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ՆՇՈՒՄ․ Ստորև բերված տեղեկացված համաձայնության ձևի նպատակն է բացառապես տրամադրել մեկ 
օրինակ համաձայնագրի, թե ինչ կարող է այն ներառել միջին և բարձր շփում ենթադրող մարզական սպորտներում 
մասնակցող երիտասարդ և մեծահասակ մարզիկների համար: Սա ներառում է (1) համավարակի ընթացքում 
սպորտային գործողություններին մասնակցելու հետ կապված վտանգների ճանաչում և (2) Թիմի COVID-19 
անվտանգության արձանագրությունների հաստատում, ներառյալ նախքան թիմային որևէ գործողության 
մասնակցելը՝ ախտանիշները ստուգելու անհրաժեշտություն: Երիտասարդների և մեծահասակների մարզական 
թիմերն ու լիգաները ղեկավարող և կազմակերպող անձինք պետք է խորհրդակցեն իրենց իրավախորհրդատուի 
հետ՝ նախքան տեղեկացված համաձայնության ցանկացած գործընթաց իրականացնելը:  

 
Հարգելի՛ Մարզիկ, և եթե Մարզիկը անչափահաս է, Ծնող/Խնամակալ,  

 
Կալիֆորնիայի Նահանգը վերջերս հայտարարել է, որ 2021 թ. փետրվարի 26-ից սկսած միջին-շփում և բարձր- 
շփում ենթադրող երիտասարդների և մեծահասակների ժամանցային սպորտը կարող է վերսկսվել, ներառյալ 
մրցումները, եթե դա թույլատրեն տեղական առողջապահական մարմինները, և եթե համապատասխանում են 
այս մարզաձևերի համար ինչպես Լոս Անջելեսի Շրջանի, այնպես էլ նահանգի պահանջներին: 
 
[Team]-ը ողջամիտ միջոցներ է ձեռնարկում COVID-19 վարակի տարածումը կանխելու համար, ներառյալ 
հետևումը/որոնումը, ինչպես նաև հետևելով նահանգի և Շրջանի հանրային առողջապահության 
համապատասխան հրամաններին ու արձանագրություններին: Այնուամենայնիվ, փոխանցման 
հնարավորությունը հնարավոր չէ վերացնել: Մարզիկները և նրանց ընտանիքները պետք է տեղյակ լինեն և 
ընդունեն վտանգները՝ մինչև սպորտային խաղերին մասնակցելը:   
 

Անվանատառերը դնելով և ստորագրելով սույն Տեղեկացված Համաձայնության Համաձայնագիրը, դուք 
հաստատում, ընդունում և համաձայնում եք հետևյալ բոլոր կետերի հետ (Մարզիկը և, եթե Մարզիկը 
անչափահաս է, Ծնողը/Խնամակալը պետք է անվանատառերը դնեն և ստորագրեն). 

 
● Սպորտային խաղերին մասնակցությունը զուտ կամավոր է: 

 
Ծնողի Անվանատառերը․_______________     Մարզիկի Անվանատառերը․____________________ 

 
● Երիտասարդ մարզիկը թույլտվություն ունի մասնակցելու մարզական հավաքներին, վարժություններին 

և մրցումներին՝ համաձայն մարզչական անձնակազմի հրահանգի։ 

Ծնողի Անվանատառերը․_______________     Մարզիկի Անվանատառերը․____________________ 
 

● Ոչ Մարզիկը, ոչ էլ Ծնողը/Խնամակալը չեն մասնակցի հանդիպումներին, վարժություններին և/կամ 
մրցումներին, եթե առկա է ստորև նշված հետևյալներից որևէ մեկը.  
A. Մարզիկը կամ նրանց տան անդամներից մեկը ցուցադրում է COVID-19- ի մեկ ախտանիշ(ներ), որն 

առաջին անգամ ի հայտ է եկել վերջին 10 օրվա ընթացքում. ջերմություն (100․4°F կամ 38°C կամ ավելի 
բարձր) կամ դողէրոցք, հազ, շնչարգելություն կամ դժվարացած շնչառություն, հոգնածության 
զգացում, մկանների կամ մարմնի ցավեր, գլխացավ, կոկորդի ցավ, սրտխառնոց կամ փսխում, լուծ, 
քթի փակվածություն կամ քթահոսություն, կամ համի և հոտի նոր կորուստ: Մարզիկը կամ 
Ծնողը/Խնամակալը, եթե Մարզիկը անչափահաս է, նախքան հանդիպումներին, մարզումներին և/կամ 
մրցումներին մասնակցելը, կիրականացնի տանը Մարզիկի ջերմաչափում.  մարզիկները չեն 
մասնակցի, եթե նրանց ջերմությունը 100.4°F կամ 38°C-ից բարձր է: 

B. Մարզիկի կամ նրանց տան ցանկացած անդամի մոտ ախտորոշվել է COVID-19, կամ COVID-19-ի 
կասկածով ախտորոշում կա, կամ սպասվում է COVID թեստի պատասխանը:  

C. Մարզիկը կամ նրանց տան ցանկացած անդամ ժամանակ է անցկացրել մեկ այլ անհատի հետ, ում մոտ 
ախտորոշվել է COVID-19 կամ COVID-19-ի կասկածով ախտորոշում կա։ 

D. Ներկայումս Մարզիկը կամ նրանց տան ցանկացած անդամ գտնվում է մեկուսացման կամ 
կարանտինի հրամանների ներքո։ 

Ծնողի Անվանատառերը․_______________     Մարզիկի Անվանատառերը․____________________ 
 

● Եթե COVID-19-ի համար Մարզիկի թեստի պատասխանը դրական է, կամ հայտնաբերվել է, որ նա շփվել 
է COVID-19-ի թեստի դրական արդյունք ստացած անհատի հետ, ապա Մարզիկը կամ 
Ծնողը/Խնամակալը, եթե Մարզիկը անչափահաս է, համաձայնում է անհապաղ տեղեկացնել [Team 
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Officials] և ընդունում է, որ [Team Officials] պետք է կապվեն Լոս Անջելեսի Շրջանի Հանրային 
Առողջապահության Վարչության հետ (LACDPH)՝ տրամադրելու հաստատված դրական թեստի 
վերաբերյալ տեղեկությունները, ներառյալ Մարզիկի անունը և կոնտակտային տվյալները: Ես համաձայն 
եմ, որ [Team]-ը LACDPH-ին, կամ որևէ այլ վարչական մարմնին տրամադրի նման տեղեկատվություն, 
ինչպես պահանջում է օրենքը: Ես համաձայն եմ պատրաստակամորեն համագործակցել ցանկացած 
շփումների որոնմանը, որոնք անհրաժեշտ են համարում [Team Officials] և/կամ LACDPH-ը: 

Ծնողի Անվանատառերը․_______________     Մարզիկի Անվանատառերը․____________________ 
 

● Մենք տեղյակ ենք, որ մարզիկները կարող են վարակվել COVID-19-ով այն ժամանակ, երբ մասնակցում 
կամ հաճախում են հանդիպումներին, մարզումներին և/կամ մրցումներին: Մենք հասկանում ենք, որ այս 
ազդեցության ենթարկվելը ինչպես մարզիկի, այնպես էլ նրանց տան անդամների համար պարունակում է 
վարակի, լուրջ հիվանդության, կամ մահվան վտանգ: 

 

Ծնողի Անվանատառերը․_______________     Մարզիկի Անվանատառերը․____________________ 
 

● Մենք ընդունում ենք, որ [Team]-ը, Կառավարիչը, Առողջապահության Նահանգային Վարչությունը, 
LACDPH-ը, կամ [Team]-ի նկատմամբ հեղինակություն ունեցող վարչական այլ մարմին կարող է որոշում 
կայացնել ցանկացած պահի չեղարկելու մրցույթը կամ մրցաշրջանը: Մենք նաև գիտակցում ենք, որ 
[Team]-ը պետք է ենթարկվի բոլոր ցանկացած մանդատներին՝ տրված մարմնամարզության ոլորտի 
լիազորություններ ունեցող ցանկացած հաստատության կողմից, և համաձայն ենք կատարել ցանկացած 
այդպիսի հրահանգներ, նույնիսկ եթե դրանք տրվել են սույն պայմանագրի ստորագրումից հետո:  

 

Ծնողի Անվանատառերը․_______________     Մարզիկի Անվանատառերը․____________________ 
 

● Մարզիկը և Ծնողը/Խնամակալը, եթե Մարզիկը անչափահաս է, տեղյակ են, որ մարզումները, խաղերը, 
հանդիսատեսը և/կամ փոխադրումը տարբեր կլինեն նախորդ տարիների համեմատ, ներառյալ 
ֆիզիկական հեռավորության անհրաժեշտության պահպանումը և դեմքի դիմակների ճիշտ և 
հետևողական օգտագործումը։ Մենք համաձայն ենք հետևել մարզչական անձնակազմի կողմից տրված 
ցուցումներին և գիտակցում ենք, որ դա չկատարելը կարող է հանգեցնել նրան, որ Մարզիկը մերժվի 
մասնակցել մարզումներին, մրցումներին և/կամ ամբողջ մարզական մրցաշրջանին։ 

Ծնողի Անվանատառերը․_______________     Մարզիկի Անվանատառերը․____________________ 
 

● Մարզիկը կամավոր է մասնակցում մարզական խաղերին: Մարզիկը կամ Ծնողը/Խնամակալը, եթե 
Մարզիկը անչափահաս է, համաձայն են ստանձնել վարակի, վնասվածքի կամ մահվան ցանկացած և 
բոլոր վտանգները՝ անկախ նրանից, թե այդ վտանգները հայտնի են, թե՝ անհայտ: 

Ծնողի Անվանատառերը․_______________     Մարզիկի Անվանատառերը․____________________ 

ԵՍ/ՄԵՆՔ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՐԴԱՑԵԼ ԵՆՔ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԵՎ ԼԻՈՎԻՆ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՆՔ 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԵՍ/ՄԵՆՔ ՏԵՂՅԱԿ ԵՆՔ COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ 
ԽԱՂԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՌԻՍԿԵՐԻՆ։ ԵՍ/ՄԵՆՔ ՏԵՂՅԱԿ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՁԵՎԸ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է 
ԱԶԱՏՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ԲՈԼՈՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՑ։ ԵՍ/ՄԵՆՔ 
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ԿԱՄԱՎՈՐ ԿԵՐՊՈՎ, ԼԻՈՎԻՆ ՏԵՂՅԱԿ ԵՆՔ 
ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԻՄ [TEAM]-Ի, ՆՐԱ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻ, 
ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ, ԿԱՄ ԱՅԼ ՀԱՐԱԿԻՑ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ԻՄ ՊԱՀԱՆՋԻ ԱԶԱՏՄԱՆ 
ԵՎ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ։ 
 
Մարզիկի ստորագրությունը՝ _______________________________________ 

 
Մարզիկի անունը՝ Ամսաթիվ՝_____________________ 

  
Ծնողի ստորագրությունը, եթե Մարզիկը անչափահաս է՝_____________________ 

 
Ծնողի անունը՝_______________________________________Ամսաթիվ ՝_____________________ 


