
Enterprise Europe Network  Armenia, 
Address: 5a M. Mkrtchyan St., Yerevan 0010, Armenia 

Tel.: (+374 12) 54 16 48, 56 37 14  info@eenarmenia.am;  http://eenarmenia.am/ 

1 

 
 

 
Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանց 

Հայաստան 

ՏԵՂԵԿԱԹԵՐԹ-COVID19 

 
 

 

 

mailto:info@eenarmenia.am


Enterprise Europe Network  Armenia, 
Address: 5a M. Mkrtchyan St., Yerevan 0010, Armenia 

Tel.: (+374 12) 54 16 48, 56 37 14  info@eenarmenia.am;  http://eenarmenia.am/ 

2 

 
 

  COVID19 համաճարակի հետ կապված, Ձեռնարկությունների 
եվրոպական ցանցը ևս փորձում է իր աջակցությունը ցուցաբերել ՓՄՁ-
ներին: Ստեղծված աջակցության հարթակում ներկայացված են մի շարք 
գործարար առաջարկներ և հարցումներ /որոշ ընկերություններ նաև 
առաջարկում են իրենց անվճար ծառայությունները/, որոնց մի մասը 
ներկայացնում ենք  ստորև:  
  Հայաստանյան ՓՄՁ-ները, որոնց արտադրանքը կամ ծառայությունները 
ևս կարող են օժանդակել  կորոնավիրուսի դեմ պայքարում,  կարող են 
ներկայացվել Ցանցում՝ գործընկերներ գտնելու նպատակով: 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
 

Ընկերությունն առաջարկում է  դիմակներ,ախտահանիչներ, շնչառական սարքեր և այլն 

Ընկերությունը  Ֆինլանդիայից կարող է մատակարարել FFP2, FFP3 դիմակներ, 
ախտահանիչներ, շնչառական սարքեր  և այլն: Ընկերության բոլոր ապրանքներն ունեն 
սերտիֆիկատներ և ստուգված են իրենց չինական գործընկերոջ կողմից: 

 Ծածկագիր. 1 

Covid19 ինքնաթեստավորման հավաքակազմ է առաջարկվում 

Մալթական ընկերությունը ներկայացնում է ինքնաթեստավորման հավաքակազմ: 
Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ այդ ապրանքն իրենց տեղական շուկաներում 
տարածելու նպատակով, նաև հետաքրքրված է դեղատների, ցանցերի և կլինիկաների հետ 
համագործակցությամբ: 

Ծածկագիր. 2 

Ընկերությունը փնտրում է տեխնիկական կամ լիցենզային համաձայնագրեր ընկերությունների, 
հիվանդանոցների և հետազոտական խմբերի հետ, որոնք աշխատում են COVID ճգնաժամի 

հաղթահարման համար 

Իտալական սկսնակ ընկերությունը  մշակել է սպասարկող գրադարան/ API, որը կարող է 
վերազինել արհեստական ինտելեկտի մոդելներին` ստանալու մարդկանց առնչվող 
բացատրություններ, հայտնաբերել անոմալիաները արհեստական ինտելեկտի միջոցով, 
բարելավել արդյունավետությունը, կայունությունը և արհեստական ինտելեկտի մոդելների 
արդյունքների նկատմամբ ընդհանուր վստահությունը:  
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Ծածկագիր. 3 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից փնտրում է գործընկերներ առևտրային 
գործակալության կամ համատեղ ձեռնարկության համաձայնագրերի ներքո 

Մեծ Բրիտանիայի Միդլենդ նահանգում գործող ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է  
կենսաբանական տեխնոլոգիաների ոլորտում, մշակել է հեռավար ախտորոշման 
առողջապահական հավելված, որն օգտագործվում է հիվանդի և բժշկի միջև առաջին փուլի 
ախտորոշում կատարելու համար: Բարձր ճշգրտության պատկերի և սենսորային 
տեխնոլոգիայի միջոցով հավելվածը նաև կանխում է վարակիչ վիրուսների և 
հիվանդությունների փոխանցումը, ինչպիսիք են Covid-19- ը և այլն:  

Ծածկագիր. 4 

Երկակի ջերմային և դեմքի տեսախցիկի մոնիթորինգ արհեստական ինտելեկտի միջոցով՝ 
հիվանդությունների  (կորոնավիրուս) ջերմային զննման համար  

Չեխական ընկերությնն առաջարկում է մարմնի ջերմաստիճանի սկանավորման <<միացրու և 
աշխատիր>> ինֆրակարմիր տեսախցիկ, որը բարձր պոտենցիալ ունի կորոնավիրուսի դեմ 
պայքարում: Այդ լուծումը հիմնված է իրական ժամանակի շարունակական տրամաչափման 
վրա ՝ օգտագործելով սև մարմնի ճառագայթման աղբյուր՝  ճշգրտության և կայունության 
հասնելու համար: Առավելություններն են՝  երկակի օգտագործումը, բարձր ճշգրտությունը (0,3 ° 
C) և զգայունությունը (0,03 ° C) և հարթակային ծրագիրը (առցանց ջերմաստիճանի ազդասարքեր 
և արհեստական ինտելեկտ): Ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայություններ:  

Ծածկագիր. 5 

Պաշտպանիչ դիմակներ, գլխարկներ, բաճկոններ և այլ պարագաներ 

Ընկերությունը Բոսնիա և Հերցեգովինայից, որը գործում է շուրջ 22 տարի, իրենց երկրում 
առաջատարներից է տեքստիլի ոլորտում: Այս  ճգնաժամային իրավիճակում ընկերությունն իր 
արտադրական կարողություններն ուղղել է պաշտպանիչ դիմակների, գլխարկների, 
բաճկոնների և հաճախորդի պահանջարկով այլ պարագաների արտադրությանը: Ընկերությունը 
հետաքրքրված է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ բիզնես համագործակցությամբ: 

                                                                                                                                          Ծածկագիր. 6 

Ճգնաժամային հաղորդակցությունների ժամանակակից ռազմավարության հիմնական տարրերը 

Բելգիական ընկերությունն առաջարկում է անվճար խորհրդատվություն այն 
կազմակերպություններին, որոնք չունեն օգնության հնարավորություն կամ գտնվում են 
կորոնավիրուսի դեմ պայքարի վտանգի առջև, ինչպիսիք են՝  առողջապահական և սոցիալական 
խնամքի կազմակերպությունները, հիվանդանոցները, ոչ առևտրային կազմակերպությունները 
կամ բարեգործական կազմակերպությունները, որոնք աջակցության կարիք ունեն ռիսկերի 
հաղորդակցության, ճգնաժամային հաղորդակցության կամ լոբբինգի հետ կապված:  
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 Ծածկագիր. 7 

 

Դեմքի պաշտպանիչ դիմակներ 

Կիպրոսյան ընկերությունը, որը մատակարարում է բժշկական և հարակից ապրանքներ և 
սարքավորումներ, առաջարկում է պաշտպաիչ դիմակներ 2 տիպի: Ընկերության արտադրանքը 
համապատասխանում է EU Directive 93/42/EEC /փոփոխված է/ 2007/47/EC (բժշկական 
սարքավորում) հիմնական պահանջներին և հավատարմագրված է նաև միջազգային ճանաչված 
կազմակերպության  կողմից ISO որակի ապահովման համար: 

 

Ծածկագիր. 8  

 

3D տպագրվող FPP3 դեմքի դիմակներ `HP MultiJet Fusion տպիչների համար 

Չեխական 3D դիմակ, որը կարող է տպվել 3D HP տպիչի վրա, մշակվել է Պրահայի  
տեխնիկական համալսարանի կողմից: Դա անձնական պաշտպանիչ սարք է՝ կիսով չափ դիմակ՝ 
փոխանակելի P3 ֆիլտրով, որը բավարարում է պաշտպանության ամենաբարձր աստիճանը: 
Հավաքածուն բաղկացած է դիմակի մարմնից, որը տպված է հատուկ 3D տպիչներով և արտաքին 
ֆիլտրից, որը հաստատված է EN 140: 1999 նորմային համաձայն, ուստի բավարարում է նույն 
կամ ավելի բարձր պաշտպանության աստիճանը, որպես FFP3 դիմակ: 

 Ծածկագիր. 9 

Ընկերությունը Միացյալ Թագավորությունից առաջարկում է փորձաքննություն COVID-19-ի դեմ 
պայքարում 

Ընկերությունը կարող է առաջարկել հետևյալը. 

- օժանդակել ռոբոտաշինությանը և օժանդակ արտադրությանը 

- արտադրանքի և շրջիկ մեքենաների հավաքում 

- փորձարկում և նախատիպավորում 

- բաղադրիչների արագ արտադրություն 

- 6 մեխանիկական նախագծման ինժեներներ 

- մետաղական մասի պատրաստում 

Շնչառական սարքեր - նրանք կարող են օգնություն առաջարկել դիզայնի, ծրագրային 
ապահովման / ծրագրավորման / զանգվածային հավաքման հարցում: 

Ծածկագիր. 10 
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Իոնացված ջրածնի պերօքսիդի սփրեյի  միջոցով ախտահանող ռոբոտ 

Լիտվական ռոբոտաշինական ընկերությունը մշակում է եզակի ախտահանող ռոբոտ, որը կարող 
է օգնել COVID-19 կորոնավիրուսի դեմ պայքարում: Ներքին տարածքի ախտահանման 
ռոբոտային համակարգ` շրջակա միջավայրի հիգիենան պահպանելու և վիրուսներից, 
մանրէներից, բակտերիաներից  անձնակազմի ախտահանումը նվազագույնի հասցնելու համար: 
Ախտահանող ռոբոտը կարող է իրականացնել հիվանդանոցների, օդանավակայնների, 
գրասենյակների, սպորտային կոմպլեքսների և կարանտինային վայրերի ավտոմատ և 
մեխանիկական (հեռակառավարվող) ներքին տարածքների ախտահանում                (օրինակ՝ 
ցողելով ախտահանիչ նյութերը): Այս պահին ընկերությունն ավարտին է հասցնում այդ ռոբոտի 
մշակման աշխատանքները և փնտրում է ներդրում արտադրանքի թողարկման, վաճառքի և 
շուկայահանման համար: 
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Անվճար  մուտք պարենային անվտանգության գլոբալ հարթակ 

Covid-19-ի ներկայիս իրավիճակի հետ կապված  հունական ընկերությունը՝  սննդի 
անվտանգության տեղեկատվական ոլորտից, համագործակցում է սննդի ոլորտի շահառուների 
հետ՝ առաջարկելու համար անվճար մուտք Սննդի անվտանգության և Որակի ապահովման 
ոլորտի պրոֆեսիոնալներին իր՝ սննդի անվտանգության գլոբալ հարթակ:  

Սա հնարավորություն կտա ընկերություններին մատակարարման գլոբալ ցանցի ներսում սննդի 
անվտանգության ձեռնարկության ծրագրային հարթակի միջոցով մուտք ունենալ սննդի 
անվտանգության տվյալներին: Օգտագործելով այս տվյալները, սննդի ոլորտի ընկերությունները 
կարող են հեռակա ռիսկերի գնահատումներ իրականացնել այլընտրանքային 
մատակարարների և բաղադրիչների համար՝ վերահսկելով COVID-19-ի հետ կապված 
միջադեպերը, որոնք ազդում են իրենց առավել խոցելի մատակարարման ցանցերի վրա: 

Ծածկագիր. 12  

 

 
Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 
Ընկերությունը փնտրում է նիտրիլային ձեռնոցներ  COVID19 բուժօգնության համար 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է ձեռնոցների մատակարարներ, հատկապես՝ նիտրիլային 
ձեռնոցների (մեկանգամյա նիտրիլ ձեռնոց արտադրողներ) COVID19 բուժօգնության համար: 
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Ընկերությունը  փնտրում  է  ՊՇՌ թեստեր և հիդրօքսիխլորային նյութեր (Plaquenil) 
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Ռումինական ընկերությունը փնտրում է COVID19 բուժօգնության համար նախատեսված  
հետևյալը. 

- Covid-19 պոլիմերազային շղթայի ռեակցիայի փորձարկում (ՊՇՌ) 

- Հիդրօքսիխլոր, հայտնի է նաև Plaquenil անվամբ (սովորաբար կիրառվում է մալարիայի 
բուժման համար): 
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