Գ Ո Ր Ծ Ո Ղ ՈՒ Թ Ե Ա Ն Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

Ինչ Կրնաք Ընել Ձեր Երախաներուն Համար






Ընծայեցէք ապահով միջավայր մը




Իրարու հետ մնացէք որպէս ընտանիք որքան կարելի է

Տուէք տարիքին յարմար բացատրութիւններ
Քննարկեցէք իրենց հետ իրենց վախերը
Օգնեցէք որ արտայայտեն իրենց միտքերը և զգացումները
Մի՛ պատժէք ընկրկուն վարուեցողութիւնը (օրինակ՝
բթամատ ծծելը, կառչիլը, պոռթկումները, ևլն.)
Կարգ ու կանոն հաստատեցէք իրենց առօրեային մէջ և
պահպանեցէք սովորութիւնը

Ինչ Կրնաք Ընել Ձեր Դեռահասներուն Համար







Պարկեշտ գտնուեցէք կացութեան մասին
Ականջ դրէք իրենց փորձառութեան
Օգնեցէք որ արտայայտեն իրենց միտքերը և զգացումները
Քաջալերեցէք որ օգնեն ուրիշներու
Հիւմըրը առողջարար է և կրնայ նուազեցնել գերյոյզը
Կապ պահեցէք ընկերներու հետ

Ինչ Կրնաք Ընել Տարեցներուն Համար



Ընծայեցէք իրենց հետ մնացող անձ մը



Ընծայեցէք ուշադրութիւն և վստահութիւն

Օգնեցէք որ քննարկուին վախի, մտահոգութեան և
ջղագրգռութեան զգացումները

ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ

Լոս Անճելըս Վարչաշրջան
Վերակացուներու Խորհուրդ

County of Los Angeles
Department of Mental Health

County of Los Angeles
Department of Mental Health
ACCESS CENTER HOTLINE
1-800 854-7771
or
562-651-2549 TDD/TTY
Available 24/7 including holidays

Hilda L. Solis
Առաջին Շրջան

County of Los Angeles
Department of Public Health

Mark Ridley-Thomas

1-800-427-8700 or ph.lacounty.gov

Երկրորդ Շրջան

County of Los Angeles
Community and Senior Services

Sheila Kuehl

213-738-2600 or dcss.co.la.ca.us

H1N1 ՅԱՐՈՒՑԻՉԻՆ
ԴԻՄԱԳՐԱՒՈՒՄԸ

Երրորդ Շրջան

ԽՈԶԱԿՐԻՓ

Janice Hahn

Հրատապ Օգնութեան Գրասենեակ
Աղէտի Սպասարկութիւն

Los Angeles City Department on Disability

Չորրորդ Շրջան

213-202-2764 or 213-202-2755
or lacity.org/dod

Kathryn Barger

County of Los Angeles Information Line
Dial 211or 211la.org

Յուսադրում, Առողջութեան Քաջալերում
և Ապաքինման Զօրակցութիւն

Հինգերորդ Շրջան
Sachi A. Hamai
ԳԳՏ CEO

Los Angeles City Information Line
Dial 311or lacity.org/LAFD/311.htm

World Health Organization
who.int/en/

County of Los Angeles Department of Mental Health

550 South Vermont Avenue, 10th Floor
Los Angeles, CA 90020
213-738-4919
dmh.lacounty.gov

Community and Government Relations Division
Public Information Officer

Center for Disease and Control

550 South Vermont Avenue, 6th Floor

cdc.gov/

Los Angeles, CA 90020
213-738-3700
dmh.lacounty.gov

W-ARM

Առաքելութեան Յայտարարութիւն
Կեանքի հարստացումը գործընկերութեան մը միջոցով, որ
մշակուած է զօրացնելու ապաքինման և տոկունութեան
զօրակցելու համայնքին կարողութիւնը:

H1N1 ՅԱՐՈՒՑԻՉԸ

Ի՞նչ է H1N1 Յարուցիչը (Խոզակրիփ)
Խոզերու շնչառական հիւանդութիւն մը, որ
կ՚առաջանայ Ա տեսակի կրիփէն և մեծապէս կ՚ազդէ
Միացեալ Նահանգներու մէջ խոզի
արդիւնաբերութեան: Խոզերուն մէջ կրիփի
տարածումը սովորական է յատկապէս ձմրան
ամիսներուն:
who.int/en/

Ի՞նչ են հետևանքները մարդու առողջութեան համար
Մարդկային հատուկենտ վարակումներ խոզակրիփով
երբեմն կը տեղեկագրուին: Դարմանատնային
ախտանշանները նման են եղանակային կրիփին:
who.int/en/

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹ ԻՒՆ

Լոս Անճելըս Վարչաշրջանի Հոգեկան Առողջութեան
Բաժանմունքին Դերը
Լոս Անճելըս Վարչաշրջանի Հոգեկան Առողջութեան
Բաժանմունքը պիտի պատասխանէ առաջին պատասխանողներու, զոհերու և առ հասարակ համայնքին մարմնական կարիքներուն: Բացի այդ, խնամքին շարունակականութեան պահպանումը առաջնահերթութիւն է:

 Կանխարգիլեցէք կրիփին տարածումը և ձեր
զաւակներուն սորվեցուցէք նոյնն ընել
■Իրազեկ մնացէք, ձայնասփիւռին և պատկերասփիւռին
հետևեցէք, լուրեր կարդացէք, համացանցը ստուգեցէք և
հետևեցէք Հանրային Առողջապահական Բաժանմունքին

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

 Ձեր ընտանիքին և սիրելիներուն հետ
քննարկեցէք կարևոր առողջական հարցերը
■Խօսեցէք թէ ուր/ինչպէս սիրելիներուն խնամք պիտի
տարուի՝ եթէ հիւանդանան, և ինչ պէտք պիտի ըլլայ
զանոնք տան մէջ խնամելու համար:
■Մտածեցէք թէ ո՛վ հոգ պիտի տանի
երախաներու/յատուկ կարիքի տէր անձերու՝ եթէ
տան բոլոր չափահասները հիւանդ են: Կա՞ն
ընտանիքի այլ անդամներ կամ դրացիներ՝
փոխարինելու համար: Այս ծրագիրները կազմեցէք
հիմա և հաղորդեցէք բոլոր անոնց, որոնք պէտք է
գիտնան:

թելադրութիւններուն

Համաճարակային կրիփը աշխարհատարած
պոռթկումն է կրիփի նոր յարուցիչի մը, որուն համար
շատ քիչ անընկալացում (պաշտպանութիւն) կայ կամ
բնաւ չկայ: Առողջապահութեան մասնագէտները
մտահոգ են կրիփի համաճարակի
հաւանականութեամբ: Լոս Անճելըսի Հոգեկան
Առողջութեան Բաժանմունքին փափաքն է, որ աւելի
շատ բան գիտնաք համաճարակային կրիփի և ձեզ և
ձեր ընտանիքը պաշտպանելու մասին:
Համաճարակային կրիփը կը պատահի երբ կրիփի նոր
յարուցիչ մը երևան գայ: Համաճարակային կրիփի
մասին յաւելեալ տեղեկութեան համար կը խնդրուի
այցելել Լոս Անճելըս Վարչաշրջանի Հանրային
Առողջապահութեան Բաժանմունքի կայքէջը՝
lapublichealth.org/

Ընդհանուր Հակազդեցութիւններ






Անձկութիւն




Տխխխխխխխխ

Գործունէութեան մակարդակի աճ կամ անկում
Հանգստանալու անկարողութիւն
Չափազանցեալ մտահոգութիւն
Խուսափում կամ մեկուսացում՝ վարակման վախին
հետևանքով
Տխխխխխխխ խխխ

Երկարատև Ազդեցութիւն
Եթէ դուք կամ սիրելի անձ մը կը դժուարանաք դիմագրաւել այս
անորոշութեան շրջանը, թերևս ուզէք նկատի ունենալ
մասնագիտական օգնութեան դիմելը:

■Խուսափեցէք հիւանդներու հետ մօտիկ շփումէն: Եթէ
հիւանդ էք, հեռու մնացէք ուրիշներէ, որպէսզի

Տոկունութիւն

հիւնադութեան դէմ պաշտպանէք զիրենք

Ի՞նչ է համաճարակային կրիփը

ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Շատեր միջոց մը պիտի գտնեն դիմագրաւելու ճնշիչ կացութիւնը:
Ասիկա յաճախ կ՚իրագործուի՝

■Տունը մնացէք եթէ հիւանդ էք կամ ախտանշաններն ունիք
■Ձեր բերանն ու քիթը թաշկինակով ծածկեցէք երբ հազաք
կամ փռնգտաք: Եթէ թաշկինակ չունիք, ձեր հագուստին
թևով ծածկեցէք, բայց ոչ ձեր ձեռքերով: Այսպիսով թերևս
ձեր շուրջինները պաշտպանուին հիւանդութեան դէմ:
■Ձեռքերը յաճախ լուալը կ՚օգնէ որ դուք և ուրիշներ
պաշտպանուիք մանրէներու դէմ: Եթէ ջուր և օճառ չկան,
գործածեցէք ալքոլով պատրաստուած ախտազերծիչներ

 Կիրարկեցէք Ուրիշ Առողջական Սովորութիւններ
■Երկար քնացէք, մարմնապէս աշխոյժ եղէք, առատ հեղուկ
խմեցէք և սննդարար ուտելիքներ կերէք:
■Խուսափեցէք ծխելէ, որ կրնայ աւելցնել լուրջ
հետևանքներու վտանգը՝ կրիփէ բռնուելու պարագային:

 Նախատեսեցէք ընդհանուր դեղագրային դեղերու
պակաս և ըստ այնմ ծրագրեցէք: Ձեռքի տակ ունեցէք
երկու շաբաթ տևող բժշկական և առողջապահական
պաշարներ ձեզի և ձեր ընտանիքին համար
■Օճառ և ալքոլով ձեռքի մաքրութեան նիւթեր
■Տենդի դէմ դեղեր, ինչպէս՝ Tylenol
■Ջերմաչափ
■Հազի օշարակ
■Էլեքթրոլայթով հեղուկներ, ինչպէս՝
Pedialyte կամ Gatorade
■Դեղագրային դեղեր (եթէ կիրարկելի են)



Հասկնալով որ ձեր հակազդեցութիւնները բնական են



Սովորութիւն պահպանելով



Հանգստանալու միջոց գտնելով և դուք ձեզի հանդէպ
ազնիւ գտնուելով



Ընտանիքին, ընկերներու, հոգևորականներու կամ
վստահելի անձի մը դառնալով՝ նեցուկի համար



Մասնակցելով հաճելի գործունէութիւններու



Ընդունելով որ ամէն բան չէք կրնար հակակշռել



Տխխխխխխ խխխխ խխխխխխխխխխխխ խխխխխխխ
խխխխխխխխխխ խխխ



Տխխխխխխխխխխ խխխխխխխխխխխխխխխխ
խխխխխ խխխխխխ խխխխխխխխ



Տխխխխխխխխ խխ խխխխ խխխխխխխխխխխխ
խխխխխխխխխ խխխխխ խխխխխ

