմնարկների և 

միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և նրանց ընտանիքի անդամ-

ների. 

3) հոգեհանգստի կամ թաղման արարողությանը մասնակցելու նպատակով մուտք 

գործող անձանց, եթե նրանք հանդիսանում են հանգուցյալի մերձավոր ազգականը 

(ծնողը, ամուսինը, երեխան, քույրը, եղբայրը). 

4) միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնող վարորդների, բեռնատար 

գնացքների շարժակազմի մեքենավարների (այդ թվում` նրանք, ովքեր բեռնատար 

ավտոմեքենաների, գնացքների շարժակազմերի բեռնաթափումից հետո լքում են Հայաս-

տանի Հանրապետության տարածքը)․ 

5) այն առանձնահատուկ դեպքերի, երբ սահմանապահ զորքերի հրամանատարը, 

հաշվի առնելով մուտքի հրատապությունը և անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև այդ 

երկրներում (տարածքներում) համաճարակային իրավիճակը, թույլատրում է անձանց՝ 

Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելը: 

2. Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելիս Առողջապահական և 

աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից անհապաղ կատարվում է բժշկական զննություն 

(այդ թվում` հեռահար ջերմաչափում, արտաքին զննություն, վարակին բնորոշ կլինի-
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կական ախտանիշների դեպքում լրացուցիչ հարցումների իրականացում)՝ վարակի առկա-

յության կամ վարակի ախտանշանների բացահայտման նպատակով։ Զննության արդյունք-

ներով՝  

1) անձի նկատմամբ կիրառվում է հոսպիտալացում, եթե առկա են համապատասխան 

ախտանշաններ, կամ  

2) անձին տրվում է 14-օրյա ժամկետով ինքնամեկուսանալու հրահանգ, որի ընթաց-

քում նա կարող է անցնել կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման 

պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի հետազոտություն (այսուհետ` ՊՇՌ հետազո-

տություն): ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքի դեպքում անձը դուրս է գալիս 

ինքնամեկուսացումից:  

3. Բժշկական զննությունից հետո Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական 

մարմնի կողմից ՀՀ ժամանած անձինք ծանուցվում են ինքնամեկուսացման կանոնների և 

դրանց խախտման հետևանքների մասին, և այդ մասին նրանց տրվում է համապատաս-

խան ձևի ծանուցագիր՝ ստորագրման: 

4. Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի կողմից անձի 

մուտքը թույլատրվում է բացառապես ստորագրված ծանուցագրի առկայության դեպքում: 

Վերջինիս բացակայության պարագայում Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած անձը 

վերադառնում է սպասասրահ, և նրան առաջարկվում է ծանոթանալ և ստորագրել 

ծանուցագիրը: 

5. Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը բոլոր սահմանային հսկիչ 

կետերի ժամանման սրահներում իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետություն 

ժամանած անձանց ինքնամեկուսացման գրանցում ԱՐՄԵԴ համակարգում։ 

6. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձանց՝ սույն 

հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված միջոցառումների կիրառումից հրաժարվելու և սույն 

հավելվածի 5-րդ կետին համապատասխան ԱՐՄԵԴ համակարգում գրանցվելուց 

հրաժարվելու դեպքում նրանց՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելն 

արգելվում է:  

7. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ինչպես նաև նրանց՝ Հայաս-

տանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող ընտանիքի անդամների կողմից 

սույն հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված միջոցառումների կիրառումից հրաժարվելու 

դեպքում Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելուց հետո նրանց 
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նկատմամբ կիրառվում է հոսպիտալացում կամ մեկուսացում` հետազոտման, բուժման և 

վարակի տարածումը կանխելու նպատակով: 

8. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը և Հայաս-

տանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն միջոցներ են ձեռնար-

կում ապահովելու արտահասահմանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղա-

քացիների և Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու ցանկություն ունե-

ցող անձանց սույն գլխով սահմանված կանոնների վերաբերյալ նախապես իրազեկելու 

ուղղությամբ: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն 

բոլոր կոմերցիոն ավիափոխադրողներին տրամադրում է ծանուցման թերթիկներ՝ չվերթի 

ժամանակ ուղևորների կողմից լրացվելու համար։ 

9. Սույն հավելվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետից բացառություն է արվում օդաչուների 

հանգիստը կազմակերպելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածք ժամա-

նող օդանավի անձնակազմի անդամների և սույն հավելվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետով 

նախատեսված անձանց համար: Ընդ որում, վարակի ախտանշանները չհայտնաբերելու 

դեպքում՝ օդաչուների հանգիստը կազմակերպելու նպատակով Հայաստանի Հանրա-

պետության տարածք ժամանող օդանավի անձնակազմի անդամները, ինչպես նաև միջպե-

տական բեռնափոխադրումներ իրականացնող վարորդները Հայաստանի Հանրապե-

տության տարածք մուտք գործելուց հետո ինքնամեկուսացվում են մինչև հաջորդ մեկնումը, 

իսկ գնացքների մեքենավարները և նրանց ուղեկցողները՝ հերթափոխից հետո մինչև 

հաջորդ հերթափոխ: 

 
ԳԼՈՒԽ 2. 

ԻՆՔՆԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ 
 

10.  Անձին 14 օրացույցային օրով ինքնամեկուսացման հրահանգ տրվում է հետևյալ 

դեպքերում՝ 

1) սույն հավելվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված դեպքում. 

2) անձի մոտ կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) հաստատման դեպքում, 

եթե վերջինս ենթակա չէ հոսպիտալացման. 

3) կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) հաստատում ունեցող անձի հետ 

շփում ունենալու դեպքում՝ սկսած շփման վերջին օրվանից: 
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11. Այն դեպքում, երբ ինքնամեկուսացման ընթացքում անձի մոտ հաստատվում է 

վարակի առկայությունը, ինքնամեկուսացումը երկարաձգվում է մինչև անձի բուժումը կամ 

վարակի բացակայության փաստի հաստատումը:  

12. Ինքնամեկուսացված անձի նկատմամբ իրականացվում է օբսերվացիա:  

 

ԳԼՈՒԽ 3. 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ 

 

13.  Հանրային միջոցառումները թույլատրվում են միայն հետևյալ սահմանափա-

կումներով՝ 

1) տոնական և հիշատակի միջոցառումները, ներառյալ` ծննդյան (տարեդարձի), 

հարսանյաց (նշանադրության) միջոցառումները, հոգեհանգստի և հուղարկավորության 

արարողությունները՝ 60-ից ոչ ավելի անձանց մասնակցությամբ. 

2) անձանց սոցիալական, մշակութային, կրթական, սպորտային կամ այլ ժաման-

ցային կարիքների բավարարմանն ուղղված այլ միջոցառումները (այդ թվում՝ համերգ-

ները, ցուցահանդեսները, ցուցադրությունները, թատերական ներկայացումները, կրթա-

կան այլ միջոցառումներ), եթե վերջիններս չեն հանդիսանում տնտեսական գործունեու-

թյան տեսակ, 60-ից ոչ ավելի անձանց մասնակցությամբ. 

3) փակ տարածքներում հանրային միջոցառումները՝ ի լրումն սույն կետի 1-ին և 2-րդ 

ենթակետերով նախատեսված պահանջների՝ նաև բնական կամ ներհոս-արտաձիգ 

արհեստական օդափոխության առկայության և սանիտարահամաճարակային անվտան-

գության կանոնների պահանջների պահպանման դեպքում: 

14.  Սույն գլխով սահմանված սահմանափակումների կիրառման նկատմամբ հսկողու-

թյունն իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, Առողջապա-

հական և աշխատանքի տեսչական մարմինը և Սննդամթերքի անվտանգության 

տեսչական մարմինը: 

 
ԳԼՈՒԽ 4. 

ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ 
 

15.  Քրեակատարողական հիմնարկներում երկարաժամկետ տեսակցությունները 

թույլատրվում են բացառապես քրեակատարողական հիմնարկում կորոնավիրուսային 
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հիվանդության (COVID-19) գործող դեպքերի բացակայության և տեսակցողի՝ ՊՇՌ 

հետազոտության բացասական արդյունքի դեպքում (վերջին 72 ժամ վաղեմությամբ): 

16.  Երկարատև խնամքի ծառայություններ մատուցող հաստատություններում և 

հոգեբուժական կազմակերպություններում տեսակցություններ թույլատրվում են բացա-

ռապես կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) գործող դեպքերի բացակայության 

և սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանման դեպքում: 

17.  Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորամա-

սերում արգելվում են` 

1) տեսակցությունները (բացառությամբ տեսազանգից օգտվելու դեպքերի)․  

2) շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողների 

արձակումները և արձակուրդները (բացառությամբ «Զինվորական ծառայության և 

զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ ենթակետի հիմքով նախատեսված ընտանիքի անդամի (կին, 

երեխա, հայր, մայր, քույր, եղբայր, տատ, պապ) մահվան դեպքերի): 

 

ԳԼՈՒԽ 5. 
ԱՅԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ 

 

18. Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում կիրառվում են անհա-

տական պաշտպանության միջոցներ՝ համաձայն լիազոր մարմնի կողմից սահմանված 

ցանկի, կիրառման դեպքերի և կարգի: 

19. Տնտեսական գործունեության առանձին տեսակների, ծառայությունների մատուց-

ման և տնտեսական գործունեությամբ չզբաղվող կազմակերպությունների գործու-

նեության իրականացումը թույլատրվում է միայն լիազոր մարմնի կողմից սահմանված 

համապատասխան սանիտահամաճարակային անվտանգության կանոնների պահպան-

ված լինելու դեպքում: Սույն կանոնի պահպանման նկատմամբ սահմանվում է 

վերահսկողություն՝ օրենքով սահմանված կարգով: 

20. Բոլոր ուսումնական հաստատություններում և արտադպրոցական դաստիարա-

կություն իրականացնող կազմակերպություններում ուսումնական գործընթացը կարող է 

իրականացվել միայն լիազոր մարմնի կողմից սահմանված համապատասխան սանի-

տահամաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանված լինելու դեպքում:  

21. Հավաքներ կազմակերպել, անցկացնել և հավաքներին մասնակցել թույլատրվում 

է միայն սույն հավելվածի 18-րդ կետով սահմանված անհատական պաշտպանության 
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միջոցների կիրառման և անձանց միջև նվազագույնը 1.5 մետր հեռավորության պահ-

պանման դեպքում: 

22. Բնակության վայրի բնակելի տարածքից դուրս գտնվելիս և տեղաշարժվելիս անձը 

հաստատող փաստաթղթի առկայությունը պարտադիր է: 

 

ԳԼՈՒԽ. 6 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄ 
 

23. Առողջապահության ոլորտի պետական կառավարման համակարգի մարմինները, 

կազմակերպությունները և բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները 

(այսուհետ՝ առողջապահական կազմակերպություններ) Էլեկտրոնային առողջապահու-

թյան միասնական տեղեկատվական ԱՐՄԵԴ համակարգ են մուտքագրում իրենց հայտնի՝ 

ստուգված (թեստավորված), վարակակիր, հիվանդության ախտանիշներ ունեցող, հիվան-

դացած, բուժվող և նրանց հետ շփում ունեցած (կոնտակտավոր), ինչպես նաև ինքնա-

մեկուսացված կամ օբսերվացիայի ենթակա անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները՝ 

անունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին, հաշվառման վայրի հասցեն, բնակության 

վայրի հասցեն, ինքնամեկուսացման վայրի հասցեն, ինքնամեկուսացում սկսելու ամսաթիվը, 

բուժում անցնելու վայրի հասցեն, հեռախոսահամարները, անձը հաստատող փաստա-

թղթի տվյալները, հանրային ծառայության համարանիշը: 

24. Սույն հավելվածի 23-րդ կետով նախատեսված տվյալները էլեկտրոնային առողջա-

պահության համակարգի միասնական օպերատորը փոխանցում է Տեսչական մարմին և 

ոստիկանություն: 

 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
               ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                                  Է․ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 


