
California Department of Health Services – Isolation and Quarantine – Armenian – October 2006 

Մեկուսացում և կարանտին 
Որևէ վարակ սկսվելու դեպքում հասարակական 
առողջապահության մարմիններն օգտագործում են 
մեկուսացում և կարանտին, որպեսզի կանխեն 
վարակիչ հիվանդությունների տարածումը, 
ինչպիսիք են օրինակ SARS-ը (խիստ սուր 
շնչառական սինդրոմ), TB-ն (տուբերկուլյոզ) կամ այլ 
վարակիչ հիվանդություններ: 

• Մեկուսացումն այն մարդկանց համար է, որոնք 
արդեն հիվանդ են: 

• Կարանտինն այն մարդկանց համար է, որոնք 
շուտով կարող են հիվանդանալ, քանի որ  
նրանք շփվել են որևէ անձի հետ, որն արդեն 
վարակված է: 

Ի՞նչ է մեկուսացումը: 
Մեկուսացում նշանակում է վարակիչ 
հիվանդություն ունեցող մարդկանց հեռու պահել 
առողջ մարդկանցից: 

Շատ մարդիկ, երբ հիվանդ են, որոշում են տանը 
իրենք իրենց մեկուսացնել՝ իրենց ընտանիքի 
անդամներին և այլոց պաշտպանելու նպատակով: 
Մեկուսացման օրինակ է ջրծաղիկով հիվանդ 
երեխաներին տանը պահելը՝ դպրոց ուղարկելու 
փոխարեն: Հիվանդանոցներում որոշ 
հիվանդություններ (օրինակ՝ SARS կամ TB) 
ունեցող անձանց մեկուսացնում են այլ 
հիվանդներից: 

Արդյո՞ք պարտադիր է, որ ես մեկուսացվեմ: 
Այո: Եթե առողջապահության որևէ պաշտոնյա Ձեզ 
կարգադրում է  հեռու մնալ ուրիշներից, Դուք 
պարտավոր եք ենթարկվել: 

Ի՞նչ կպատահի ինձ հետ, եթե ես մեկուսացվեմ: 
Դուք կստանաք բժշկական խնամք Ձեր 
հիվանդության ընթացքում: Դուք կարող եք բուժվել. 

• Ձեր տանը, 

• հիվանդանոցում կամ 

• առողջապահական  
հաստատությունում: 

Մեկուսացված հիվանդները պետք է մնան 
մեկուսացման տարածքում: Միայն խնամողներն 
իրավունք ունեն մտնել մեկուսացման տարածքները: 

Ի՞նչ է կարանտինը: 
Կարանտին նշանակում է առանձնացնել այն 
մարդկանց, որոնք շփվել են որևէ հիվանդ անհատի հետ, 
այլ մարդկանցից, որոնք հիվանդ չեն: 

Կարանտինը կիրառվում է, որպեսզի 
հսկեն այն մարդկանց, որոնք դեռևս 
հիվանդ չեն, բայց շուտով կարող են 
հիվանդանալ և տարածել վարակիչ 
հիվանդությունը: 

Արդյո՞ք պարտադիր է, որ ինձ կարանտինի ենթարկեն: 
Այո: Եթե առողջապահության մարմինները կարծում են, 
որ Դուք հնարավոր է շփված լինեք վարակիչ 
հիվանդության հետ, նրանք կարող են Ձեզ կարգադրել 
հեռու մնալ ուրիշներից: 

Ի՞նչ կպատահի ինձ հետ, եթե ինձ կարանտինի 
ենթարկեն: 
Ձեզ կարող են պարտադրել, որ Դուք. 

• մնաք տանը, 

• հեռու մնաք այլ մարդկանցից, 

• ինքներդ Ձեզ քննեք ախտանշանների համար, 

• հեռաձայնեք բժշկին, եթե ախտանշաններ ի հայտ գան: 

Արդյո՞ք մեկուսացումը և կարանտինը իսկապես օգնում 
են, որ մարդիկ չհիվանդանան: 

Այո: 2003 թվականին Ամերիկայի Միացյալ 
Նահանգներում մեկուսացումը և կարանտինը 
կարողացան կանգնեցնել SARS անունով վարակիչ և 
մահացու հիվանդությունը: Այդպիսով հնարավոր եղավ 
մարդկանց առողջ պահել, չնայած գոյություն չուներ ո'չ 
բուժում, ո'չ էլ պատվաստանյութ կամ հատուկ 
դեղորայք: 

Հավելյալ տեղեկությունների համար... 

Հեռաձայնեցեք CDC-ին (Centers for Disease Control) 
անգլերեն լեզվով տեղեկություն ստանալու համար. 

800-CDC-INFO (800-232-4636)  
888-232-6348 (TTY) 

Կամ այցելեցեք ինտերնետ հետևյալ հասցեներով.
 www.bt.cdc.gov/ncidod 
 www.dhs.ca.gov/epo

 


