
Ճամփորդու՞մ եք Կալիֆորնիայից դուրս կամ 
դեպի Կալիֆորնիա։ Հետևեք Կալիֆորնիայի 
ճանապարհորդական այս ուղեցույցներին
Ճամփորդու՞մ եք Կալիֆորնիայից դուրս կամ դեպի Կալիֆորնիա։ Օգնեք կանխել 
COVID-19-ի տարածումը` հետևելով այս ճանապարհորդական ուղեցույցներին: 

Հետևեք CDC ճանապարհորդական ուղեցույցներին 
Այլ նահանգներից կամ երկրներից Կալիֆորնիա ժամանող կամ վերադարձող բոլոր 
ճանապարհորդները պետք է հետևեն CDC ճանապարհորդական ուղեցույցներին։

Համոզվեք, որ պատվաստանյութերի հետ կապված դուք արդի կարգավիճակ  
ունեք, նախքան միջազգային ճանապարհորդություն կատարելը 
Բոլոր ճանապարհորդները, որոնց թեստի արդյունքը դրական է կամ զարգացնում են  
COVID-19-ի ախտանիշներ պետք է մեկուսանան և հետևեն հանրային առողջության 
վերաբերյալ առաջարկություններին։

Հետաձգեք միջազգային ճանապարհորդությունը, քանի դեռ պատվաստում չեք ստացել
Եթե դուք միջազգային ճանապարհորդում եք, հետևեք CDC թեստավորման 
ուղեցույցներին միջազգային ճանապարհորդության համար ԱՄՆ վերադառնալուց առաջ 
և հետո: Հետևեք բոլոր CDC և Կալիֆորնիայի դիմակավորման ուղեցույցներին։ Եղեք 
տեղեկացված CDC ճանապարհորդական առաջարկությունների մասին՝ ըստ ուղղության,  
որոնք կզգուշացնեն ձեզ տվյալ տարածքում փոխանցման բարձր տեմպերի մասին: 
Ստացեք ձեր COVID-19 պատվաստումները։

Եթե ճամփորդում եք երկրի ներսում, թեստավորվեք դրանից առաջ և հետո
Եթե ճամփորդում եք երկրի ներսում (ԱՄՆ տարածքում), թեստավորվեք ձեր մեկնելու օրվան 
հնարավորինս մոտ օրերին (ոչ ավելի քան 3 օր) և թեստավորվեք ճամփորդությունից հետո։։ Եթե  
դուք ունեցել եք հաստատված COVID-19 վարակ վերջին 90 օրվա ընթացքում (մոտ 3 ամիս), 
ապա ձեզ հարկավոր չէ թեստ անցնել ճանապարհորդությունից առաջ կամ հետո, կամ  
մնալ տանը՝ ճանապարհորդությունից վերադառնալուց հետո:

Հասարակական տրանսպորտում դիմակ կրեք  
(անկախ ձեր պատվաստման կարգավիճակից) 
Դիմակները խստորեն խորհուրդ են տրվում հասարակական տրանսպորտում (ներառյալ 
օդանավակայանները, ինքնաթիռները, գնացքները, ավտոբուսները, կայարանները և  
այլն) դեպի ԱՄՆ, երկրի ներսում կամ դեպի դուրս: Անպայման հետևեք բոլոր տեղական 
առողջապահական կանոններին, որոնք կարող են ավելի խիստ լինել, քան նահանգային 
կանոնները:
Ընթերցեք մեր դիմակների վերաբերյալ մեր ուղեցույցները։

Սկանավորեք QR կոդն՝ այս 
թռուցիկի ինտերակտիվ հղումները 
տեսնելու համար
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