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Ներածություն 

 

Քրեակատարողական հիմնարկները COVID-19 տարածման տեսանկյունից գտնվում են 

բարձր ռիսկի տակ  անխուսափելիորեն սերտ կոնտակտների հետևանքով: COVID-19 

զարգացման մոդելավորումը թույլ է տալիս վերլուծել հիվանդության տարածման 

հնարավորությունները քրեակատարողական հիմնարկներում և կանխարգելման 

ռազմավարությունների հնարավոր ազդեցությունը:  

 

COVID-19 հիվանդության էական բռնկումներ դիտվել են ամբողջ աշխարհում 

քրեակատարողական հիմնարկներում (1-3): Այդպիսի հիմնարկները COVID-19-ի 

սպեցիֆիկ ռիսկի տակ են պայմանավորված լայն շրջանակների դինամիկ 

փոխազդեցությամբ և անխուսափելի սերտ շփումների հետևանքով: 

Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողները, անձնակազմը և բուժանձնակազմը, 

այցելունները բոլորը ռիսկի տակ են COVID-19-ի բռնկման ժամանակ: 

Քրեակատարողական հիմնարկներում գնտվողները բարձր ռիսկի տակ են նաև 

պայմանավորված ուղեկցող հիվանդացության, առողջական վիճակի հետ: 

 

Մաթեմատիկական մոդելները օգտակար գործիք են՝ հասկանալու հիվանդության 

տարածումը, ներառյալ համաճարակաբանական առանձնահատկությունները, 

գնահատելու հանրային առողջապահական վերահսկման ծրագրերի ազդեցությունը, և 

կանխատեսելու համաճարակի զարգացման հնարավորությունները (4, 5): Մոդելները 

կարող են օգտագործվել հակազդման կազմակերպման համար՝ քրեակատարողական 

հիմնարկներում COVID-19-ի բռնկումները կանխելու կամ նվազեցնելու ուղղված 

միջամտությունների պոտենցիալ ազդեցությունը գնահատելու միջոցով (6-8):  

 

Քրեակատարողական հիմնարկներում COVID-19 համաճարակի զարգացման 

մոդելավորման և կանխատեսման համար կիրառվել է Ավստրալիայի Կիրբիի 

Ինստիտուտի մասնագետների կողմից մշակված մոդելի տեղայնացված տարբերակը 

հաշվի առնելով ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկների և համաճարակի զարգացման 

առանձնահատկությունները: Մոդելը թույլ է տալիս գնահատել COVID-19 հնարավոր 

բռնկումները և գնահատել կանխարգելիչ ծրագրերի ազդեցությունը, այդ թվում 

անհատական պաշտպանիչ միջոցների օգտագործման, մեկուսացման, կարանտինի, 

ջերմաչափման, ազատազրկվածների թվի նվազեցման և այցելութների թվի կրճատման 

առումով: Մոդելը հաշվի է առնում տվյալ հիմնարկում վարքագծային բնորոշ և 

համաճարակաբանական կոնտեքստը: 
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Գնահատման համար Մոդելը ներառում է վիրուսի հնարավոր փոխանցումը 

ազատազրկվածների միջև, անձնակազմի, բուժանձնակազմի և այցելուների միջև: Այն 

թույլ է տալիս գնահատել COVID-19-ով խոցելի մարդկանց թվաքանակը կախված սերտ 

կոնտակտների թվից, տվյալ քրեակատարողական հիմնարկ օրական ներս և դուրս 

եկողների թվից, COVID-19-ի վերահսկմանն ուղված տարբեր միջամտությունների 

առկայությունից: Մոդելում ներառված են COVID-19-ի փոխանցման և հիվանդության 

զարգացման միջազգային վերջին փորձը և ապացուցողականությունը (Աղյուսակ 1): 

 

Աղյուսակ 1. Մոդելի մուտքային տվյալների և պարամետրերի գնահատումեր 

 

Պարամետրեր Արժեք Հղում 

Հիվանդության զարգացման ընթացք 

Ախտանշանների զարգացման ժամանակահատված 5,1 օր (14) 

Ինկուբացիոն շրջան 3,1 օր (10) 

Միջին ծանրության դեպքերի առողջացման ժամանակը 16 օր (15) 

Ծանր աստիճանի ծանրության դեպքերի առողջացման 

ժամանակը 

31 օր (15) 

Մահացությունը հոսպիտալացումից 8,3 օր (16) 

Խոցելի բնակչության մահացության հարաբերական աճը 1,6 (17) 

Փոխանցման հավանականությունը մեկ կոնտակտի ժամանակ 0,05  (9) 

Փոխանցման հավանականություն ըստ ռիսկի խմբերի 

Վարակման ռիսկի ենթարկված 0  կանխավարկած 

Վարակված 1,0  բազային 

գործակից 

Միջին/ծանր աստիճան 0,2  կանխավարկած 

Հոսպիտալացված 0,2  կանխավարկած 

Մեկուսացված 1,0 կանխավարկած 

Բժշկական անձնակազմ 0,8  կանխավարկած 

Միջամտությունների արդյունավետություն 

Փոխանցման նվազեցում ձեռքերի լվացման միջոցով 14%  (11) 

Փոխանցման նվազեցում դիմակների կրելու միջոցով 85%  (12) 

Ջերմաչափման արդյունավետություն 70%  (13) 

Կարանտինի տևողություն 14 օր կանխավարկած 

Մեկուսացման տևողություն 14 օր կանխավարկած 

Տարիքից կախված պարամետրեր 

Տարիքային խմբեր 0-19 20-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ 

Ախտանշանայինի մասնաբաժինը 18% 41,5% 59% 73% 78% 78% 78% 

Հոսպիտալացման մասնաբաժինը 0,3% 2,8% 7,6% 13,4% 20,5% 25,8% 27,3% 

Ինտենսիվ խնամքի մասնաբաժինը 5,0% 5,2% 9,3% 19,8% 35,3% 57% 70,8% 

Մահացության մակարդակ 0,01% 0,08% 0,38% 1,4% 3,65% 7,2% 9,3% 

 

 

Մոդելը ապահովում է ճկունություն, թույլ տալով որոշել և գնահատել բռնկումների 

սցենարները և կանխարգելիչ տարբեր ռազմավարությունների կոմբինացիան, ցույց 

տալու համաճարակի առանձնահատկությունները և կանխարգելիչ միջամտությունների 

արդյունավետությունը:  
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Մեթոդը 

 

Մոդելի կառուցվածքը 

 

Մոդելում քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողները բաժանված են 

ազատազրկվածների և անձնակազմի, որոնք խոցելի են վարակման տեսանկյունից, 

ենթարկվել են վարակման վտանգի, վարակվել են՝ միջին և ծանր աստիճանի 

բարդություններով, հոսպիտալացվածներ և առողջացածներ: Մոդելում հնարավոր է 

հետևել յուրաքանչյուր նշված խմբում մահերի և նոր դեպքերի թվին ժամանակի 

ընթացքում: Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվողները բաշխված են 

տարիքային խմբերում՝ տարբեր տարիքային խմբեր ունեն տարբեր խոցելիություն 

COVID-19-ի նկատմամբ:  

 

Մոդելում դիտարկվում է յուրաքանչյուր խմբում ամենօրյա զարգացումները՝ 120 օրվա 

ընթացքում: Մոդելում հաշվի են առնվում նաև յուրաքանչյուր խմբում յուրաքանչյուր օր 

մուտք և ելք եղածների քանակները: Վարակված խմբի համար հիվանդության 

զարգացումը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով: Հաշվարկների հիմքում դրված են 

COVID-19-ի զարգացման վերաբերյալ միջազգային վերջին տվյալները:  Դրանք ներառում 

են կանխավարկածներ ախտանիշների զարգացման, ծանր դեպքերի, հոսպիտալացման 

և մահերի վերաբերյալ (Աղյուսակ 1): 

 

Մոդելը նախագծված է առանձին հիմնարկի համար՝ օրական հիմնարկ մտնողների, 

այցելուների օրական թվի և անձնակազմի, որն աշխատում է տվյալ հատվածում: 

Ազատազրկվածները, որոնք նոր են մտնում հիմնարկ բաշխվում են ըստ տարիքային 

խմբերի: Անձնակազմը տվյալ հիմնարկում աշխատում է յոթ օր, ընտանիքի անդամները 

այցելում են մեկ անգամ: 

 

Կովիդի փոխանցումը վարակվածներից տեղի է ունենում սերտ շփման միջոցով: Սերտ 

շփում համարվում է 1,5  մետրից մոտ առնվազն 15 րոպե շփումը: Մեկ կոնտակտի 

հետևանքով փոխանցման հավանականությունը բնորոշվում է որպես մարդկանց թիվ, 

որոնք կվարակվեն (11): Այդ փոխանցման հավանականությունը տարբեր է կախված 

տարիքային խմբերին պատկանելիությեւնից և անհատական պաշտպանիչ միջոցների 

օգտագործումից: Անհատական պաշտպանիչ միջոցների օգտագործում մոդելում 

համարվում է դիմակների կիրառումը, ձեռքերի լվացումը, անձնական հիգիենայի 

պահպանումը:  

Մոդելում նաև հաշվի է առնվում փոխանցման ռիսկը կախված հիվանդության փուլից 

(Աղյուսակ 1)՝ օրգանիզմում վիրուսի քանակի փոփոխությունը հիվանդության 
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ընթացքում. վարակելիությունը բարձր է մինչև կլինիկական ախտանշանների 

զարգացումը և վաղ սիմպտոմատիկ շրջանում (12): Մոդելում, հոսպիտալացված 

պացիենտները և բուժաշխատողները ենթադրաբար ունեն ավելի բարձր 

հասանելիություն անհրաժեշտ անհատական պաշտպանիչ միջոցներին (Աղյուսակ 1): 

 

Մոդելում ազատազրկվածների և անձնակազմի միջև կոնտակտների թիվը նշվում է 

օգտագործողի կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբի համար ամբողջությամբ պատահական: 

Մոդելը կարող է հաշվել բռնկումը ազատազրկվածների, անձնակազմի կամ ընտանիքի 

անդամների միջոցով, որոշակի ամսաթվին: Տարբեր միջամտություններ նվազեցնում են 

COVID-19-ի  փոխանցումը որոշակի չափով, որոնք էլ ներարռված են մոդելում: Այդ 

միջամտությունները նշելով, փոփոխվում են մոդելում մուտքագրվող պարամետրերի 

գործարկումը, մարդկանց մասնաբաժինը, որոնք ենթարկվում են միջամտության և 

միջամտության ներդրման ժամանակը:  

 

Առանձին միջամտություններ, որոնք ներառված են մոդելում՝ 

 

 Միջամտություն 0 – պատժի հետաձգում/վաղ ազատում. երբ նվազեցնելով 

հիմնարկում գտնվողների թիվը ժամանակի ընթացքում նվազում է COVID-19-ի  

ռիսկի տակ գտնվողների թիվը: Այդպիսի նվազեցումը արտացոլում է պատժի 

հետաձգման կամ վաղաժամկետ ազատման քաղաքականությունը ցածր ռիսկային 

դատապարտվածների համար: Մոդելում հիմնարկ մտնողների և դուրս եկողների 

թիվը յուրաքանչյուր օր նշվում է օգտագործողի կողմից՝ արտացոլելով 

քրեակատարողական հիմնարկում գտնվողների խմբի չափի գծային փոփոխությունը: 

Այս միջամտության համար խմբի մինիմալ չափը կարող է որոշվել հաշվի առնելով 

այն դատապարտվածների թիվը, որոնք չեն կարող վաղաժամկետ ազատվել: 

 

 Միջամտություն 1 - կոնտակտների նվազեցում. երբ մարդկանց միջև կոնտակտների 

միջին թիվը յուրաքանչյուր օր նվազում է: Միջամտությունների այս խումբը թողնում 

են միասնական ազդեցություն՝  խթանելով սոցիալական հեռավորության 

պահպանումը (խցից դուրս գտնվելու ժամանակի նվազեցում,  հավաքների 

կանխարգելում, աշխատանքի, խմբային խորհրդատվությունների կամ 

դասընթացների չեղարկում): Մոդելի շրջանակում այս միջամտության 

ազդեցությունը բերում է կոնտակտների թվի փոփոխությանը, ինչը նվազեցնում է 

վարակման հավանականությունը: 
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 Միջամտություն 2 - անհատական պաշտպանիչ միջոցների (ԱՊՄ) տրամադրում 

անձնակազմին և ազատազրկվածներին. մոդելում ԱՊՄ ազդեցությունը նվազեցնում 

է փոխանցման հավանականությունը օգտագործելով գրականության տվյալներ (13, 

14) (Աղյուսակ 1): Տվյալ միջոցառման արդյունավետությունը գնահատվել է 

ընդհանուր առողջաապհական համակարգում իրանացված 

ուսումնասիրությունների հիման վրա, և ամենայն հավանականությամբ այն ավելի 

բարձր է քան ՔԿՀ-ներում: Այդ պատճառով ՔԿՀ-ներում դրա արդյունավետությունը 

գնահատվում է ընդհանուր առողջապահական համակարգում նրա ազդեցության 

կեսի չափով: Մոդելում ԱՊՄ-ների կիրառումը նվազեցնում է փոխանցման 

հավանականությունը 56%-ով: Մոդելը թույլ է տալիս հաշվել ԱՊՄ-ների 

ազդեցությունը և երբ նրանք նախատեսված են միայն ՔԿՀ-ի անձնակազմի համար, և 

երբ՝ և անձնակազմի և ազատազրկվածների համար: 

 

 Միջամտություն 3 – կարանտինի կիրառում մինչև քրեակատարողական հիմնարկ 

մուտք գործելը. մոդելը կարող է արտացոլել կարանտինի ազդեցությունը 

ազատազրկվածների նկատմամբ մինչև ՔԿՀ մուտք գործելը և կանխել ՔԿՀ նոր 

դեպքերի մուտքը ազատազրկվածների միջոցով: Մոդելում հաշվարկված է, որ 

կարանտինը առնվազն 14 օր է մինչև անռանձին կամ խմբային խուց մուտք գործելը: 

Հնարավոր է մուտքագրել կարանտինի խմբի չափը, կարանտինայի միջոցառումների 

սկզբը և ենթարկվողների մաքսիմալ թիվը, որոնք կարող են գտնվել կարանտինի մեջ 

տվյալ ժամանակահատվածի ընթացքում: Ենթադրվում է, որ երբ կարանտինում 

գտնվողների թիվը հասնում է մաքսիմալի, նորերը մուտք են գործում առանց 

կարանտինի: Այնուամենայնիվ, ենթադրվում է, որ կարանտինում գտնվելով 

հանդերձ, ազատազրկվածները կարող են ունենալ կոնտակտներ այլոց հետ և 

փոխանցել հիվանդությունը: Սակայն այդ փոխանցման հավանականությունը 

զգալիորեն ցածր է: Կարանտինում գտնվողների կոնտակտների թիվը կախված է 

կարանտինում գտնվողների թվից: 

 

 Միջամտություն 4 – ազատազրկվածների մեկուսացում. ախտորոշում ստացած, կամ 

հիվանդության կասկած ունեցողները մեկուսացվում են 14 օր: Մոդելում այս 

միջամտության ազդեցությունը գնահատվում է նույն ձևով ինչպես առաջին անգամ 

մուտք գործելիս կարանտինի ենթարկվելու պարագայում: 

 

 Միջամտություն 5 - վարակված անձնակազմի ՔԿՀ մուտքի կանխում. այս 

միջամտությունը ապահովում է, որ անձնաակզմը, որն ունի ախտանշաններ, դուրս 

չգա աշխատանքի՝ ինքնամեկուսանա: Երբ այս միջամտությունը ներդրված է, 

մոդելում հաշվարկն իրականացվում է այն ենթադրության հիման վրա, որ 
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ախտանշաններ ունեցող անձնակազմը ինքնամեկուսանում է և չի շարունակում 

վարակել այլոց: 

 

 Միջամտություն 6 - ոչ հիմնական անձնակազմի և այցելուների (ընտանիքի 

անդամների) ջերմաչափում մինչ ՔԿՀ մուտք գործելը. այս միջամտության 

զգայունությունը մոդելում 70% է (15)  և այն նվազեցնում է փոխանցման 

հավանականությունը այցելուներից ազատազրկվածներին համապատասխանաբար 

70%-ով: 

 

 Միջամտություն 7 - ոչ հիմնական անձնակազմի և այցելուների (ընտանիքի 

անդամների) թվի նվազեցում. այս միջամտության նպատակն է չափել այցելուների 

մուտքի դադարեցման պոտենցիալ ազդեցությունը: Մոդելը թույլ է տալիս 

օգտագործողի կողմից մուտքագրել ոչ հիմնական անձնակազմի և ընտանիքի 

անդամների օրական այցելությունների նվազեցման տոկոս: Այդ նվազեցումը բերում 

է կոնտակտների թվի նվազեցման, հետևաբար և փոխանցման նվազեցման: 

 

Այս միջամտությունները կարող են գործարկվել ինչպես առանձնացված, այնպես էլ 

համակցված, որն էլ հնարավորություն է տալիս չափել ինչպես առանձին միջամտության 

ազդեցությունը, այնպես էլ բոլորինը միասին:  

 

Մոդելի պարամետրերը 

 

Մոդելում փոխանցման հավանականությունը նկարագրող հիմնական պարամետրերը  

հիվանդություն զարգացման և առաղջացման գործակիցներն են, ախտանիշների 

զարգացման հավանակնությունը, կանխարգելիչ միջոցառումների 

արդյունավետությունը, հոսպիտալացման ազդեցությունը, ինտենսիվ խնամքի կարիք 

ունեցողների թիվը, մահացությունը: Այս ցուցանիշները կոնստանտ են և հիմնված 

գրականության մեջ առկա տվյալների վրա (Աղյուսակ 1): 

 

Պահանջվող տվյալներ 

 

Մոդելում գնահատում կատարելու համար մինիմալ պահանջվող տվյալներն են՝ ՔԿՀ-

ներում գտնվողների թիվը, կոնտակտների միջին թիվը մեկ ազատազրկվածի հաշվով, 

ՔԿՀ-ի անձնակազմի թիվը, բժշկական անձնակազմի թիվը, ոչ հիմնական անձանակազմի 

թիվը, այցելուների (ընտանիքի անդամների) թիվը: Ազատազրկվածները բաշխվում են 

տարիքային խմբերով՝ ավելի լավ արտացոլելու COVID-19-ի զարգացման ռիսկը: 

Մոդելում անհրաժեշտ է նաև յուրաքանչյուր օր ՔԿՀ մուտք և ելք գործող 
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ազատազրկվածների թիվը և յուրաքանչյուր օր ընտանիքի անդամների այցելուների 

թիվը: Բացի խմբի չափից, մոդելում հիմնական ցուցանիշ է օրական կոնտակտների թիվը, 

որն ազդում է արդյունքի չափի վրա և արտացոլում է նաև կանխարգելիչ 

միջամտությունների ազդեցությունը: 

 

Մուտքային տվյալներ 

 

Մուտքային տվայլները ներդնելուց հետո, 120 օր կտրվածքով, դատապարտվածների և 

անձնակազմի համար մոդելը հաշվարկում է նոր դեպքերի օրական թիվը, COVID-19-ի  

դեպքերի ընդհանուր թիվը, ըստ հիվանդության փուլերի՝ անախտանշան, թեթև, միջին 

ծանրության, հոսպիտալացված և առողջացած: Մոդելը նաև գնահատում է նոր դեպքերը 

և մահերը  7, 30, 90 և 120 օր հետո: 

 

Մոդելի կառուցվածքը 

 

Մոդելը կազմված է վեց առանձին մասերից՝ էջերից, որոնք օգտագրծվում են տվյալների 

մոտքագրման (Inputs - «մուտքային տվյալների» էջ` հավելված 1), արդյունքների 

արտացոլման (Outputs - «ելքային տվյալների» էջ), հաշվարկները կատարելու (time-

dependent_scenario1’ & (‘timedependent_scenario2 - «ժամանակահատվածից կախված 

սցենար 1 և ժամանակահատվածից կախված սցենար 2» էջեր) և (Calculation_scenario1’ & 

‘Calculation_scenario2 - «Հաշվարկ սցենար 1-ի և Հաշվարկ սցենար 2-ի» էջերից), ինչպես 

նաև մոդելի վերաբերյալ տեղեկատվության (Information -«տեղեկատվություն» էջ) 

ներկայացման: 

 

Արդյունքներ 

 

Մոդելը հնարավորություն է տալիս գահատելու COVID-19-ի զարգացումը առանձին 

կոնկրետ ՔԿՀ-ում: Մոդելավորման համար մշակվել է տվյալների հավաքագրման գործիք 

(Հավելված 2): Այն քննարկվել է հիմնական իրազեկիչների հետ: Որից հետո ուղարկվել 

գործընկերներին այն լրացնելու ըստ ՔԿՀ-ների: Ստացված տվյալները քննարկվել և 

վերիֆիկացվել են: Տվյալները մուտքագրվել են և կատարվել են կանխատեսումները: 

Մոդելի արդյունավետ գործարկման և համաճարակի զարգացման ու կանխարգելման 

տեսանկյունից նշանակալի են ավելի մեծ ազատազրկվածների և դատապարտվածների 

թվով ՔԿՀ-երը: Ստորև ներկայացվում են մոդելավորման արդյունքները այդ 

չափանիշներին առավել համապատասխանող Արմավիրի, Նուբարաշենի և Սևանի ՔԿՀ-

ների համար: 
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Արմավիր ՔԿՀ 

 

Դիտարկվում են երկու սցենար՝ սցենար 1, երբ ոչ մի կանխարգելիչ միջամտություն չի 

իրականացվում և սցենար 2՝ երբ իրականացվում են այս կամ այն կանխարգելիչ 

միջամտությունը և գնահատված է առանձին յուրաքանչյուր միջոցառման ազդեցությունը 

COVID-19-ի տարածման կանխման տեսանկյունից: 

 

Մոդելը ցույց է տալիս, որ եթե չի իրականացվում որևէ միջոցառում (սցենար 1), 

պրակտիկորեն ՔԿՀ-ում բոլոր գտնվողները կվարակվեն 60-րդ օրը: Նույն 

ժամանակահատվածում ամբողջ անձնակազմի մոտ 75%-ը նույնպես կվարակվի 

(գծապատկեր 1): 

 

Գծապատկեր 1. ՔԿՀ-ում միջամտություն չի իրականացվում (սցենար 1) 

 

 
 

ՔԿՀ-ում գտնվողների շրջանում ակտիվ վարակ ունեցողների տարածվածության պիկը 

հասնում է 70%-ի 37-րդ օրը: Յուրաքանչյուր միջամտություն, որն իրականացվում է 

առանձին, նվազեցնում և հետաձգում է տարածվածության պիկը (գծապատկեր 1):  

 

Ամենանամեծ արդյունքը տալիս է ԱՊՄ-ի կիրառումը: Առաջին և միայն անձնակազմի 

համար երկրորդ միջոցառումների միասին կիրառումը հետաձգում է տարածվածության 

պիկը 37-րդ օրից մինչև 60-րդ օրը, նվազեցնելով վարակի դեպքերի կումուլյատիվ թիվը 

40%-ով (գծապատկեր 2): 
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Գծապատկեր 2. Կոնտակտների սահմանափակում և միայն անձնակազմին ԱՊՄ-ների 

տրամադրում 

 

 
 

Մոդելը ցույց է տալիս, որ որևէ միջոցառում չիրականացնելու դեպքում կարիք կլինի 

մինչև 220 հիվանդանոցային մահճակալի և առավելագույնը 40 ինտենսիվ խնամքի 

մահճակալի 50-րդ օրը:  Միջոցառումների իրականացոմը թույլ է տալիս ավելի քան 80%-

ով նվազեցնել հոսպիտալացման և ինտենսիվ խնամքի կարիքները:  

 

Միջամտություն 0 – պատժի հետաձգում/վաղ ազատում 

ՀՀ պարագայում, կորոնավիրուսային վարակի հանգամանքով պայմանավորված 

դատապարտյալների թվի նվազեցում չի ենթադրվում, հաշվի առնելով նաև 2019թ. 

իրականացված համաներման փաստը: Դրա արդյունքում, ՀՀ համարվում է 

դատապարտյալների նվազագույն քանակ ունեցող երկրներից մեկը, այն է ՝ 2003 հոգի 

2020թ. վերջի դրությամբ: 

 

Միջամտություն 1 - կոնտակտների նվազեցում 

Հաշվի առնելով, այն հանգամանքը, որ բացարձակ կերպով հնարավոր չէ որոշել 

դատապարտյալների կոնտակտների միջին օրական թիվը, ենթադրվում է օրական 15-ից 

իջեցում 10-ի: Տվյալ միջոցառման իրականացումը նվազեցնում է նոր վարակման 

դեպքերի թիվը 25%-ով (գծապատկեր 3) 
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Գծապատկեր 3. Դատապարտյալների միջև կոնտակտների նվազեցում 

 

 
 

Միջամտություն 2 - անհատական պաշտպանիչ միջոցների տրամադրում անձնակազմին 

և ազատազրկվածներին 

Միայն անձնակազմի շրջանում տյալ միջամտության իրականացումը էական 

ազդեցություն չի գործում՝ 120 օրվա ընթացքում նոր դեպքերի թիվը հասնում է 688-ի 

(աղյուսակ 2): 

 

Աղյուսակ 2. Անհատական պաշտպանիչ միջոցների տրամադրում միայն անձնակազմին 

(սցենար 2) 

 

 
 

Դատապարտյալների շրջանում տվյալ միջամտության իրականացումը բերում է էական 

ազդեցության՝ 120 օրվա ընթացքում նոր դեպքերի թիվը հասցնելով ընդամենը 2-ի 

(գծապատկեր 4): 
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Գծապատկեր 4. Անհատական պաշտպանիչ միջոցների տրամադրում 

դատապարտյալներին 

 

 
 

Միջամտություն 3 – ազատազրկվածների մեկուսացում 

Նախքան համաճարակի սկիզբը, բոլոր կալանավորները կարանտինային հսկում են 

անցել 7 օր տևողությամբ, իսկ 2020թ. մարտից դրա տևողությունը հասցվել է 14 օրվա: 

Տվյալ միջոցառումը պահպանվում է մինչ օրս, ինչի հետևանքով սցենարներում 

կարանտինի տևողության փոփոխություն չի նախատեսվել: Միջամտության 

իրականացումը նվազեցնում է վարակման դեպքերը 3%-ով (գծապատկեր 5): 

 

 

Գծապատկեր 5. Ազատազրկվածների մեկուսացում մինչև ՔԿՀ մուտք գործելը 
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Միջամտություն 4 – Ախտորոշում ստացած, կամ հիվանդության կասկած ունեցող 

ազատազրկվածների մեկուսացում 

Ախտորոշում ստացած, կամ հիվանդության կասկած ունեցողները մեկուսացվում են 14 

օր: Միջամտության իրականացումը բերում է վարակման դեպքերի ոչ էական 

նվազեցման՝ փոքրացնելով ցուցանիշը 3%-ով (գծապատկեր 6): 

 

Գծապատկեր 6. Ախտորոշում ստացած, կամ հիվանդության կասկած ունեցող 

ազատազրկվածների մեկուսացում 

 

 
 

Միջամտություն 5 - վարակված անձնակազմի ՔԿՀ մուտքի կանխում 

Միջոցառման իրականացումը նվազեցնում է ընդհանուր դեպքերը 2,7%-ով (գծապատկեր 

7): 

Գծապատկեր 7. Վարակված անձնակազմի ՔԿՀ մուտքի կանխում 
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Միջամտություն 6 - ոչ հիմնական անձնակազմի և այցելուների (ընտանիքի անդամների) 

ջերմաչափում մինչ ՔԿՀ մուտք գործելը 

Տվյալ միջամտության գործարկումը, մոդելում էական ազդեցություն չի գործում: 

Ոչ հիմնական անձնակազմը ՔԿՀ-րում ներկայացված է հիմնականում 

դատապարտյալներով (գծապատկեր 8): 

 

Գծապատկեր 8. Ոչ հիմնական անձնակազմի և այցելուների (ընտանիքի անդամների) 

ջերմաչափում մինչ ՔԿՀ մուտք գործելը, ինչպես նաև ընդհանրապես նրանց 

այցելությունների թվի նվազեցում 

 

 
 

Միջամտություն 7 - ոչ հիմնական անձնակազմի և այցելուների (ընտանիքի անդամների) 

թվի նվազեցում 

Ցուցանիշի փոփոխությունը որև է էական ազդեցություն չի թողնում (գծապատկեր 8): 

 

Միջամտությունների ազդեցության ամփոփ գնահատում 

Միջամտություն 1-ի և Միջամտություն 2-ի միասնական կիրառման դեպքում, 120-րդ 

օրվա դրությամբ պրակտիկորեն կարելի է հասնել համաճարակի դադարեցման 

(Աղյուսակ 3): 
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Աղյուսակ 3. Միջամտություն 1-ի և Միջամտություն 2-ի միասնական կիրառում (սցենար 

2) 

 
 

Նուբարաշեն ՔԿՀ 

 

Միջամտություն 0 – պատժի հետաձգում/վաղ ազատում 

Չնայած նրան, որ ընդհանուր առմամբ դատապարտյալների թվի նվազեցում չի 

ենթադրվում, այնուամենայնիվ, երկրորդ սցենարով ենթադրվում է այլ կալանավայրերից 

տեղափոխվող դատապարտյալների կամ կալանավորների թվի կիսով չափ նվազում: 

Այս միջամտության արդյունքում 120 օրվա ընթացքում նոր դեպքերի թիվը կրճատվում է 

մոտ 10 տոկոսով (գծապատկեր 9): 

 

Գծապատկեր 9. Դատապարտյալների թվի կրճատում 

 
 

Միջամտություն 1 - Դատապարտյալների միջև կոնտակտների կրճատում 

Հաշվի առնելով, այն հանգամանքը, որ բացարձակ կերպով հնարավոր չէ որոշել 

դատապարտյալների կոնտակտների միջին օրական թիվը, ինչպես նաև մենախցերի 

համամեմատաբար ավել մեծ թիվը ենթադրվում է օրական միջինում 5-ից իջեցում 2-ի: 
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Այս միջամտության արդյունքում, հաշվի առնելով վերոնշյալ հանգամանքները, 120 օրվա 

ընթացքում նոր դեպքերի թվի աճ պարակտիկորեն տեղի չի ունենում (գծապատկեր 10): 

 

Գծապատկեր 10. Դատապարտյալների միջև կոնտակտների կրճատում 

 

 
 

Միջամտություն 2 - Անհատական պաշտպանիչ միջոցների (ԱՊՄ) տրամադրում 

Միայն անձնակազմի շրջանում տյալ միջամտության արդյունքում 120 օրվա ընթացքում 

նոր դեպքերի թիվը կրճատվում է մոտ 50 տոկոսով (Աղյուսակ 4): 

 

Աղյուսակ 4. Անհատական պաշտպանիչ միջոցների (ԱՊՄ) տրամադրում անձնակազմին 

(սցենար 2) 

 
 

Դատապարտյալների շրջանում այս միջամտության արդյունքում 120 օրվա ընթացքում 

նոր դեպքերի թվի աճ պարակտիկորեն տեղի չի ունենում՝ 120 օրվա ընթացքում նոր 

դեպքերի թիվը հասցնելով ընդամենը 2-ի (գծապատկեր 11): 
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Գծապատկեր 11. Անհատական պաշտպանիչ միջոցների (ԱՊՄ) տրամադրում 

դատապարտյալներին 

 

 
 

Միջամտություն 3 – ազատազրկվածների մեկուսացում 

Մոդելում ենթադրվում է, որ կարանտինը տևում է 14 օր ՝ բանտախցերում միայնակ կամ 

խմբերոով մեկուսացված ՔԿՀ մուտք գործող դատապարտյալների կամ կալանավորների 

համար: 

Այս միջամտության արդյունքում 120 օրվա ընթացքում նոր դեպքերի թիվը կրճատվում է 

մոտ 10 տոկոսով (գծապատկեր 12): 

 

Գծապատկեր 12. Ազատազրկվածների մեկուսացում մինչև ՔԿՀ մուտք գործելը 
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Միջամտություն 4 - Ախտորոշում ստացած, կամ հիվանդության կասկած ունեցող 

ազատազրկվածների մեկուսացում 

Երբ արդեն ախտորոշված, ախտանշաններ ունեցող կամ վարակված անձի սերտ շփման 

փաստով պայմանավորված դատապարտյալները մեկուսացվում են մնացածներից: 

Այս միջամտության արդյունքում 120 օրվա ընթացքում նոր դեպքերի թիվը կրճատվում է 

մոտ 20 տոկոսով (գծապատկեր 13): 

 

Գծապատկեր 13. Ախտորոշում ստացած, կամ հիվանդության կասկած ունեցող 

ազատազրկվածների մեկուսացում 

 

 
 

Միջամտություն 5 - Վարակված անձնակազմի ՔԿՀ մուտքի կանխարգելում 

Այս միջամտության արդյունքում 120 օրվա ընթացքում նոր դեպքերի թիվը կրճատվում է 

33 տոկոսով (գծապատկեր 14): 

 

Գծապատկեր 14. Վարակված անձնակազմի ՔԿՀ մուտքի կանխարգելում 
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Միջամտություն 6 – Ոչ հիմնական անձնակազմի և այցելությունների ժամանակ 

ընտանիքի անդամների ջերմաչափում. 

Տվյալ միջամտության գործարկումը, մոդելում էական ազդեցություն չի գործում: 

Ոչ հիմնական անձնակազմը ՔԿՀ-րում ներկայացված է հիմնականում 

դատապարտյալներով: 

 

Միջամտություն 7 – Ոչ հիմնական անձնակազմի և այցելությունների թվի կրճատում 

Մոդելը ենթադրում է, որ ամեն օր նույն թվով այցելուներ են մտնում ՔԿՀ և ունեն որոշակի 

քանակությամբ շփումներ: Ենթադրվում է, որ շփումների թիվը փոքր է, ինչը նշանակում 

է, որ բռնկումը հավանական չէ, նույնիսկ եթե վարակված այցելուն ամեն օր մտնի ՔԿՀ: 

Մոդելը նախատեսված չէ այս տեսակի էֆեկտը հստակորեն ֆիքսելու համար, բայց այն 

կարող է արտացոլվել`գնահատելով ռիսկը և սպասվող ժամանակը, մինչև բռնկումը 

տեղի ունենա, եթե վարակված այցելուները ամեն օր մտնեն ՔԿՀ: 

Տվյալ միջամտության գործարկումը, մոդելում արտացոլվող ցուցանիշների վրա էական 

ազդեցություն չի գործում: 

 

Մջամտությունների ազդեցության ամփոփ գնահատում 

Միջամտություն 1-ի և Միջամտություն 2-ի միասնական կիրառման դեպքում, 120-րդ 

օրվա դրությամբ պրակտիկորեն կարելի է հասնել համաճարակի դադարեցման 

(Աղյուսակ 5): 

 

Աղյուսակ 5. Միջամտություն 1-ի և Միջամտություն 2-ի միասնական կիրառում (սցենար 

2) 

 
 

Սևան ՔԿՀ 

 

Միջամտություն 0 – պատժի հետաձգում/վաղ ազատում 

Սևանի ՔԿՀ-ի պարագայում, չնայած նրան, որ ընդհանուր առմամբ որև է հատուկ 

միջամտություն չիրականացնելու դեպքում իսկ ենթադրվում է դատապարտյալների թվի 

ավելացում մոտ 40 տոկոսով, այնուամենայնիվ, երկրորդ սցենարով ենթադրվում է 

դատապարտյալների թվի կրկնակի ավելացում: 
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Այս միջամտության արդյունքում 120 օրվա ընթացքում ստանում ենք նոր դեպքերի թվի 

շեշտակի աճ (գծապատկեր 15): 

 

Գծապատկեր 15. Դատապարտյալների թվի ավելացում 

 

 
 

Միջամտություն 1 - Դատապարտյալների միջև կոնտակտների նվազեցում 

Կոնտակտների նվազեցումը ենթադրում է դատապարտյալների ամենօրյա շփումների 

ընդհանուր միջին թվի նվազեցում: 

Հաշվի առնելով, այն հանգամանքը, որ բացարձակ կերպով հնարավոր չէ որոշել 

դատապարտյալների կոնտակտների միջին օրական թիվը, ենթադրվում է օրական 10-ից 

իջեցում 5-ի: 

Այս միջամտության արդյունքում 120 օրվա ընթացքում նոր դեպքերի թիվը կրճատվում է 

մոտ 70 տոկոսով (գծապատկեր 16): 

 

Գծապատկեր 16. Դատապարտյալների միջև կոնտակտների նվազեցում 
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Միջամտություն 2. Անհատական պաշտպանիչ միջոցների (ԱՊՄ) տրամադրում 

Միայն անձնակազմի շրջանում տյալ միջամտության արդյունքում 120 օրվա ընթացքում 

նոր դեպքերի թիվը կրճատվում է մոտ 50 տոկոսով, իսկ տվյալ միջամտությունը 

զուգորդելով դատապարտյալների շրջանում կոնտակտների նվազեցման հետ՝120 օրվա 

ընթացքում նոր դեպքերի թվի աճ պարակտիկորեն չենք ունենում (գծապատկեր 17): 

Նոր դեպքերի թվի աճ պարակտիկորեն չենք ունենում նաև այն դեպքում, երբ ԱՊՄ-ների 

տրամադրումն իրականացվում է միայն դատապարտյալների շրջանում: 

 

Գծապատկեր 17. Անհատական պաշտպանիչ միջոցների (ԱՊՄ) տրամադրում   

 

 
 

Միջամտություն 3 – ազատազրկվածների մեկուսացում 

Մոդելում ենթադրվում է, որ կարանտինը տևում է 14 օր ՝ բանտախցերում միայնակ կամ 

խմբերոով մեկուսացված ՔԿՀ մուտք գործող դատապարտյալների կամ կալանավորների 

համար: 

Նախքան համաճարակի սկիզբը, բոլոր կալանավորները կարանտինային հսկում են 

անցել 7 օր տևողությամբ, իսկ 2020թ. մարտից դրա տևողությունը հասցվել է 14 օրվա: 

Տվյալ միջոցառումը պահպանվում է մինչ օրս, ինչի հետևանքով սցենարներում 

կարանտինի տևողության փոփոխություն չի նախատեսվել: 

 

Միջամտություն 4 - Ախտորոշում ստացած, կամ հիվանդության կասկած ունեցող 

ազատազրկվածների մեկուսացում 

Այս միջամտության արդյունքում 120 օրվա ընթացքում նոր դեպքերի թիվը կրճատվում է 

մոտ 10 տոկոսով (գծապատկեր 18): 
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Գծապատկեր 18. Ախտորոշում ստացած, կամ հիվանդության կասկած ունեցող 

ազատազրկվածների մեկուսացում 

 

 
 

Միջամտություն 5 - Վարակված անձնակազմի ՔԿՀ մուտքի կանխարգելում 

Այս միջամտության արդյունքում 120 օրվա ընթացքում նոր դեպքերի թիվը կրճատվում է 

մոտ 60 տոկոսով (գծապատկեր 19): 

 

Գծապատկեր 19. Վարակված անձնակազմի ՔԿՀ մուտքի կանխարգելում 
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Միջամտություն 6 – Ոչ հիմնական անձնակազմի և այցելությունների ժամանակ 

ընտանիքի անդամների ջերմաչափում 

Տվյալ միջամտության գործարկումը, մոդելում էական ազդեցություն չի գործում: 

 

Միջամտություն 7 – Ոչ հիմնական անձնակազմի և այցելությունների թվի կրճատում 

Տվյալ միջամտության գործարկումը, մոդելում արտացոլվող ցուցանիշների վրա էական 

ազդեցություն չի գործում: 

 

Սահմանափակումներ 

 

Քրեակատարողական հիմնարկներում COVID-19 համաճարակի զարգացման 

մոդելավորման և կանխատեսման համար կիրառված մոդելի ստացված արդյունքները 

մեկնաբանելիս պետք է հաշվի առնել որոշ սահմանափակումներ: Մասնավորապես, 

մոդելավորման և կանխատեսումների համար անհրաժեշտ մուտքային տվյալների ոչ 

լիարժեքությունը: Մի շարք տվյալներ բացակայում են, որոշները հավաքագրվում ոչ 

օրական հիմքի վրա: Որոշ դեպերում ենթադրությունների կիրառումը նույնպես 

թուլացնում է մոդելի հիմնավորումները: Տվյալների հավաքագրման գործընթացի 

բարելավումը կարող է նպաստել կանխատեսումների արդյունքների օպտիմալացմանը: 

 

Մոդելավորումը հաշվի չի առնում COVID-19-ի վերաբերյալ կիրառված թեստավորման 

տարբեր ռազմավարությունների ազդեցությունը:  

Սահմանափակումներից է նաև այն, որ մոդելավորման ընթացում հաշվի չի առնվում 

վիրուսի տարբեր շտամերի տարածվածությունը և դրանով պայմանավորվող նոր 

դեպքերի հնարավոր փոփոխությունները, տարածման տեմպերի փոփոխությունները, 

ինչպես նաև հիվանդության ծանր դեպքերի մասնաբաժնի փոփոխությունները: Դա 

պայմանավորված է նրանով, որ տվյալների հավաքագրման և մուտքագրման ժամանակ 

վիրուսի դելտա շտամը նոր էր սկսում տարածվել աշխարհում, իսկ ՀՀ-ում, COVID-19-ի 

առաջացման մասնաբաժնում տվյալ շտամի տարածվածության վերաբերյալ տվյալներ 

չկան: 

Որպես սահմանափակում կարող է լինել նաև այն, որ տվյալ մոդելում հիվանդության 

տարածման, ինչպես նաև ծանր դեպքերի և մահերի կանխատեսման ժամանակ հաշվի չի 

առնված պատվաստման հնարավոր ազդեցությունը: Պատվաստումը որպես 

կանխարգելիչ միջամտությում ներառված չէ:  
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Ամփոփում 

 

Հաշվի առնելով այն, որ քրեակատարողական հիմնարկները COVID-19 տարածման 

տեսանկյունից գտնվում են բարձր ռիսկի տակ, մոդելավորվան կիրառումը կարևոր 

գործիք է քրեակատարողական հիմնարկներում հիվանդության տարածման 

հնարավորությունները վերլուծելու, հիվանդության տարարածման կանխման համալիր 

միջոցառումների պլանավորման և իրականացման համար: 

Այն թույլ է տալիս վերլուծել նաև կանխարգելման ռազմավարությունների հնարավոր 

ազդեցությունը առանձին վերցված ՔԿՀ-ի համար:  

Մոդելը կարող են օգտագործվել հակազդման կազմակերպման համար՝ 

քրեակատարողական հիմնարկներում COVID-19-ի բռնկումները կանխելուն կամ 

նվազեցնելուն ուղղված միջամտությունների պոտենցիալ ազդեցությունը գնահատելու 

միջոցով:  

Մոդելը թույլ է տալիս գնահատել COVID-19 հնարավոր բռնկումները և գնահատել 

կանխարգելիչ ծրագրերի ազդեցությունը առանձին ՔԿՀ-ում, որի հիման վրա կարելի է 

պլանավորել անհրաժեշտ գործողությունները, կատարել համապատասխան 

փոփոխություններ կիրառվող ռազմավարություններում, ուժեղացնելով այն 

միջամտությունները, որոնք տալիս են մաքսիմալ էֆեկտ տվյալ ՔԿՀ-ում: Ընթացիկ 

տվյալների փոփոխության պայմաններում, դրանք կարելի է հեշտությամբ արտացոլել 

մոդելում, ստանալով նոր տվյալներին համապատասխանող կանխատեսումներ: 

Գործիքը հեշտ կիրառելի է, և կարող է օգտակար լինել ՔԿՀ-ների ղեկավար անձնակազմի 

համար: 

Արդյունքները ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս տեղայնացված հետազոտությունների և 

ուսումնասիրությունների անհրաժեշտությունը, ինչը թույլ կտա ոչ միայն լավացնելու 

նմանատիպ կանխատեսումների հավաստիությունը՝ համադրելով դրանք այլ 

հետազոտությունների արդյունքների հետ: 
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Հավելված 1. Մոդելում մուտքագրվող տվյալներ 
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Հավելված 2. Տվյալների հավաքագրման գործիք 

 

    
Ք

Կ
Հ

 1 

Ք
Կ

Հ
 2 

Ք
Կ

Հ
 3 

  Հավաքագրվող տեղեկատվություն       

1 Կալանավայրի անվանումը       

2 Կալանավայրի կարգավիճակը       

3 Անվտանգության մակարդակը       

  Երկրի կոնտեքստ       

4 Առողջապահական համակարգում առկա մահճակալների թիվ       

5 Արդարադատության համակարգում առկա մահճակալների թիվ       

  Ժողովրդագրական տվյալներ       

6 Կալանավորների քանակն ըստ տարիքային բաշխման՝        

6.1 Անհայտ       

6.2 0–19       

6.3 20–44       

6.4 45–54       

6.5 55–64       

6.6 65–74       

6.7 75–84       

6.8 ≥85       

6.9 Ընդհանուր       

7 Կալանավորների միջին օրական շարժը       

7.1 ընդունվողների միջին օրական թիվը       

7.2 
այլ կալանավայրից տվյալ կալանավայր տեղափոխվածներ միջին օրական 

թիվը 
      

7.3 
կալանավայրից դուրս եկածների (ազատ արձակված և այլ կալանավայր 

տեղափոխված) միջին օրական թիվը   
      

8 Կալանավայրի աշխատակիցների քանակ       

8.1 հիմնական անձնակազմ       

8.2 օժանդակ անձնակազմ       

8.3 բուժանձնակազմ       

9 Կալանավորներին այցելությունների միջին օրական թիվը       

  COVID-19 փոխանցման հավանականություն       

10 

Կոնտակտներ կալանավորների հետ/օրական միջին թիվը մեկ անձի համար: 

Նկատի է առնված վարակման տեսանկյունից ռիսկ ներկայացնող 
կոնտակտները՝ 1,5 մետրից քիչ հեռավորության վրա 15 րոպե և ավել 
տևողությամբ շփում 

      

10.1 կալանավորների միջև       

10.2 հիմնական անձնակազմ       

10.3 օժանդակ անձնակազմ       

10.4 բուժանձնակազմ       

10.5 կալանավորների այցելուներ       

  

COVID-19 համաճարակի սկիզբ՝ առաջին դեպքերի մուտքը կալանավայր 

Ենթադրվում է, որ թիվը պետք է լինի փոքր 5-ից 
      

11 COVID-19-ով վարակված առաջին դեպքի մուտքի ամսաթիվը       
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12 Առաջին վարակվածների քանակն ըստ մուտքի եղանակի       

12.1 նոր ընդունված կամ տեղափոխված կալանավորների միջոցով       

12.2 հիմնական անձնակազմի միջոցով       

12.3 օժանդակ անձնակազմի միջոցով       

12.4 բուժանձնակազմի միջոցով       

12.5 կալանավորների այցելուների միջոցով       

  

Սցենարների զարգացման համար պահանջվող տվյալներ՝ 

միջամտություններ, դրանց սկիզբը, տևողությունն ու արդյունավետության 

աստիճանը 

      

1 Կալանավորների թվի նվազեցում       

2 Կոնտակտների սահմանափակում       

3 

Կանխարգելիչ միջոցների կիրառում (դիմակ, ձեռնոց, ձեռքերի 

ախտահանում) 
      

4 Նոր ընդունվող կալանավորների կարանտին       

5 COVID-19-ով կասկածվող կամ հաստատված դեպքերի մեկուսացում       

6 Վարակված անձնակազմի մուտքի կանխարգելում       

7 Օժանդակ անձնակազմի ջերմաչափում       

8 Օժանդակ անձնակազմի թվի սահմանափակում/նվազեցում       

9 Այցելությունների միջոցով վարակի փոխանցման նվազեցում       

10 Այցելուների ջերմաչափում       

11 Այցելությունների քանակի վերահսկում/կրճատում       

12 Այլ միջամտություններ       

  Լրացուցիչ տեղեկատվություն       

1 
30.12.2020թ-ի դրությամբ COVID-19 նկատմամբ ՊՇՌ թեստավորված 

կալանավորներ՝ ըստ կալանավայրերի, որից 
      

2 
30.12.2020թ-ի դրությամբ ՊՇՌ-ով հաստատված COVID-19 ախտորոշում 

ստացած կալանավորներ՝ ըստ կալանավայրերի 
      

3 
30.12.2020թ-ի դրությամբ COVID-19 կլինիկական չափանիշներով 

ախտորոշում ստացած կալանավորներ՝ ըստ կալանավայրերի 
      

4 
30.12.2020թ-ի դրությամբ COVID-19 նկատմամբ ՊՇՌ թեստավորված 

աշխատակիցներ՝ ըստ կալանավայրերի, որից 
      

5 
30.12.2020թ-ի դրությամբ COVID-19 ախտորոշում ստացած աշխատակիցներ՝ 

ըստ կալանավայրերի 
      

6 30.12.2020թ-ի դրությամբ ամբուլատոր ընդունելությունների թիվը       

7 30.12.2020թ-ի դրությամբ ամբուլատոր բուժօգնություն ստացածների թիվը       

8 
30.12.2020թ-ի դրությամբ COVID-19 բուժում ստացող կամ կարանտինում 

գտնվող ախտորոշված կալանավորներ՝ ըստ կալանավայրերի 
      

9 
Այս պահի դրությամբ COVID-19 բուժում ստացող կամ կարանտինում գտնվող 

ախտորոշված աշխատակիցներ՝ ըստ կալանավայրերի 
      

10 

30.12.2020թ-ի դրությամբ COVID-19-ի նկատմամբ հակամարմինների 

հայտնաբերման հետազոտություն անցած կալանավորներ՝ ըստ 

հետազոտության արդյունքի և կալանավայրի 

      

11 

COVID-19-ի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման 

հետազոտություն անցած աշխատակիցներ՝ ըստ հետազոտության արդյունքի 

և կալանավայրի 

      

12 
30.12.2020թ-ի դրությամբ COVID-19 ախտորոշումով մահերի թիվը 

կալանավորների շրջանում 
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13 Հատուկ քանակակազմի թիվը 30.12.2020թ-ի դրությամբ       

 


