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      Գլենդելի հանրային կարգադրություն թիվ 2020-08  

  Գլենդելի Արտակարգ իրավիճակների ծառայության լիազորության ներքո  

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 8 մայիսի, 2020 թ.  
 

COVID-19-ի դեմ ուղղված քաղաքային միջոցառումներ  

Գլենդելի հանրային կարգադրություն թիվ 2020-04-ի մասնակի չեղարկում 

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ 2020 թ. մարտի 16-ին Գլենդել քաղաքի քաղաքային 

խորհուրդը, համաձայն Գլենդելի Քաղաքային օրենսգրքի 2.84 գլխի, հայտարարեց 

տեղական արտակարգ դրություն։ Դրա անհրաժեշտությունն առաջացել էր 

Կորոնավիրուս 2019 (COVID-19) հիվանդության նկատմամբ աճող մտահոգությունից՝ 

նոր տիպի կորոնավիրուսով պայմանավորված ծանր սուր շնչառական հիվանդության 

պատճառով: Վիրուսի ախտանիշների թվում են՝ ջերմությունը, հազը և դժվար 

շնչառությունը, իսկ վարակված անձանց շրջանում տարբեր արդյունքներ են 

գրանցվել՝ թեթև հիվանդությունից մինչև ծանր հիվանդություն և մահ: Հաստատված 

դեպքերի քանակը կարճ ժամանակահատվածում շարունակել է կտրուկ աճել։ 

Հիվանդությունների Վերահսկման և Կանխարգելման Կենտրոնը (CDC) տեղեկացնում 

է, որ COVID-19-ը հեշտությամբ տարածվում է մարդուց մարդ, և մշակել է 

ուղեցույցներ՝ առաջարկելով, որ հասարակությունն ընդունի այնպիսի 

քաղաքականություն և սահմանված կարգեր, որ հնարավոր լինի պահպանել 

սոցիալական հեռավորություն: Բացի այդ, 2020 թ. մարտի 16-ին քաղաքային 

խորհուրդը կարգադրեց նաև փակել և մուտքի սահմանափակումներ կիրառել որոշ 

հասարակական հաստատությունների վրա;  
 

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ Գլենդելի քաղաքապետարանը վերստին 

կրկնապատկել է իր ջանքերը՝ ձեռքերի հիգիենայի, շնչառական կանոնների և 

սոցիալական հեռավորության պահպանման ուղղությամբ: Չափազանց կարևոր է, որ 

մենք՝ որպես քաղաք, անենք հնարավոր ամեն ինչ՝ դանդաղեցնելու հիվանդության 

տարածման տեմպերը համայնքներում և խուսափելու մեր բժշկական համակարգի 

անհարկի ծանրաբեռնվածությունից: Մեր ջանքերին նպաստելու նպատակով՝ 

արտակարգ դրության պայմաններում Արտակարգ իրավիճակների ծառայության 

տնօրենի լիազորության ներքո, Գլենդելի Քաղաքային օրենսգրքի 2.84 գլխի 

համաձայն, այդպիսի արտակարգ իրավիճակների հետևանքով կյանքի և 

սեփականության պաշտպանության հետ կապված հարցերի շուրջ կանոնակարգեր և 

կարգադրություններ կազմելու և արձակելու նպատակով կարգադրվում է մի շարք 

ժամանակավոր սահմանափակումներ կիրառել Գլենդել քաղաքի որոշ 

հաստատությունների վրա, որտեղ սովորաբար մեծ թվով մարդիկ են հավաքվում և 

միմյանց հետ սերտ հարևանությամբ են գտնվում; 

 

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ 2020 թվականի մարտի 23-ին, Արտակարգ 

իրավիճակների ծառայության տնօրենն ընդունեց Գլենդելի հանրային 
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կարգադրություն թիվ 2020-04-ը, որով կարգադրվեց փակել քաղաքի բոլոր 

արահետները և բոլոր մարզադաշտերը/խաղադաշտերը, դաշտերը և 

սարքավորումները՝ քաղաքապետարանի տնօրինության տակ գտնվող բոլոր 

զբոսայգիներում և հանգստի վայրերում; 

 

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ 2020 թվականի մարտի 24-ին այդ կարգադրությունը 

վավերացվեց քաղաքային խորհրդի կողմից; 

 

Հետևաբար՝ այժմ Գլենդելի քաղաքային օրենսգրքի 2.84-րդ գլխի համաձայն 

տրված լիազորության հիման վրա՝ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության 

տնօրենը հրապարակում է հետևյալ հրամանը, որն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի 

մայիսի 9-ին, ժամը 12:01-ին և գործում է մինչև տեղական արտակարգ իրավիճակի 

ժամկետի ավարտը. 

 

Բաժին 1. Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի «Տանն ավելի ապահով է» հրամանի 

կարգավորումներին համապատասխան՝ Գլենդելի հանրային կարգադրություն թիվ 

2020-04-ը մասամբ չեղարկվում է, և արահետները և քայլուղիների սկզբնակետերը 

այժմ բաց են հասարակության համար: Քաղաքի արահետներում կամ քայլուղիներում 

գտնվող անձինք պետք է պահպանեն պահանջվող ֆիզիկական հեռավորությունը, 

կրեն դեմքի պաշտպանիչ միջոցներ (ինչպես պահանջվում է քաղաքապետարանի թիվ 

20-41 որոշմամբ) և, ըստ անհրաժեշտության, ենթարկվեն անվտանգության այլ 

միջոցառումներին։ 
. 
 

Բաժին 2. Վերոնշյալ հանրային կարգադրության ցանկացած խախման 

դեպքում կարելի է դիմել քաղաքային դատախազի գրասենյակ՝ հետաքննության 

համար՝ Գլենդելի Քաղաքային օրենսգրքի 1.20 գլխով սահմանված կարգով, որը 

նախատեսում է տուգանքներ՝ ոչ ավել, քան $1,000-ի չափով, կամ ազատազրկում՝ ոչ 

ավել, քան վեց ամիս ժամանակով: Յուրաքանչյուր անհատ ծառայող պետք է 

օգտագործի իր հայեցողությունն՝ այս կարգադրության կատարման շրջանակներում, 

և մշտապես մտապահի կարգադրության նպատակը: Խախտումները կարող են 

իրավական լուծում ստանալ նաև Գլենդելի քաղաքային օրենսգրքի 1.24-րդ գլխի 

դրույթներով, որոնք նախատեսում են տուգանքներ՝ այնտեղ ամրագրված այլ 

իրավապահական մեխանիզմների հետ մեկտեղ՝ առաջին դատակոչի համար՝ $400 

տուգանք, երկրորդ դատակոչի համար՝ $1,000   և  երրորդի համար՝ $2,000։   

 
 

8        մայիսի,  2020 թ.                 Ում կողմից՝   

02:11 p.m. 
Ժամը՝      

Յասմին Ք. Բիրս 
Արտակարգ իրավիճակների 
ծառայության տնօրեն 

 
 

Հաստատված է որպես ձև՝ 

ՄԱՅՔԼ Ջ. ԳԱՐՍԻԱ, ՔԱՂԱՔԻ ԴԱՏԱԽԱԶ  

 
 

Ում կողմից՝    

  Պաշտոնը՝     Քաղաքի դատախազ                  
Ամսաթիվ՝     Մայիսի 8, 2020 թ.  


