
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

13 մարտի 2020թ. թիվ 320-Ա 
 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԹԻՄԵՐ 
ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով «Տարածքային կառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասով, ի կատարումն «Երկրի 

մակարդակով կորոնավիրուսային վարակի բերովի դեպքով/դեպքերով (COVID-

19) պայմանավորված արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլանի» 9-րդ 

կետի պահանջի՝ 

Ո ր ո շ ո ւ մ    ե մ. 

1. Ռիսկի գործոնով պայմանավորված՝ ձևավորել մասնագիտացված 

թիմեր՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ապահովել մասնագիտացված թիմերի պատրաստվածությունը։ 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:  
 

            ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ 

   

13/03/20

X
ԱՆԴՐԵՅ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

 2020թ. մարտի 13 
 ք.Վանաձոր 



Հավելված. 

ՀՀ Լոռու մարզպետի  

2020թ. մարտի 13-ի 

թիվ 320-Ա որոշման 

 

Կ Ա Զ Մ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԹԻՄԵՐԻ 

 

1. «Վանաձոր-Սպիտակ» տարածքի 1-ին թիմ 

Բալայան Սյուզաննա  - «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստ  

Սերոբյան Մարինե  - «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի բժիշկ-թերապևտ 

Յարմալոյան Վարսիկ  - «Սպիտակի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բժիշկ- 

  համաճարակաբան 

Սամվելյան Մեդեա   - «Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի նմուշառող 

լաբորանտ 

Քարադանյան Թերեզա  - «Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի բուժքույր   

Խաչատրյան Արման   - «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շտապ օգնության 

  վարորդ 

 

 

2. «Վանաձոր-Սպիտակ» տարածքի 2-րդ թիմ 

Ղամբարյան Մարիետա - «Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի բժիշկ- 

  ինֆեկցիոնիստ 

Դալլաքյան Արշակ  - «Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի բժիշկ- 

  թերապևտ 

Սարգսյան Գայանե   - «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման  

  ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի բժիշկ-համաճարակաբան 

Սահակյան Վեռա - «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի նմուշառող լաբորանտ 

Դավթյան Սյուզաննա  - «Գուգարք» կենտրոնական պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ի բուժքույր   

Մուսինյան Մամիկոն  - «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շտապ օգնության  

  վարորդ 

 

 

3. «Ստեփանավան-Տաշիր» տարածքի թիմ 

 

Սուքիասյան Նաիրա  - «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բժիշկ- 

  ինֆեկցիոնիստ  

Գրիգորյան Ռուզաննա  - «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բժիշկ- 

  թերապևտ 

Մաղաքյան Կարեն   - «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բժիշկ- 

  համաճարակաբան 

Ալեքսանյան Կարինե  – «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման  

  ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի նմուշառող լաբորանտ 

Բալայան Աստղիկ   - «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բուժքույր 

Գրանկինա Աննա   - «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բուժքույր 

Մատինյան Լևոն   - «Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շտապ  

  օգնության վարորդ 

Հակոբյան Ալեքսանդր  - «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շտապ օգնության 

  վարորդ 

 

 

 



 

 

4. «Թումանյան» տարածքի թիմ 

 

Ծատինյան Տաթև   - «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստ  

Աբելյան Գոհար   - «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բժիշկ-թերապևտ 

Մոսինյան Աշխեն   - «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բժիշկ- 

  համաճարակաբան 

Հարությունյան Քրիստինե  - «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման  

  ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի նմուշառող լաբորանտ 

Եգանյան Աննա   - «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բուժքույր 

Մկրտումյան Մհեր  - «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի շտապ օգնության 

  վարորդ 

 

 

      ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ 

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ 

      

Invalid signature

X
ԱՐԹՈՒՐ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Ա.ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

 


