
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

2020 թվականի մարտի 23-ի որոշման, 3-րդ հոդվածի կիրառմամբ,սահմանվում են Կովիդ-19 համաճարակի դեմ 

պայքարելու համապատասխան ձեռնարկումներ առողջական արտակարգ իրավիճակի շրջանակներում։ 
 

 

Je soussigné(e) / Ես ՝ ներքոստորագրյալներս), 
 

Mme/M./ տիկին, պարոն : 

Né(e) le / ծնված : 

Demeurant / բնակության վայր : 

 
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du décret du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire : 

հավաստիացնում եմ որ իմ տեղաշարժը կապված է հետևյալ պատճառի հետ (նշել պատճառը) ըստ երրորդ 

հոդվածի, մարտի 23-ի 2020-թի հրամանագրի որը կարգադրում է Կօվիդ-19 համաճարակի դեմ պայքարելու 

համապատասխան ձեռնարկումները առողջական արտակարգ իրավիճակի շրջանակներում ։ 

 
 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à 
l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne 
pouvant être différés.  

Տեղաշարժ բնակչության վայրից մինչև աշխատավայր, երբ դա անհրաժեշտ է այն գործողությունների համար 

որոնք չէն կարող իրագործվել հեռակա աշխատանքի տեսքով կամ գործուղումներ որոնք անհնար է հետաձգել ։  
 
 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de 
première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr).  

Տեղաշարժ կապված մասնագիտական գնումների և առաջիկա անհրաժեշտ գնումների հետ այն 

հաստատություններում որոնց գործունեությունը մնում է լիազորված (ցուցակը գտնել՝ gouvernement.fr ) 

 
 Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des 
patients atteints d'une affection de longue durée. 

Խորհրդակցություն և բուժսպասարկում որոնք անհնար է իրագործել հեռակա և որոնք չեն կարող հետաձգվել, 

երկարաժամկետ հիվանդություն ունեցող պացիենտների խորհրդակցություն և բուժսպասարկում ։ 

 
 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants. 

Տեղաշարժ ընտանեկան կարիքներից ելնելով ծայրահեղ դեպքում, խոցելի անձանց օգնություն հասցնելու կամ 

դայակության համար։ 
 
 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du 
domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective 
et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.  

Կարճատև տեղաշարժ, մեկ ժամի սահմաններում մեկ օրվա ընթացքում և տան շուրջ առավելագույնս մեկ 

կիլոմետր հեռավորության վրա, կապված անհատական ֆիզիկական գործունեության, բացառությամբ բոլոր  

խմբակային սպորտի տեսակների և բոլոր անմիջական կապերի ուրիշ մարդկանց հետ կամ զբոսնել միայն այն 

մարդկանց հետ ովքեր հանդիսանում են  

նույն տան բնակիչներ կամ ընտանի կենդանիների կարիքների համար։ 
 

 Convocation judiciaire ou administrative. Դատական կամ վարչական ցուցումներ  

 
 Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Վարչական մարմնի պահանջով մասնակցել ընդհանուր հետաքրքրության առաքելությունների։ 
 
Fait à : 
 
Le :                               à           h 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

(Պարտադիր կերպով նշել տանից դուրս գալու ամսաթիվը և ժամը) 

 

Signature / Սսորագրություն : 


