
 
Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանը (ԲԴՄՇ) պահանջում է, որ բոլոր 
աշակերտները հանձնեն COVID-19-ի քննություն: Հաշվի առնելով վարակի զգալի աճը՝ 
մենք հասկանում ենք, որ որոշ ընտանիքների համար շատ դժվար է քննություն 
հանձնելը: ԲԴՄՇ-ն քննական մի քանի կլինիկաներ է կազմակերպել նրանց համար, 
ովքեր չեն կարողացել քննություն հանձնել այլ կլինիկաներում:   
 
Եթե ձեր երեխան չի կարողացել քննություն հանձնել (ձեր կողմից գնված քննական 
փաթեթի, մեր կլինիկայում  կամ մեկ այլ վայրում), ԲԴՄՇ-ն տնային արագ քննության 
փաթեթներ է ուղարկում յուրաքանչյուր աշակերտի համար: Յուրաքանչյուր փաթեթ 
պարունակում է 2 քննություն: Ահա ձեզ հուզող մի քանի հարցերի պատասխաններ.  
 
Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում տուն ուղարկվող քննական փաթեթը: Աշակերտներին ենք 
հատկացնում կցված «կատարել տնային պայմաններում և ուղարկել դպրոց» արագ 
քննության փաթեթը: Նպատակն  այն է, որ եթե աշակերտը չի կարողացել քննություն 
հանձնել մինչև դպրոց վերադառնալը, ապա կարող է այս քննության միջոցով 
համոզվել, որ առողջ է և կարող է վերադառնալ դպրոց:  
 
Ե՞րբ պետք է հանձնել քննությունը: Դուք պետք է կատարեք այն, եթե երեխան ոչ մի 
քննություն չի հանձնել անցած 1 շաբաթվա ընթացքում (ձեր կողմից գնված քննական 
փաթեթի, մեր կլինիկայում  կամ մեկ այլ վայրում): Այս փաթեթներն անվճար են, քանի 
որ ներկայումս քննություն հանձնելը մեծ պահանջարկ ունի և դժվարությամբ է 
հասանելի: ԲԴՄՇ-ն ցանկանում է համոզվել, որ յուրաքանչյուր աշակերտ քննություն 
հանձնելու հնարավորություն ունի:  
 
Ի՞նչ պետք է անել, եթե երեխան արդեն հանձնել է քննությունը: Եթե երեխան արդեն 
հանձնել է քննությունը, ապա խնդրում ենք պահել այն և օգտագործել ապագայում, 
եթե երեխան շփման մեջ մտնի վարակված անհատի հետ: Հաշվի առնելով ընթացիկ 
ուղեցույցները (որոնք կարող են փոփոխվել), նրանք պետք է բացասական քննական 
արդյունք ցուցադրեն շփումից 5 օր հետո դպրոց վերադառնալու համար:   
 
Եթե ես պետք է օգտագործեմ այս քննությունը, ինչպե՞ս պետք է այն անել: Բամբակյա 
գլխիկով նուրբ փայտիկը զգուշորեն մտցնել յուրաքանչյուր քթանցի մեջ և քսել 
պատերին: Փայտիկի միայն ½ ինչը (1.25 սանտիմետր) մտցնել: Մասնակիցն ինքը 
կարող է այն անել: Այնուհետև այն տեղադրել քննական քարտի մեջ: Արդյունքները 
պատրատ կլինեն 15-30 րոպեի ընթացքում:  
 
Ո՞վ է կատարում քննությունը:  Մասնակից երեխան ինքը կարող է այն անել կամ էլ 
ծնողը/պահապանը կարող են օգնել:   
 



Ի՞նչ է այս փաթեթի արժեքը (գինը): Այն անվճար է: Դրանք տրամադրվել են 
Կալիֆոռնիայի հանրային առողջապահության գրասենյակի կողմից:   

 

Ե՞րբ են արդյունքները հասանելի: Դրանք պատրաստ կլինեն 15-30 րոպեի ընթացքում:  

  

Արդյո՞ք սա անհարմար կլինի երեխայի համար: Ոչ: Նույնիսկ մանկապարտեզի 
տարիքի երեխան կարող է ինքը մտցնել քննական փայտիկը քթանցքի մեջ: Պետք է 
միայն փայտիկի բամբակյա գլխիկը մտցնել քթանցքի մեջ (կես ինչից (1.25 
սանտիմետր) քիչ): Սա խորը մտցվող փայտիկ ՉԷ:   

 

Իս եթե աշակերտը պատվաստանյութ է ստացել: Պետք է՞ քննություն հանձնել: Այո,  
Ապացույցները ցույց են տվել, որ նույնիսկ լիովին պատվաստված անհատները կարող 
են վարկվել և վարկել COVID-19-ը: Օմիկրոն տեսակի պատճառով, վարակի դեպքերի 
զգալի աճն առաջարկում է, որ և՛լիովին պատվաստված, և՛ ոչ լիովին պատվաստված 
անձիք շարունակեն քննություն հանձնել:   

 

Ինչպե՞ս աշակերտները պետք է հայտնեն քննության արդյունքները: Մենք ԽՍՏՈՐԵՆ 
ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ ԵՆՔ աշակերտներին և ընտանիքներին ինքնուրույն զեկուցել տնային 
պայմաններում կատարված քննության արդյունքները Հիմնական հարթակի միջոցով 
(https://primary.health/covid-testing-for-california-schools-parent-resources/), բայց այն 
պարտադիր պահանջ չէ: Առցանց այս հարթակը թույլ է տալիս անհատներին ապահով 
կերպով համաձայնվել քննություն հանձնել և ինքնաբերաբար հայտնել քննական 
արդյունքները նահանգային և տեղական առողջապահական իրավասություններին 
(ներառնելով քննական պատասխանների լուսանկարները): Եթե տնային 
պայմաններում կատարված քննության դրական պատասխան ստանաք, խնդրում ենք 
մնալ տանը  և տեղեկացնել դպրոցի բուժքրոջը: Խորհուրդ ենք տալիս դիմել ձեր 
բժշկին PCR քննության միջոցով ձեր արդյունքը հաստատելու համար (դուք չեք կարող 
օգտվել մեր կլինիկայից, եթե տնային քննության դրական պատասխան ստանաք):   

 

Ի՞նչ անել, եթե երեխան տնային արագ քննության դրական արդյունք ստանա: Եթե այն 
դրական լինի, դուք պետք է մնաք տանը և այդ մասին տեղեկացնեք դպրոցին: 
Հավանաբար, ձեզանից կպահանջվի հաստատել արդյունքը PCR քննության միջոցով: 
Դպրոցը լրացուցիչ հարցերի օգնությամբ կորոշի, թե երբ կարող է երեխան 
վերադառնալ դպրոց և ում հետ է նա շփվել: COVID-19-ով վարակվածներն ունենում են 
տարբեր աշխատնշաններ՝ թեթևից մինչև ծանր: Ախտանշաններն ի հայտ են գալիս 
շփումից 2-14 օր հետո: Ախտանշաններ ունեցող անձիք, որոնք դրական արդյունք են 
ստացել, պետք է անմիջապես մեկուսանան: Խնդրում ենք հիշել, եթե դուք դրական 
արդյունք եք ստացել կամ ախտանշաններ ունեք, դուք չեք կարող օգտվել ԲԴՄՇ-ի 
քննական կլինիկաներից, քանի որ մենք փորձում ենք նվազեցել վարակի տարածումը:   

 

Շնորհակալություն ձեր համագործակցության համար, քանի որ ԲԴՄՇ-ն աշխատում է 
առողջ պահել մեր աշակերտներին և անձնակազմին:  

https://primary.health/covid-testing-for-california-schools-parent-resources/

