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Վերլուծությունը մշակվել է Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի-ի (ՀԱՄԿ) և Աշխատանքի
միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) միջև կնքված Համագործակցության պայմանագրով սահմանված
«ՀՀ-ում կովիդ-19–ի բացասական հետևանքներից աշխատողների անվտանգության և առողջության
պաշտպանության նպատակով հանրային իրազեկման արշավ» ծրագրի շրջանակներում Աշխատանքի
միջազգային կազմակերպության Մոսկվայի գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ:
Վերլուծության բովանդակության համար լիակատար պատասխանատվություն է կրում հեղինակը:
Վերլուծության հեղինակ` Սևակ Ալեքյան
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանը շարունակում է մնալ առաջատարը տարածաշրջանում և 10-րդը աշխարհում (1
միլիոն բնակչի հաշվով) ԿՈՎԻԴ-19–ի դեպքերի քանակով։
2020թ. մայիսի 8-ից առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից սկսված
աշխատավայրերում իրավիճակի ստուգումները ցույց են տվել, որ գործատուների և աշխատողների
շրջանում աշխատատեղերի անվտանգության և աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ
տեղեկատվության պակաս կա:
Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան (ՀԱՄԿ) աշխատում է նախաձեռնել քայլեր
աշխատանքային վայրերում աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանմանն
ուղղված միջոցառումների գնահատման համար, որոնք կարող են նպաստել աշխատավայրերում
ավելի անվտանգ և առողջ պայմանների ստեղծմանը՝ պլանավորելու հետագա գործողությունները՝
ուղղված ԿՈՎԻԴ-19–ի հետևանքների մեղմմանը:

ՆՊԱՏԱԿ
Այս գործողությամբ ՀԱՄԿ-ը նպատակ ունի ԿՈՎԻԴ-19–ի աճող թվաքանակի ֆոնին
տնտեսության տարբեր ոլորտներում աշխատատեղերը դարձնել առավել անվտանգ և ՀՀ
կառավարության ու գործատուների հետ ներգրավվել բովանդակալից և արդյունավետ սոցիալական
երկխոսության մեջ՝ ներկայացնելով առաջարկություններ՝ ուղղված քաղաքականության և
կարգավորման ոլորտում առկա միջոցներում եղած հնարավոր բացթողումներին, որոնց
պատճառով չհաջողվեց դանդաղեցնել համավարակի տարածումը աշխատավայրերում և բավարար
չափով փոխհատուցել աշխատողներին վերջիններիս կորցրած եկամուտները և պահպանել
աշխատատեղերը:

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Աշխատավայրերում ԿՈՎԻԴ-19–ի տարածման դեմ պայքարին ուղղված կանխարգելիչ
միջոցառումների արդյունավետության վերլուծությունը և աշխատանքի վարչարարության այնպիսի
գործողությունները, որոնք նախատեսված կլինեն ԿՈՎԻԴ-19–ի կողմից առաջացրած աշխատանքի
անվտանգության և աշխատանքային պայմանների ու տնտեսական հետևանքները մեղմելու համար:
Հաշվի առնելով ազգային և ոլորտային մոտեցումը` ԱՄԿ-ի 4 հիմնարար քաղաքականությունների
շրջանակի և լավագույն միջազգային և տարածաշրջանային փորձի ֆոնին, ՀՀ-ում իրականացված
արգելափակման միջոցառումները:
Հանրային արշավ՝ ուղղված տնտեսության տարբեր ոլորտներում աշխատատեղերում
ԿՈՎԻԴ-19–ից պաշտպանվելու անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ աշխատողների
իրազեկվածության բարձրացմանը:
Արհմիությունների դերի բարձրացման խթանում՝ կիրառելով առողջ և անվտանգ
աշխատանքի այնպիսի քաղաքականություն, որի դեպքում կիրառվում են աշխատավայրում
սոցիալական երկխոսության մեխանիզմներ:
Սահմանված նպատակներին հասնելու համար ՀԱՄԿ-ը կշարունակի օգտագործել
ILO/ACTRAV-ի քաղաքականության վերաբերյալ նյութերը, տեսողական օժանդակ միջոցները
(տեսանյութեր, կարգախոսներ):
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ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՔԱՅԼԵՐ
ՀՀ կառավարությունը 2020թ. մարտի 16-ի N 298–Ն որոշմամբ հանրապետությունում մեկ
ամսով հայտարարեց արտակարգ դրություն, որը երկարաձգվեց ապրիլի 13-ի N 543–Ն որոշմամբ,
մայիսի 14-ի N 729–Ն որոշմամբ երկարաձգվեց մինչև հունիսի 13-ը, հունիսի 12-ի N 933–Ն
որոշմամբ՝ մինչև հուլիսի 13-ը, հուլիսի 13-ի N 1161-Ն որոշմամբ՝ մինչև օգոստոսի 12-ը, իսկ
օգոստոսի 12-ի N 1319-Ն որոշմամբ՝ մինչև սեպտեմբերի 11-ը:
Արտակարգ դրություն հայտարարելու և հետագայում արտակարգ դրության երկարաձգման
վերաբերյալ ՀՀ կառավարության բոլոր որոշումները հաստատվել են ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից:
Արտակարգ դրության պայմաններում ՀՀ կառավարությունն ընդունեց կորոնավիրուսի
սոցիալական հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր։ Համապատասխան իրավական ակտերով
հաստատվել է սոցիալական աջակցության 13 ծրագիր (4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 20-րդ, 22-րդ)։
Արտակարգ դրության պայմաններում ՀՀ կառավարությունն ընդունեց նաև կորոնավիրուսի
տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր։ Համապատասխան իրավական ակտերով
հաստատվել են տնտեսական աջակցության 11 ծրագիր (1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 10-րդ, 17-րդ, 18-րդ,
19-րդ, 21-րդ, 23-րդ, 24-րդ)։
Արտակարգ դրության պայմաններում ՀՀ պարետի որոշմամբ ընդունվել են
սահմանափակումների վերաբերյալ որոշումներ, այդ թվում` սահմանվել են անվտանգության
կանոններ:
Հաշվետվության մշակման փուլում, օգտագործվել են պաշտոնական վիճակագրական
տվյալները, պետական և այլ մարմինների կողմից հրապարակված տեղեկությունները։
Հաշվետվության շրջանակներում կատարվել է համավարակի դեմ պայքարում միջազգային
փորձի ուսումնասիրություն՝ Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության, Վրաստանի
Հանրապետության, Իտալիայի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության օրինակներով։
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ԳԼՈՒԽ I.
Քաղաքականությունների, գործողությունների
համապատասխանությունը
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ (2020Թ․
ՄԱՐՏ-ՀՈՒՆԻՍ) ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՉԵԶՈՔԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
ՀՀ կառավարությունը 2020թ. մարտի 26-ի N 354-Լ որոշմամբ հաստատեց կորոնավիրուսի
տնտեսական հետևանքների հակազդման միջոցառումների համապարփակ ծրագիրը, որում
սահմանվել են տնտեսական հետևանքների հակազդման միջոցառումների նպատակները, իսկ
հետագայում1 նաև՝ ֆինանսական միջոցների չափերը: Սոցիալ-տնտեսական աջակցության
փաթեթի իրականացման համար ՀՀ կառավարությունը 150 մլրդ դրամ է նախատեսել՝ հետևյալ
հիմնական ուղղությունների համար.
1) 25 մլրդ դրամ՝ ձեռնարկություններին աջակցության ծրագրեր, որոնք ուղղված են ընթացիկ
իրացվելիության խնդիրների լուծմանը,
2) 25 մլրդ դրամ՝ սոցիալական աջակցության ծրագրեր,
3) 80 մլրդ դրամ՝ տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ծրագրեր, որոնք ուղղված են
մասնավոր ներդրումների ընդլայնման խնդրի լուծմանը,
4) 20 մլրդ դրամ՝ պահուստային միջոցներ անհրաժեշտ վերաբաշխումներ իրականացնելու
համար:»։
Որոշման ընդունումից հետո ՀՀ կառավարությունը ընդունեց կորոնավիրուսի սոցիալական և
տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր (Աղյուսակ 1- Կորոնավիրուսի սոցիալական
հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր, Աղուսակ 2- Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների
չեզոքացման ծրագրեր):

1

2020թ. հուլիսի 7-ի N 1143-Լ ՀՀ կառավարության որոշմամբ լրացում կատարվեց ՀՀ կառավարությունը 2020թ.
մարտի 26-ի N 354-Լ որոշման մեջ:
6

Աղյուսակ 1. Կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր.
Միջոցառման
համարը և
աջակցության
չափը/ձևը
«4-րդ»,
100000 դրամի
չափով՝
յուրաքանչյուր
անչափահաս
երեխայի
համար:

«6-րդ»,
միանվագ՝
նվազագույն
ամսական
աշխատավար
ձի չափով՝
68000 դրամ:

2

Որոշման
համարը
26.03.2020թ.
N 358-Լ

30.03.2020թ.
N 410-Լ

Նպատակը

Իրականացված

Ուժեղ կողմեր

Թույլ կողմեր

Օժանդակել
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
աշխատանքի
շուկայում գոյացած
դժվարությունների
արդյունքում
սոցիալական
խնդիրների
առջև
կանգնած մինչև 14
տարեկան
երեխաներ ունեցող
ընտանիքներին:

03.06․2020թ․դրությամբ

1.
Աշխատաշուկայից
դուրս
մնացած
1313
ընտանիք
ընդգրկվեցին
ծրագրում։
2.
Մեկ
երեխայի
համար
100000
դրամի
տրամադրումը բավարար
է, քանի որ այն բարձր է
նվազագույն սպառողական
զամբյուղի
արժեքից2
(Նվազագույն
սպառողական զամբյուղի
արժեքը
2020թ.
I
եռամսյակի
միջին
ընթացիկ գներով՝ 61.390
դրամ)։
1. Միջոցառումը լրացրեց 4րդ միջոցառումը և ծրագրից
դուրս
մնացած
8090
քաղաքացիներ
ընդգրկվեցին։
2.
Մեկ
գործազուրկ
քաղաքացուն
տրամադրված
աջակցությունը՝
68000
դրամը բավարար է, քանի
որ այն բարձր է նվազագույն

1.
Ծրագրում ընդգրկվելու ժամկետի
սահմանափակումը (մարտի 13-25-ը):
2.
Երեխայի
տարիքային
շեմի
իջեցումը 0-14, այն դեպքում, երբ «Երեխայի
իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին
հոդվածի համաձայն, երեխա է համարվում
18 տարին չլրացած յուրաքանչյուր ոք:
3.
Սահմանափակումների
պատճառով էականորեն նվազեցվել է
միջոցառման շահառուների թվաքանակը:

Օժանդակել
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
աշխատանքի
շուկայում գոյացած
դժվարությունների
արդյունքում
սոցիալական
խնդիրների
առջև
կանգնած
ՀՀ

Շահառու
ընտանիք
ների
թիվը

Շահառու
ընտանիքն
երում 0-14
տարեկան
երեխաներ
ի թիվը

Հատկացված
ֆինանսական
միջոցների
ծավալը, դրամ

1313

2093

209300000

03.06.2020թ. դրությամբ
8090
550120000

1.
Ծրագրում ընդգրկվելու ժամկետի
սահմանափակումը (մարտի 13-30-ը):
2. Ծրագրից դուրս են մնացել տնտեսության
որոշ
ոլորտները
(ֆինանսական,
ապահովագրական և այլն):
3. Շահառուների թվաքանակը ավելի մեծ
կլիներ, եթե չամրագրվեր 2020թ․ հունվարի
1-ից մարտի 13-ը անընդմեջ աշխատանք
ունենալու, ինչպես նաև աշխատանքի
փոփոխության դեպքում աշխատանքից
ազատվելու
և
կրկին
աշխատանքի

Միաժամանակ անհրաժեշտ է նկատել, որ ՀՀ-ում պաշտոնապես սահմանված չէ նվազագույն սպառողական զամբյուղը և դրա վերաբերյալ՝ որպես հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն,

հաշվարկներ է իրականացնում ՀՀ ԱՎԾ, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից մշակված սննդամթերքի կազմի, կառուցվածքի և էներգետիկայի: ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից
նվազագույն սպառողական զամբյուղի ամսական արժեքը հաշվարկվում է նաև Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ, համաձայն որի՝ նվազագույն սպառողական զամբյուղի
2020թ. I եռամսյակի ամսական արժեքը կազմում է 52.052 դրամ:
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քաղաքացիներին:

«7-րդ»,
միանվագ՝
100000 դրամ:

30.03.2020թ.
N 411-Լ

«8-րդ»:

30.03.2020թ.
N 412-Լ

1. Վարձու
աշխատողին՝
հունվար և
փետրվար
ամիսների միջին
աշխատավարձի
50%-ի չափով,
բայց ոչ ավել քան
136.000 դրամը,
եթե աշխատողը
աշխատել է լրիվ
դրույքով՝ ապա ոչ
պակաս քան
68.000 դրամը,

2. Անհատ
ձեռներեցներին
2019 թվականի 4րդ եռամսյակի
իրացման
շրջանառության
10 %-ի չափով,
բայց ոչ ավել, քան

օժանդակել
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
աշխատանքի
շուկայում գոյացած
դժվարությունների
արդյունքում
սոցիալական
խնդիրների
առջև
կանգնած
հղի
կանանց:
Օժանդակել
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
մասնավոր
հատվածի տուժած
ոլորտների վարձու
աշխատողներին և
անհատ
ձեռնարկատերերին:

սպառողական զամբյուղի
արժեքից (61.390 դրամ)։

03.06.2020թ. դրությամբ
9475
947500000

1.
9475
հղի
(12-34
շաբաթական)
կանայք
ընդգրկվեցին ծրագրում:
2. Մեկ հղի կնոջ համար
100000
դրամի
տրամադրումը բավարար է,
քանի որ այն բարձր է
նվազագույն սպառողական
զամբյուղի արժեքից (61.390
դրամ)։

03.06.2020թ. դրությամբ
124121
8473503251

1. Տուժած ոլորտներում
աշխատող 124.121 անձիք
(աշխատողներ և անհատ
ձեռնարկատերեր)
ընդգրկվեցին ծրագրում:
2. Մեկ շահառուի համար
68.000-136.000
դրամի
տրամադրումը բավարար է,
քանի որ այն բարձր է
նվազագույն սպառողական
զամբյուղի արժեքից (61.390
դրամ)։
3. Ուժեղ կողմ կարելի է
համարել
նաև
շահառուների իրազեկման
և բանկերից հատկացված
աջակցության
ստացման
համար
նախատեսված
ընթացակարգը։

ընդունվելու 3 աշխատանքային օրվա
սահմանափակումները։
4. 4-րդ միջոցառման համեմատ շուրջ 1/3-ով
կրճատվել էր մեկ շահառուին հատկացված
ֆինանսական աջակցության չափը, այն
դեպքում՝ երբ այս ընտանիքում նույնպես
առկա կլինեն երեխաներ:
Ամրագրված
հիմնական
սահմանափակումների
պատճառով
(հղիության
ժամանակահատվածի
առավելագույն
շեմ
և
գրանցված
ամուսնություն)
որոշ
հղի
կանայք
չընդգրկվեցին ծրագրում:

1.
Ծրագրով
նախատեսված
սահմանափակումների
արդյունքում
աջակցությունից
օգտվել
են
միայն
պոտենցիալ
շահառուների
ընդամենը
29,7%-ը:
2.
Սահմանափակումների
պատճառով
բազմաթիվ
անհատ
ձեռնարկատերեր
ստացել
են
մինչև
15000
դրամ
աջակցություն,
որը
չի
համապատասխանում
ծրագրի
նպատակներին:
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136.000 դրամը:

«9-րդ»,
միանվագ՝
յուրաքանչյուր
երեխայի
համար 26500
դրամ:

2.04.2020թ.
N 427-Լ

Օժանդակել
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
առաջացած
դժվարությունների
արդյունքում
սոցիալական
խնդիրների
առջև
կանգնած մինչև 18
տարեկան
երեխաներ ունեցող
ընտանիքներին:

«11-րդ»,

13.04.2020թ.
N 542-Լ

Օժանդակել
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
գոյացած
դժվարությունների
արդյունքում
սոցիալական
խնդիրների
առջև
կանգնած մի խումբ
անձանց:

միանվագ
աջակցություն
2020 թվականի
փետրվար
ամսվա
ընթացքում
սպառված
համապատասխ
անաբար
բնական գազի և
էլեկտրական
էներգիայի
դիմաց վճարի
50% -ի չափով:

03.06.2020թ. դրությամբ
178138

-

4720657000

25.05.2020թ. դրությամբ
2020թ.
փետրվար
ամսվա
ընթացքում
բնական
գազի
սպառման
գծով մինչև
10 000
դրամ
ներառյալ
2020 թ.
փետրվար
ամսվա
ընթացքում
էլ.
էներգիայի
սպառման
գծով մինչև
5 000 դրամ
ներառյալ

215,695

474903616.5

(բաժանորդ)

235132

1. Ծրագրում ընդգրկվեցին
0-18 տարեկան՝ 178․138
երեխա
ունեցող
շուրջ
111000 ընտանիքներ:
2.
Որոշակի
առումով
լրացվեց 4-րդ միջոցառման
բացթողումը,
որում
երեխայի տարիքային շեմն
արհեստականորեն
իջեցված էր 4 տարով՝ 0-14
տարեկան։
3. Ուժեղ կողմերից է նաև
շահառուների իրազեկման
և բանկերից հատկացված
աջակցության
ստացման
համար
նախատեսված
եռամսյա
ժամկետի
սահմանումը։
-

1. Հստակեցման կարիք ունի միջոցառման
իրականացումն ապահովող իրավական
ակտերում
«գրանցված
աշխատանք
չունեցող» ձևակերպումը։
2.
Մեկ
շահառուին
26500
դրամի
տրամադրումը անբավարար է, քանի որ այն
ցածր
է
նվազագույն
սպառողական
զամբյուղի արժեքից (61.390 դրամ)։
3.
Տեղեկատվական
շտեմարանների
անկատարության
պատճառով
աջակցությունից օգտվել են դրա իրավունքը
չունեցող ուժային կառույցների բազմաթիվ
աշխատակիցների ընտանիքներ, որոնք որ
ստիպված են վերադարձնել ստացված
աջակցությունը:

Սահմանափակումների
պատճառով
ծրագրում
ընդգրկվել
են
շատ
քիչ
թվաքանակով շահառուներ, իսկ ծրագրում
ընդգրկված շահառուներին հատկացված
ֆինանսական աջակցությունը չի կարող
որևէ
էական
ազդեցություն
ունենալ
(առավելագույնը մեկ ընտանիքի համար՝
7500 դրամ (բնական գազ՝ 5000 դրամ+էլ.՝
2500 դրամ)):

311315678

(բաժանորդ)
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«12-րդ»,
միանվագ
աջակցություն
2020 թվականի
փետրվար
ամսվա
ընթացքում
սպառված
համապատասխ
անաբար
բնական գազի և
էլեկտրական
էներգիայի
դիմաց վճարի
30 %-ի չափով:

«16-րդ»,
2020թ.
փետրվար ամսվա
ընթացքում
սպառված
համապատասխա
նաբար բնական
գազի
և
էլ.
էներգիայի դիմաց
վճարի
30%-ի
չափով:
-չգազաֆիկացված
բնակավայրերի
բաժանորդ
բնակիչներին
2020թ. փետրվար
ամսվա
ընթացքում
սպառված
էլ.
էներգիայի դիմաց

14.04.2020թ.
N 550-Լ

4.05.2020թ.
N 658-Լ

Օժանդակել
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
գոյացած
դժվարությունների
արդյունքում
սոցիալական
խնդիրների
առջև
կանգնած մի խումբ
անձանց:

Օժանդակել
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
գոյացած
դժվարությունների
արդյունքում
սոցիալական
խնդիրների
առջև
կանգնած
սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին:

25.05.2020թ. դրությամբ
2020 թ.
փետրվար
ամսվա
ընթացքում
բնական
գազի
սպառման
գծով
10 001- 30
000 դրամ
ներառյալ
2020 թ.
փետրվար
ամսվա
ընթացքում
էլեկտրակ
ան
էներգիայի
սպառման
գծով
5 001-10
000 դրամ
ներառյալ՝

206136

1223969165.1

(բաժանորդ)

280298

1.
Սահմանափակումների
պատճառով
ծրագրում
ընդգրկվել
են
շատ
քիչ
թվաքանակով շահառուներ, իսկ ծրագրում
ընդգրկված շահառուներին հատկացված
ֆինանսական աջակցությունը բավարար չէ
(առավելագույնը մեկ ընտանիքի համար՝
12300 դրամ (բնական գազ՝ 9000 դրամ+էլ.՝
3300 դրամ)):
2. Չնայած նրան, որ ծրագրի շահառու
դառնալու համար նախատեսված սպառման
չափերը
ի
տարբերություն
11-րդ
միջոցառման ավելացվել են, սակայն
նվազեցվել են փոխհատուցման չափը՝ 50%ից 30%-ի:

1. Ընդհանուր առմամբ ՀՀ
կառավարությունը 11-րդ,
12-րդ
և
16-րդ
միջացառումների համար
հատկացրել է շուրջ 4,7
մլրդ. դրամ:
2. Միջոցառումները ոչ
միայն
սոցիալական
աջակցության
տրամադրում
էր
բնակչության լայն խմբերին
(երեք
միջոցառումների
շահառուների
թվաքանակը),
այլև
որոշակիորեն ապահովվեց
ֆինանսական
կայունություն
մատակարար

1. 11-րդ, 12-րդ և 16-րդ միջոցառումները
մշակվեցին և իրականացվեցին մեկըմյուսին լրացնելով։ Յուրաքանչյուր հաջորդ
միջոցառում փորձում էր սրբագրել նախորդ
միջոցառման
մեջ
տեղ
գտած
բացթողումները։
2. Միջոցառումները ընդունվեցին ապրիլի
կեսերից մինչև մայիսի սկիզբը ընկած
ժամանակահատվածում,
սակայն
փոխհատուցման
համար
ընտրվեց
փետրվար ամիսը, որի պատճառով շատ
պոտենցիալ շահառուներ դուրս մնացին
ծրագրերից:
3.
Միջոցառումները
հիմնված
չեն
սոցիալական ապահովության գործոնի վրա,
հետևաբար անհրաժեշտ էր ցուցաբերել
միասնական մոտեցում բոլոր բնակիչբաժանորդների նկատմամբ։

618959502.9

(բաժանորդ)

25.05.2020թ. դրությամբ
փետրվար
ամսվա
ընթացքում
բնական գազի
սպառման գծով
30001-40000
դրամ ներառյալ
Գազիֆիկացված
համայնքներում՝
2020թ. փետրվար
ամսվա
ընթացքում էլ.
էներգիայի
սպառման գծով
10001-25000
դրամ ներառյալ
Չգազիֆիկացված
համայնքներում՝
էլ. էներգիայի
մատակարարմա
ն պայմանագիր
կնքած բնակիչ
բաժանորդներ,
որոնց 2020թ.
փետրվար
ամսվա էլ.

ՀՀ կառավարությունը 11-րդ
միջոցառման ընդունումից
ընդամենը մեկ օր հետո
ընդունեց
նաև
12-րդ
միջոցառումը, որով փորձ
արվեց
լրամշակել
աջակցության ծրագիրը:

81697
(բաժանորդ)

848475370.2

207853
(բաժանորդ)

916460606.82

23006
(բաժանորդ)

80831109.8
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էներգիայի
սպառման գծով
ծախսը կազմել է
մինչև 25000
դրամ ներառյալ
Խմելու ջրի
մատակարարմա
նև
ջրահեռացման
(կեղտաջրերի
մաքրման)
ծառայություններ
ի մասով
պայմանագիր
կնքած բնակիչ
բաժանորդներ,
որոնց 2020թ.
մարտ ամսվա
ծախսը կազմել է
մինչև 3000 դրամ
ներառյալ

վճարի 50 տոկոսի
չափով:
-2020թ.
մարտ
ամսվա
ընթացքում
մատուցված
խմելու
ջրի
մատակարարման
և
(կամ)
ջրահեռացման
ծառայության
դիմաց վճարի 50
տոկոսի չափով:

«13-րդ»,
միանվագ
աջակցություն
յուրաքանչյուր
ընտանիքին՝
իր
նպաստի
չափի
50%-ի
չափով,
որի՝
-70%-ը
ընտանիքին
տրամադրվում է
կանխիկ
վճարման ձևով՝
ապրիլ
ամսվա
նպաստի
վճարման
հետ
միասին:
-30%-ը
փոխանցվում
է
որպես
բաժանորդի
կողմից սպառվող
էլեկտրական
էներգիայի դիմաց
վճար:

16.04.2020թ.
N 557-Լ

Օժանդակել
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
գոյացած
դժվարությունների
արդյունքում
սոցիալական
խնդիրների
առջև
կանգնած
սոցիալապես
անապահով
ընտանիքներին:

Շուրջ՝
86000

կազմակերպությունների
համար։
424974
(բաժանորդ)

299889346.5

-

Շուրջ՝
1200000000

ՀՀ կառավարությունը շուրջ
1.2 մլրդ. դրամ լրացուցիչ
գումար
հատկացրեց
անապահով
ճանաչված
շուրջ 86.000 ընտանիքի,
որը
իր
դրական
ազդեցությունը
ունեցավ
այդ ընտանիքների համար։

Անհասկանալի է տրամադրվող օգնության
չափի ընտրությունը (ամսական նպաստի
50%), քանի որ այն շատ ցածր է նվազագույն
սպառողական զամբյուղի արժեքից (61.390
դրամ)։
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«14-րդ»,
-ավարտական կուրսի
ուսանողներին՝ 20192020 ուսումնական
տարվա երկրորդ
կիսամյակի ուսման
վարձի 100%
փոխհատուցում,
-բոլոր կուրսերի
(բացառությամբ՝
ավարտական)
ուսանողներին՝ 20192020 ուսումնական
տարվա երկրորդ
կիսամյակի ուսման
վարձի 75 տոկոսի
չափով փոխհատուցում,
-ուսումնական վարկերի
տոկոսադրույքի՝ 2020
թվականի մայիսի 1-ից
մինչև 2020 թվականի
դեկտեմբերի 31-ն ընկած
ժամանակահատվածի
համար ամբողջական
կամ մասնակի (5
տոկոսային կետով)
սուբսիդավորում
պետության կողմից:

«15-րդ»,
վճար
համապատասխա
ն աշխատանքի
համար:

23.04.2020թ.
N 596-Լ

Oժանդակել
ՀՀ
բարձրագույն
և
հետբուհական
(կլինիկական
օրդինատուրա)
կրթական ծրագրեր
իրականացնող
ուսումնական
հաստատություններ
ի
սովորողներին,
որոնք հանդիսանում
էին ՀՀ քաղաքացի:

30.04.2020թ.
N 642-Լ

Բնապահպանական
խնդիրներ լուծելու
միջոցով
գյուղատնտեսական
ոլորտում
ժամանակավոր
աշխատատեղեր
ստեղծելն է:

3445

-

753972118

1.06.2020թ. դրությամբ
Շուրջ՝
1000

100000000

ՀՀ կառավարությունը շուրջ
753 մլն. դրամ գումար
հատկացրեց
պետական
ԲՈՒՀ-երում սովորող և
բարձր առաջադիմություն
ունեցող 2687 ուսանողի
ուսման վարձի 75-100%
փոխհատուցման, ինչպես
նաև հետբուհական՝ 758
օրդինատորի
աջակցության նպատակով։
Աջակցությունը զգալիորեն
մեղմեց սովորողների այդ
խմբի
սոցիալական
հոգսերը՝
միաժամանակ
նպաստելով 21 պետական
ԲՈՒՀ-երի
ֆինանսատնտեսական
կայունությանը
և
գործունեությանը:
1.
ժամանակավոր
աշխատանքով
է
ապահովվել շուրջ 1000
անձ:
2. Ծրագրի շահառուներից
յուրաքանչյուրը ստացել է
միջինը
100․000
դրամ
աշխատավարձ:
3. Ծրագիրը սոցիալական
խնդիրներից բացի լուծում է
նաև
բնապահպանական
խնդիրներ։

1.
Միջոցառումը
հիմնված
է
առաջադիմության խրախուսման սկզբունքի
վրա
և
հետևաբար,
ունեցավ
ընդգրկվածության թույլ մակարդակ՝ մոտ
5%։
2.
Անհասկանալի է ավարտական և ոչ
ավարտական
կուրսերում
սովորող
ուսանողների ուսման վարձի կիրառման
տարբերակված տոկոսների կիրառումը՝
համապատասխանաբար՝ 100% և 75%։

1.
Ծառատնկման
աշխատանքներին
մասնակցելու նպատակով իրավաբանական
և/կամ
ֆիզիկական
անձանց
համար
դիմումներ
ներկայացնելու
համար
սահմանվել էր շատ սեղմ ժամկետներ
(օրացուցային 6 օր, որից 2-ը՝ ոչ
աշխատանքային):
2.
Ծրագրում
ընդգրկվելու
համար
սահմանվված չեն բավարար չափորոշիչներ,
օրինակ՝
15-րդ
կետով
ընդամենը
նախատեսված
է
գերապատվություն
թվարկված
գետերին
հարակից
բնակավայրերի
բնակիչների
համար,
առանց հաշվի առնելու վերջիններիս
զբաղվածության հանգամանքը:
3.
Անհասկանալի
է
ծրագրում
զբաղվածության
պետական
գործակալության
դերակատարման
բացակայությունը, քանի որ վերջինս
իրականացնում է գործազուրկների և
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«20-րդ»,
միանվագ
աջակցություն՝
նվազագույն
աշխատավարձի
չափով:

«22-րդ»,
Միանվագ՝
մեկանգամյա
աջակցություն
68.000 դրամի
չափով:

18.06.2020թ.
N 983-Լ

25.06.2020թ.
N 1038-Լ

Օժանդակել
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
մասնավոր
հատվածի տուժած
ոլորտների վարձու
աշխատողներին,
քաղաքացիաիրավա
կան պայմանագրով
աշխատողներին և
անհատ
ձեռնարկատերերին:
Օժանդակել
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
աշխատանքի
շուկայում գոյացած
դժվարությունների
արդյունքում
սոցիալական
խնդիրների
առջև
կանգնած
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքացիներին:

-

-

-

Տուժած
ոլորտի
աշխատակիցներին
նվազագույն
աշխատավարձի
չափով
աջակցություն
է
տրամադրվում:

-

-

-

Ծրագրի շահառու կարող
են
դառնալ
այն
քաղաքացիները,
ովքեր
մարտի
31-ից
մինչև
հունիսի
1-ը
ընկած
ժամանակահատվածում
աշխատանքից
ազատվել
են:

աշխատանք փնտրողների հաշվառումը ՀՀում:
Արտակարգ դրությունը շարունակվում է,
իսկ
տուժած
ոլորտներում
գործող
կազմակերպությունների
մեծամասնությունը դեռևս չեն աշխատում և
դրանցից
շատերի
համար՝
անգամ
արտակարգ դրության ավարտից հետո,
պարապուրդը շատ ավելի երկար կտևի, իսկ
աջակցությունը նախատեսված է միանվագ:

Ինչպես մյուս ծրագրերում, այնպես էլ այս
ծրագրում ներկայացված են բազմաթիվ
սահմանափակումներ,
որոնք
էապես
կրճատում
են
ծրագրի
պոտենցիալ
շահառուների թվաքանակը: Օրինակ.
1) 2020թ. հունվարի 1-ից մինչև
մարտի
30-ը
ընկած
ժամանակահատվածում
առնվազն
85
օրացուցային
օր
աշխատանքային
պայմանագրի
կամ
աշխատանքի
ընդունման
մասին
անհատական
իրավական
ակտի
հիման
վրա
աշխատանքային հարաբերությունների մեջ
են գտնվել գործատուի հետ,
2) աշխատանքային
հարաբերությունների մեջ չեն գտնվել
որոշմամբ սահմանված գործատուների
հետ
(բանկեր,
վարկային
կազմակերպություններ,
գրավատներ,
ապահովագրական
ընկերություններ,
արտարժույթի
փոխանակման
կետեր,
ներդրումային
կազմակերպություններ,
ներդրումային ֆոնդեր, վիճակախաղերի և
շահումով խաղերի կազմակերպիչներ և
այլն),

13

3) 2020 թվականի հունվար, փետրվար
և մարտ ամիսների ընթացքում միջին
ամսական աշխատավարձի չափը չի
գերազանցել 500.000 դրամը,

Աղյուսակ 2. Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր.
Միջոցառման
համարը
«1-ին»

Որոշման
համարը

Նպատակը

Թիրախը

Շահառուները

Օժանդակության ձևը

26.03.2020թ.
N 355-Լ

Օժանդակել
ՀՀ
առանձին
տնտեսվարողներին՝
կորոնավիրուսի
տարածման հետևանքով վերջիններիս մոտ
կանխատեսվող ընթացիկ իրացվելիության
հետ կապված ռիսկերը մեղմելու համար:
Օժանդակել
ՀՀ
գյուղատնտեսության
ոլորտում
գործունեություն
ծավալող
առանձին
տնտեսավարողներին՝
կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով
վերջիններիս մոտ կանխատեսվող ընթացիկ
իրացվելիության հետ կապված ռիսկերը
մեղմելու համար:

Հենց
ծախսի
նպատակով
է
որոշվում

Ռեզիդենտ տնտեսվարող,
որն
ունի
բարվոք
վարկային և հարկային
պատմություն:

Համաֆինանսավորում,
վերաֆինանսավորում,
սուբսիդավորում:

Գյուղատնտեսությ
ան ոլորտ

Ոլորտի
ռեզիդենտ
տնտեսվարող և անհատ, որն
ունի բարվոք վարկային և
հարկային
պատմություն,
ինչպես
նաև
գյուղ.կոոպերատիվներ:

Տոկոսադրույքների
սուբսիդավորում,
իսկ
կոոպերատիվների
դեպքում
նաև
համաֆինանսավորում
(այդ թվում՝ լիզինգի):

«2-րդ»

26.03.2020թ.
N 356-Լ

«3-րդ»

26.03.2020թ.
N 357-Լ

Օժանդակել
ՀՀ
փոքր
և
միջին
ձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսացող,
սույն միջոցառմամբ սահմանված չափանիշներին
համապատասխանող
տնտեսավարողներին՝
կորոնավիրուսի
տարածման
հետևանքով
վերջիններիս մոտ կանխատեսվող ընթացիկ
իրացվելիության հետ կապված ռիսկերը մեղմելու
նպատակով:

ՓՄՁ-ներ

Ռեզիդենտ տնտեսվարող,
որն
ունի
բարվոք
վարկային և հարկային
պատմություն:

Վարկերի
տրամադրում՝
շրաջանառության
չափից
կախված առավելագույնը 50մլն
ՀՀ դրամ:

«5-րդ»

26.03.2020թ.
N 359-Լ

Արդյունավետ
աշխատատեղերի
պահպանման
աջակցություն

2-ից
50
աշխատակից
ունեցող
ռեզիդենտ
տնտեսվարող:

Միանվագ դրամաշնորհ, ամեն
5-րդ
աշխատողի
աշխատավարձի
չափով:
Նախատեսվում է 12.000-ից
ավել
տնտեսվարողների
համար:

«10-րդ»

9.04.2020թ.
N 500-Լ

Օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման
հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության
առանձին
տնտեսավարողների
մոտ
առաջացած դժվարությունների հետևանքով
արդյունավետ
աշխատատեղերի
պահպանությանը:
Միանվագ դրամաշնորհի տրամադրման
միջոցով
օժանդակել
կորոնավիրուսի

Աջակցություն
միկրոձեռնարկատ

Միկրոձեռնարկատիրությ
ան սուբյեկտ հանդիսացող

Միանվագ
թվականի

աջակցություն 2020
առաջին եռամսյակի
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տարածման
հետևանքով
Հանրապետության
միկրոձեռնարկատիրության
հանդիսացող
տնտեսավարողներին:

Հայաստանի

իրություններին

տնտեսվարողներ:

ընթացքում
մատակարարված
ապրանքների,
մատուցված
ծառայությունների և կատարված
աշխատանքների
իրացման
շրջանառության
10
տոկոսի
չափով, բայց ոչ ավելի, քան
նվազագույն
աշխատավարձի
կրկնապատիկի չափով:

սուբյեկտ
առանձին

«17-րդ»

7.05.2020թ.
N 714-Լ

Կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով ՀՀ
բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի առանձին
տնտեսվարողների
մոտ
առաջացած
դժվարությունների հետևանքով արդյունավետ
աշխատատեղերի պահպանությանն օժանդակելն
է, ինչպես նաև ոլորտում նորարարական
գաղափարների
իրագործմանը
և
առևտրայնացմանը խթանելը:

Բարձր
տեխնոլոգիաների
ոլորտ

Տնտեսվարողներ,
ովքեր
համապատասխանում են
«Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտի
պետական աջակցության
մասին»
ՀՀ
օրենքում
նշված չափանիշներին:

Միանվագ
դրամաշնորհ
մրցույթի
արդյունքներով
հաղթող տնտեսվարողներին:

«18-րդ»

12.05.2020թ.
N 726-Լ

Օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման
հետևանքով ՀՀ առանձին տնտեսվարողների
մոտ
առաջացած
դժվարությունների
հետևանքով արդյունավետ աշխատատեղերի
պահպանությանը:

Արդյունավետ
աշխատատեղերի
պահպանման
աջակցություն

2020 թվականի փետրվարի 1ից մինչև 2020 թվականի
ապրիլի
30-ն
ընկած
ժամանակահատվածում
անընդհատ
2-ից
100
աշխատակից
ունեցող
ռեզիդենտ տնտեսվարող:

Միանվագ դրամաշնորհ:

«19-րդ»

27.05.2020թ.
N 854-Լ

Օժանդակել Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիներին
և
առանձին
տնտեսվարողներին
հաղթահարել
կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների
ազդեցությունը
մրցունակ
գործարար
ծրագրեր իրագործելու եղանակով:

Աջակցություն
մրցունակ
գործարար
ծրագրերի
իրագործման՝ «զրոյից»
բիզնես
ստեղծելու
ձգտում
ունեցող
շահառուների
ձեռնարկատիրական
գաղափարների
իրագործմանը
և
շահառուների
գործարար
ծրագրերի
նորարարական
զարգացմանը
նպաստելու միջոցով

ՀՀ տարածքում գրանցված
կազմակերպություն կամ
անհատ ձեռնարկատեր:

Արտոնյալ
նպատակով
տրամադրում:

«21-րդ»

15.06.2020թ.
N 963-Լ

Օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման
հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության
առանձին
տնտեսվարողների
մոտ

Արդյունավետ
աշխատատեղերի
պահպանման

2020 թվականի մարտի 1ից մինչև 2020 թվականի
մայիսի
31-ն
ընկած

Միանվագ դրամաշնորհ, ամեն
5-րդ
աշխատողի
աշխատավարձի չափով:

վարկավորման
երաշխիքների

15

«23-րդ»

13.08.2020թ.

«24-րդ»

13.08.2020թ.

առաջացած դժվարությունների հետևանքով
արդյունավետ
աշխատատեղերի
պահպանությանը:
Oժանդակել կորոնավիրուսի տարածման
հետևանքով զբոսաշրջությանն ուղղակիորեն
առնչվող
առանձին
ոլորտներում
ՀՀ
տնտեսվարողների
մոտ
առաջացած
դժվարությունների հետեւանքով ստեղծված
իրավիճակում
գործունեության
շարունակականությանը և աշխատատեղերի
պահպանմանը:

աջակցություն

Օժանդակել ՀՀ 2020թ. գյուղատնտեսական
հումքի, այդ թվում՝ խաղողի վերամշակմամբ
զբաղվող
տնտեսվարող սուբյեկտներին՝
կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով
վերջիններիս
մոտ
պատրաստի
արտադրանքի ընթացիկ իրացվելիության
հետ կապված ռիսկերը մեղմելու և խաղողի
գնումների համար անհրաժեշտ լրացուցիչ
ֆինանսական միջոցների ներգրավմանը:

Տնտեսվարող
սուբյեկտների
համար
ստեղծել
ֆինանսական
միջոցների
ժամանակավոր
հասանելիության
հնարավորություն՝
պահանջարկի
փոփոխվող
պայմաններին
արձագանքելու,
արտաքին
մարտահրավերնե
րին դիմակայելու և
բնականոն
գործունեությունը
շարունակելու

Զբոսաշրջությանն
ուղղակիորեն առնչվող
առանձին ոլորտներում
ՀՀ տնտեսվարողներին
օժանդակության
տրամադրումն
է՝
վերջիններիս
մոտ
առաջացած
ֆինանսական
խնդիրները
մեղմելու,
նրանց գործունեության
շարունակականություն
ն ապահովելու և առկա
աշխատատեղերը
պահպանելու համար

ժամանակահատվածում 2ից 100 վարձու աշխատող
ունեցող տնտեսվարող:
ՀՀ տարածքում պետական
գրանցում
ստացած՝
միկրոձեռնարկատիրությ
ան
սուբյեկտ
չհանդիսացող
այն
իրավաբանական անձինք
կամ հաշվառված անհատ
ձեռնարկատերերը, որոնք
ստեղծվել են մինչև 2020
թվականի մարտի 31-ը և
բավարարում են բոլոր
չափանիշներին:

Խաղողի
մթերումներ
և/կամ գյուղատնտեսական
հումքի
վերամշակում
իրականացնող
տնտեսվարող
սուբյեկտներ:

2020թ. հուլիսից մինչև 2021թ.
մարտ
ամիսը
ներառյալ
տրամադրվում
է
դրամաշնորհներ
(յուրաքանչյուր ամիս)։
Որոշմամբ սահմանվել է նաև
ամսական դրամաշնորհի չափի
հաշվարկման
երեք
սկզբունքները:
Միջոցառման
ֆինանսավորման համար ՀՀ
պետական
բյուջեից
կտարամդրվի՝ 2020թ. շուրջ 3.3
մլրդ ՀՀ դրամ, իսկ 2021թ.՝ 2.7
մլրդ ՀՀ դրամ:
1.
Նպատակային
վարկերի
տրամադրում:
2.
Լիզինգի
պետական
աջակցության ծրագրի պայմաններին
համապատասխան
լիզինգի
տրամադրում:
3.
Հստակեցվում
է
տնտեսավարողների
կողմից ձեռք
բերվող
ագրոպարենային
ոլորտի
սարքավորումների
լիզինգի
տրամադրման
ամսաթիվը,
որը
համարվում է լիզինգի պայմանագրի
կնքման օրը:
4.
2019թ.
տրամադրված
վարկերի մայր գումարի մարման
համար
սահմանված
12
ամիս
ժամկետների երկարաձգում մինչև 15
ամիս ժամկետով:
5.
2020թ. սեպտեմբերի 1-ից
մինչև դեկտեմբերի 31-ը դասակարգչի
220820
ծածկագրին
դասվող
ապրանքների (կոնյակի սպիրտ և
շշալցված կոնյակ) 100 հազար (100
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համար։

տոկոսանոց սպիրտի հաշվարկով)
լիտրը գերազանցող չափով իրացում,
այդ թվում՝ արտահանում ունեցող
տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից
վճարված «Պետական տուրքի մասին»
ՀՀ օրենքով սահմանված լրացուցիչ 100
դրամ և/կամ 25 դրամ պետական
տուրքի գումարի չափով տնտեսվարող
սուբյեկտին
տրամադրվում
է
աջակցություն:

6.

Օժանդակության
գործիքի
շրջանակներում
սահմանվում
են
խաղողի
մթերումների
փաստաթղթավորման
և
վերահսկողության
լրացուցիչ
մեխանիզմներ,
ըստ
որոնց
տնտեսվարողներն ապահովում են
մթերման
գործընթացի
թափանցիկությունը:

17

ԳԼՈՒԽ II.
Աշխատանքի ոլորտում վարչարարության պատրաստվածությունը`
դիմակայելու ճգնաժամին և ձեռնարկված միջոցների ապահովումն ու
ազդեցությունը
Համաճարակի տարածման կանխարգելման և հետևանքների մեղմման ուղղությամբ ՀՀ
կառավարությունը նախաձեռնել է մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ և լրացումներ,
մասնավորապես՝ ՀՀ աշխատանքային օրենգրքում և «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի
մասին» ՀՀ օրենքում, ինչպես նաև մշակվել և ընդունվել են ՀՀ կառավարության և պարետի
որոշումներ, որոնցով սահմանվել են արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով պայմանավորված՝
տնտեսության տարբեր ոլորտներում աշխատանքի կազմակերպման և անվտանգության
կանոնները:
«ՀՀ աշխատանքային օրենգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ թիվ
ՀՕ-236-Ն օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք) ընդունվել է ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.04.2020թ. և ուժի
մեջ է մտել պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից՝ 08.05.2020թ., իսկ առանձին
հոդվածների համար սահմանվել են գործողության այլ ժամկետներ: Մասնավորապես.
1) Օրենքի 1-ին հոդվածի համար սահմանվել է, որ ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և գործում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը: Օրենքի
սույն հոդվածը վերաբերվում է տարերային աղետների, տեխնոլոգիական վթարների,
համաճարակների, դժբախտ պատահարների, հրդեհների և արտակարգ բնույթ կրող այլ
դեպքերի կանխարգելման կամ դրանց հետևանքների վերացման ժամանակահատվածում
աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացմանը:
Այսպիսով, օրենքի ուժով ոլորտի լիազորված տեսչական մարմնին տրվել է լիազորություն՝
գրավոր դիմումի առկայության դեպքում, իրականացնել պետական վերահսկողություն
գործատուների կողմից աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի նորմեր
պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, կոլեկտիվ և աշխատանքային
պայմանագրերի պահանջների կատարման նկատմամբ, ինչպես նաև՝ օրենքով նախատեսված
դեպքերում կիրառելով պատասխանատվության միջոցներ:
Միաժամանակ անհրաժեշտ է նկատել, որ ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական
մարմնի (այսուհետ՝ տեսչական մարմին) կանոնադրությունը հաստատվել է ՀՀ վարչապետի 11
հունիսի 2018թ. N 755-Լ որոշմամբ, որում 2020թ. հուլիսի 3-ին ՀՀ վարչապետի N 768-Լ որոշմամբ
կատարվել է փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց արդյունքում տեսչական մարմնին տրվել
է վերահսկողական լիազորություններ՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային
իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, կոլեկտիվ և
աշխատանքային պայմանագրերի պահանջների պահպանման նպատակով:
Վերոգրյալով պայմանավորված առկա է Օրենքում և տեսչական մարմնի կանոնադրությունում
կատարված փոփոխությունների ժամանակագրական անհամապատասխանություն, քանի որ
վերահսկողական գործառույթները Օրենքով նախատեսվել են 08.05.2020թ., իսկ տեսչական
մարմնի կանոնադրությունում՝ 03.07.2020թ.:
2) Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետն ուժի մեջ է մտել պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից և տարածվում է 2020 թվականի մարտի 16-ից հետո ծագած
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հարաբերությունների վրա: Հետադարձ այս ժամկետի սահմանմամբ հնարավորություն է
ստեղծվել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ սահմանվելու օրվանից՝ ոչ աշխատողի
մեղքով պարապուրդի ժամանակ, աշխատողին վճարել աշխատավարձ (մինչև 100%), որը չի
կարող պակաս լինել աշխատողի միջին ժամային աշխատավարձի առնվազն երկու երրորդից:
3) Օրենքի մյուս հոդվածները ուժի մեջ են մտել պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից (08.05.2020թ.), այն դեպքում՝ երբ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ սահմանվել
է 56 օր առաջ (16.03.2020թ.): Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի հայտարարումից հետո
մոտ երկու ամիս բազմաթիվ գործատուներ ու աշխատողներ չեն կարողացել առաջնորդվել
աշխատանքային օրենսդրության նոր կարգավորումներով, ինչի պատճառով փակվել են
աշխատատեղեր և շատ աշխատողներ զրկվել են իրենց եկամուտներից: Անհրաժեշտ է նշել
նաև, որ ՀՀ-ում 01.01.2014թ. գործում է «Զբաղվածության մասին» նոր օրենք, որի ուժի մեջ
մտնելուց
հետո
դադարեցվել է
գործազրկության նպաստի
տրամադրումը
(ՀՀ
Սահմանադրության 83-րդ հոդվածով նախատեսված է նաև, որ յուրաքանչյուր ոք ունի
գործազրկության, աշխատանքը կորցնելու և այլ դեպքերում սոցիալական ապահովության
իրավունք):
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի մեջ կատարված մյուս լրացումները և փոփոխությունները
վերաբերվում են՝
1) Աշխատանքի էական պայմանների ժամանակավոր փոփոխման, հեռավար եղանակով
աշխատանքային պարտականությունների ժամանակավոր կատարման, ոչ աշխատողի մեղքով
պարապուրդի ժամանակ վճարման և աշխատանքի վարձատրության հատուկ դեպքերին,
2) գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու արգելքին,
3) արտաժամյա աշխատաժամանակի տևողության և աշխատանքային կարգապահության
խախտումներին:
ՀՀ Ազգային Ժողովը 31.03.2020թ. ընդունեց «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին»
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին թիվ ՀՕ-160-Ն օրենքը, որով ներդրվեցին անձնական
տվյալների պաշտպանության, մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության,
հաղորդակցության ազատության և գաղտնիության իրավունքի սահմանափակումներ:
Արտակարգ դրության պայմաններում ՀՀ կառավարությունը ընդունել է կորոնավիրուսի
սոցիալական և տնտեսական հետևանքների չեզոքացման վերոնշյալ ծրագրերը և դրանց
իրականացման կարգերը։
2020թ. մարտի 31-ին ՀՀ պարետի «ՀՀ ողջ տարածքում անձանց ազատ տեղաշարժի իրավունքի
նկատմամբ ժամանակավոր սահմանափակումների վերաբերյալ» թիվ 27 որոշման հավելված 3-ով
սահմանվել են կազմակերպություններում նոր տեսակի կորոնավիրուսային հիվանդության
տարածումը կանխելուն ուղղված կանոնները: ՀՀ պարետի սույն որոշումն ուժը կորցրած է
ճանաչվել 03.02.2020թ. ՀՀ պարետի թիվ 63 որոշմամբ:
2020թ. մայիսի 3-ին ՀՀ պարետի «ՀՀ ողջ տարածքում կիրառվող ժամանակավոր
սահմանափակումների վերաբերյալ» թիվ 63 որոշմամբ հաստատվել են անվտանգության
կանոնների վերաբերյալ 19 հավելվածներ3 (Աղյուսակ 3 ):
Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ ՀՀ պարետի 03.05.2020թ. թիվ 63 որոշումը շուրջ տասն անգամ
փոփոխվել է, որոնց ժամանակ փոփոխվել են նաև որոշման հավելվածները:

3

ՀՀ պարետի 03.06.2020թ. թիվ 110-Ն որոշմամբ ՀՀ պարետի՝ 2020 թվականի մայիսի 3-ի N 63 որոշումը
շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, որի արդյունքում հաստատվել են 19 հավելվածները:
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Աղյուսակ 3. ՀՀ պարետի 3.05.2020թ. թիվ 63 որոշման հավելվածներ.
Հավել
ված
1

2

Անվանումը

Սահմանափակում / կանոններ

Նշումներ

ՀՀ ողջ տարածքում
տնտեսական
գործունեության
տեսակների նկատմամբ
կիրառվող
ժամանակավոր
սահմանափակումներ

ՀՀ-ում սահմանափակվել են 17 տնտեսական գործունեության տեսակներ, որոնք
ընդգրկված են դասակարգչի4՝
(I)-կացություն և հանրային սնունդ, (J)տեղեկատվություն և կապ, (N)-վարչարարական և օժանդակ գործունեություն, (P)կրթություն, (R)-մշակույթ, զվարճություններ, հանգիստ և (S)-սպասարկման այլ
ծառայություններ բաժիններում:

Որոշմամբ
սահմանվել
է,
որ
սահմանափակված
ոլորտներում
հնարավոր է նաև գործունեություն
իրականացնել հեռավար, առցանց
եղանակով կամ առաքման միջոցով:
Այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ է
նկատել,
որ
սահմանափակված
ոլորտների գերակշռող ճյուղերում
(օրինակ՝
հյուրանոցներ
և
համանման
բնակատեղերի տրամադրման
ծառայություններ,
բարերի
և
խմիչքների մատուցման
համանման կետերի
ծառայություններ և այլն) հնարավոր
չէ հեռավար եղանակով մատուցել
ծառայություններ և հետևաբար,
վերջիներս
ստիպված
են
դադարեցնել
իրենց
գործունեությունը:

Աշխատանքի
կազմակերպման
կանոններ պետական
կառավարման
և
տեղական
ինքնակառավարման
մարմիններում
(այսուհետ՝
մարմիններ)

1. Ընդհանուր կանոններով սահմանվել են, որ հնարավոր բոլոր դեպքերում մարմինների
գործունեությունը իրականացնել հեռավար/ առցանց եղանակով, իսկ ծառայությունները
հնարավորինս մատուցել էլեկտրոնային եղանակով և
զուգահեռաբար իրականացնել
հանրային իրազեկման արշավներ:
Մարմինների ղեկավարները սահմանում են այն աշխատակիցների ցանկը, որոնց աշխատանքը
հնարավոր է կազմակերպել հեռավար եղանակով և ապահովում են՝
1. ցանկում ընդգրկված աշխատակիցների աշխատանքի իրականացումը տնից,
2. մարմնի գրասենյակային տարածքներում որոշման Հավելված N 4-ով սահմանված`
անվտանգության կանոնների պահանջների կատարումը, այդ թվում՝ վարչական շենքերում
գտնվելու ընթացքում բոլոր աշխատակիցներին դիմակներով և ախտահանիչ նյութերով,
3. աշխատողների
շրջանում
անվտանգ
վարվելականոնների
և
սանիտարահամաճարակային անվտանգության նորմերի վերաբերյալ պատշաճ իրազեկումը:

Կարգով սահմանվել է, որ առողջ
և անվտանգ աշխատանքային
պայմանների
ապահովման
պարտականությունները ամբողջ
ծավալով
կրում
են
գործատուները,
իսկ
հաճախորդներին արգելվել է
առանց դիմակների մուտք գործել
սպասարկման գրասենյակներ,
ինչը որոշակի (ֆինանսական,

4

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչը հաստատելու մասին»
(ՏԳՏԴ) N 874-Ն հրաման
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Անվտանգության
կանոններ
փակ
արտադրական
տարածքում
տնտեսական
գործունեություն
ծավալելու ընթացքում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

2. Մարմինների սպասարկման գրասենյակներում քաղաքացիների սպասարկման կանոններով
սահմանվել են, որ աշխատակիցները հնարավոր նվազագույն ներգրավվածություն և շփում
ունենան քաղաքացիների հետ, իսկ ընդունելության դեպքերում՝ եթե հնարավոր է, ապա
նախնական էլեկտրոնային կամ հեռախոսային հերթագրում իրականացնել:
Կանոններով սահմանվել են նաև, որ կենսաթոշակային տարիքի անձինք սպասարկվում են
առանձին, իսկ մարդկանց կուտակումները բացառելու համար իրականացվում են մարդկանց
հոսքի կառավարմանն ուղղված միջոցառումներ (սոցիալական հեռավորության պահպանում,
հերթերի կառավարում տարածքի արտաքին հատվածում և այլն):
Միաժամանակ
սահմանվել
են,
տարբեր
տարածքների
համար
սոցիալական
հեռավորությունների չափսերը և գծանշումների հեռավորությունները, ինչպես նաև վճարման
տերմինալների օրական ախտահանման նվազագույն քանակությունը (4 անգամ):
Այս հավելվածում կանոնները ներկայացված են չորս բաժիններով, մասնավորապես.
1. Աշխատանքների ընդհանուր կազմակերպում- Այս բաժնում ներկայացված են կանոններ,
որոնք վերաբերվում են մարդկային կուտակումներին, ներգնա և արտագնա գործուղումներին,
աշխատողներին աշխատավայր և հետադարձ անվտանգ տեղափոխումներին, հերթափոխային
աշխատանքին, կորոնավիրուսի ծանր հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի
աշխատողներին:
Բաժնում ներկայացված է նաև կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման
նպատակով միջոցառումների պատասխանատուի նշանակման պահանջը և վերջինիս
գործողությունների շրջանակը, որոնք վերաբերվում են կանոնների պահպանման նկատմամբ
հսկողության իրականացմանը, կանոնների պահպանման համար անհրաժեշտ պարագաների,
նյութերի ու իրազեկման ապահովմանը, ինչպես նաև գրանցումների վարմանը:
2. Փակ արտադրական տարածքի կազմակերպում- Այս բաժնում ներկայացված են կանոններ,
որոնք վերաբերվում են արտադրամասերում ախտահանիչներով տարողությունների,
անձեռոցիկների և փակվող աղբարկղերի առկայության պահանջներին, ինչպես նաև
արտադրամասերում ձեռքերի լվացման հնարավորությունների, հանդերձապահարանների,
սոցիալական հեռավորության պահպանման, տարածքի բնական օդափոխության և տարածքի
ախտահանման գործընթացների ապահովմանը:
Բաժնում ներկայացված են նաև հերթափոխային աշխատանքի դեպքում՝ հերթափոխի
ավարտին, պարտադիր իրականացվող գործողությունների շրջանակներին (տարածքների
օդափոխություն, մակերեսների խոնավ մաքրում և այլն):
3. Անձնակազմի համար կանոններ- Բաժնում ներկայացվում են անձնակազմի համար
նախատեսված կանոններ, որոնցով ապահովվում, արգելվում կամ բացառվում են որոշակի
գործողություններ (ապահովել աշխատողների օրական երկու անգամ ջերմաչափումը, արգելել
սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով աշխատողների աշխատանքի վայր մուտքը,
բացառել տարբեր հերթափոխների աշխատողների միջև շփումը և այլն):
4. Մատակարարների, առաքիչների, վերանորոգող բանվորների, ճարտարագետների և այլ
այցելուների համար կանոններ- Այս խմբի համար նախատեսված կանոնները վերաբերվում են
այցելուի ջերմաչափման գործընթացին, սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով
այցելուների մուտքի արգելքին, սոցիալական հեռավորության պահմանման և այցելուների
աշխատանքի համար առանձին տարածքի ապահովմանը:

առողջական
և
այլն)
դժվարություններ է առաջացնում
քաղաքացիների մոտ:

3-րդ հավելվածում նույնպես
սահմանվել է, որ առողջ և
անվտանգ
աշխատանքային
պայմանների
ապահովման
պարտականությունները ամբողջ
ծավալով
կրում
են
գործատուները:
Անհրաժեշտ է նկատել, որ որոշ
կանոնների համար սահմանվել
են նաև չափորոշիչներ: Այդ
չափորոչիշներում
կան
այնպիսիները
(բազմամարդ,
մարդկային
կուտակումներ),
որոնց համար անհրաժեշտ են
սահմանել
լրացուցիչ
ցուցանիշներ
կամ
չափելի
դարձնել դրանք:
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Անվտանգության
կանոններ
գրասենյակային
պայմաններում
տնտեսական
գործունեության
ծավալելու ընթացքում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

5

Անվտանգության
կանոններ
շինարարական
հրապարակներում
աշխատանքների
կազմակերպման
ընթացքում
կորոնավիրուսային

Այս հավելվածում կանոնները նույնպես ներկայացված են չորս բաժիններով, մասնավորապես.
1. Աշխատանքների ընդհանուր կազմակերպում- Բաժնում ներկայացված կանոնները
վերաբերվում
են
իրազեկման
գործընթացներին,
առցանց/հեռավար
եղանակով
աշխատանքների կազմակերպման հարցերին, աշխատանքի վարձատրության չափերին,
մարդկային կուտակումներին, ներգնա և արտագնա գործուղումներին, կորոնավիրուսի ծանր
հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին:
Բաժնում ներկայացված է նաև կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման
նպատակով միջոցառումների պատասխանատուի նշանակման պահանջը և վեջինիս
գործողությունների շրջանակը, որոնք վերաբերվում են կանոնների պահպանման նկատմամբ
հսկողության իրականացմանը, կանոնների պահպանման համար անհրաժեշտ պարագաների,
նյութերի ու իրազեկման ապահովմանը, ինչպես նաև գրանցումների վարմանը:
2. Գրասենյակային տարածքի կազմակերպման կանոններ- Բաժնի կանոնները վերաբերվում են
արտադրամասերում ախտահանիչներով տարողությունների, անձեռոցիկների և փակվող
աղբարկղերի առկայության պահանջներին, ինչպես նաև արտադրամասերում ձեռքերի
լվացման
հնարավորությունների,
սոցիալական
հեռավորության
պահպանման,
աշխատատեղերը բաժանող միջնորմների, տարածքի բնական օդափոխության և տարածքի ու
գույքի/սարքավորումների ախտահանման գործընթացների ապահովմանը:
Բաժնում առկա են կանոններ հերթափոխային ռեժիմով աշխատող կազմակերպությունների
համար: Այդ կանոները վերաբերվում են յուրաքանչյուր հերթափոխի ավարտին պարտադիր
կատարվող գործողություններին (օդափոխություն, մակերեսների խոնավ մաքրում և այլն):
3. Անձնակազմի համար կանոններ- Բաժնում ներկայացվում են անձնակազմի համար
նախատեսված կանոններ, որոնցով ապահովվում, արգելվում կամ բացառվում են որոշակի
գործողություններ (ապահովել աշխատողների օրական երկու անգամ ջերմաչափումը, արգելել
սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով աշխատողների աշխատանքի վայր մուտքը,
բացառել տարբեր հերթափոխների աշխատողների միջև շփումը և այլն):
Բաժնում ներկայացված է նաև, որ գործատուները պետք է աշխատողներին ապահովեն
անհատական պաշտպանիչ միջոցներով և ձևավորեն պաշտպանիչ միջոցների առնվազն մեկ
շաբաթվա պահուստային պաշարներ:
4. Այցելուների համար կանոններ- Նախատեսված կանոնները վերաբերվում են այցելուի
պարտադիր դիմակ կրելու պահանջին, ջերմաչափման գործընթացին, սուր շնչառական
վարակների ախտանշաններով այցելուների մուտքի արգելքին, սոցիալական հեռավորության
պահմանման և այցելուների աշխատանքի համար առանձին տարածքի ապահովմանը:
Այս հավելվածում կանոնները ներկայացված են երեք բաժիններով, մասնավորապես.
1. Աշխատանքների ընդհանուր կազմակերպում- Ինչպես որոշման 2-4 հավելվածներում՝ այնպես
էլ սույն հավելվածում ներկայացված է կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման
կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատուի նշանակման պահանջը:
Բաժնում ներկայացված որոշ կանոնները վերաբերվում են կորոնավիրուսի ծանր
հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին, շինարարական տարածքի
մուտքի/ելքի մոտ անձանց կուտակումներին, կողմնակի անձանց մուտքի արգելքին,
աշխատանքի ժամանակացույցում նախատեսվող գործողություններին,
հանդիպումքննարկումների կազմակերպման հարցերին, հերթափոխային աշխատանքի կազմակերպման

Յուրաքանչյուր
աշխատողի
առողջ
և
անվտանգ
աշխատանքային
պայմաններ
ունենալու
սահմանադրական
իրավունքի ապահովման համար
պարտականությունները ամբողջ
ծավալով
կրում
են
գործատուները։ Նշենք նաև, որ
համաձայն ՀՀ աշխատանքային
օրենսգրքի 217-րդ հոդվածի՝
գործատուները
մշտապես
պարտավոր
են
ապահովել
անվտանգ
և
առողջության
համար
անվնաս
աշխատանքային պայմաններ:
Այս հավելվածում նույնպես որոշ
կանոնների համար սահմանվել
են չափորոշիչներ, որոնցից կան
այնպիսիները
(բազմամարդ,
օպտիմալ
քանակի
աշխատողներ,
մարդկային
կուտակումներ), որոնց համար
անհրաժեշտ
են
սահմանել
լրացուցիչ ցուցանիշներ կամ
չափելի դարձնել դրանք:

5-րդ հավելվածում նույնպես
սահմանված է, որ առողջ և
անվտանգ
աշխատանքային
պայմանների
ապահովման
պարտականությունները ամբողջ
ծավալով
կրում
են
գործատուները:
Հավելվածում որոշ կանոնների
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հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

6

Անվտանգության
կանոններ
առևտրի
իրականացման
վայրերում, մեծածախ և
մանրածախ
առևտրի
օբյեկտներում,
ծառայությունների
ոլորտում
հաճախորդների
սպասարկման
օբյեկտներում
կորոնավիրուսային
հիվանդության

հնարավորություններին, խմբային աշխատանքի կատարման գործընթացներին, հաստատված
ձևաչափերում գրառումների իրականացումներին և աշխատողների միջև շփումներին:
Բաժնում ներկայացված մյուս կանոնները վերաբերվում են շինարարական հրապարակի
տարածքում ախտահանիչներով տարողությունների, անձեռոցիկների և փակվող աղբարկղերի
առկայության պահանջներին, ինչպես նաև ձեռքերի լվացման հնարավորություններին,
սոցիալական հեռավորության պահպանման հարցերին, առաքման առանձնացված գոտիներին
և առաքիչների համար սահմանված պահանջներին:
2. Աշխատողների համար կանոններ- Բաժնում ներկայացվում են աշխատողների համար
նախատեսված կանոններ, որոնցով ապահովվում, արգելվում կամ բացառվում են որոշակի
գործողություններ (ապահովել աշխատողների օրական երկու անգամ ջերմաչափումը, բացառել
սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով աշխատողների աշխատանքի վայր մուտքը,
արգելել աշխատանքի ավարտից հետո աշխատողների խմբային հավաքը և այլն):
Բաժնում ներկայացված են նաև այլ կանոնները, որոնք վերաբերվում են շինարարական
հրապարակում աշխատողների պարտադիր դիմակ կրելուն, տաք ջրով և օճառով լվացվելու և
ձեռքերի ախտահանման հնարավորությամբ տարածքի առանձնացմանը, սոցիալական
հեռավորության պահպանմանը, ընդմիջումներին սնվելու համար օգտագործվող բացօթյա
տարածքների հատկացմանը, որոշ սարքավորումների (սուրճի մեքենա և այլն) օգտագործման
սահամափակումներին և շինարարական հրապարակի տարբեր գոտիներում աշխատողների
առավելագույն թույլատրելի քանակին:
3. Բնակեցված վայրերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը- Այս բաժնում
ներկայացված կանոնները վերաբերվում են բնակիչների հետ աշխատողների շփման հարցերին,
ձեռքերի, գործիքների, սարքավորումների և տարածքի ախտահանման գործընթացներին:
Բաժնում ներկայացված են նաև աշխատանքների իրականացման առանձնահատուկ
պահանջներ՝ այն դեպքում, եթե աշխատանքները իրականացվում են այն բնակելի
տարածքներում, որտեղ գրանցվել է կորոնավիրուսային վարակ կամ կան մեկուսացման
ռեժիմում գտնվող բնակիչներ:
Այս հավելվածում կանոնները նույնպես ներկայացված են չորս բաժիններով, մասնավորապես.
1. Ընդհանուր կանոններ- Բաժնում ներկայացված կանոնները վերաբերվում են կորոնավիրուսի
ծանր հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատողների աշխատանքի
կազմակերպման, ինչպես նաև սանիտարահամաճարակային անվտանգության նորմերի
իրազեկման հարցերին:
2. Տարածքի ախտահանումը- Ախտահանման պահանջը սահմանված է բոլոր տարածքների
(հատակ, պատեր, կահույք, զուգարաններ և այլն) համար և նախատեսված են ախտահարման
պարբերականությունները: Բաժնում նախատեսված են նաև կանոններ, որոնք վերաբերվում են
տարածքի օդափոխությանը, փակվող աղբարկղների առկայությանը, աղբի հեռացմանը և
ապրանքափոխադրող տրանսպորտային միջոցների սրահի ամենօրյա մաքրմանը:
3. Անձնակազմի համար կանոններ- Բաժնում ներկայացվում են կանոններ, որոնցով
սահմանվում են աշխատողների ջերմաչափման և գրանցամատյանների լրացման
գործընթացները, ձեռքերի լվացման պայմանները,
ախտահանիչների պարտադիր
առկայությունը, ձեռքերի լվացման պարբերականությունը և պարտադիր դիմակ կրելու
պահանջները:

համար
սահմանվել
են
չափորոշիչներ, որոնցից կան
այնպիսինները
(պատշաճ
ժամանակ, ապահովվում են
ախտահանիչներով, թույլատրելի
քանակ և այլն), որոնց համար
անհրաժեշտ
են
սահմանել
լրացուցիչ ցուցանիշներ կամ
դրանք դարձնել չափելի:

Հավելվածում սահմանված է, որ
առևտրի իրականացման վայրերում,
մեծածախ և մանրածախ առևտրի
օբյեկտներում,
ծառայությունների
ոլորտում
հաճախորդների
սպասարկման օբյեկտներում առողջ
և
անվտանգ
պայմանների
ապահովման պարտականությունը
ողջ
ծավալով
կրում
են
ընկերությունները:
Անհրաժեշտ է նկատել, որ այս
հավելվածում
նույնպես
կան
չափորոշիչներ
(պատշաճ
իրազեկում,
մարդկանց
կուտակումներ), որոնք անհրաժեշտ
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(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով
Անվտանգության
կանոններ
հանրային
սննդի
օբյեկտներում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

4. Հաճախորդների սպասարկման կանոններ- Հաճախորդների համար նախատեսված
կանոնները վերաբերվում են պարտադիր դիմակ կրելու պահանջին, մարդկանց
կուտակումների բացառման համար նախատեսված միջոցառումներին, սոցիալական
հեռավորության պահպանման պահանջներին և տարածքի գծանշումներին:

են կամ հստակեցնել և/կամ ներդնել
դրանք չափելի դարձնելու համար
համապատասխան ցուցանիշներ:

Այս հավելվածում կանոնները ներկայացված են վեց բաժիններով, մասնավորապես.
1. Աշխատանքի ընդհանուր կազմակերպման կանոններ- Բաժնում ներկայացված է հանրային
սննդի օբյեկտներում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման
նպատակով միջոցառումների պատասխանատուի նշանակման պահանջը և վեջինիս
գործողությունների շրջանակը, որոնք վերաբերվում են հանրային սննդի կազմակերպման
վայրում ընդհանուր սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանման
նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, գրանցումների վարմանը, կանոնների և հիգիենիկ
նորմերի պահպանման համար անհրաժեշտ պարագաների, նյութերի ու հարմարությունների
ապահովմանը:
Բաժնում սահմանված են նաև այլ կանոններ, որոնք վերաբերվում են կորոնավիրուսի ծանր
հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին և
անվտանգ
վարվելականոնների ու սանիտարահամաճարակային անվտանգության պահանջների
վերաբերյալ իրազեկման գործընթացներին:
2. Հանրային սննդի վայրի մասով կանոններ- Բաժնի կանոնները վերաբերվում են ձեռքերի
լվացման հնարավորությունների և դիմակների պահուստային պաշարների ապահովմանը,
ինչպես նաև ախտահանիչներով տարողությունների, անձեռոցիկների և փակ աղբարկղերի
առկայությանը, աշխատողների սննդի ընդունման համար հատկացվող սենյակի
պահանջներին:
3. Աշխատանքային տարածքի ախտահանումը- Այս բաժնի կանոնները վերաբերվում են
տարածքի
և
բռնակների/բազրիքների
ախտահանման
գործընթացներին
ու
պարբերականությանը, ինչպես նաև բոլոր տիպի շփման մակերեսների խոնավ մշակման և
օդափոխության պահանջներին:
Բաժնի կանոններով սահմանվել են նաև, որ յուրաքանչյուր սեղանին պետք է առկա լինեն
ախտահանիչներ, որոնք սահմանված կարգով գրանցված են և ունեն կիրառման հրահանգներ:
Հանրային սննդի օբյեկտների համար առկա են նաև այլ կանոններ, որոնցով սահմանված են
ախտահանիչ միջոցների պահպանման եղանակը, սրբիչների և հիգիենայի այլ պարագաների
ամենօրյա լվացքի կազմակերպման պահանջները, ինչպես նաև հաճախորդին սպասարկելուց
առաջ իրականացվող սեղանի մակերեսի ախտահանման գործընթացի պահանջները:
4. Սպասքի և խոհանոցային պարագաների ախտահանումը- Այս բաժնում նախատեսված
կանոնները վերաբերվում են մեկանգամյա կամ բազմակի կիրառման սպասքի օգտագործման
կանոններին, այդ թվում՝ սպասքի ձեռքով և ավտոմատ լվացման ու ախտահանման
տեխնոլոգիաներին:
5. Անձնակազմի համար կանոններ- Կանոնները վերաբերվում են աշխատողների
ջերմաչափման և դրա արդյունքների գրանցման, մշտապես դիմակ կրելու պահանջին և
ընդմիջման նպատակով աշխատանքի վայրը լքելու արգելքին:
6. Հաճախորդների սպասարկման կանոններ- Կանոններով սահմանված են հաճախորդների

Սույն հավելվածում սահմանված
է, որ առողջ և անվտանգ
աշխատանքային
պայմաններ
ապահովելու
պարտականությունն
ամբողջ
ծավալով
կրում
են
ընկերությունները և հետևաբար
վերջիներս պետք է ապահովեն
կարգով նախատեսված բոլոր
կետերի
պահանջների
կատարումը։
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Անվտանգության
կանոններ
հյուրանոցներում
համանման
բնակատեղիներում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

և

Անվտանգության
կանոններ բժշկական
օգնություն
և
սպասարկում
իրականացնող
կազմակերպություններ
ում,
ներառյալ՝
առողջության

ջերմաչափման գործընթացները և սոցիալական հեռավորության պահպանման պահանջները,
ինչպես նաև՝ որոշակի արգելքներ (չսպասարկել սուր շնչառական վարակների
ախտանշաններով հաճախորդի և այլն):
Այս հավելվածում կանոնները ներկայացված են երեք բաժիններով, մասնավորապես.
1. Աշխատանքների ընդհանուր կազմակերպման կանոններ - Բաժնում ներկայացված է
հյուրանոցներում և համանման բնակատեղիներում կորոնավիրուսային հիվանդության
տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատուի նշանակման
պահանջը և վերջինիս գործողությունների շրջանակը, որոնք վերաբերվում են հյուրանոցի ողջ
տարածքում ընդհանուր սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների և
հիգիենիկ նորմերի պահպանման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը, գրանցումների
վարմանը և իրազեկման գործընթացներին:
Բաժնում սահմանված այլ կանոնները վերաբերվում են հերթափոխային աշխատանքին,
կորոնավիրուսի ծանր հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին,
ձեռքերի լվացման հնարավորություններին, տարածքում ախտահանիչների առկայության և
աշխատատեղերի կահավորման պահանջներին:
2. Տարածքի ախտահանումը- Սահմանված կանոնները վերաբերվում են տարածքի բնական
օդափոխության
կազմակերպման
գործընթացներին,
ինչպես
նաև՝
տարածքի
և
սարքավորումների ախտահանման գործընթացներին և գրանցամատյանի վարման
պարբերականություններին: Հերթափոխային ռեժիմով աշխատողների համար սահմանված են
կանոններ, որոնք վերաբերվում են յուրաքանչյուր հերթափոխի ավարտին պարտադիր
կատարվող գործողություններին (օդափոխություն, մակերեսների խոնավ մաքրում և այլն):
3. Անձնակազմի համար կանոններ – Այս բաժնում ներկայացվում են աշխատողների համար
նախատեսված կանոններ, որոնցով ապահովվում, արգելվում կամ բացառվում են որոշակի
գործողություններ (ապահովել աշխատողների օրական երկու անգամ ջերմաչափումը, արգելել
սուր շնչառական վարակների ախտանշաններով աշխատողների աշխատանքի վայր մուտքը,
բացառել տարբեր աշխատանքներ իրականացնող աշխատողների միջև շփումը և այլն):
Բաժնում սահմանված են նաև այլ կանոններ, որոնք վերաբերվում են աշխատողների
անհատական պաշտպանիչ միջոցների ապահովմանը և պաշտպանիչ միջոցների առնվազն մեկ
շաբաթվա պահուստային պաշարների ձևավորմանը, ինչպես նաև դիմակ կրելու
պահանջներին, հոսող տաք ջրի և ձեռքերի մշակման մաշկային ախտահանիչների
առկայությանը, սոցիալական հեռավորության պահպանմանը և աշխատակիցների սննդի
ընդունման համար հատկացվող առանձին տարածքներին:
Այս հավելվածում ներկայացված են հինգ բաժիններ, մասնավորապես.
1. Բժշկական կազմակերպությունում վարակի հսկողության կազմակերպական ընդհանուր
միջոցառումներ- Բաժնում առանձնացված են 8 միջոցառումներ, որոնք վերաբերվում են
կորոնավիրուսային հիվանդության վարակի հսկողության պատասխանատու նշանակմանը,
վարակի հսկողության ծրագրի լրամշակմանը և բժշկական նշանակության իրերի մաքրման ու
ախտահանման, ինչպես նաև որոշակի գործողությունների ապահովմանը:
2. Նոր կորոնավիրուսային վարակով (2019-nCoV) պայմանավորված ներհիվանդանոցային
վարակման ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ- Այս բաժնում առանձնացված են 17
միջոցառումներ, որոնք հիմնականում վերաբերվում են իրազեկման աշխատանքներին,

Սույն հավելվածում նույնպես
սահմանված է, որ առողջ և
անվտանգ
աշխատանքային
պայմաններ
ապահովելու
պարտականությունն
ամբողջ
ծավալով
կրում
են
ընկերությունները:
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև
այն
հանգամանքը,
որ
հյուրանոցներում հանրային
սննդի
կազմակերպման
ժամանակ գործում են սույն
որոշման հավելված N 7-ով
սահմանված կանոնները, իսկ
խանութների
գործունեության
ժամանակ՝ հավելված N 6-ով
սահմանված կանոնները:

Հավելվածով
սահմանվել են
համաճարակի
պայմաններում
բժշկական
օգնություն
և
սպասարկում
իրականացնող
կազմակերպություններում
անվտանգության
նվազագույն
կանոնները
և
կորոնավիրուսային
25

առաջնային
պահպանման
և
ստոմատոլոգիական
ծառայություն
մատուցող
կազմակերպություններ
ում,
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
ներհիվանդանոցային
վարակման
կանխարգելման
նպատակով
10

Անվտանգության
կանոններ
մարմնամարզական
օբյեկտների
գործունեության
ոլորտում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

11

Անվտանգության
կանոններ
վարսավիրանոցների և

վարակի
կանխարգելման
ստանդարտ
ընթացակարգերին,
բժշկական
կազմակերպություններում այցելուների կուտակումների բացառումներին և մեկուսարանների
գործունեություններին, ինչպես նաև՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի մի շարք
հրամաններով սահմանված դրույթներին, որոնք նպատակ ունեն նվազեցնել ռիսկերը:
3. Բուժանձնակազմի անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ- Բաժնում ներկայացված են
12 պահանջներ, որոնք հիմնականում վերաբերվում են բուժանձնակազմի անվտանգության
ապահովմանը (պաշտպանիչ միջոցներ, հիգիենա, մեկուսացում և այլն):
4. Շտապ բժշկական օգնության ծառայությունների ոլորտում իրականացվող միջոցառումներՆախատեսված է, որ կասկածելի պացիենտի տեղափոխումից հետո իրականացվում է շտապ
օգնության մեքենայի ախտահանում:
5. Ստոմատոլոգիական
ծառայություն
իրականացնող
կազմակերպություններում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
կանխարգելման
միջոցառումներԱյս
բաժնում
ներկայացված են 17 միջոցառումներ, որոնք հիմնականում վերաբերվում են պացիենտների
այցերի նախնական հերթագրումներին, սանիտարահիգենիկ և պաշտպանիչ միջոցների
կիրառումներին, ինչպես նաև՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի մի շարք հրամաններով
սահմանված պահանջների խստորեն պահպանումներին:
Այս հավելվածում կանոնները ներկայացված են նույնպես երեք բաժիններով, մասնավորապես.
1. Ընդհանուր կանոններ - Ներկայացված է հյուրանոցներում և համանման բնակատեղիներում
կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների
պատասխանատուի նշանակման պահանջը և վեջինիս գործողությունների շրջանակը, որոնք
վերաբերվում են կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողությանը, ախտահանումներին և
գրանցումներին:
Բաժնում սահմանված են նաև այլ դրույթներ, որոնք վերաբերվում են կորոնավիրուսի ծանր
հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին, իրազեկման
գործընթացներին, աշխատակիցների և այցելուների ջերմաչափումներին, տարածքի
ախտահարման գործընթացներին,
մարզասարքերի և
նստարանների
տեղադրման
հեռավորություններին,
ախտահանիչներով
տարաների
առկայություններին
և
մարմնամարզական օբյեկտ մուտք գործելու կանոններին:
2. Տարածքի ախտահանումը- Այս բաժնում ներկայացված են 11 կանոններ, որոնք հիմնականում
վերաբերվում են աշխատանքի ժամանակացույցի մշակմանը, տարածքի ախտահանումների և
օդափոխումների իրականացման
պարբերականությանը, պաշտպանիչ միջոցների
առկայությանը, ինչպես նաև որոշակի սարքավորումների (սուրճի մեքենաներ, միկրոալիքային
վառարանները և այլն) օգտագործման սահմանափակումներին:
3. Հաճախորդների համար կանոններ- Բաժնում ներկայացված կանոնները վերաբերվում են
մարդկային կուտակումների բացառմանը, մարզումների տևողության և մարզվողների միջև
սերտ շփումների սահմանափակումներին, ինչպես նաև մարզումների հերթափոխային
գրաֆիկի սահմանմանը և մարզումների գոտիների առանձնացմանը:
Հավելվածում կանոնները ներկայացված են չորս բաժիններով, մասնավորապես.
1. Աշխատանքի ընդհանուր կազմակերպումը- Բաժնում սահմանված են վարսավիրանոցներում
և
գեղեցկության
սրահներում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
կանխարգելման

հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
ներհիվանդանոցային
վարակման
կանխարգելման
նպատակով
իրականացվող
միջոցառումները։

Որոշման
հավելվածով
սահմանվել է, որ առողջ և
անվտանգ
պայմաններ
ապահովելու
պարտականությունն
ամբողջ
ծավալով
կրում
են
ընկերությունները,
որոնք
ապահովում
են
ՀՀ
առողջապահության նախարարի
2018 թվականի հոկտեմբերի 27-ի
«Մանկապատանեկան
մարզադպրոցների
տեղակայմանը, կառուցվածքին և
շահագործմանը
ներկայացվող
պահանջներ» N 2.1.2. 002-18
սանիտարական
կանոնները
հաստատելու մասին» թիվ 25-Ն
հրամանի
պահանջների
կատարումը:
Հավելվածով
սահմանված
կանոնները
նվազագույնի
է
հասցնում
համաճարակի
26

գեղեցկության
սրահների
այլ
ծառայությունների
կազմակերպման
ընթացքում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

12

Անվտանգության
կանոններ
հանքագործական
արդյունաբերության և
բաց
հանքերի
շահագործման ոլորտի
ընկերություններում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

միջոցառումների պատասխանատուի նշանակման պահանջը և վեջինիս գործողությունների
շրջանակը, որոնք վերաբերվում են կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողությանը,
ախտահանումներին և գրանցումներին:
Բաժնում սահմանված այլ կանոնները վերաբերվում են ախտահանիչ միջոցների և մեկանգամյա
օգտագործման դիմակների պահուստային պաշարների ձևավորմանը, ձեռքերի լվացման
համար պայմանների ստեղծմանը և սննդի ընդունման համար առանձին սենյակի
ապահովմանը:
2. Աշխատանքային տարածքի ախտահանումը- Այս բաժնում ներկայացված են 7 կանոններ,
որոնք հիմնականում վերաբերվում են տարածքի ախտահանումներին և օդափոխումներին,
մաշկային ախտահանիչների պարտադիր առկայությանը, պաշտպանիչ միջոցների
առկայությանը, ինչպես նաև մակերեսների խոնավ մշակմանը (աթոռների թիկնակներ,
էլեկտրական անջատիչներ և այլն) և գործիքների ախտահանմանը: Միաժամանակ խորհուրդ է
տրվում վարակազերծել օդը, իսկ լվացքը ամենօրյա ռեժիմով (սրբիչների և այլն) իրականացնել
մասնագիտացված կազմակերպությունների միջոցով:
3. Անձնակազմի համար կանոններ- Այս բաժնում ներկայացվում են անձնակազմի համար
նախատեսված կանոններ, որոնք վերաբերվում են աշխատողների ջերմաչափման և ձեռքերի
լվացման գործընթացներին, սոցիալական հեռավորության պահպանմանը, անձանց հետ սերտ
շփումներին, աշխատանքային վայրի լքմանը և դիմակ կրելու պահանջներին:
4. Հաճախորդների սպասարկման կանոններ- Կանոններով սահմանված են հաճախորդների
ջերմաչափման գործընթացները և սոցիալական հեռավորության պահպանման պահանջները,
ինչպես նաև՝ որոշակի արգելքներ (սպասարկել սուր շնչառական վարակների
ախտանշաններով հաճախորդի և այլն):
Բաժնում սահմանված են նաև այլ կանոններ, որ վերաբերվում են հեռախոսով կամ առցանց
հերթագրմանը, մարդկանց կուտակումներին և հերթերին, սպասարկման միջև կատարվող
ընդմիջումներին, այլ անձանց մուտքի արգելքին և դիմակ կրելու պահանջներին:
Այս հավելվածում կանոնները ներկայացված են երկու բաժիններով, մասնավորապես.
1. Աշխատանքների ընդհանուր կազմակերպում- Բաժնում սահմանված են 16 կանոններ, որոնք
վերաբերվում են կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով
միջոցառումների պատասխանատուի նշանակմանը, կորոնավիրուսի ծանր հիվանդության
զարգացման
բարձր
ռիսկային
խմբի
աշխատողներին,
ձեռքերի
լվացման
հնարավորություններին, մարդկային կուտակումներին,
միջոցառումներին և անցանց
ժողովներին և աշխատողների տեղափոխմանը աշխատավայր ու վերադարձին:
Բաժնում ներկայացված կանոնները վերաբերվում են նաև հանքի և վարչական շինությունների
տարածքի մուտքի արգելքին,
աշխատանքի ժամանակացույցին, հերթափոխային
աշխատանքին, օճառով լվացվելու և ձեռքերի ախտահանման հնարավորություններին,
շինությունների տարածքում ախտահանիչներով տարողություններին,
ինչպես նաև
աշխատակիցների շփումներին և աշխատանքային գոտիներին:
2. Աշխատողների համար կանոններ- Այս բաժնում ներկայացվում են կանոններ, որոնք
վերաբերվում են աշխատողների ջերմաչափման գործընթացներին, սուր շնչառական
վարակների ախտանշաններով անձանց մուտքի արգելքին, պարտադիր դիմակներ կրելուն,
սոցիալական հեռավորության պահպանման, սնվելու վայրերին և անհատական պաշտպանիչ

տարածումը:
Միաժամանակ՝
պետք
է
նկատել,
որ
համապատասխան
տարածքային
հնարավորությունների
բացակայության
պատճառով
կանոնների
որոշ
կետեր
(օրինակ՝
սննդի
ընդունման
համար հատկացվում է առանձին
սենյակ)
հնարավոր
չէ
ապահովել:

Սույն հավելվածով սահմանված
է, որ առողջ և անվտանգ
աշխատանքային պայմանների
ապահովման
պարտականությունները ամբողջ
ծավալով
կրում
են
գործատուները։ Անհրաժեշտ է
նկատել, որ այս հավելվածում
նույնպես կան
չափորոշիչներ
(քիչ
թվով,
ոչ
հիմնական
աշխատակազմ, առավելագույն
թույլատրելի քանակ և այլն),
որոնք անհրաժեշտ է կամ
հստակեցնել
և/կամ
մշակել
27

միջոցների ապահովմանը, ինչպես նաև ընդհանուր օգտագործման սարքավորումների
օգտագործման սահմանափակումներին:
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Անվտանգության
կանոններ
նախադպրոցական
կրթության
ոլորտի
կազմակերպություններ
ում կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

Այս հավելվածում կանոնները ներկայացված են հինգ բաժիններով, մասնավորապես.
1. Ընդհանուր կանոններ- Բաժնում սահմանված են 10 կանոններ, որոնք վերաբերվում
են կորոնավիրուսի ծանր հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի
աշխատողներին, լրացուցիչ ընդունելություն կազմակերպելուն, սոցիալական
հեռավորության ապահովման և հաստատությունում հիգիենայի կանոնների
կիրառման վերաբերյալ դասընթացներին,
հիգիենայի կանոնների վերաբերյալ
իրազեկման գործընթացներին:
Բաժնում ներկայացված կանոնները վերաբերվում են նաև մարդկային
կուտակումներին, սոցիալական հեռավարության պահպանմանը, բեռնաթափված
խմբերով աշխատանքին, երեխային ուղեկցող անձի մուտքի արգելքին,
հաճախելիության սահմանափակումներին, ինչպես նաև անցանց հավաքների ու
ժողովների անցկացման արգելքին:
2. Տարածքի ախտահանումը- Բաժնի կանոնները վերաբերվում են հաստատության
ամբողջ տարածքի ընդհանուր մաքրման, ախտահանման և օդափոխության
աշխատանքներին, ախտահանիչ նյութերով տարաների և փակվող աղբամանների
առկայությանը, ինչպես նաև առօրյա գործածության որոշակի պարագաների
արգելքներին:
3. Աշխատողների համար կանոններ- Սահմանված երկու կանոնները վերաբերվում են
հաստատության բուժաշխատողի կողմից իրականացվող գործողություններին
(ջերմաչափում, ջերմող աշխատողների մուտքի արգելք և այլն) և աշխատողներին
դիմակներով ապահովմանը:
4. Երեխաների խնամքը- Բաժնում սահմանված են 7 կանոններ, որոնք վերաբերվում
են երեխաների ջերմաչափման գործընթացներին, խմբային միջոցառումների
չեղարկումներին, ձեռքերի լվացման հնարավորություններին, խմբերի վարումներին
(անկողնային սպիտակեղենի լվացում, մահճակալների միմյանցից հեռավորություն և
այլն), սերտ շփումներին, օրակարգի կազմակերպման հարցերին և բացատրական
դասընթացների իրականացումներին:
5. Սննդի կազմակերպումը- Բաժնում սահմանված են 6 կանոններ, որոնք
վերաբերվում են սննդի մատակարարումներին, սեղանների միջև սոցիալական
հեռավորության պահպանմանը, սպասքի և պարագաների տեսակին ու քանակին,
ինչպես նաև սպասքի լվացումներին (առանձին պահանջներ ձեռքով և մեքենայով
լվացումների համար):
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Անվտանգության
կանոններ ցամաքային

Այս հավելվածում կանոնները ներկայացված են երեք աձանձին գլուխներով, որոնցից
յուրաքանչյուրը ներկայացված է իր բաժիններով, մասնավորապես.
ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ԵՎ ՈՉ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ

համապատասխան
թվային
ցուցանիշներ:
Հավելվածով սահմանված է, որ
առողջ և անվտանգ պայմանների
ապահովման
պատասխանատվությունը
ամբողջ ծավալով կրում են
հաստատության տնօրենները և
համապատասխան
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
ղեկավարները:
Անհրաժեշտ է նկատել, որ թեև
սահմանվել
են
նախադպրոցական
հաստատությունների
համար
անվտանգության
կանոններ,
սակայն
կորոնավիրուսային
հիվանդության
դեպքեր
գրանցվեցին
հաստատություններում,
որից
հետո սահմանափակվեց նրանց
գործունեությունը:

Սույն հավելվածով սահմանված
է, որ առողջ և անվտանգ
28

ուղևորատար
տրանսպորտի
գործունեության
ոլորտում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

1. Ընդհանուր կանոններ- Այս բաժնում սահմանված են հինգ կանոններ, որոնք վերաբերվում են
կորոնավիրուսային
հիվանդության
տարածման
կանխարգելման
միջոցառումների
պատասխանատու նշանակման և վերջինիս գործողությունների շրջանակին (հսկողության
իրականացում և գրանցումների վարում), ինչպես նաև կորոնավիրուսի ծանր հիվանդության
զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին, աշխատողներին դիմակներով և այլ
ախտահանիչ միջոցներով ապահովմանը:
Բաժնով սահմանված են նաև այլ կանոններ, որոնք վերաբերվում են տրանսպորտային
միջոցների մուտքի մոտ տեղադրվող ախտահանիչներին, տրանսպորտային միջոցներում
վճարման համար հատուկ արկղերի առկայությանը և աշխատակիցների ու ուղևորների
պատշաճ իրազեկման գործընթացներին:
2. Ավտոկայարանային տարածքների կազմակերպումը- Բաժնում սահմանված երեք կանոնները
վերաբերվում են մարդկանց կուտակումներին և ձեռքերի լվացման հնարավորություններին,
ինչպես նաև տարածքների, սննդի կետերի և գույքի ախտահանումներին:
3. Տրանսպորտային միջոցների ախտահանումը- Բաժնում մանրամասն ներկայացվում են
տրանսպորտային
միջոցների
ախտահանման
գործընթացները
և
դրանց
պարբերականությունները, ինչպես նաև մաքրման և ախտահանման ընթացքում օգտագործվող
պաշտպանիչ հագուստի, կոշիկի, անհատական պաշտպանության միջոցների և մաքրման
պարագաների պահպանման ընթացակարգերը:
4. Վարորդների համար կանոններ- Վարորդների համար սահմանված են երեք կանոններ, ըստ
որի՝ իրականացվում են վարորդների ջերմաչափում, նրանց հանգստի և սնվելու համար
հատկացվում են առանձնացված տարածքներ, ինչպես նաև ամրագրված է վարորդների
պարտադիր դիմակ կրելու պահանջը:
5. Ուղևորների համար կանոններ- Այս բաժնում ներկայացված կանոնները հիմնականում
վերաբերվում են կանգառներում և տրանսպորտային միջոցում դիմակ կրելուն, ձեռքերի
ախտահանման և ուղևորավարձի չափով մանրադրամ ունենալու պահանջներին, ինչպես նաև
խմելու ջրի և ախահանիչ նյութերի օգտագորման ընթացակարգերին:
ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ
1. Ընդհանուր կանոններ- Այս բաժնում սահմանված կանոնները վերաբերվում են
սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների և հիգիենայի նորմերի
պահպանումներին, ախտահանումների պարբերականություններին, կորոնավիրուսի ծանր
հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին, ուղևորի նստեցումին և
իրազեկման գործընթացներին։
2. Հավաքակայանների տարածքների կազմակերպումը- Բաժնում սահմանվել են, որ անհրաժեշտ
է բացառել մարդկանց կուտակումները, ախտահանել տարածքները և ապահովել ձեռքերի
լվացման համար անհրաժեշտ միջոցները:
3. Ավտոտրանսպորտային միջոցների ախտահանումը- Այս բաժնում սահմանված կանոնները
վերաբերվում են պարբերական խորքային ախտահանումներին, սրահի օդափոխություններին
և մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից եզրափակիչ ախտահանումներին,
ինչպես նաև մաքրման և ախտահանման ընթացքում օգտագործվող պաշտպանիչ հագուստի,
կոշիկի, անհատական պաշտպանության միջոցների և մաքրման պարագաների պահպանման
ընթացակարգերը:

պայմանների
ապահովման
պարտականությունն
ամբողջ
ծավալով կրում է ուղևորատար
տրանսպորտային ընկերության
տնօրինությունը: Անհրաժեշտ է
նկատել
նաև,
որ
այս
հավելվածում նույնպես կան
չափորոշիչներ (բավարար թվով,
խիտ կուտակումներ և այլն),
որոնք անհրաժեշտ է կամ
հստակեցնել
և/կամ
մշակել
դրանց
համար
չափելի
ցուցանիշներ:
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4. Վարորդների համար կանոններ- Սահմանվել են կանոններ, որոնք վերաբերվում են
վարորդների ջերմաչափման գործընթացներին, դիմակ կրելու պարտադիր պահանջին և
հանգստի և սնվելու համար առանձնացված տարածքներին:
5. Ուղևորների համար կանոններ- Այս բաժնում սահմանված կանոնները վերաբերվում են
առանց դիմակի ուղևորի սպասարկման արգելքին և երթուղիների ժամանակ օգտագործվող
ջրի և սպասքի ընթացակարգերին:
ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ
1. Ընդհանուր կանոններ- Այս բաժնի կանոնները վերաբերվում են կորոնավիրուսային
հիվանդության տարածման կանխարգելման միջոցառումների պատասխանատուի նշանակման
և վերջինիս գործողությունների շրջանակին (հսկողության իրականացում և գրանցումների
վարում), ինչպես նաև կորոնավիրուսի ծանր հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային
խմբի աշխատողներին, ախտահանիչ նյութերի տրամադրման գործընթացներին և
աշխատակիցների ու ուղևորների պատշաճ իրազեկման գործընթացներին:
2. Տրանսպորտի կազմակերպումը և ախտահանումը- Բաժնում սահմանված են 9 կանոններ,
որոնք վերաբերվում են ձեռքերի ախտահանիչների առկայությանը, մարդկանց խիտ
կուտակումներին, ուղևորների հնարավորինս նոսր նստեցումներին,
վագոնների
օդափոխության պարբերականություններին, տարածքի և տերմինալների ախտահանումների
գործընթացներին, ինչպես նաև մաքրման և ախտահանման ընթացքում օգտագործվող
պաշտպանիչ հագուստի, կոշիկի, անհատական պաշտպանության միջոցների և մաքրման
պարագաների պահպանման ընթացակարգերը:
3. Աշխատողների համար կանոններ- Աշխատողների համար սահմանված են երեք կանոններ,
որոնք վերաբերվում են աշխատողների ջերմաչափումներին, նրանց հանգստի և սնվելու համար
հատկացվում են առանձնացված տարածքներ, ինչպես նաև ամրագրված է վարորդների
պարտադիր դիմակ կրելու պահանջը:
4. Ուղևորների համար կանոններ- Այս բաժնում սահմանված կանոնը վերաբերվում է
երկաթուղային կայարանի կամ մետրոպոլիտենի տարածքում պարտադիր դիմակ կրելու
պահանջին, ինչպես նաև բաժնում սահմանված են երթուղային տրանսպորտի ուղևորների
ջերմաչափման գործընթացները:

15

Անվտանգության
կանոններ երկարատև
խնամքի
հաստատություններում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

Այս հավելվածում կանոնները ներկայացված են չորս բաժիններով, մասնավորապես.
1. Աշխատանքի կազմակերպական ընդհանուր կանոններ. Բաժնում սահմանված են 14
կանոններ, որոնք վերաբերվում են վարակի հսկողության ծրագրի մշակմանը,
կորոնավիրուսային (ԿՈՎԻԴ-19) հիվանդության տարածման կանխարգելման
նպատակով միջոցառումների պատասխանատուի նշանակմանը և վերջինիս կողմից
աշխատակիցների համար դասընթացների կազմակերպմանը, ինչպես նաև
կորոնավիրուսի ծանր հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի
աշխատողներին, ձեռքերի լվացման հնարավորություններին, ԱՊՄ դիմակի
կիրառմանը և իրազեկման ու հիշեցման պաստառների տեղադրմանը:
Բաժնում ներկայացված կանոները վերաբերվում են նաև աշխատակիցների և
խնամյալների համար պաշտպանիչ միջոցների ապահովմանը, բժշկական իրերի

Սույն հավելվածում նույնպես
սահմանված է, որ առողջ և
անվտանգ
աշխատանքային
պայմաններ
ապահովելու
պարտականությունն
ամբողջ
ծավալով
կրում
են
գործատուները։
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ախտահանումներին,
թափոնների
հեռացման
մեխանիզմներին,
սոցիալական/ֆիզիկական հեռավորության պահպանմանը, այցելուների մուտքի
արգելքին և ՀՀ առողջապահության նախարարի մի շարք հրամանների կատարմանը:
2. Անձնակազմի համար կանոններ- Բաժնում սահմանված են 9 կանոններ, որոնք
վերաբերվում են հերթափոխային աշխատանքի կազմակերպմանը, աշխատակիցների
թեստավորման և ջերմաչափման գործընթացներին, դիմակ կրելու պահանջին,
անձնակազմին ցուցաբերվող հոգեբանական աջակցության և իրավիճակի մասին
ճշգրիտ տեղեկատվության տրամադրմանը:
3. Խնամյալների համար կանոններ- Խնամվողների համար սահմանված են 14
կանոններ, որոնք հիմնականում վերաբերվում են առողջական վիճակի
գնահատմանը, ջերմաչափումներին, հիվանդության կասկածի կամ ախտորոշման
դեպքում կատարվող գործողություններին, բժշկական սարքավորումների մաքրման և
ախտահանման
գործընթացներին,
տեղաշարժի
սահմանափակումներին
և
հոգեբանական աջակցության ցուցաբերումներին:
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Անվտանգության
ընդհանուր կանոններ
hավելված N 2-13-ով
չկարգավորվող՝
տնտեսական
գործունեության
մնացած
տեսակների
մասով
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատոկով
Անվտանգության
կանոններ
հոգեհանգստի
և
հուղարկավորության
արարողությունների

4. Տարածքի ախտահանման կանոնները- Այս բաժնում ներկայացված են կանոններ,
որոնցով
սահմանվել
են
տարածքի
ախտահանման
գործընթացները
և
պարբերականությունները, ինչպես նաև աղտոտված սպիտակեղենի լվացման ձևերը:
Հավելվածում սահմանված են 16 կանոններ, որոնք վերաբերվում են պաշտպանիչ
միջոցների և ջրի ծորակի առկայությանը, դիմակներ կրելու պահանջին,
ջերմաչափումներին, տարածքն ախտահանելու գործընթացներին, կորոնավիրուսի
ծանր հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին,
սոցիալական
հեռավորության
պահպանմանը,
հանդերձապահարանների
առկայությանը, ներգնա և արտագնա գործուղումների սահմանափակումներին,
ինչպես նաև
հեռավար աշխատանքի հնարավորություների և իրազեկման
գործընթացներին:

Հավելվածում սահմանված են 12 կանոններ, որոնք հիմնականում վերաբերվում են
արարողությունների (հոգեհանգիստ և հուղարկավորություն) ժամանակ ոստիկանության և
մարզպետարան/տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցչների ներկայության
պահանջին, արձանագրված մահերի վերաբերյալ տվյալների հաղորդմանը, մարդկանց
կուտակումները բացառող միջոցառումների իրականացմանը և սոցիալական հեռավորության
պահպանմանը, ինչպես նաև որոշ գործողությունների արգելքներին (սերտ շփումներ,

Այս
հավելվածում
նույնպես
սահմանված է, որ առողջ և
անվտանգ
աշխատանքային
պայմաններ
ապահովելու
պարտականությունն
ամբողջ
ծավալով
կրում
են
գործատուները։

Սույն հավելվածով սահմանվել
են
հոգեհանգստի
և
հուղարկավորության
արարողությունների
կազմակերպման
ընթացքում
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կազմակերպման
ընթացքում
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելման
նպատակով

գրկախառնություններ, դիպչել մահացածի մարմնին և այլն):
Կանոններով սահմանված է նաև արարողության պատասխանատուի նշանակման գործընթացը
և
վերջինիս
գործողությունների
շրջանակը
(տարածքում
ընդհանուր
սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների և հիգիենիկ նորմերի պահպանման
նկատմամբ պատշաճ հսկողություն, համապատասխան նյութերի ու հարմարությունների
առկայություն, գրանցումների վարում և իրազեկում):
Հավելվածով սահմանված մյուս կանոնները վերաբերվում են արարողության համար
նախատեսված վայրում ախտահանիչներով տարողությունների, անձեռոցիկների և փակվող
աղբարկղերի առկայության, ինչպես նաև ձեռքերի լվացման, տարածքի օդափոխության և
ախտահանման պահանջներին, ինչպես նաև հոգեհացի կազմակերպման ընթացակարգերին
(սույն որոշման N 7 և N 14 հավելվածով սահմանված կանոններ):

իրականացվող
կանոնները:

Սահմանել
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19–ի)
տարածման
կանխարգելմանն
ուղղված
անվտանգության
կանոնների
իրազեկման թերթիկը
Սահմանել
անձնակազմի
ջերմաչափման
և
առողջական
վիճակի
վերաբերյալ
զննման
արդյունքների
գրանցման
գրանցամատյանը

Իրազեկման թերթիկը բաղկացած է 7 հիմնական կետերից, որոնցից յուրաքանչյուրի
համար տրվում է մանրամասն բացատրություն: Իրազեկման կետերն են.

Սույն հավելվածով սահմանվել է
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(ԿՈՎԻԴ-19)
տարածման
կանխարգելմանն
ուղղված
անվտանգության
կանոնների
վերաբերյալ
իրազեկման թերթիկը:

1. Ի՞նչ է կորոնավիրուսը:
2. Որո՞նք են ախտանշանները:
3.Ինչպե՞ս է տարածվում վիրուսը:
4. Որքա՞ն ժամանակ անձը կարող է լինել վարակիչ այլոց համար:
5. Ովքե՞ր են գտնվում ծանր հիվանդության զարգացման բարձր ռիսկային խմբում:
6. Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ վարակվելուց խուսափելու համար անհրաժեշտ
գործողությունները:
7. Աշխատողի մոտ կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշանների առկայության
դեպքում անհրաժեշտ գործողությունները:
Հավելվածով սահմանված «Անձնակազմի ջերմաչափման և առողջական վիճակի վերաբերյալ
զննման արդյունքների գրանցման գրանցամատյան»-ում (Ձև-1)
լրացվող հիմնական
սյունակները պարունակում են հետևյալ տեղեկությունները՝ աշխատակցի անուն/ազգանուն,
պաշտոն/ստորաբաժանում, ջերմաչափման ժամ և արդյունքներ, զննման արդյունքներ և
իրականացված միջոցառումներ:
Հավելվածով սահմանված «ախտահանման գործընթացի վերաբերյալ գրանցումների
գրանցամատյան»-ում (Ձև-2) լրացվող հիմնական սյունակները պարունակում են հետևյալ
տեղեկությունները՝ ամսաթիվ, ախտահանվող տարածքի մակերես, ախտահանիչ միջոցի
անվանում և աշխատանքային լուծույթի տոկոս, ախտահանման և խոնավ մաքրման ժամեր,
ախտահանիչի աշխատանքային լուծույթի պահաժամ և ախտահանողի ստորագրություն:

հիմնական

Սույն հավելվածով սահմանվել
են անձնակազմի ջերմաչափման
և
առողջական
վիճակի
վերաբերյալ
զննման
արդյունքների
գրանցման
և
ախտահանման
գործընթացի
վերաբերյալ
գրանցումների
գրանցամատյանների
ձևաչափերը (ՁԵՎ 1 և ՁԵՎ 2):
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ԳԼՈՒԽ III.
Իրականացվող քաղաքականությունների ներառականությունը և
շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցությունը
Աշխատանքի ոլորտում սոցիալական գործընկերությունը փոխհարաբերությունների
համակարգ է, որի կողմերն են աշխատողները (նրանց ներկայացուցիչները), գործատուները (նրանց
ներկայացուցիչները) և օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում՝ ՀՀ կառավարության
ներկայացուցիչները:
ՀՀ
աշխատանքային
օրենսգրքով
սահմանվել
են
սոցիալական
գործընկերության սկզբունքները, մակարդակները և ձևերը, ինչպես նաև կոլեկտիվ պայմանագրի
վերաբերյալ դրույթները:
Սոցիալական գործընկերության համակարգը ներառում է հանրապետական, ճյուղային,
տարածքային և
կազմակերպության մակարդակները: ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում
ամրագրված է, որ սոցիալական գործընկերության հանրապետական մակարդակը սահմանում է ՀՀ
աշխատանքի բնագավառի հարաբերությունների կարգավորման հիմունքները և գործընկերության
կողմերը՝ ՀՀ կառավարություն, արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական
միություն և գործատուների հանրապետական միություն:
Անհրաժեշտ է նկատել, որ ՀՀ-ում 2020թ. օգոստոսի 1-ի դրությամբ դեռևս կնքված չէ
Հանրապետական
կոլեկտիվ
պայմանագիրը
և
դեռևս
քննարկվում
են
կողմերի
առաջարկությունները, չնայած այն հանգամանքի, որ 2019թ. դեկտեմբերի 19-ին կայացած
Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովի նիստում որոշում է կայացվել հավանություն տալ
Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի նախագծին (19.12.2020թ. նիստում քննարկված և
համաձայնեցված առաջարկություններին համապատասխան լրամշակված տարբերակին):
Վերջին Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր), կնքվել է
2015թ. օգոստոսի 1-ին երեք տարի ժամկետով և ևս մեկ տարով երկարացվել է 2018թ. դեկտեմբերի
12-ին ՀՀ կառավարության, Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի և Հայաստանի
գործատուների հանրապետական միության միջև ստորագրված Համաձայնագրով:
Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպությունը
(ԱՄԿ) և Հայաստանում սոցիալական գործընկերները համատեղ մշակել են Արժանապատիվ
Աշխատանքի Ազգային Ծրագիրը (ԱԱԱԾ), որը սահմանում է ԱՄԿ-ի և Հայաստանի
Հանրապետության միջև համագործակցության գերակայությունները, հիմնական արդյունքները և
իրականացման ռազմավարությունները 2019-2023թթ. համար: ԱԱԱԾ-ում ամրագրված են երեք
հիմնական գերակայություններ և դրանցից յուրաքանչյուրի համար նախատեսվել են
համապատասխան ռազմավարություններ, հիմնական ուղղակի արդյունքներ և ցուցանիշներ:
ԱԱԱԾ-ում ամրագրված հիմնական գերակայություններն են.
1. Աշխատանքային
իրավահարաբերությունները
կարգավորող
մեխանիզմների
կատարելագործում:
2. Զբաղվածության
քաղաքականության
բարելավում,
կանանց
և
տղամարդկանց
զբաղվածության կարողությունների ընդլայնում:
3. Սոցիալական երկխոսության և կոլեկտիվ բանակցությունների ամրապնդում բոլոր
մակարդակներում:
ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և Պայմանագրի դրույթներին համապատասխան
սոցիալական գործընկերները անցկացնում են փոխադարձ խորհրդատվություններ և
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տեղեկատվության փոխանակում, այդ թվում՝ քննարկում են օրենսդրական փաստաթղթերի
նախագծեր, ներկայացնում առաջարկություններ և դիտողություններ:
Սոցիալական գործընկերների կողմից համագործակցությունը շարունակվում է նաև
համաճարակի տարածման կանխագելման և հետևանքների մեղմման ուղղությամբ կատարվող
օրենսդրական փոփոխությունների շրջանակներում, օրինակ՝ սոցիալական գործընկերները
քննարկել են «ՀՀ աշխատանքային օրենգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»
ՀՀ օրենքի նախագիծը (ընդունվել է ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.04.2020թ.) և ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարություն (ԱՍՀՆ) են ներկայացրել նախագծի վերաբերյալ իրենց
առաջարկությունները և դիտարկումները:
Միաժամանակ անհրաժեշտ է նկատել նաև, որ սոցիալական գործընկերների հետ չեն
քննարկվել
արտակարգ դրության պայմաններում ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված կորոնավիրուսի
սոցիալական և տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրերը, ինչպես նաև՝ ՀՀ պարետի
կողմից 2020թ. մայիսի 3-ին «Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կիրառվող
ժամանակավոր սահմանափակումների վերաբերյալ» ընդունված թիվ 63 որոշումը, որով
հաստատվել են անվտանգության կանոնների վերաբերյալ 19 հավելվածները: Այս հանգամանքն իր
ազդեցությունն է ունեցել թե՛ աջակցության միջոցառումներում և թե՛ անվտանգության ու
կանխագելման ծրագրերում տեղ գտած կարգավորումներում, քանի որ դրանց մեջ առկա են
բազմաթիվ
դրույթներ
(շահառուների
թիրախ
խմբի
ընտրություն,
չհիմնավորված
սահմանափակումներ, ոչ հստակ չափորոշիչներ և այլն), որոնք սոցիալական գործընկերների հետ
քննարկման արդյունքում կարող էին չլինել:
Սոցիալական գործընկերության վերաբերյալ ևս մեկ կարևոր հանգամանքներից այն է, որ
դեռևս 2013թ. Հայաստանի գործատուների հանրապետական միությունը և Հայաստանի
արհմիությունների կոնֆեդերացիան ստորագրել են Համագործակցության Համաձայնագիր:
Համաձայնագրում կողմերը ամրագրել են սոցիալ-աշխատանքային և դրանց առնչվող տնտեսական
հարաբերությունների կարգավորման կողմերի համատեղ գործողությունները և դրանց
իրականացման ուղղությունները, ինչպես նաև սոցիալական գործընկերության շրջանակներում
աջակցում են ՀՀ-ում սոցիալ-աշխատանքային կայուն զարգացմանը և նորմատիվ իրավական
ակտերի վերաբերյալ համատեղ քննարկման արդյունքում ձևավորում են առաջարկությունների
փաթեթ, որը ներկայացնում են իրավասու պետական մարմնին:
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ԳԼՈՒԽ IV.
ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԻ ՏՆՏԵԱՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՉԵԶՈՔԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ
Կորոնավիրուսային հիվանդության (ԿՈՎԻԴ-19) տարածման հետևանքով գրեթե ողջ
համաշխարհային տնտեսությունն այսօր գտնվում է ծանր վիճակում, քանի որ փակվել կամ
փակվում են մեծաթիվ կազմակերպություններ/ձեռնարկություններ, իսկ տնտեսության որոշակի
ճյուղեր ընդհանրապես մատնված են անգործության: Այս համատեքստում կտրուկ մեծացել և որոշ
պետություններում դեռևս շարունակում է մեծանալ գործազրկության մակարդակը, ինչը առաջին
հերթին իր բացասական ազդեցությունն է թողնում մարդկանց կենսամակարդակի վրա։ Մյուս
կողմից խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել և ներդնել կազմակերպություններում
կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելմանն ուղղված անվտանգության
առանձնահատուկ կանոններ, որոնք հնարավորություն կտան տնտեսության մի շարք ոլորտներում
չսահմանափակել կազմակերպությունների և ձեռնարկությունների գործունեությունները:
Համավարակի սոցիալ-տնտեսական հետևանքների չեզոքացման և կանխարգելման
ուղղությամբ պետությունների կառավարությունները մշակել և ներդրել են տարբեր աջակցության
(տնտեսական
և
սոցիալական)
և
կանխարգելման
(անվտանգության
կանոններ,
սահմանափակումներ, ուղեցույցեր և այլն) ծրագրեր, իսկ միջազգային կազմակերպությունները՝
համավարակի դեմ պայքարում, իրենց աջակցությունն (նյութական, մեթոդական և այլն) են
ցուցաբերում պետություններին:
Համավարակի
սոցիալ-տնտեսական
հետևանքների
չեզոքացման
միջազգային
փորձի
ուսումնասիրման շրջանակներում ներկայացվում են ԱՄԿ-ի, Վրաստանի Հանրապետության,
Իտալիայի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության փորձը։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՄԿ)
Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ ԱՄԿ-ն, հավատարիմ մնալով իր մանդատին,
(սոցիալական արդարության սկզբունքների և միջազգայնորեն ճանաչված մարդու իրավունքների ու
աշխատանքային իրավունքների խթանում) համաճարակի տարածմանը զուգահեռ ձեռնակել է մի
շարք միջոցառումներ, այդ թվում՝ մշակել մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցեր, կատարել
ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ, ինչպես նաև իրականացնում է տարբեր ծրագրեր5:
ԱՄԿ-ի պաշտոնական կայքում տեղադրված են համաճարակի կանխարգելմանն ուղղված տարբեր
պետությունների կառավարությունների կողմից որդեգրած քաղաքականությունները6 և դրանց
շրջանակներում իրականացվող գործողությունները:
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ պետությունների կողմից ԿՈՎԻԴ-19–ի ազդեցության
նվազեցման նպատակով իրականացվող քաղաքականությունները ներկայացվում են ԱՄԿ-ի կողմից
սահմանված գործողությունների չորս հիմնական բաղադրիչներով: Մասնավորապես.

5

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/projects/lang--en/index.htm

6

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
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Բաղադրիչ 1. Տնտեսության
աշխատատեղերի խթանում

և

1)
Ակտիվ հարկաբյուջետային քաղաքականություն
2)
Մեղմ դրամավարկային քաղաքականություն
3)
Վարկերի տրամադրում և ֆինանսական աջակցություն
կոնկրետ ոլորտներին, ներառյալ առողջապահության ոլորտին

Բաղադրիչ
2.
Աջակցություն 1) Ընդարձակել սոցիալական պաշտպանությունը բոլորի համար
2)
Իրականացնել զբաղվածության պահպանման միջոցառումներ
ձեռնարկություններին,
3)
Տրամադրել ձեռնարկություններին ֆինանսական/հարկային և այլ
զբաղվածությանը և եկամուտներին
օգնություն

Բաղադրիչ 3. Աշխատավայրում
աշխատողների պաշտպանություն

Բաղադրիչ 4. Կառավարության,
աշխատողների և գործատուների
միջև իրականացնել սոցիալական
երկխոսություն՝ լուծումներ գտնելու
համար

1)
Ուժեղացնել աշխատանքի պաշտպանության միջոցառումները
2)
Հարմարեցնել աշխատանքային պայմանները (օրինակ ՝ հեռավար
աշխատանք)
3)
Կանխել խտրականությունը և մեկուսացումը
4)
Բոլորի համար ապահովել առողջության մատչելիությունը
5)
Ընդլայնել վճարովի արձակուրդի հասանելիությունը
1) Ամրապնդել գործատուների և աշխատողների կազմակերպությունների
կարողությունները և հնարավորությունները
2)
Ամրապնդել կառավարությունների կարողությունները
3)
Ամրապնդել
սոցիալական
երկխոսության
ինստիտուտը
և
գործընթացները,
կոլեկտիվ բանակցությունները
ու
աշխատանքային
հարաբերությունները

Աշխատանքի անվտանգության և պաշտպանության վերաբերյալ ԱՄԿ-ի կողմից մշակվել և
հրապարակվել են ԿՈՎԻԴ-19–ի վերաբերյալ մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում նաև՝
ստանդարտներ7, որում ներկայացված են աշխատանքի միջազգային ստանդարտների հիմնական
այն դրույթները, որոնք կիրառելի են ԿՈՎԻԴ-19–ի բռնկման ժամանակ:
Վերոնշյալ ստանդարտները ներկայացված են 6 գլուխներով, որոնցից յուրաքանչյուրում,
առանձին բաժիններով անդրադարձ է արվում կոնկրետ իրավիճակի համար կիրառելի միջազգային
ստանդարտներին (ԱՄԿ կոնվենցիաների և հանձարարականների դրույթներ), ինչպես նաև
ներկայացված են գործողությունների հստակ ընթացակարգերը, որոնք կառավարությունների
համար քաղաքականությունների մշակման ժամանակ ստուգված և հուսալի հիմք են հանդիասնում:
Ստորև ներկայացվում է ստանդարտների 6 գլուխները.
1. Հակաճգնաժամային միջոցառումների վերաբերյալ ի՞նչ է ասվում աշխատանքային
միջազգային ստանդարտներում
2. Կանխել աշխատանք կորցնելը և պահպանել եկամուտների մակարդակը
3. Աշխատանքի պաշտպանություն
4. Խտրականության կանխագելում և դրանից պաշտպանություն, ինչպես նաև մասնավոր կյանքի
պաշտպանություն
5. Ժամանակավոր անաշխատունակության արձակուրդ և հատուկ աշխատանքային ռեժիմներ
6. Աշխատանքային միջազգային ստանդարտների ճկունությունը արտակարգ իրավիճակների
ժամանակ

7

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_741046.pdf
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Վրաստանի Հանրապետություն
2020թ. մարտի 18-ին Վրաստանի կառավարությունը ներկայացրեց տնտեսության վրա
համավարակի բացասական հետևանքների չեզոքացման ընդհանրական ծրագիրը, իսկ 2020
թվականի ապրիլի 24-ին ներկայացվեց հակաճգնաժամային ծրագիր՝ որի նպատակն է
համավարակով պայմանավորված տնտեսական և սոցիալական խնդիրների հաղթահարումը։
Ներկայացված ծրագրերով հաստատվել են մի շարք տնտեսական և սոցիալական աջակցության
միջոցառումներ:
Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատվել են աշխատանքի անվտանգության
և առողջության ապահովման համար ընդհանուր առաջարկություններ (կանոններ), համաձայն
որոնց՝ յուրաքանչյուր գործատու պետք է մշակի վարակիչ հիվանդություններին դիմակայելու
գործողությունների ծրագիր, որտեղ, հաշվի առնելով աշխատատեղերի առանձնահատկությունները,
պետք է սահմանվեն աշխատակիցների գործողությունները, կորոնավիրուսային նշաններ և/կամ
ախտանիշներ ունեցող անձանց անհապաղ մեկուսացման համար ընթացակարգերը: Ընդհանուր
կանոններով սահմանված է նաև, որ գործատուները պարտավոր են աշխատանքային
պարտականությունների կատարման ժամանակ աշխատողներին տրամադրել անհատական
պաշտպանության միջոցներ:
Կանոններով սահմանված են նաև, որ աշխատավայրում աշխատակիցները պարտավոր են
պահպանել հիգիենայի կանոնները և ախտահանել իրենց աշխատավայրերը ու իրենց կողմից
օգտագործվող սարքերը, ինչպես նաև աշխատակիցները պարտավոր են պահպանել 2 մետր
սոցիալական հեռավորությունը:
Ընդհանուր առաջարկություններում նախատեսված է նաև, որ գործատուները պետք է
մշակեն ճկուն աշխատանքային ռեժիմ և այդ մասին տեղեկացնեն աշխատակիցներին, ինչպես նաև
առողջապահության պետական ցուցումներին համապատասխան մշակեն հիվանդության դեպքում
հատկացվող արձակուրդների ճկուն կանոններ:
Անհրաժեշտ է նկատել, որ աշխատավայրում ԿՈՎԻԴ-19 կանխելու նպատակով
աշխատանքային պայմանների ստուգման վարչությունը հրապարակել է նաև առանձին ոլորտների
համար առանձին առաջարկությունների փաթեթ:

Իտալիայի Հանրապետություն
ԿՈՎԻԴ-19–ի
վիրուսի
տարածմանը
զուգահեռ
Իտալիայի
հանրապետության
կառավարությունն ընդունել է
«Պաշտպանե՛ք առողջությունը, աջակցե՛ք տնտեսությանը,
պահպանե՛ք զբաղվածության մակարդակն ու եկամուտները» ծրագիրը, որի նպատակն է
պաշտպանել քաղաքացիների առողջությունը, աջակցել բիզնեսին և պահպանել զբաղվածության
մակարդակն ու եկամուտները: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները միտված են ուժեղացնել
իտալական
առողջապահական
համակարգը
և
աջակցել
կազմակերպություններին,
ձեռնարկություններին, աշխատողներին և ընտանիքներին:
Առողջապահական Միջազգային Կազմակերպության պահանջներին համապատասխան
Իտալիայի կառավարությունը մշակել և ներդրել է աշխատանքի անվտանգության և առողջության
պահպանման բարելավված միջոցառումներ, որոնցում սահմանաված է, որ հնարավորության
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դեպքում գործատուները աշխատանքը կազմակերպեն հեռավար ռեժիմով, ինչի համար ներդրվել են
պարզեցված ընթացակարգեր: Միջոցառումներով սահմանվել են նաև, որ պետական հատվածում
իրականացվող մրցույթները նույնպես կիրականացվեն պարզեցված ընթացակարգերով, իսկ
բժշկական
սարքավորումներ
և
անհատական
պաշտպանիչ
միջոցներ
արտադրող
կազմակերպությունները կսուբսիդավորվեն պետության կողմից, ինչպես նաև սարքավորումների
ձեռքբերման նպատակով՝ մարզային իշխանությունները, ձեռնարկություններին կտրամադրեն
համապատասխան միջոցներ:
Միջոցառումներով ամրագրված է նաև նոր չափանիշներին չհամապատասխանող
կազմակերպությունների գործունեության դադարեցման ընթացակարգերը, ինչպես նաև՝
խտրականությունը ու սոցիալական մեկուսացումը բացառելու նպատակով սահմանված է կոնկրետ
ժամանակահատված, որի ընթացքում արգելվում են աշխատանքից ազատումները:

Ռուսաստանի Դաշնություն
Ռուսասատանի Դաշնության կառավարությունը
սահմանել է ԿՈՎԻԴ-19–ի վարակի
հետևանքների վերացման տնտեսական և սոցիալական աջակցության մի շարք ծրագրեր, ինչպես
նաև վարակի տարածումը կանխելու նպատակով՝ սոցիալական գործընկերների, աշխատողների և
գործատուների համար մշակել և ներդրել է առաջարկությունների ու գործողությունների
փաթեթներ:
Ռուսաստանի Դաշնությունում կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կանխելու
համատեքստում՝
սոցիալ-աշխատանքային
հարաբերությունները
կարգավորող
եռակողմ
հանձնաժողովը ընդունել է հռչակագիր և մշակել առաջարկություններ՝ սոցիալական
գործընկերների, աշխատողների և գործատուների գործողությունների վերաբերյալ:
Առաջարկությունները վերաբերվում են աշխատանքային ռեժիմների սահմանմանը,
աշխատանքի կազմակերպման հարցերին և ոչ աշխատանքային օրերին աշխատողների
իրավունքների պահպանմանը, ինչպես նաև զբաղվածության ճկուն ձևերի օգտագործմանը և
աշխատանքային առողջ ու անվնաս պայմանների ապահովմանը:

Միջազգային լավագույն փորձի հետ համեմատություն
Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում կարող ենք եզրակացնել, որ ՀՀ
կառավարության և ՀՀ պարետի որոշումների կայացման ժամանակ չեն պահպանվել ԱՄԿ-ի
ստանդարտներին
համապատասխան
սոցիալական
երկխոսության
իրականացման
ընթացակարգերը և հաշվի չի առնվել ԱՄԿ կոնվեցիաների որոշ դրույթներ՝ անկախ այն
հանգամանքից, որ ՀՀ վավերացրել կամ չի վավերացրել ԱՄԿ Կոնվենցիան (օրինակ՝ ԱՄԿ
«Զբաղվածության աջակցության և գործազրկության դեպքերից պաշտպանության» թիվ 168 և այլն):
Վրաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացված
ծրագրերի համեմատության ժամանակ տեսնում ենք, որ առաջին հերթին տարբերվում է այն
հանգամանքը, որ Վրաստանում աշխատանքի անվտանգության և առողջության ապահովման
համար ընդհանուր կանոնների հիման վրա գործատուները՝ իրենց գործունեության
առաձնահատկությունից ելնելով, իրենք են մշակում վարակիչ հիվանդություններին դիմակայելու
գործողությունների ծրագրերը, իսկ ՀՀ-ում տնտեսության ճյուղերի և գործունեության տեսակների
համար՝ պարետի որոշմամբ են սահմանվել ընդանուր կանոնները: Համեմատության արդյունքում
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պարզվեց նաև, որ կանոններով սահմանված որոշ չափորոշիչներ (օրինակ՝ սոցիալական
հեռավորություն – Վրաստանում 2մ, իսկ Հայստանում՝ 1.5մ և այլն) տարբերվում են, ինչպես նաև
տարբերվում են աջակցության ծրագրերը:
Իտալիայի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացված
ծրագրերի համեմատության ժամանակ կարող ենք նկատել, որ Իտալիայի կառավարությունը
աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանման միջոցառումները մշակելու ժամանակ
առաջնորդվել է միջազգային ստանդարտների պահանջներով, իսկ ՀՀ-ում ծրագրերը մշակելիս որոշ
դեպքերում չեն պահպանվել ՀՀ օրենքների պահանջները (օրինակ՝ միջոցառման մեջ ընդգրկվում են
0-14 տարեկան երեխաներ, այն դեպքում, երբ «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին
հոդվածի համաձայն, երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած յուրաքանչյուր ոք և այլն):
Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացված
ծրագրերի համեմատության ժամանակ կարող ենք տեսնել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր
գործողությունների ժամանակ առաջնորդվում է ԱՄԿ ստանդարտներով (օրինակ՝ կանոնների
վերաբերյալ հռչակագիրը ընդունվել է սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող
եռակողմ հանձնաժողովը), իսկ ՀՀ-ը որոշ դեպքերում՝ ոչ, ինչպես նաև տարբերվում են ծրագրերը և
սահմանափակումները:

ԳԼՈՒԽ V.
Եզրափակիչ դրույթներ, առաջարկություններ
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս հանգել հետևյալ եզրահանգումների.
1.

ՀՀ կառավարությունը 2020թ. մարտի 16-ի N 298–Ն որոշմամբ հանրապետությունում մեկ ամսով
հայտարարված արտակարգ դրությունը երկարաձգվել է ևս հինգ անգամ՝ մինչև սեպտեմբերի
11-ը: Արտակարգ դրություն հայտարարելու և հետագայում արտակարգ դրության
երկարաձգման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության բոլոր որոշումները հաստատվել են ՀՀ
Ազգային Ժողովի կողմից:
2. ՀՀ կառավարությունը 2020թ. մարտի 26-ի N 354-Լ որոշմամբ հաստատել է կորոնավիրուսի
տնտեսական հետևանքների հակազդման միջոցառումների համապարփակ ծրագիրը, իսկ
հետագայում նաև՝ ֆինանսական միջոցների չափերը: Սոցիալ-տնտեսական աջակցության
փաթեթի իրականացման համար ՀՀ կառավարությունը 150 մլրդ դրամ է նախատեսել՝ հետևյալ
հիմնական ուղղությունների համար.
1) 25 մլրդ դրամ՝ ձեռնարկություններին աջակցության ծրագրեր, որոնք ուղղված են ընթացիկ
իրացվելիության խնդիրների լուծմանը,
2) 25 մլրդ դրամ՝ սոցիալական աջակցության ծրագրեր,
3) 80 մլրդ դրամ՝ տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ծրագրեր, որոնք ուղղված են
մասնավոր ներդրումների ընդլայնման խնդրի լուծմանը,
4) 20 մլրդ դրամ՝ պահուստային միջոցներ անհրաժեշտ վերաբաշխումներ իրականացնելու
համար:»։
3. Արտակարգ դրության պայմաններում ընդունվել են մի շարք նորմատիվ իրավական
փաստաթղթեր, այդ թվում՝ «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ
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կատարելու մասին» և «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքները, ինչպես
նաև ՀՀ կառավարության և պարետի որոշումներ:
4. «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ
ՀՕ-236-Ն օրենքը ընդունվել է ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.04.2020թ. և ուժի մեջ է մտել
պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից՝ 08.05.2020թ., միաժամանակ՝ անհրաժեշտ
է նկատել, որ օրենքի առանձին հոդվածի համար սահմանվել է հետադարձ ուժ, իսկ որոշ
հոդվածների համար սահմանվել են գործողության այլ ժամկետներ: Մասնավորապես.
1) Օրենքի 1-ին հոդվածի համար սահմանվել է, որ ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և գործում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը:
Հոդվածի կիրարկման տեսանկյունից առաջանում են որոշակի հարցեր, քանի որ առկա է
Օրենքում և տեսչական մարմնի կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների
ժամանակագրական անհամապատասխանություն, մասնավորապես, վերահսկողական
գործառույթները Օրենքով նախատեսվել են 08.05.2020թ., իսկ տեսչական մարմնի
կանոնադրությունում՝ 03.07.2020թ.:
2) Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետն ուժի մեջ է մտել պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից (08.05.2020թ.) և տարածվում է 2020 թվականի մարտի 16-ից հետո ծագած
հարաբերությունների վրա: Հետադարձ այս ժամկետի սահմանմամբ հնարավորություն է
ստեղծվել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ սահմանվելու օրվանից՝ ոչ աշխատողի
մեղքով պարապուրդի ժամանակ, աշխատողին վճարել աշխատավարձ (մինչև 100%), որը չի
կարող պակաս լինել աշխատողի միջին ժամային աշխատավարձի առնվազն երկու
երրորդից:
3) Օրենքի մյուս հոդվածները ուժի մեջ են մտել պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից (08.05.2020թ.), այն դեպքում՝ երբ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ
սահմանվել է 56 օր առաջ (16.03.2020թ.): Հոդվածներին հետադարձ ուժ չտալու պատճառով
մոտ երկու ամիս բազմաթիվ գործատուներ ու աշխատողներ չեն կարողացել առաջնորդվել
աշխատանքային օրենսդրության նոր կարգավորումներով, ինչի հետևանքով փակվել են
աշխատատեղեր և մարդիկ դարձել են գործազուրկ՝ կորցնելով անգամ աշխատանքի
վերականգման հույսը:
5. ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի մեջ կատարված մյուս փոփոխությունները և լրացումները
վերաբերվում են՝ աշխատանքի էական պայմանների ժամանակավոր փոփոխման, հեռավար
եղանակով աշխատանքային պարտականությունների ժամանակավոր կատարման, ոչ
աշխատողի մեղքով պարապուրդի ժամանակ վճարման և աշխատանքի վարձատրության
հատուկ դեպքերին, ինչպես նաև գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային
պայմանագիրը լուծելու արգելքին, արտաժամյա աշխատաժամանակի տևողության և
աշխատանքային կարգապահական խախտումներին:
6. Արտակարգ դրության պայմաններում ՀՀ կառավարությունը ընդունել է սոցիալական և
տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր և դրանց իրականացման կարգերը։
Ծրագրերի ուսումնասիրության արդյունքում դուրս են բերվել որոշակի դիտարկումներ,
մասնավորապես.
1) Ծրագրերը կրում են հիմնականում մեկանգամյա բնույթ, այն դեպքում՝ երբ արտակարգ
դրությունը երկարաձգվում է արդեն հինգերորդ անգամ:
2) Առկա են ծրագրերում ընդգրկվելու ժամկետների խիստ սահմանափակումներ (օրինակ՝
մարտի 13-25-ը, մարտի 13-30-ը, 3 աշխատանքային օր և այլն):
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3) Երեխայի տարիքային շեմի չհիմնավորված իջեցումը 0-14, այն դեպքում, երբ «Երեխայի
իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն, երեխա է համարվում 18 տարին
չլրացած յուրաքանչյուր ոք:
4) Ծրագրերից դուրս են մնացել տնտեսության որոշ ոլորտները (ֆինանսական,
ապահովագրական և այլն):
5) Ծրագրերում առկա են բազմաթիվ այլ սահմանափակումներ, որոնց պատճառով զգալիորեն
նվազեցվել է միջոցառումների շահառուների թվաքանակը:
6) Որոշ ծրագրերով նախատեսված ֆինանսական աջակցության չափերը բավարար չեն և չեն
համապատասխանում ծրագրերի նպատակներին, ավելին՝ դրանք շատ դեպքերում ցածր են
անգամ նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից:
7. ՀՀ պարետի 2020թ. մայիսի 3-ի «ՀՀ ողջ տարածքում կիրառվող ժամանակավոր
սահմանափակումների վերաբերյալ» թիվ 63 որոշմամբ հաստատվել են անվտանգության
կանոնների վերաբերյալ 19 հավելվածներ և սահմանվել է, որ բնակության վայրի բնակելի
տարածքից դուրս գտնվելիս՝ բոլոր հանրային բաց տարածքներում, դիմակ կրելը պարտադիր է
(որոշ բացառություններ կան երեխաների և քրոնիկ որոշ հիվանդություններ ունեցողների
համար)։
8. ՀՀ պարետի վերոնշյալ որոշմամբ հանձնարարվում է պետական կառավարման տարբեր
մարմիններին
ապահովել
սահմանված
կանոնների
պահպանման
նկատմամբ
մշտադիտարկումը և վերահսկողությունը:
9. Անվտանգության կանոնների ուսումնասիրության արդյունքում դուրս են բերվել որոշակի
դիտարկումներ, մասնավորապես.
1) Սահմանափակված տնտեսության որոշակի ոլորտներում թույլատրվել է գործունեություն
իրականացնել հեռավար, առցանց եղանակով կամ առաքման միջոցով, սակայն անհրաժեշտ
է նկատել, որ սահմանափակված ոլորտների գերակշռող ճյուղերում հնարավոր չէ հեռավար
եղանակով մատուցել ծառայություններ և հետևաբար, վերջիներս ստիպված են դադարեցնել
իրենց գործունեությունը:
2) Սահմանվել են, որ առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովման
պարտականությունները հիմնականում ամբողջ ծավալով կրում են գործատուները,
ընկերությունները, հաստատության տնօրենները և որոշ դեպքերում նաև համապատասխան
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները և հետևաբար, վերջիներս պետք
է ապահովեն նախատեսված բոլոր կանոնների պահանջների կատարումը, իսկ պետությունը
իրականացնում է հսկողություն դրանց կատարման նկատմամբ և արձանագրված
խախտումների ժամանակ՝ կիրառում է ՀՀ օրենդրությամբ նախատեսված պատժիչ
միջոցները:
3) Արգելված է առանց դիմակների մուտք գործել որևէ տարածք, ինչը որոշակի (ֆինանսական,
առողջական և այլն) դժվարություններ է առաջացնում քաղաքացիների մոտ:
4) Որոշ կանոնների համար սահմանվել են նաև չափորոշիչներ, որոնցում առկա են այնպիսի
չափորոշիչներ (բազմամարդ, պատշաճ ժամանակ, քիչ թվով, բավարար թվով, խիտ
կուտակումներ և այլն), որոնք չափելի չեն կամ հստակեցման կարիք ունեն:
5) Կանոններում առկա են այնպիսի դրույթներ (օրինակ՝ սննդի ընդունման համար
հատկացվում է առանձին սենյակ և այլն), որոնք շատ դեպքերում հնարավոր չէ ապահովել,
իսկ կանոններում բացակայում են դրանց այլընտրանքային կարգավորումները:
10. ՀՀ-ում 2020թ. օգոստոսի 1-ի դրությամբ կնքված չէ Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիրը և
դեռևս քննարկվում են կողմերի առաջարկությունները, չնայած այն հանգամանքի, որ 2019թ.
դեկտեմբերի 19-ին կայացած Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովի նիստում որոշում է
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կայացվել հավանություն տալ Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի նախագծին
(19.12.2020թ.
նիստում
քննարկված
և
համաձայնեցված
առաջարկություններին
համապատասխան լրամշակված տարբերակին):
11. Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիրը վերջին անգամ կնքվել է 2015թ. օգաստասի 1-ին՝
երեք տարի ժամկետով և ևս մեկ տարով երկարացվել է 2018թ. դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ
կառավարության, Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի և Հայաստանի
գործատուների հանրապետական միության միջև ստորագրված Համաձայնագրով:
12. ԱՄԿ-ն և Հայաստանում սոցիալական գործընկերները համատեղ մշակել են Արժանապատիվ
Աշխատանքի Ազգային Ծրագիրը, որը սահմանում է ԱՄԿ-ի և ՀՀ միջև համագործակցության
գերակայությունները, հիմնական արդյունքները և իրականացման ռազմավարությունները 20192023թթ. համար: Ծրագրում ամրագրված են երեք հիմնական գերակայություններ և դրանցից
յուրաքանչյուրի համար նախատեսվել են համապատասխան ռազմավարություններ, հիմնական
ուղղակի արդյունքներ և ցուցանիշներ: Ծրագրով սահմանված գերեկայությունները հիմք են
տալիս արձանագրել, որ ՀՀ-ում խիստ կարևորվում է սոցիալական գործընկերության
ինստիտուտի կայացումը և հետևաբար, այդ ուղղությամբ շարունակաբար
քայլեր են
ձեռնարկվում:
13. Սոցիալական գործընկերները քննարկել են «ՀՀ աշխատանքային օրենգրքում լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը և ՀՀ ԱՍՀՆ են ներկայացրել իրենց
առաջարկությունները և դիտողությունները:
14. Սոցիալական գործընկերների հետ չեն քննարկվել՝
1) արտակարգ դրության պայմաններում ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված
կորոնավիրուսի սոցիալական և տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրերը,
2) ՀՀ պարետի կողմից 2020թ. մայիսի 3-ին «ՀՀ ողջ տարածքում կիրառվող ժամանակավոր
սահմանափակումների վերաբերյալ» ընդունված թիվ 63 որոշումը, որով հաստատվել են
անվտանգության կանոնների վերաբերյալ 19 հավելվածները:
Այս հանգամանքն իր ազդեցությունն է ունեցել թե՛ աջակցության միջոցառումներում և թե՛
անվտանգության ու կանխարգելման ծրագրերում տեղ գտած կարգավորումներում, քանի որ
դրանց մեջ առկա են բազմաթիվ դրույթներ (շահառուների թիրախ խմբի ընտրություն,
չհիմնավորված սահմանափակումներ, ոչ հստակ չափորոշիչներ և այլն), որոնք սոցիալական
գործընկերների հետ քննարկման արդյունքում կարող էին չլինել:
15. ՀՀ կառավարության և ՀՀ պարետի որոշումների կայացման ժամանակ չի պահպանվել ԱՄԿ-ի
ստանդարտներին
համապատասխան
սոցիալական
երկխոսության
իրականացման
ընթացակարգերը և հաշվի չեն առնվել ԱՄԿ կոնվեցիաների որոշ դրույթներ՝ անկախ այն
հանգամանքից, որ ՀՀ վավերացրել կամ չի վավերացրել ԱՄԿ Կոնվենցիան (օրինակ՝ ԱՄԿ
«Զբաղվածության աջակցության և գործազրկության դեպքերից պաշտպանության» թիվ 168
կոնվենցիա, ԱՄԿ «Զբաղվածության և արժանապատիվ աշխատանքի մասին» թիվ 205
հանձնարարական,
ՀՀ-ի կողմից վավերացված «Զբաղվածության բնագավառում
քաղաքականության մասին» թիվ 122 կոնվենցիա (3-րդ հոդված8) և այլն):

8

Հոդված 3 - «Սույն Կոնվենցիան կիրառելիս՝ այն անձանց, մասնավորապես, գործատուների և աշխատավորների ներկայացուցիչները,
որոնց առնչվում են ձեռնարկվելիք միջոցառումները, ներգրավվում են զբաղվածության բնագավառում քաղաքականության վերաբերյալ
խորհրդատվություններին՝ նրանց փորձն ու տեսակետները լիարժեք կերպով հաշվի առնելու և այդ քաղաքականությունը ձևավորելիս ու
դրան աջակցելիս նրանց լիարժեք համագործակցությունն ապահովելու նպատակով»:
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Վերոնշյալ եզրահանգումների հիման վրա դուրս են բերվել որոշակի դիտարկումներ և մշակվել են
առաջարկություններ: Մասնավորապես.
1. Առաջարկվում
է հստակեցնել «ՀՀ աշխատանքային օրենգրքում լրացումներ և
փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքում և տեսչական մարմնի
կանոնադրությունում
կատարված
փոփոխությունների
ժամանակագրական
անհամապատասխանությունը:
2. Հնարավորության դեպքում՝ «ՀՀ աշխատանքային օրենգրքում լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին» թիվ ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքի բոլոր հոդվածներին տալ հետադարձ ուժ, մինչև
արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի հայտարարման օրը (16.03.2020թ.):
3. Համաձայն՝ ՀՀ Սահմանադրության 83-րդ հոդվածի, առաջարկվում է վերականգնել
գործազրկության նպաստի տրամադրումը, ինչպես նաև՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությունը
համապատասխանեցնել ՀՀ-ի կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի դրույթներին:
4. ՀՀ կառավարությանը կողմից ընդունված կորոնավիրուսի սոցիալական և տնտեսական
հետևանքների չեզոքացման ծրագրերում՝
1) վերանայել մեկանգամյա կիրառության բնույթի ծրագրերը և դրանք կրկին
իրականացնել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի յուրաքանչյուր երկարացման
ժամանակ:
1) միջոցառումներում
ընդգրկվելու
սահմանված
ժամանակահատվածները
համապատասխանեցնել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի գործողության ողջ
ժամանակահատվածի հետ,
2) կորոնավիրուսի սոցիալական և տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրերը
իրականացնել նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի գործողության ժամկետի
ավարտից հետո,
3) միջոցառման մեջ նախատեսված երեխայի 0-14 տարեկան շեմը փոխարինել 0-18
տարեկանի, քանի որ «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի
համաձայն՝ երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած յուրաքանչյուր ոք,
4) ծրագրերից
դուրս
մնացած
տնտեսության
ոլորտները
(ֆինանսական,
ապահովագրական,
արժեթղթերի
առք
ու
վաճառք,
ներդրումային
կազմակերպություններ ու ֆոնդեր և այլն) նպատակահարմար է նույնպես ներառել
աջակցության ծրագրերում,
5) ծրագրերից անհրաժեշտ է հանել չհիմնավորված սահմանափակումները, ինչը
հնարավորություն կտա պոտենցիալ շահառուներին ընդգրկվել աջակցության
միջոցառումներում:
5. Միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա առաջարկվում է մշակել և ներդնել սոցիալական և
տնտեսական աջակցության, ինչպես նաև աշխատողների անվտանգության ու առողջության
պահպանման պայմանների ապահովման համար նոր արդյունավետ ծրագրեր:
6. ՀՀ պարետի 2020թ. մայիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կիրառվող
ժամանակավոր սահմանափակումների վերաբերյալ» թիվ 63 որոշմամբ հաստատված
անվտանգության կանոններում՝
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

1) ցանկալի է, որ պետությունը ոչ միայն իրականացնի հսկողություն, այլև՝ աջակցի
գործատուներին առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովման
հարցում,
2) վերացնել որոշ տարածքներում՝ առողջապահական տեսանկյունից չհիմնավորված,
պարտադիր
դիմակ
կրելու
պահանջը
(օրինակ՝
սեփական
մեքենայում,
զբոսայգիներում, քաղաքային պուրակներում, բուսաբանական և կենդանաբանական
այգիներում, պատմամշակութային վայրերում, ուխտագնացության ընթացքում,
անհատական արշավների, էքսկուրսիաների, քայլարշավների ընթացքում),
3) հստակեցնել և չափելի դարձնել ոչ հստակ չափորոշիչները,
4) որոշ պահանջների համար առաջարկվում է ներդնել նաև այլընտրանքային
կարգավորումներ:
Նպատակահարմար
է
արագացված
ընթացակարգերով
քննարկել
և
ստորագրել
Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիրը և հաստատել կոլեկտիվ պայմանագրի կիրարկումն
ապահովող գործողությունների ծրագիրը:
ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի դրույթներին
համապատասխան՝ առաջարկվում է մշտապես սոցիալական գործընկերների հետ քննարկել
սոցիալ-աշխատանքային և դրանց առնչվող տնտեսական հարաբերությունները կարգավորող
օրենսդրական փաստաթղթերի նախագծերը:
Առաջարկվում է կատարել օրենսդրական այնպիսի կարգավորումներ, որ աշխատող բոլոր
ինքնամեկուսացված անձիք կարողանան բժշկական հաստատությունների կողմից ստանալ
ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկներ, քանի որ ինքնամեկուսացման գործող
մեխանիզմները չեն կարգավորում բոլոր հնարավոր դեպքերը (օրինակ՝ պարետատունը չի
հաշվառել կամ ուշ է հաշվառել կոնտակտավոր անձին):
Առաջարկվում է ներդնել պարտադիր բժշկական ապահովագրության այնպիսի համակարգ,
ինչը կապահովի բնակչության առողջության պահպանման գործում պետության ստանձնած
դերի լիարժեք իրականացումը:
Առաջարկվում է մշակել և պաշտոնապես ընդունել նվազագույն սպառողական զամբյուղը (դրա
կազմը և կառուցվածքը), ինչը հիմք կհանդիսանա սոցիալ-տնտեսական տարբեր հաշվարկների
իրականացման համար:
Առաջարկվում է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կանոնադրությունը
համապատասխանեցնել ՀՀ-ի կողմից վավերացված ԱՄԿ «Արդյունաբերությունում և առևտրում
աշխատանքի տեսչության մասին» թիվ 81Կոնվենցիայի պահանջներին:
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