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Փնտրեք բուժում ՝ զանգահարելով ձեր բժշկին 
հեռախոսային գնահատման համար, եթե 

• Դուք դժվարությամբ եք շնչում 

• Դուք զգում եք, որ ախտանիշները (ինչպիսիք 
են տաքությունը և հազը) արագորեն 
վատթարանում են 

• Դուք ի վիճակի չեք հոգ տանել 
ախտանիշների մասին տանը 

Եթե   Ձեզ անհրաժեշտ է հիվանդանոց գնալ, 
զանգահարեք նախօրոք, որպեսզի նրանք 
կարողանան նախապատրաստվել ձեր 
ժամանմանելուն: Եթե   ձեզ հարկավոր է 
զանգահարել 911, ապա ասեք 911 օպերատորին, 
որ ունենում եք կորոնավիրուսի ախտանիշներ, 
որպեսզի շտապօգնությունը ձեզ անվտանգ բուժում 
տրամադրի:

Կորոնավիրուսի 
ախտանշանները 

ներառում են: 
Տաքություն 

Նոր հազ 
Շնչառական 

դժվարություն



Դուք կարող եք 

• Գնալ մթերային, խանութ
• Գնալ դեղատուն ՝ դեղեր և առողջապահական այլ 

անհրաժեշտություններ ձեռք բերելու համար
• Գնացեք բժշկի հետ հանդիպման (նախ ձեր բժշկի կամ 

մատակարարի հետ ստուգեք)
• Գնացեք ռեստորան այնտեղից ուտելիք վերցնելու և 

առաքելու համար
• Հոգ տանել կամ աջակցել ընկերոջը կամ ընտանիքի 

անդամին
• Քայլեք, վարեք ձեր հեծանիվը, վազեք և մարզվեք 

բնության մեջ. Պարզապես պահեք առնվազն վեց ֆուտ 
Ձեր և մյուսների միջև

• Քայլացրեք ձեր ընտանի կենդանիներին և 
անհրաժեշտության դեպքում տարեք անասնաբույժի մոտ

• Օգնել ինչ-որ մեկին անհրաժեշտ նյութեր ձեռք բերել

Դու չպետք է 

• Գնաք աշխատանքի, եթե Դուք չեք մատուցում հիմնական 
ծառայություններ, ինչպես սահմանված է օրինագծով

• Այցելեք ընկերներին և ընտանիքին, եթե անհապաղ 
անհրաժեշտություն չկա

• Երբ դուրս եք գալիս, պահպանեք ուրիշներից 6 
ոտնաչափից պակաս հեռավորության

• Այցելեք սիրելիներին հիվանդանոցում, ծերանոցում, 
հմուտ բուժքույրական հաստատությունում կամ բնակելի 
խնամքի այլ հաստատություններում

• Խաղաք խմբային սպորտաձևեր կամ զբաղվեք բացօթյա 
գործունեությամբ `ցանկացած չափի խմբերով 

ԱՅՍ ՕՐԻՆԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 
ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ԱՅՑԵԼԵԼՈՎ 

GLENDALECA.GOV/COVID19ORDERS

To view all of the Emergency Orders or for Frequently 
Asked Questions, visit Glendaleca.gov

Para más información visite Glendaleca.gov 
Հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք   

Glendaleca.gov

For more information contact the Glendale COVID-19  
hotline at (818) 548-3301

Monday - Thursday, 7:30 am - 5:30 pm & Friday, 8:00 am - 5:00 pm

@MyGlendale


