
Հավելված N 12 
ՀՀ պարետի 2020 թվականի 

Մայիսի 3-ի N 63 որոշման 
 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 
ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՆՔԵՐԻ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ (COVID-19) ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

 

Առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովման 
պարտականությունն ամբողջ ծավալով կրում է գործատուն։ Հանքագործական 
արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման ոլորտի ընկերություններում 
կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) կանխարգելման ուղղությամբ 
աշխատանքներն իրականացվում են ըստ երկրում համաճարակային իրավիճակի 
զարգացման փուլերի: Ներկա փուլում հանքարդյունաբերության ոլորտում գործող 
ընկերություններում աշխատանքի կազմակերպման ժամանակ կիրառվում են ստորև 
ներկայացված կանոնները: 

1. Աշխատանքների ընդհանուր կազմակերպում 
1) Անհրաժեշտ է նշանակել կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման 

կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատու (այսուհետ՝ 
Պատասխանատու): 

2) Պետք է հնարավորինս ձեռնպահ մնալ կորոնավիրուսի ծանր հիվանդության 
զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին աշխատանքի ներգրավելուց՝ 
պահպանելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 186-րդ հոդվածով սահմանված 
կանոնները: Գործատուն հավաստիանում է իր աշխատակցի՝ կորոնավիրուսի ծանր 
հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմում գտնվելու մասին աշխատողի 
կողմից ներկայացված բժշկական փաստաթղթի հիման վրա։ Բարձր ռիսկային 
խմբի մեջ ներառված են՝ 
ա. ընկճված իմունային համակարգ ունեցող անձինք, 
բ. 65 տարեկան և բարձր տարիքի անձինք, 
գ. քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք (շնչառական հիվանդություններ՝ 
ասթմա, թոքային քրոնիկ հիվանդություն (CՕPD), էմֆիզեմա կամ բրոնխիտ, սրտի 
քրոնիկ անբավարարություն, երիկամների քրոնիկ հիվանդություն, լյարդի քրոնիկ 
հիվանդություն (հեպատիտ), քրոնիկ նյարդաբանական հիվանդություն 
(Պարկինսոնի հիվանդություն, ցրված սկլերոզ (MS), ուղեղային կաթված տարած), 
դ. շաքարային դիաբետ ունեցող անձինք: 

3) Անհրաժեշտ է բացառել մարդկային կուտակում ենթադրող միջոցառումները և 
անցանց ժողովները` բացառությամբ բացօթյա տարածքներում իրականացվողների, 
իսկ դրա անխուսափելիության դեպքում՝ դրանք անց են կացվում առավելագույնը 10 
հոգու մասնակցությամբ: Ե՛վ փակ, և՛ բացօթյա տարածքներում միջոցառումները և 
անցանց ժողովներն իրականացվում են՝ պահպանելով մասնակիցների միջև 
առնվազն 1,5 մետր սոցիալական հեռավորություն:   

4) Անհրաժեշտ է ապահովել աշխատողների տեղափոխումը աշխատավայր և 
աշխատավայրից վերադարձը: Տրանսպորտային միջոցների համար կիրառվում են 
սույն որոշման հավելված N 14-ով սահմանված կանոնները: 



5) Արգելվում է ոչ հիմնական աշխատակազմի և կողմնակի անձանց մուտքը հանքի և 
վարչական շինությունների տարածք: Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում 
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, բուժանձնակազմի և 
այլ անձանց մուտքը հնարավոր է միայն պարտադիր ջերմաչափում անցնելուց 
հետո՝ դիմակներ կրելու պայմանով: 

6) Հանքի տարածքի մուտքի/ելքի մոտ բացառվում են անձանց կուտակումները: 
7) Աշխատանքի ժամանակացույցը կազմվում է այնպես, որ պատշաճ ժամանակ 

տրամադրվի մաքրության և ախտահանման կազմակերպման համար: 
Աշխատանքային օրվա ընթացքում առնվազն երկու անգամ կազմակերպվում է 
շենքերի ախտահանում: 

8) Հանքի և վարչական շինությունների տարածքում ապահովվում են 
ախտահանիչներով տարողություններ (քլորի հիմքով կամ 60-80% սպիրտ 
պարունակող ախտահանիչ նյութերով), անձեռոցիկներ և փակվող աղբարկղեր: 

9) Ապահովվում են ձեռքերի լվացման հնարավորություններ՝ հոսող տաք և սառը ջրով, 
արմնկային կամ ոտնակային կառավարման ծորակներով (դրա անհնարինության 
դեպքում՝ անմիջապես ախտահանման հնարավորությամբ), օճառով: 

10) Անձնական (ոչ աշխատանքային) և աշխատանքային հագուստի պահպանման, 
արտահագուստի (սանիտարական հագուստի) համար ապահովվում են 
հանդերձապահարաններ: Հագուստը հանդերձապահարանում պահվում է 
մեկանգամյա օգտագործման կամ անձնական՝ անվանական պարկերի մեջ: 

11) Հնարավոր բոլոր դեպքերում սահմանվում է հերթափոխային աշխատանք: 
12) Հերթափոխային աշխատանքի դեպքում բացառվում է աշխատանքի վայրում 

տարբեր հերթափոխերի աշխատողների միջև շփումը: Յուրաքանչյուր 
հերթափոխից հետո կատարվում է տարածքի ախտահանում: 

13) Աշխատավայրում նվազագույնի է հասցվում առանձին հանքախորշերի 
աշխատողների միջև շփումը: 

14) Հանքի տարածքում առանձնացվում են աշխատանքային գոտիներ տարբեր 
գործառույթներ իրականացնող աշխատողների համար՝ վարչական, լաբորատոր, 
ֆաբրիկա, բացահանք, ստորգետնյա տարածք, սննդի ապահովման, ավտոպարկ: 

15) Նվազագույնի է հասցվում այլ գոտու աշխատակիցների հետ շփումը: Նշանակվում 
են այլ գոտիների աշխատակիցների հետ անհրաժեշտության դեպքում կապ 
հաստատող աշխատակիցներ՝ վերջիններիս ապահովելով դիմակներով: 

16) Տնօրենի կողմից երկօրյա ժամկետում հաստատվում է առավել լայն շփման 
շրջանակ ունեցող աշխատակիցների անվանացանկը, ովքեր մշտական հիմքով 
կրում են դիմակներ: Ցանկում պարտադիր ընդգրկվում են հանդերձապահները, 
անվտանգության, սանիտարական աշխատանքներ իրականացնող, սննդի 
պատրաստման և մատակարարման աշխատակիցները, վարորդները, 
տրանսպորտային միջոցները սպասարկողները, հրահանգավորողները, 
բուժաշխատողները, անցակետերում և ընդունարաններում աշխատողները: 
 

2. Աշխատողների համար կանոններ 
1) Ապահովվում է աշխատողների ջերմաչափում հեռավար կամ անհատական 

ջերմաչափով: Յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը չափվում է օրական երկու 
անգամ (ապահովելով անվտանգ գործելակարգ), որից մեկը՝ աշխատանքի 
ներկայանալու, մյուսը՝ աշխատավայրից դուրս գալու պահին՝ կատարելով 
համապատասխան նշում գրանցամատյանում՝ համաձայն սույն որոշման Հավելված 
19-ի: Տնօրենի կողմից հաստատվում են գրանցամատյանների 



պատասխանատուներ (հանքավայր, վարչական տարածք) և նրանց աշխատանքի 
ժամանակացույց: 

2) Աշխատանքի ներկայանալու պահին սուր շնչառական վարակների 
ախտանշաններով՝ ջերմություն, հազ, հարբուխ, դժվարաշնչություն ունեցող 
աշխատողների մուտքը հանքի տարածք արգելվում է: Նման դեպքերն 
Պատասխանատուի կողմից անհապաղ ներկայացվում են Առողջապահության 
նախարարության թեժ գիծ՝ 8003 համարով: 

3) Եթե աշխատողների շրջանում նախկինում հաստատվել է Կորոնավիրուսային 
հիվանդություն (COVID-19), կամ նրանք շփում են ունեցել նշված հիվանդությամբ 
հաստատված դեպքերի հետ և գտնվել են մեկուսացման և/կամ 
ինքնամեկուսացման մեջ, ապա աշխատանքի ներկայանալիս նրանց կողմից 
ներկայացվում է կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) լաբորատոր 
ախտորոշման «բացասական արդյունքը» փաստող տեղեկանք (տեղեկանքի 
վաղեմությունը չպետք է գերազանցի 7 օրը): 

4) Հանքախորշերում (փակ տարածք) աշխատանքներն իրականացվում են 
պարտադիր դիմակներ կրելով, ինչպես նաև պարբերաբար և ըստ 
անհրաժեշտության ապահովվում է աշխատողների բացօթյա զբոսանքը: 

5) Հանքի փակ և բաց տարածքներում աշխատողների միջև սոցիալական 
հեռավորության (1.5 - 2 մետր) պահպանման անհնարինության դեպքում 
աշխատողները պարտադիր կրում են դիմակներ՝ հիմք ընդունելով սույն որոշման 
հավելված N 18-ը։  

6) Հանքի տարածքի տարբեր գոտիներում, սնվելու վայրերում սահմանվում է 
աշխատողների առավելագույն թույլատրելի քանակ` մարդկանց միջև սոցիալական 
հեռավորության պահպանման նպատակով: 

7) Ընդմիջմանը սնվելու համար նախատեսվում են առանձնացված տարածքներ: 
Ընդմիջումների ժամանակացույցը կազմվում է այնպես, որ միաժամանակ քիչ թվով 
աշխատողներ գտնվեն նույն վայրում: Սնվելու համար առանձնացված տարածքն 
ապահովվում է տաք ջրով և օճառով լվացվելու ու ձեռքերի ախտահանման 
հնարավորությամբ, որտեղ ևս պահպանվում է սոցիալական հեռավորությունը: 

8) Սահմանափակվում են ընդհանուր օգտագործման սուրճի մեքենաների, 
միկրոալիքային վառարանների և այլ կենցաղային տեխնիկայի օգտագործումը, կամ 
ապահովվում են ախտահանիչ միջոցներ` օգտվելուց հետո դրանք ախտահանելու 
համար: 


