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Գլենդելի հանրային հրաման թիվ 2020-12  

Գլենդել քաղաքի Արտակարգ Իրավիճակների լիազորության ներքո 

Հրապարակման ամսաթիվը՝ 30 հուլիսի, 2020 թ. 
 

Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի հանրային առողջության պետի հրամանների 

վավերացումը և ընդգրկումը 

 
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 2020թ. մարտի 4-ին Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի 
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վերակացուների խորհուրդը և Հանրային առողջության վարչությունը հայտարարեցին 

տեղական և հանրային առողջության արտակարգ իրավիճակ` ի պատասխան երկրում 

կորոնավիրուսի տարածման աճին; և 2020-ի մարտի 19-ին հրապարակեց «Տանն ավելի 

ապահով է» արտակարգ իրավիճակների հրամանը, որը հետագայում մի քանի անգամ 

փոփոխությունների ենթարկվեց. վերջին փոփոխությունը եղավ 2020 թ. հուլիսի 18-ին, 

որը կոչվեց «Աշխատավայրում և համայնքում ապահով վերաբացում՝ COVID-19-ի 

վերահսկողության համար («Վարչաշրջանի հրամանը»); 

 
Հաշվի առնելով, որ Վարչաշրջանի հրամանի հրապարակումից ի վեր Լոս 

Անջելեսի շրջանի առողջապահության պետը կատարել է մի շարք վերանայումներ, որոնք 

որոշակի տարածքներում ավելացրել են գործունեության տեսակները, իսկ այլ վայրերում՝ 

սահմանափակ գործունեությունը; 

 

Հաշվի առնելով, որ COVID-19 դեպքերի աճող թվաքանակի վերաբերյալ ինչպես 

Կալիֆորնիայի նահանգի, այնպես էլ՝ Վարչաշրջանի բացահայտումներին 

համպաատասխան՝ Գլենդել քաղաքը նույնպես հրապարակել է մի շարք հանրային 

հրամաններ՝ համավարակի աճին արձագանքելու և հաղորդված դեպքերի թիվը 

նվազեցնելու և Գլենդելի քաղաքացիներին անվտանգ պահելու նպատակով; 

 

Հաշվի առնելով, որ տանը մնալը աճող դեպքերի նվազեցման և սեփական անձին, 

ընտանիքին և ամբողջ համայնքին COVID-19-ից պաշտպանելու լավագույն միջոցն է, և 

Վարչաշրջանի հրամանի նպատակն է շարունակել ապահովել, որ բնակիչները մնան 

իրենց բնակավայրերում այնքան, որքան հնարավոր է, սահմանափակեն իրենց տան 

անդամներից բացի այլ անձանց հետ սերտ կապը ինչպես ներսի, այնպես էլ բացօթյա 

տարածքներում, ինչպես նաև՝ խրախուսել այն անձանց, ովքեր կարող են հեռավար 

աշխատել կամ տնից աշխատել, շարունակեն այս համավարակի ընթացքում այդպես 

անել, որքանով, որ դա հնարավոր է; արգելել մարդկանց հավաքույթները, որոնք չեն 

հանդիսանում մեկ տնային տնտեսության կամ բնակելի միավորի մաս, բացառությամբ՝ 

Վարչական կարգով հստակ թույլատրված նպատակների դեպքում; 

 

Հաշվի առնելով, որ Գլենդելի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տնօրենի 

հանրային հրամանի («Հանրային հրաման») նպատակը հետևյալն է. 

a. Սեփական բնակավայրերում հնարավորինս առավելագույն չափով 

մարդկանց մնալը՝ հետևելով սեփական առողջության և այլոց 

առողջության պաշտպանմանը և միաժամանակ հնարավորություն 

ընձեռելով շարունակել կարևոր գործունեությունները, պետական 

ծառայությունները և բիզնեսը; 

b. Զգալիորեն դանդաղեցնել COVID-19- ի տարածումը; 

c. Նվազեցնել COVID-19 վիրուսային վարակների, COVID-19 

հիվանդության և COVID-19- ի և դրա բարդությունների հետևանքով 

առաջացած մահվան դեպքերը; 

d. Պաշտպանել Գլենդելի բնակիչների և Գլենդելում գտնվող այլ անձանց 

առողջությունը, անվտանգությունը և բարեկեցությունը; 

e. Թույլ տալ, որ կարևոր գործունեությունները, բիզնեսները և պետական 

ծառայությունները գործեն և անվտանգ մատուցվեն; և  

f. Պահպանել անձնական ազատության ոլորտը` թույլ տալով բացօթյա 
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հանգստի գործողությունները՝ առողջության ռիսկերը նվազագույնի 

հասցնելու պայմաններում; 

 

Հաշվի առնելով, որ Վարչաշրջանի հրամանը թույլ է տալիս անձանց ներգրավվել 

դրանով սահմանված բոլոր թույլատրելի գործողություններում, սակայն պահանջում է 

համայնքում մշտապես պահպանել սոցիալական (Ֆիզիկական) հեռավորություն և կրել 

քիթը և բերանը ծածկող դիմակ, երբ շևվում են ուրիշների հետ, կամ հավանական է, որ 

կշփվեն, որպեսզի նվազեցվի անձից անձ շփման ռիսկերը՝ իրենց և մյուսների համար; 

 
Հաշվի առնելով, որ կա վիրուսի՝ համայնքային տարածման դեպքերի էական և 

աճող քանակի մեծ հավանականություն, երբ այն անհատները, ովքեր կրում են 

COVID-19 առաջացնող վիրուսը, սակայն չունեն որևէ ախտանշան կամ ունեն միայն 

մեղմ ախտանշաններ, և այսպիսով տեղյակ չեն, որ վիրուսակիր են, և այն փոխանցում 

են ուրիշներին, և այս պատճառներից ելնելով՝ Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի 

առողջապահության պետը շարունակում է արգելել վարչաշրջանում սոցիալական 

հավաքույթները;; 

 

Հաշվի առնելով, որ Վարչաշրջանի կարգում, համաձայն Կալիֆոռնիայի 

Կառավարության օրենսգրքի 26602 և 41601 բաժինների և Կալիֆոռնիայի առողջության և 

անվտանգության օրենսգրքի 101029 բաժնի, Լոս Անջելեսի շրջանի Առողջապահության 

պատասխանատուը հայցել է, որ Լոս Անջելեսի շրջանի ոստիկանապետերը ապահովեն 

Լոս Անջելեսի շրջանի ոստիկանության պետերը, որպեսզի ապահովեն 

համապատասխանությունը Վարչաշրջանի կատարման նկատմամբ: Կարգը, և 

Վարչական կարգի որևէ դրույթի խախտումը ենթադրում է հանրային առողջության 

համար սպառնալիք և սպառնալիք, հանդիսանում է հասարակական տհաճություն և 

պատժվում է տուգանքով, բանտարկությամբ կամ երկուսով: 

Հաշվի առնելով, որ Վարչաշրջանի հրամանում, համաձայն Կալիֆորնիայի 

կառավարության օրենսգրքի 26602 և 41601 բաժինների և Կալիֆոռրիայի առողջության և 

անվտանգության օրենսգրքի 101029 բաժնի, Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի 

առողջապահության պետը հայցել է, որ Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի ոստիկաններն 

ապահովեն Վարչաշրջանի հրամանի իրականացումը, և այդ հրամանի որևէ դրույթի 

խախտումը ենթադրում է վերահաս վտանգ և սպառնալիք հանրային առողջության 

համար՝ հանդիսանալով հասարակական կարգի խախտում և պատժվում է տուգանքով, 

բանտարկությամբ կամ՝ երկուսը միասին:  

 

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 անմիջապես և գործում է 

մինչև Գլենդել քաղաքում արտակարգ իրավիճակի ժամկետի ավարտը. 

 

Բաժին 1. Սույն հանրային հրամանը հրապարակվում է՝ Գլենդել քաղաքում և 

ամբողջ շրջանում COVID-19-ի հաստատված դեպքերի աճող քանակի հիման վրա, և 

նախատեսում է քաղաքին տրամադրել լրացուցիչ գործիքներ՝ Վարչաշրջանի հրամանի 

կատարման համար: Գիտական ապացույցները և հանրային առողջապահական 

գործելակերպերը ցույց են տալիս, որ COVID-19-ի՝ համայնքային փոխանցումը 

դանդաղեցնելու ամենաարդյունավետ մոտեցումը սոցիալական (ֆիզիկական) 
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հեռավորության պահպանելը, միայն անձի անմիջական տնային տնտեսությունում 

գտնվողների հետ սոցիալական հավաքույթների սահմանափակելը և քիթը և բերանը 

ծածկող դիմակ կրելն է: Գլենդել քաղաքի բնակչության զգալի մասի տարիքը և 

առողջությունը հազարավոր բնակիչների COVID-19-ի պատճառով լուրջ առողջական 

բարդությունների, ներառյալ մահվան վտանգի տակ են դնում: 

 
Բաժին 2. Բոլոր բիզզնեսները պետք է հաճախորդների, այցելուների և 

աշխատակիցների համար կիրառեն սոցիալական հեռավորության պահպանման 

միջոցառումներ՝  հնարավորության դեպքում յուրաքանչյուր անձի միջև ապահովելով վեց 

ոտնաչափ հեռավորություն։ Բոլոր հաճախորդները և այցելուները պետք է կրեն քիթը և 

բերանը ծածկող պաշտպանիչ միջոցներ (դիմակներ)՝ աշխատողների և հաճախորդների 

համար լրացուցիչ պաշտպանություն ապահովելու համար: Բիզնեսի սեփականատերը կամ 

աշխատակիցը կարող է հրաժարվել ընդունել կամ ծառայություն մատուցել ցանկացած 

անձի, ով չի կրում դեմքը ծածկող պաշտպանիչ միջոց՝ ըստ այս Հանրային հրամանով 

նախատեսված կարգով: Բացի այդ, բոլոր մանրածախ բիզնեսներին խրախուսվում է 

տեղադրել պլեքսիգլաս ապակիներ` վաճառքի բոլոր կետերում գանձապահներին և 

հաճախորդներին առանձնացնելու նպատակով:  

 
Բաժին 3. Վարչաշրջանի հրամանի ցանկացած խախտում, քանի դեռ այն 

ժամանակ առ ժամանակ կարող է փոփոխվել՝ Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի 

առողջապահության պետի կողմից,  կհամարվի հասարակական կարգի խախտում է և 

հետևաբար՝ Գլենդելի քաղաքային օրենսգրքի խախտում: Սույն հանրային հրամանի 

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 իրավապահ 

աշխատակից պետք է օգտագործի իր հայեցողությունը՝ այս հրամանի կիրառման 

շրջանակներում խախտումների համար, և մշտապես մտապահի հրամանի 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։  

 
 

Ամսաթիվ՝ 30 հուլիսի, 2020թ. 

Ժամը՝ 18:00 

 

Ում կողմից՝ Ռուբիկ Գոլանյան /Արտակարգ իրավիճակների ծառայության պաշտոնակատար 
 

 
Ընդունված է որպես ձև՝ 
 

ՄԻՇԵԼ Ջ. ԳԱՐՍԻԱ /Քաղաքային դատախազ/ 

 
 

 


