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უსაფრთხოების პოლიტიკა Covid-19 

პანდემიის პირობებში 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTUNI 



                         უსაფრთხოების პოლიტიკა Covid-19 პანდემიის პირობებში 

დამსაქმებლის ვალდებულებები 

o სამუშაოს დაწყების წინ, 20 და მეტი დასაქმებულის არსებობის შემთხვევაში უნდა 

გააკონტროლოს დასაქმებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ტემპერატურის 

გაზომვით; 

o უნდა შეიმუშაოს საგანგებო სიტუაციაში სამოქმედო გეგმა;  

o შეიმუშაოს იმ პირთა დაუყოვნებელი იზოლაციის პოლიტიკა და პროცედურები, 

რომელთაც აღენიშნებათ ვირუსული ინფექციის ნიშნები ან/და სიმპტომები; 

o განათავსოს თვალსაჩინო ადგილას ინფორმაცია ვირუსის გავრცელების პრევენციული 

ღონისძიებების შესახებ; 

o დასაქმებულები, რომელთაც შეუძლიათ სამუშაოს შესრულება დისტანციურად, 

მაქსიმალურად უზრუნველყოს მუშაობის ამგვარი მეთოდის გამოყენებით; 

o საჭიროების შემთხვევაში, დასაქმებულები უზრუნველყოს, სამუშაოს სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, აუცილებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (ხელთათმანები, 

ნიღაბი, დამცავი ფარი - საჭიროების შესაბამისად); 

o უზრუნველყოს დასაქმებულთა სამუშაო ადგილას ავეჯის ისეთი განლაგება, რომ 

დასაქმებულებს შორის დაცული იყოს 2მ დისტანცია; 

o ადმინისტრაციული შენობების შესასვლელთან განათავსოს დეზობარიერები, შესაბამისი 

სავალდებულო ნიშნის მითითებით;  

o სამუშაო ადგილებზე განათავსოს ზედაპირების სადეზინფექციო საშუალებები და მათი 

სწორად მოხმარების წესები; 

o უზრუნველყოს, სამუშაო ადგილზე ხელის პერიოდული დეზინფექციისთვის  საჭირო 

სულ მცირე, 70% ალკოჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი  ხსნარის განთავსება; 

o სათანადო ადგილას განათავსოს ხელის ჰიგიენური საშუალებები და მათი სწორად 

მოხმარების წესები; 

o მუშაობის მიმდინარეობისას, სამუშაო დროის განმავლობაში დააწესოს სანიტარული 

შესვენებები; 
o მიაწოდოს ინფორმაცია დასაქმებულებს ინდივიდუალური   დაცვისა  და   ჰიგიენური   

საშუალებების   სწორად გამოყენებასა და შემდგომში მათ შენახვა/მოცილებაზე; 

o უზრუნველყოს ხშირად შეხებადი  ზედაპირებისა (მათ შორის ღილაკების, კარების 

სახელურების, ჩამრთველ/გამომრთველი ღილაკების) დამუშავება ყოველ ორ საათში 

შესაბამისი კონცენტრაციის სადეზინფექციო ხსნარით;  

o უზრუნველყოს სამუშაო ინვენტარისა და მოწყობილობების (მათ შორის 

მობილურის/ქალაქის ტელეფონის, კლავიატურის, ელექტროგამომთვლელი მანქანის და 

ა.შ.) დამუშავება რამდენჯერმე დღეში შესაბამისი კონცენტრაციის სადეზინფექციო 

ხსნარით;  

o უზრუნველყოს  სამუშაო სივრცის სველი წესით დალაგება/დეზინფექცია  საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის  №01-123/ო  ბრძანების ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) 

გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და მართვის 

უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ შესაბამისი დანართით 

გათვალისწინებული წესით; 



                         უსაფრთხოების პოლიტიკა Covid-19 პანდემიის პირობებში 

o პერიოდულად, დღეში რამდენჯერმე, უზრუნველყოს სამუშაო სივრცეების/სათავსების 

ბუნებრივი ვენტილაცია (შეუძლებლობის შემთხვევაში გამოიყენოს ხელოვნური 

ვენტილაცია გარედან შემოტანილი ჰაერით, ცირკულაციითა და გარეთ გატანით); 

o უზრუნველყოს დასაქმებულთა/ვიზიტორთა მიერ  გამოყენებული ერთჯერადი 

ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული 

კონტეინერების განთავსება, რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური 

პაკეტი. ნარჩენების პარკის ამოღება და განკარგვა  მოხდეს ერთჯერადი ხელთათმანების 

გამოყენებით. უზრუნველყოს ასეთი ნარჩენების დროული გატანა შესაბამისი 

პირის/სამსახურის მიერ; 

o მიაწოდოს        ინფორმაცია        ყველა      თანამშრომელს    და      კონტრაქტორს,      

დასუფთავებაზე პასუხისმგებელ  პერსონალს უსაფრთხო   მუშაობის   პროცედურებისა   

და   ვირუსის გავრცელების პრევენციის შესახებ; 

o სამუშაო  მაგიდებზე,  იქ  სადაც  დასაქმებულს  უწევს  კონტაქტი  ვიზიტორთან,  დროებით 

დაამონტაჟოს გამჭვირვალე დამცავი ბარიერი, რათა მაქსიმალურად იქნას აცილებული 

წვეთოვანი გზით  ინფიცირების  რისკი  ან  უკიდურეს შემთხვევაში  თანამშრომლები    

უზრუნველყოს    სახის ფარით,   ხელთათმანითა  და   შესაბამისი ნიღბით; 

o შეზღუდოს მომხმარებლების და ფართო საზოგადოების დაშვება ობიექტებზე, ან ისინი 

მხოლოდ განსაზღვრულ სამუშაო არეალში დაუშვას. დააწესეოს კონტროლი და 

შეიმუშავოს შესაბამისი სქემა მომხმარებელთა ნაკადის ეტაპობრივ დაშვებაზე; 

o ვიზიტორთა     შორის     დისტანციის     დასაცავად გამოიყენოს    სავალდებულო    

პირობითი  ნიშნები იატაკზე შესაბამისი სტიკერების/ნახაზების სახით; 

o ეცადოს მინიმუმამდე შეამციროს მის ობიექტზე ნაღდი ფულის გამოყენებით ანგარიშგება 

როგორც დასაქმებულების, ასევე მესამე/სხვა პირების მხრიდან. 
 

დასაქმებულთა ვალდებულებები 

ხელის ჰიგიენის რეგულარულად და საფუძვლიანად შესრულება წარმოადგენს უმეტესი 

ვირუსისგან თავის დაცვის საუკეთესო საშუალებას, 

შესაბამისად,    აუცილებელია   სამუშაო   ადგილზე განახორციელოთ   შემდეგი ღონისძიებები: 

o თქვენს სამუშაო ადგილზე დაიცავით ჰიგიენის წესები; 

o სამუშაო პროცესი განახორციელეთ საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმის 

შესაბამისად; 

o საფუძვლიანად დაიბანეთ ხელები წყლითა და საპნით, ხოლო დაბანის შემდგომ 

კარგად გაიმშრალეთ. იმ შემთხევაში თუ ობიექტზე ხელის დაბანა შეუძლებელია, 

გამოიყენეთ სპირტის შემცველი ან/და ანალოგიური თვისებების მოქნე ხელის საწმენდი 

სადეზინფექციო საშუალებები; 

o მისალმებისას არ ჩამოართვათ ხელი ერთმანეთს;  

o მოერიდეთ სხვა დასაქმებულებთან/მესამე პირებთან შეხებას; 



                         უსაფრთხოების პოლიტიკა Covid-19 პანდემიის პირობებში 

o მოერიდეთ თავშეყრას (რეკომენდირებულია ერთ სამუშაო  პლატფორმაზე არაუმეტეს 10 

ადამიანის მუშაობა უსაფრთხო დისტანციის დაცვით  - არანაკლებ 2მ);  

დაიცავით უსაფრთხო დისტანცია 

(არანაკლებ 2 მ). 

 
         ლაბორატორიებისა და საგამოცდო ცენტრებისთვის 

 

ძირითადი რეკომენდაციები: 

o პედაგოგებისა და სტუდენტების მიღება სასწავლო დაწესებულებაში უზრუნველყავით  

წინასწარ განსაზღვრული გეგმის/ცხრილის მიხედვით; 

o უზრუნველყავით ნაკადის კონტროლი უსაფრთხო დისტანციის დაცვით (არა უმცირეს 2მ); 

o უზრუნველყავით სტუდენტთა განთავსება სასწავლო მაგიდებთან იმგვარად, რომ არ 

აღმოჩნდნენ ერთმანეთისა და პედაგოგის პირისპირ;  

o ერთიან შესასვლელთან განახორციელეთ  ვიდეოსკრინინგი ან თერმოსკრინინგი, რათა 

გააკონტროლოთ როგორც პედაგოგთა, ასევე სტუდენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

ტემპერატურის გაზომვით. ცხელების დაფიქსირების შემთვევაში მოახდინეთ აღრიცხვა 

და დაუყოვნებლივ მიმართეთ 112-ის ცხელ ხაზს; 

o სასწავლო დაწესებულებისა და სასადილოს შესასვლელში განათავსეთ დეზობარიერი, 

შესაბამისი  სავალდებულო ნიშნის მითითებით; 

o თვალსაჩინო ადგილას გამოაკარით ინფორმაცია COVID-19 ვირუსთან დაკავშირებული  

პრევენციული ღონისძიებების შესახებ; 

o უზრუნველყავით პედაგოგთა და სტუდენტთა დაშვება სასწავლო დაწესებულებაში 

მხოლოდ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით  (ნიღბები, საჭიროების შემთხვევაში 

სახის ფარები/დამცავი სათვალეები); 

o უზრუნველყავით პედაგოგები და სტუდენტები ხელის დაბანის გამართული 

საშუალებებით (ხელსაბანი ნიჟარა, თხევადი საპონი და ხელის გასამშრალებელი 

ერთჯერადი ხელსახოცები); 

o სამუშაო ადგილებზე განათავსეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირების დასამუშავებელი  

სადეზინფექციო საშუალებები და უზრუნველყავით მათი სწორად მოხმარების პრაქტიკა 

(შესაბამისი წესების შემუშავება და პედაგოგების/სტუდენტების 

ინფორმირება/ტრენირება); 

o პერიოდულად, დღეში რამდენჯერმე, უზრუნველყავით  სამუშაო სივრცეების ბუნებრივი 

ვენტილაცია;  

o უზრუნველყავით  გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული 

ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერების განთავსება, რომელშიც 

ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი. ნარჩენების პარკის ამოღება და 
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განკარგვა  მოახდინეთ ერთჯერადი ხელთათმანების გამოყენებით. უზრუნველყავით 

ასეთი ნარჩენების   დროული გატანა შესაბამისი პირის/სამსახურის მიერ; 

o უზრუნველყავით საერთო სამუშაო ფართის ყოველდღიური დეზინფექცია; 

o უზრუნველყავით სახელურების, ლიფტის ღილაკების, მოაჯირების, კარების 

სახელურების და ხშირად გამოყენებული ზედაპირების სანიტარული დამუშავება 

პერიოდულად (2 საათიანი ინტერვალებით); 

o უზრუნველყავით სანიტარული წერტილების პერიოდული დეზინფექცია; 

o უზრუნველყოს  სამუშაო სივრცის სველი წესით დალაგება/დეზინფექცია  ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის  №01-123/ო  ბრძანების ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული 

ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და მართვის უზრუნველყოფის მიზნით 

გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ შესაბამისი დანართით გათვალისწინებული წესით. 

 

 

ვალდებულებები სასწავლო ლაბორატორიებისთვის 

o პედაგოგები სამუშაო ადგილას გამოცხადნენ წინასწარ შედგენილი ცხრილის მიხედვით;  

o პედაგოგები და სტუდენტები მაგიდებთან არ განათავსოთ ერთმანეთის პირისპირ; 

o გამოიყენეთ პედაგოგებისა და სტუდენტებისთვის ცვლებში მუშაობის რეჟიმი; 

o ინტენსიურად გამოიყენეთ ბუნებრივი ვენტილაცია;  

o უზრუნველყავით  სამუშაო ადგილზე ხელის პერიოდული დეზინფექციისთვის  საჭირო 

სულ მცირე, 70% ალკოჰოლის შემცველი ან სხვა ანალოგიური ეფექტის მქონე ხელის 

დასამუშავებელი  ხსნარის განთავსება; 

o არ დაუშვათ სამუშაო სივრცეში პედაგოგები და სტუდენტები,  სამუშაოს სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, აუცილებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გარეშე, მათ შორის: 

• ნიღაბი; 

• ხელთათმანი; 

• სახის დამცავი ფარი; 

• საჭიროების შემთხვევაში, ბახილები; 

• სპეც. ტანსაცმელი/ხალათი; 

o უზრუნველყავით  გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული 

ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერების განთავსება, რომელშიც 

ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი. ნარჩენების პარკის ამოღება და 

განკარგვა  მოახდინეთ ერთჯერადი ხელთათმანების გამოყენებით. უზრუნველყავით 

ასეთი ნარჩენების   დროული გატანა შესაბამისი პირის/სამსახურის მიერ; 

 

ვალდებულებები საგამოცდო ცენტრებისთვის 

o მაგიდების განლაგებისას გამოიყენეთ 2მ დისტანციის შესაძლებლობა;  

o არ დაუშვით საგამოცო ცენტრში პედაგოგები და სტუდენტები ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებების გარეშე;  
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o სტუდენტები მაგიდებთან არ განათავსოთ ერთმანეთის პირისპირ; 

o საგამოცდო ცენტრში სტუდენტების მისაღებად გამოიყენეთ ცვლებში მუშაობის რეჟიმი; 

o ყოველი ცვლის შემდგომ გამოიყენეთ სანიტარული შესვენება; 

o უზრუნველყავით საგამოცდო დარბაზის შეასვლელში  ხელის  დეზინფექციისთვის  

საჭირო სულ მცირე, 70% ალკოჰოლის შემცველი ან სხვა ანალოგიური ეფექტის მქონე 

ხელის დასამუშავებელი  ხსნარის განთავსება; 

o უზრუნველყავით  გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული 

ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერების განთავსება, რომელშიც 

ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი. ნარჩენების პარკის ამოღება და 

განკარგვა  მოახდინეთ ერთჯერადი ხელთათმანების გამოყენებით. უზრუნველყავით 

ასეთი ნარჩენების   დროული გატანა შესაბამისი პირის/სამსახურის მიერ; 

 

პედაგოგთა და სტუდენტთა ვალდებულებები: 

o დაიცავით ჰიგიენის წესები სასწავლო ორგანიზაციის სივრცეში; 

o გამოიყენეთ   სრულად ინდივიდუალური   დაცვის  საშუალებები;   

o ჩაიტარეთ ხელების ადეკვატური ჰიგიენა (სპირტის შემცველი ხელის საწმენდი 

საშუალებების გამოყენება იმ შემთხვევაში, როცა ვერ ხერხდება ხელების დაბანა. ხილული 

დაბინძურების, ან ბიოლოგიური სითხეების მოხვედრისას ხელების წყლითა და საპნით 

დაბანა სავალდებულო წესით); 

o მოერიდეთ ხელებით თვალებზე, ცხვირზე და პირზე შეხებას. მუშაობის პერიოდში 

უზრუნველყავით თმის შეკვრა/მჭიდროდ დამაგრება, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს 

თმების სახის ზედაპირთან შეხება (შესაძლებელია ჩაჩის, ან სპეციალური თავსაბურავის 

გამოყენება). 
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                                                          დარბაზები 

                                    

 

ა) ერთიან შესასვლელთან უზრუნველყავით თერმოსკრინინგის განხორციელება,  

ვიდეოსკრინინგის ან ტემპერატურული დისტანციური მზომი ხელსაწყოს გამოყენებით, 

რათა სამუშაოს/ვარჯიშის  დაწყების წინ გააკონტროლოთ პერსონალის/ვიზიტორების 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა ტემპერატურის გაზომვით. ცხელების დაფიქსირების 

შემთხვევაში მოახდინეთ აღრიცხვა და დაუყოვნებლივ მიმართეთ 112-ის ცხელ ხაზს; 

ბ) დარბაზის ყველა შესასვლელში  განათავსეთ დეზობარიერი, გამოყენების  

სავალდებულო ნიშნის მითითებით; 

გ) პერსონალისა და ვიზიტორებისთვის ხელმისაწვდომ ადგილას განათავსეთ სულ მცირე 

70% ალკოჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი ჰიგიენური საშუალებებისა და მათი 

სწორად მოხმარების წესები; 

დ) თვალსაჩინო ადგილას განათავსეთ COVID-19-ის პრევენციული ღონისძიებების 

შესახებ ინფორმაცია.  შესაძლებელია ვიდეო/აუდიო ტექნიკის გამოყენება; 

ე) დარბაზის საერთო მოხმარების სივრცეებში დაიცავით დისტანცია (არანაკლებ 2 მ); 

ვ) სავარჯიშო სივრცეში, ვარჯიშის კონტაქტური სახეობებისათვის დასაშვებია უსაფრთხო 

დისტანციის განსხვავებული ნორმის დაცვა; 

ზ) უზრუნველყავით დარბაზის ტერიტორიაზე მყოფი ნებისმიერი პირის მიერ 

გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა ნარჩენებისთვის დახურული 

კონტეინერების განთავსება (ფეხის პედლის შესაძლებლობით), რომელშიც ჩაფენილი 

იქნება ერთჯერადი პარკი. ნარჩენების პარკის ამოღება და განკარგვა მოხდეს ერთჯერადი 

ხელთათმანების გამოყენებით; 

თ) უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ნარჩენების დროული გატანა შესაბამისი 

პირის/სამსახურის მიერ; 

ი) უზრუნველყავით საერთო გამოყენების სველი წერტილების დასუფთავება, 

დაბინძურების შესაბამისად, მაგრამ არანაკლებ 1 საათიანი ინტერვალებით;  

ლ) პერსონალი უზრუნველყავით, სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, სათანადო  

კოლექტიური/ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: 

მ) დახურული სივრცეები უზრუნველყავით ბუნებრივი ვენტილაციით. თუ ამის 

შესაძლებლობა არ არის  გამოიყენეთ ხელოვნური ვენტილაციის მომატებული უწყვეტი 

რეჟიმი, გარე სივრციდან ჰაერის  შემოტანის გაზრდილი კონცენტრაციით, 

ცირკულაციითა და გარეთ გატანით; დააწესეთ საინჟინრო კონტროლი მის გამართულ 

მუშაობაზე; 

ნ) ხელოვნური ვენტილაციის შემთხვევაში: 

ნ.ა) გადართეთ ვენტილაცია ნომინალურ სიჩქარეზე;   

ნ.ბ) არ გამორთოთ ვენტილაცია და არასამუშაო საათებში ამუშავეთ ყველაზე მინიმალური 

სიჩქარით; 

ნ.გ) სანიტარიულ კვანძებში დატოვეთ ჩართული ვენტილაცია 24/7 რეჟიმში. 
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ო) საყოფაცხოვრებო კონდიციონერის გამოყენების შემთხვევაში, უზრუნველყოფილი 

უნდა იყოს ყოველ 2 სათში ერთელ 15 წუთიანი ბუნებრივი განიავება; 

პ) ყოველი დღის ბოლოს უზრუნველყავით საერთო სავარჯიშო და დამხმარე  სივრცეების 

სველი წესით დალაგება და დეზინფექცია „ახალი კორონავირუსით (SARS-cov-2) 

გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და მართვის 

უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2020 წლის 25 მარტის №01-123/ო ბრძანების სათანადო დანართის 

შესაბამისად; 

ჟ) ყოველი დასუფთავებისა და დეზინფექციის შემდეგ ჩაატარეთ დახურული სივრცეების 

განიავება გაღებული ფანჯრებისა და კარებების პირობებში, „ორპირი ქარის“ პრინციპით; 

რ) უშუალოდ ყველა სავარჯიშო სივრცეში შესვლის წინ ყველა პირისთვის სავალდებულოა 

ხელის ჰიგიენის ჩატარება (ხელის დაბანა გამდინარე წყლითა და საპნით ან ხელების 

დამუშავება არანაკლებ 70% ალკოჰოლის შემცველი ხსნარით; 

ს) დაუშვებელია  საერთო სარგებლობის საშხაპეების გამოყენება იმ შემთხვევაში, თუ საშხაპე 

კაბინები არ არის იზოლირებული ერთმანეთისგან სპეციალური გამყოფი 

ტიხრებით/ბარიერებით;    

ტ) იმ შემთვევაში თუ საშხაპეები არ არის გამოყოფილი ერთმანეთისგან გამყოფი ბარიერით, 

საშხაპეები უნდა დაილუქოს,  ხოლო თუ ობიექტს გააჩნია ბარიერით გამოყოფილი საშხაპეები 

უნდა მოხდეს მათი მუდმივი დამუშავება (ერთ საათიანი ინტერვალებით) შესაბამისი 

ხსნარითა და სტანდარტებით, ყოველი გამოყენებისა და დღის ბოლოს;  

უ) თითოეული ვიზიტორისთვის უნდა იყოს განკუთვნილი კარადა, ერთის გამოტოვებით;  

ფ) უზრუნველყავით დახურულ და ღია სივრცეში ვარჯიშის პროცესში ხელების 

სადეზინფექციო საშუალებების ხელმისაწვდომობა;  

ქ) სანიტარულ კვანძებში განათავსეთ ხელის ჰიგიენისთვის თხევადი საპნისა და ერთჯერადი 

ხელის გასამშრალებელი დისპენსერის მოწყობა; 

ღ) აღრიცხეთ სავარჯიშო სივრცეში შემოსული მომხმარებლები; 

ყ) სავარჯიშო დარბაზებში უზრუნველყავით უსაფრთხო მანძილის ნიშანდება სტიკერების 

საშუალებით; 

ბ) ჯგუფურ ვარჯიშზე ,შესაძლებლობის გათვალისწინებით შეზღუდეთ  ინსტრუქტორებსა და 

მომხმარებლებს შორის ფიზიკური კონტაქტი;  

გ) ჯგუფური ვარჯიშების დარბაზებში, დაშვებულია ვიზიტორების დაშვება უსაფრთხო 

დისტანციის დაცვით (არანაკლებ 2 მეტრი), მაგრამ ერთ ვარჯიშზე არაუმეტეს 10 ადამიანისა. 

სავარჯიშო დარბაზებში უზრუნველყავით უსაფრთხო მანძილის ნიშანდება სტიკერების 

საშუალებით.  

o ინსტრუქტორებმა მომხმარებლებთან ურთიერთობისას შესაძლებლობის 

გათვალისწინებით უნდა დაიცვან  დისტანცია და თავი შეიკავონ ფიზიკური 

კონტაქტისგან.  

ა) ტრენაჟორების დარბაზში დაიცავით წესები: 

ა.ა) სავარჯიშო დარბაზის ყოველ 6მ2 ფართობზე დაუშვით 1 (ერთი) ვიზიტორი; 

ა.ბ) ასახდელები გამოიყენეთ მხოლოდ პირადი ნივთებისთვის; 

ა.გ) გამოიყენეთ მხოლოდ საკუთარი რეკვიზიტები: გასახდომი ქამრები, ხელთათმანები და 

ა.შ. 
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ა.დ) ყველა პირი ვალდებულია დარბაზში შემოსვლისას და კლუბში ყოფნისას ყველა ზონაში 

ატაროს ნიღაბი, გარდა მაღალ ინტენსიური (კარდიო ვარჯიშები, ანაერობული ვარჯიშები,  

ფიქსირებული მძიმე წონების ვარჯიშები ჰამერზე, სხვა მაღალინტენსიური აქტივობა) 

ვარჯიშების შესრულებისა. 

 

ინვენტარის  დასუფთავების წესი: 

ა) დარბაზში არსებული სავარჯიშო დანადგარების, მოწყობილობების და სავარჯიშო 

ატრიბუტების  დასუფთავება შესაბამისი სველი წესით განხორციელდეს ყოველ 1 საათში 

ერთხელ, ხოლო კაპიტალური დეზინფექცია უნდა განხორციელდეს  ყოველი დღის ბოლოს; 

ბ) ჯგუფური ვარჯიშების შემთხვევაში ყოველ საათში ერთხელ გამოიყენეთ სანიტარული 

შესვენებები, რათა შესაძლებელი იყოს ამ პერიოდში დასუფთავების სამსახურის შესვლა და 

შესაბამისი დასუფთავების სამუშაოების ჩატარება; 

გ) მომდევნო ჯგუფი სავარჯიშოდ მიიღეთ სანიტარული შესვენების შემდეგ; 

დ) გამოყავით ,,სადეზინფექციო კუთხეები“  ხელის სანიტაიზერებისა და ინვენტარის 

სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენების განსათავსებლად.  

 

სანიტარიული კვანძის/საპირფარეშოების დალაგება/დეზინფექცია: 

ა) სანიტარიული კვანძების სველი წესითა და სარეცხი საშუალებებით დალაგება და 

დეზინფექცია ხორციელდება დაბინძურების შესაბამისად, მაგრამ აუცილებელი წესით, 

არანაკლებ 3-ჯერ დღეში;  

 

ბ) სანიტარიული კვანძის დეზინფექციისთვის გამოიყენება საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „ლ. საყვარელიძის 

სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის“ მიერ რეგისტრირებული საშუალებები;  

 

გ) სანიტარიული კვანძის დასუფთავებისათვის გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და 

სადეზინფექციო საშუალებები უნდა ინახებოდეს სპეციალურად ამ მიზნისათვის 

განკუთვნილ, ჩაკეტილ სათავსში/კარადაში, პირვანდელი/მწარმოებლის შეფუთვით, რათა 

შესაძლებელი იყოს დიფერენცირება მარკირების მიხედვით და არ იყოს ხელმისაწვდომი 

ობიექტის ვიზიტორებისა და იმ პერსონალისთვის, რომელთა საქმიანობა არ უკავშირდება მათ 

გამოყენებას. 

დ) დამლაგებლის ეკიპირებისთვის აუცილებელია: 

დ.ა) ნიღაბი; 

დ.ბ) ერთჯერადი ხალათი; 

დ.გ) სპეციალური/სქელი ხელთათმანები (მრავალჯერადი); 

დ.დ) თვალის დამცავი (სათვალე ან სახის ფარი). 
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სპორტსმენებისა და პერსონალის ვალდებულებები: 

ა) ვარჯიში  განახორციელეთ  რეკომენდაციების  შესაბამისად; 

ბ) სავარჯიშო სივრცეში და  ადგილზე  დაიცავით ჰიგიენის წესები;  

გ) მისალმებისას არ ჩამოართვათ ხელი ერთმანეთს და მოერიდეთ სხვა პირებთან კონტაქტს; 

დ) მოერიდეთ თავშეყრას, დაიცავით  რეკომენდაციით გათვალისწინებული სოციალური 

დისტანცია (არანაკლებ 2 მ); 

ე) საერთო სარგებლობის სივრცეებში (გარდა მაღალ ინტენსიური -კარდიო ვარჯიშები, 

ანაერობული ვარჯიშები, ფიქსირებული მძიმე წონების ვარჯიშები ჰამერზე, სხვა 

მაღალინტენსიური ვარჯიშების შესრულებისას)  ნიღბების ტარება სავალდებულოა; 

ვ) ვარჯიშის დაწყებისა და დამთავრებისას სადეზინფექციო საშუალებებით დაასუფთავეთ  

სავარჯიშო/სათამაშო სივრცეები  და  ის  ინვენტარი,  რომელსაც  იყენებენ ვარჯიშის პროცესის 

მიმდინარეობისას; 

ზ) კარგად დაიბანეთ ხელები წყლითა და საპნით. დაბანის შემდგომ ხელები კარგად 

გაიმშრალეთ; იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ახერხებთ ხელების დაბანას და გაშრობას,  გამოიყენეთ 

არანაკლებ 70%-იანი ალკოჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი საშუალებები; 

თ) დახველების  და  დაცემინების  დროს  მიიფარეთ  სუფთა ერთჯერადი ხელსახოცი ან 

იდაყვში მოხრილი მხარი. გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცი კი გადააგდეთ 

ნარჩენებისთვის განკუთვნილ კონტეინერში/ურნაში; 

ი) თავი შეიკავეთ ხელებით თვალებზე, ცხვირზე და პირზე შეხებისაგან, ვარჯიშის პერიოდში 

სასურველია თმის შეკვრა/მჭიდროდ დამაგრება, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს თმების 

სახის ზედაპირთან შეხება; უზრუნველყავით  სავარჯიშო სივრცის დროული დასუფთავება და 

ნარჩენების დროული გატანა; 

კ) ყოველი  დღის შემდგომ უზრუნველყავით  სივრცის სველი წესით დალაგება/დეზინფექცია. 

 

 

                                               ბიბლიოთეკა 

  წიგნების/დოკუმენტების გამცემი პირი აღჭურვეთ ხელთათმანებით; 

სათანადო ადგილებში (საპირფარეშო, ონკანის სიახლოვეს) განათავსეთ ხელის ჰიგიენის 

წესები; 

გამოყავით ჰიგიენის კუთხეები, ხელის ჰიგიენის საშუალებების განთავსებისთვის და მიაწოდეთ 

პერსონალს/ვიზიტორებს (შესაბამისი თვალსაჩინოების საშუალებით) ინფორმაცია ჰიგიენის 

საშუალებების სწორად გამოყენების შესახებ; 

უზრუნველყავით  გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული 

ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერების განთავსება (ფეხის პედლის 

შესაძლებლობით), რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი. ნარჩენების 

პარკის ამოღება და განკარგვა მოახდინეთ ერთჯერადი ხელთათმანების გამოყენებით. 

უზრუნველყავით ასეთი ნარჩენების დროული გატანა შესაბამისი პირის/სამსახურის მეშვეობით;  

დახურული სივრცეები უზრუნველყავით ბუნებრივი ვენტილაციით. თუ ამის შესაძლებლობა არ 

არის  გამოიყენეთ ხელოვნური ვენტილაცია, გარედან შემოსული ჰაერის მომატებული 

კონცენტრაციით, ცირკულაციითა და გარეთ გატანით. დააწესეთ საინჟინრო კონტროლი მის 

გამართულ მუშაობაზე;  
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o განახორციელეთ მონიტორინგი ამ წესით განსაზღვრული რეკომენდაციების შესრულებაზე.   
აკრძალეთ ჯგუფური მუშაობის პრინციპი; 

o უზრუნველყავით ხშირად შეხებადი ზედაპირების (მათ შორის კარის და ფანჯრის სახელურები, 

კიბის მოაჯირები, ლიფტის ღილაკების და სხვა) დამუშავება სადეზინფექციო ხსნარებით  

არანაკლებ 3-ჯერ დღეში;   
o უზრუნველყავით კომპიუტერისა და მისი აქსესუარების დამუშავება სადეზინფექციო ხსნარებით  

ყოველი გამოყენების შემდეგ; 
o ყველა სამუშაო ავეჯი გამოყენების შემდეგ დაამუშავეთ სადეზინფექციო ხსნარითა და მშრალი 

ხელსახოცით; 

o დარბაზის შესასვლელში უზრუნველყავით ხელის სადეზინფექციო არანაკლებ 70% ალკოჰოლის 
შემცველი ხსნარისა და გამოყენების წესების განთავსება (დარბაზის დროებით დატოვების 

შემდეგ დაბრუნებისას აუცილებელია სადეზინფექციო ხსნარის გამოყენება); 

o გამოყავით პირი, რომელიც კონტროლს გაუწევს რეკომენდაციების დაცვას სამკლითხველო 

დარბაზში. 

 

საცავი და სპეციალური ფონდები: 

საბიბლიოთეკო დოკუმენტები (წიგნები, ჟურნალები, გაზეთები, ნოტები და ა.შ) გაცემამდე 

ითვლება ე.წ. ,,პირობითად სუფთა წიგნებად“. 

დოკუმენტები, რომლების მომხმარებლებისგან/მკითხველებისგან ბრუნდება ითვლება 

,,პირობითად ინფიცირებულ წიგნებად“. 

o გამოყენებული, მომხმარებლისგან/მკითხველისგან დაბრუნებული დოკუმენტები განათავსეთ 

კარანტინში 3-5 დღის განმავლობაში; 
o საკარანტინე დოკუმენტების განსათავსებლად გამოყავით სპეციალური მაგიდები ან თაროები. 

 

სანიტარული კვანძების დასუფთავება: 

o სანიტარულ კვანძში დაცული უნდა იყოს სისუფთავე, რისთვისაც წინასწარ უნდა განისაზღროს 
საპირფარეშოების დასუფთავების წესი, პერიოდულობა, დასუფთავებისთვის განკუთვნილი 
ინვენტარისა და გამოყენებული ჰიგიენური საშუალებების ნუსხა;  

o სანიტარიული კვანძის დეზინფექციისთვის გამოიყენება მხოლოდ საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის 
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ 
რეგისტრირებული საშუალებები (https://www.ncdc.ge/Pages/User/News.aspx?ID=f70ca25e-e850-
4deb-9d7d-8b058b934d2d); 

o უნიტაზების, ხელსაბანი ნიჟარების წმენდა და დეზინფიცირება ხორციელდება დაბიძურების 
შესაბამისად, მაგრამ არანაკლებ დღეში 2-ჯერ;  

o საწმენდი და სადეზინფექციო ინვენტარი გამოყენების შემდეგ უნდა გაირეცხოს და გაშრეს; 
o დალაგების დროს გამოყენებული უნდა იქნეს ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები: 

ხელთათმანები, ნიღაბი, წყალგაუმტარი წინსაფარი (რომელიც ყოველი გამოყენების შემდეგ 
ექვემდებარება რეცხვასა და დეზინფიცირებას), ან ერთჯერადი წყალგაუმტარი ხალათი; 

o დასუფთავების დროს თავიდან უნდა იქნას აცილებული შხეფებისა და აეროზოლების 
წარმოქმნა; 

o დასუფთავების პროცედურების ჩატარების დასრულებისთანავე, ხელთათმანების გახდის 
შემდეგ, აუცილებელია ხელების დაბანა; 

o სანიტარიული კვანძის დასუფთავებისათვის გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ქიმიური და 
სადეზინფექციო საშუალებები უნდა ინახებოდეს სპეციალურად ამ მიზნისათვის განკუთვნილ, 

https://www.ncdc.ge/Pages/User/News.aspx?ID=f70ca25e-e850-4deb-9d7d-8b058b934d2d
https://www.ncdc.ge/Pages/User/News.aspx?ID=f70ca25e-e850-4deb-9d7d-8b058b934d2d
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ჩაკეტილ სათავსში/კარადაში, პირვანდელი/მწარმოებლის შეფუთვით, რათა შესაძლებელი 
იყოს დიფერენცირება მარკირების მიხედვით. სივრცე უნდა იყოს კარგად ვენტილირებადი. 

  

 

                                    უნივერსიტეტი,უნივერსიტეტშიგადაადგილება 

 

უზრუნველყავით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სტუდენტთა, 

პედაგოგთა, თანამშრომელთა და სხვა პირთა დაშვება უსაფრთხო დისტანციის დაცვით;  

o შესასვლელთან განახორციელეთ თერმოსკრინინგი, რათა გააკონტროლოთ როგორც 

სტუდენტებისა და პედაგოგების, ასევე ყველა თანამშრომლისა და ვიზიტორის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტემპერატურის გაზომვით; 

o სტუდენტის/პედაგოგის/თანამშრომლის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობის მიზნით, 

ექიმის/ექთნის არსებობის შემთხვევაში, უზრუნველყავით სამედიცინო 

პუნქტის/კაბინეტის ფუნქციონირება; 

o დაწესებულებაში ცხელების/რესპირატორული სიმპტომების დაფიქსირების 

შემთხვევისთვის გამოყავით სპეციალური საიზოლაციო ოთახი, სადაც მოხდება პირის 

დროებითი დაყოვნება საჭიროების შემთხვევაში, მათ შორის, სასწრაფო დახმარების 

მოსვლამდე; 

o საიზოლაციო მიზნებისთვის გამოყენებული ოთახი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 

პირობებს: 

• უზრუნველყოფილი იყოს ოპტიმალური ბუნებრივი ვენტილაციით; 

• აღჭურვილი იყოს დასაჯდომი/მოსასვენებელი საშუალებებით 

(სკამი/სავარძელი/ტახტი); 

• ხელმისაწვდომი იყოს ხელის ჰიგიენის საშუალებები: ხელსაბანი, ნიჟარა და თხევადი 

საპონი, ან ხელის სანიტაიზერი; 

• ყოველი გამოყენების შემთხვევაში საიზოლაციო ოთახი უნდა დამუშავდეს სველი 

წესით; 

 

o დაწესებულებების და სასადილოს შესასვლელში განათავსეთ დეზობარიერი, 

გამოყენების შესაბამისი სავალდებულო ნიშნის მითითებით; 

o თვალსაჩინო ადგილას გამოაკარით ინფორმაცია COVID-19 ვირუსთან დაკავშირებული 

პრევენციული ღონისძიებების შესახებ; 

o უზრუნველყავით დაწესებულებაში პირბადეების რეზერვის არსებობა; 

o უზრუნველყავით პედაგოგთა/თანამშრომელთა და სტუდენტთა დაშვება უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მხოლოდ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით 

(ნიღაბი, საჭიროების შემთხვევაში სახის ფარი/დამცავი სათვალე); 
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o სასწავლო აუდიტორიები, ადმინისტრაციული სათავსები და საერთო სარგებლობის 

ფართები აღჭურვეთ გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა ჰიგიენური 

ნარჩენებისთვის განკუთვნილი კონტეინერებით (დახურული კონტეინერებით, 

სატერფულით გახსნის შესაძლებლობით), რომლებშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი 

პოლიეთილენის პარკი. ნარჩენების პარკი ამოიღეთ და განკარგეთ ერთჯერადი 

ხელთათმანების გამოყენებით. უზრუნველყავით ასეთი ნარჩენების დროული გატანა 

შესაბამისი პირის/სამსახურის მიერ; 

o უზრუნველყავით პედაგოგები/თანამშრომლები და სტუდენტები ხელის დაბანის 

გამართული საშუალებებით (ხელსაბანი ნიჟარა, თხევადი საპონი და ხელის 

გასამშრალებელი ერთჯერადი ხელსახოცი); 

o სამუშაო ადგილებზე განათავსეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირების დასამუშავებელი 

სადეზინფექციო საშუალებები და უზრუნველყავით მათი სწორად მოხმარების პრაქტიკა 

(შესაბამისი წესების შემუშავება და ლექტორების/თანამშრომლების/სტუდენტების 

ინფორმირება/ტრენირება); 

o პერიოდულად, დღეში რამდენჯერმე, უზრუნველყავით სამუშაო სივრცეების ბუნებრივი 

ვენტილაცია; 

o უზრუნველყავით საერთო სამუშაო ფართის ყოველდღიური დეზინფექცია; 

o უზრუნველყავით სახელურების, ლიფტის ღილაკების, მოაჯირების, კარების 

სახელურების და ხშირად გამოყენებული ზედაპირების სანიტარიული დამუშავება 

პერიოდულად (2-საათიანი ინტერვალებით); 

o უზრუნველყავით სანიტარიული წერტილების პერიოდული დეზინფექცია; 

o დაწესებულება ვალდებულია სასწავლებლის ტერიტორიაზე გასაწევი ეკონომიკური 

საქმიანობის (კვებით მომსახურება, არაფორმალური საგანმანათლებლო მომსახურება და 

სხვა) განმახორციელებელ პირს მოსთხოვოს „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის 

(COVID- 19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო 

ბრძანების მოთხოვნათა უზრუნველყოფა; 

o საერთო საცხოვრებლის (კამპუსის) ფუნქციონირება ხორციელდება „სამუშაო ადგილებზე 

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით 

რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანების №16 დანართის „ახალი 

კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული 

ზოგადი რეკომენდაციები სასტუმროებისთვის“ შესაბამისად; 



                         უსაფრთხოების პოლიტიკა Covid-19 პანდემიის პირობებში 

o უზრუნველყოს სამუშაო სივრცის სველი წესით დალაგება/დეზინფექცია ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2020 წლის 25 მარტის №01-123/ო ბრძანების „ახალი კორონავირუსით (SARS-

CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და მართვის 

უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ შესაბამისი დანართით 

გათვალისწინებული წესით. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სივრცეში გადაადგილება:  

o შენობის გარე პერიმეტრი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში; გარე პერიმეტრად 

შესაძლებელია განხილულ იქნეს შესასვლელი, ეზო, შენობის მიმდებარე ღია სივრცეში 

განთავსებული ტერიტორია) გამოიყენეთ თერმოსკრინინგის ჩასატარებლად; 

o შენობაში შესვლა პედაგოგების, თანამშრომლებისა და ვიზიტორებისთვის დასაშვებია 

მხოლოდ პირბადით, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში სხვა ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით (დამცავი ფარი/დამცავი სათვალე, ბახილი, ხალათი); 

o პირი, რომელიც ატარებს თერმოსკრინინგს, ვალდებულია ეკეთოს პირბადე და იცავდეს 

არანაკლებ 1-მეტრიან დისტანციას; 

o თერმოსკრინინგისას ცხელების - 370С ან 370С -ზე მეტი ტემპერატურის დაფიქსირების 

შემთხვევაში, პირი ექვემდებარება ტემპერატურის გადამოწმებას ვერცხლისწყლის 

თერმომეტრით 15-წუთიან შუალედში, მოსაცდელ სივრცეში (ვერცხლისწყლის 

თერმომეტრი სავალდებულოა დამუშავდეს სადეზინფექციო ხსნარით ყოველი 

გამოყენების შემდეგ); 

o ტემპერატურის გადამოწმების შემდეგ 370С ან 370С -ზე მეტი ტემპერატურის 

დადასტურების შემთხვევაში: 

• პირი არ დაიშვება დაწესებულებაში და ვალდებულია მიმართოს ოჯახის ექიმს; 

• სტუდენტის/პედაგოგის, თანამშრომლის დროებითი დაყოვნება (ასეთის საჭიროების 

შემთხვევაში) უნდა მოხდეს საიზოლაციო ოთახში; 

• საჭიროების დროს დაუკავშირდით 112-ს შესაბამისი სამედიცინო სერვისის 

მისაღებად, გადამისამართების მიზნით; 

• დაფიქსირებული ცხელების შემთხვევები უნდა აღირიცხოს შესაბამის ფორმაში. 

 

სავალდებულო დისტანცია საგანმანათლებლო პროცესის დროს დახურულ და ღია 

სივრცეებში: 

o სასწავლო აუდიტორიებში მაგიდების/მერხების განლაგება მიზანშეწონილია მოხდეს 

იმგვარად, რომ სტუდენტები არ ისხდნენ ერთმანეთის პირისპირ და მათ (სტუდენტებს) 

შორის უზრუნველყოფილი იყოს „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებით 

განსაზღვრული დისტანციის დაცვა; 

o მაგიდების პირისპირ განლაგების აუცილებლობის შემთხვევაში, უზრუნველყავით 

მაგიდებს შორის არანაკლებ 2 მ-იანი დისტანცია;  

o ლექციის/სემინარის დროს პედაგოგს (როგორც სპიკერს) უნდა ეკეთოს პირბადე იმ 

შემთხვევაში, თუ მაგიდები განლაგებულია იმგვარად, რომ მასსა და სტუდენტებს შორის 

შეუძლებელია 2-მეტრიანი დისტანციის დაცვა. 

o ამ წესის საილუსტრაციოდ, სასწავლო აუდიტორიებში აუცილებელია შესაბამისი 
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სტიკერებით მოინიშნოს უსაფრთხო დისტანციის განსსაზღვრელი ადგილები. 

 

რეკომენდაციები კვების პროცესისადმი:  

o დაწესებულების სასადილოს ფუნქციონირება შესაძლებელია, თუ ის აკმაყოფილებს 

„სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან 

აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანების №17 დანართის „ახალი 

კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული 

ზოგადი რეკომენდაციები საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის“ მოთხოვნებს; 

o არ დაუშვათ სასადილოს ფუნქციონირება, თუ შეუძლებელია მომხმარებელთა რიგში 

დგომის დროს უსაფრთხო დისტანციის დაცვა; 

o სასადილოს შესასვლელთან ახლოს, შიდა სივრცეში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

ფუნქციონირებისთვის გამართული ხელსაბანები. 

 

ვალდებულებები სასწავლო სივრცეებისთვის:  
 

o პედაგოგები/ასისტენტები სამუშაო ადგილას გამოცხადნენ წინასწარ შედგენილი ცხრილის 

მიხედვით; 

o პედაგოგები/ასისტენტები და სტუდენტები მაგიდებთან არ განათავსოთ ერთმანეთის 

პირისპირ; 

o ინტენსიურად გამოიყენეთ ბუნებრივი ვენტილაცია; 

უზრუნველყავით სამუშაო ადგილზე ხელის პერიოდული დეზინფექციისთვის საჭირო სულ 

მცირე 70% ალკოჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი ხსნარის განთავსება; 

 

 

                                                  Covid-19 რეაგირების გეგმა 

 
მუხლი 1.  

1. სამუშაო ადგილებზე დამსაქმებლების, დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა 

პირების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება უნდა 

განხორციელდეს სამუშაო ადგილებზე ვირუსული ინფექციის გავრცელების თავიდან 

აცილების მიზნით ზოგადი რეკომენდაციებისა და კონკრეტული საქმიანობისათვის 

შემუშავებული სექტორული რეკომენდაციების შესაბამისად. 

2. სამუშაო ადგილებზე დამსაქმებლების, დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა 

პირების ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ზოგადი რეკომენდაციების შესრულება 

სავალდებულოა ყველა სექტორისათვის, რომლის სამუშაო სივრცეში არის სულ მცირე ერთი 

დასაქმებული ან/და ერთი სხვა/მესამე პირი. 

3. სამუშაო ადგილებზე ვირუსული ინფექციის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების 

შემუშავება უნდა განხორციელდეს იმ საფრთხის შემცველი ფაქტორების ანალიზის 
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საფუძველზე, რომლებმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას დასაქმებულის ან სხვა პირის 

სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ან/და გამოიწვიოს შრომისუნარიანობის დროებითი ან 

მუდმივი დაკარგვა. 

 

 

 

თავი II. სამუშაო ადგილზე ვირუსული ინფექციის გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები 

მუხლი 2.  

1. სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების კონტროლის უზრუნველყოფის მიზნით 

ორგანიზაციებმა უნდა იხელმძღვანელონ შემდეგი „კონტროლის ღონისძიებების იერარქიით“.  

 
 

 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, რისკის კონტროლის იერარქიის არჩევისას, 

არსებული სამუშაო გარემოს სპეციფიკისა და თავისებურებებიდან გამომდინარე 

დამსაქმებელმა პრიორიტეტი უნდა მიანიჭოს კონტროლის იერარქიის პირველ საფეხურს 

(საფრთხის აღმოფხვრა), ხოლო დასაბუთებული ტექნოლოგიური მიზეზების გამო, თუ  ვერ  

ხერხდება  კონტროლის  იერარქიის  სრული  დაცვა,  იხელმძღვანელოს  დაღმავალი 

მიმართულებით უპირატესი საკონტროლო ღონისძიებიდან ბოლო საფეხურამდე. 

3. სამუშაო ადგილებზე კონტროლი უნდა განხორციელდეს სისტემატურად, რათა მოხდეს 

საფრთხის აღმოფხვრა, ხოლო შეუძლებლობის შემთხვევაში მისი შემცირება და მინიმუმამდე 

დაყვანა. 

4. უსაფრთხოების ზომების უზრუნველსაყოფად, დამსაქმებელმა ღონისძიებები უნდა 

გაატაროს შემდეგი იერარქიულობის დაცვით: 

ა) პირველ რიგში საინჟინრო კონტროლის ღონისძიებები (მაგ. - დამცავი ბარიერები და ა.შ); 
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ბ) შემდეგ ადმინისტრაციული კონტროლის ღონისძიებები (ინსტრუქციები, ტრენინგი, 

სადეზინფექციო  საშუალებების  უზრუნველყოფა,  საგანგებო  სიტუაციებში  სამოქმედო  

გეგმის შემუშავება); 

გ) ბოლოს განხორციელდეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება (ნიღბები, 

სათვალეები, ხელთათმანები, კომბინიზონი).  

5. კონტროლის ღონისძიების თითოეულ დონის შერჩევისას მხედველობაში უნდა იქნეს 

მიღებული ამ ღონისძიებების უპირატესობები და ნაკლოვანებები და მათი განხორციელების 

შესაძლებლობა. 

6. ამ მუხლის მიზნებიდან გამომდინარე შესაძლებელია კონტროლის ღონისძიებების 

კომბინაცია სამუშაო ადგილზე ვირუსული ინფექციის გავრცელების თავიდან აცილების ან 

შეჩერების (მართვის) მიზნით. 

მუხლი 3.  

1. სამუშაო ადგილებზე ვირუსული ინფექციის პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი 

საკონტროლო ღონისძიებები წარმოადგენს სამუშაო პოლიტიკის ან პროცედურების 

ცვლილებებს, რათა შემცირდეს ინფექციის გავრცელების საფრთხე.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად განსახორციელებელი საკონტროლო 

ღონისძიებები შესაძლებელია მოიცავდეს: 

ა) მოწოდებას ინფექციაზე საეჭვო  დასაქმებულების მიმართ, რომ სახლში დარჩნენ; 

ბ) დამსაქმებლებს, დასაქმებულებს და სამუშაო სივრცეში მყოფ სხვა პირებს შორის კონტაქტის 

მინიმუმამდე შემცირებას, დისტანციური  მუშაობის შემოღების გზით; 

გ) ალტერნატიული    დღეების    ან    ცვლებში    მუშაობის    შემოღებას,    რათა    შემცირდეს 

დაწესებულებაში/ობიექტზე ერთდროულად მყოფ თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა; 

დ) დასაქმებულებისა და მესამე/სხვა პირებისათვის განახლებული ინფორმაციის მიწოდებას; 

ე) დასაქმებულთათვის ტრენინგების და ინსტრუქტაჟების ჩატარებას ვირუსის გავრცელების 

რისკებისა და პრევენციული საკონტროლო ღონისძიებების შესახებ (მაგ. ხველების ეტიკეტი, 

ხელის დაბანის ეტიკეტი, პირადი დაცვის აღჭურვილობის მოვლა და ა.შ.) და მათთვის გასაგებ 

ენაზე ხელმისაწვდომობას; 

ვ) დასაქმებულისთვის ტრენინგების ჩატარებას ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების       

სწორად გამოყენებასა და შემდგომში მათ შენახვა/მოცილებაზე. 

3. ვირუსული ინფექციის გავრცელების მინიმუმამდე შემცირების მიზნით შესაძლებელია 

ობიექტზე მოთხოვნილ იქნეს საინჟინრო და ადმინისტრაციული კონტროლის 

ღონისძიებებთან ერთად ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების (იდს) გამოყენება.  

მუხლი 4.  
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1. ვირუსული ინფექციის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვის დროს 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები - ხელთათმანები, 

დამცავი სათვალეები, სახის დამცავი ფარები, სახის ნიღბები, რესპირატორული დამცავი 

საშუალებები და სხვა ის ინდივიდუალური დაცვის საშუალება, რაც შესაძლოა გონივრულად 

იყოს მიჩნეული ვირუსული ინფექციის პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიზნით. 

2. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შერჩევისას მხედველობაში უნდა იქნეს 

მიღებული რომ: 

ა) შერჩეულ იქნეს თანამშრომლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს შესაბამისად; 

ბ) სათანადოდ იყოს მორგებული სამუშაოსა და დასაქმებულზე  (მაგ. ნიღბები); 

გ) გამოიყენებოდეს დადგენილი წესის შესაბამისად; 

დ) რეგულარულად    ხორციელდებოდეს   მისი   შემოწმება   ვარგისიანობაზე (საჭიროების 

შემთხვევაში გაეწიოს ტექნიკური მომსახურება,ხოლო დაზიანების შემთხვევაში უნდა მოხდეს 

მისი დროული გამოცვლა); 

3. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით დასაქმებულის აღჭურვაზე, მისი სამუშაოს 

სპეციფიკასა და დასაქმებულის საჭიროებებთან შესაბამისობის შემოწმებაზე 

პასუხისმგებელია დამსაქმებელი. 

4. ამ მუხლის შესაბამისი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებაზე 

დამსაქმებლის მიერ უნდა განხორციელდეს დასაქმებულისათვის ინფორმაციის მიწოდება 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შერჩევის, გამოყენების (მათ შორის მისი ტარების, 

მორგების, სათანადო განთავსების, ან დეზინფექციის, დაზიანებაზე შემოწმების და ა.შ.) 

შესახებ. 

მუხლი 5.  

1. ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო ადგილებზე უნდა მოხდეს რისკის 

შეფასება. რისკები შეიძლება იყოს:  

ა) ძალიან მაღალი - სამუშაო ადგილზე დასაქმებულის ვირუსული ინფექციით ინფიცირების 

შესაძლებლობის დონე ძალიან  მაღალია (რისკის შემცველი სამუშაო ადგილებია: 

კონკრეტული სამედიცინო ან სამედიცინო ლაბორატორიული პროცედურების 

განმახორციელებელი დაწესებულებები, ხოლო დასაქმებულების შემთხვევაში - ჯანდაცვის 

პერსონალი (მაგ. ექიმები, ექთნები,  სტომატოლოგები,  პირველადი  სამედიცინო  დახმარების  

გამწევი  პირები,  სასწრაფო სამედიცინო   დახმარების   პერსონალი), ლაბორატორიის 

პერსონალი, რომელიც აგროვებს ან ამუშავებს  ვირუსით დაავადებული ან ამ დაავადებაზე 

ეჭვმიტანილი პაციენტების  ნიმუშებს);  

ბ) მაღალი - ვირუსული ინფექციით ინფიცირების  დონე სამუშაო ადგილზე  მაღალია ან   

სავარაუდო წყაროების მიმართ ინფიცირების დიდი პოტენციალი არსებობს (ამ კატეგორიას 

განეკუთვნება შემდეგი პერსონალი: ექიმები, ექთნები და სხვა დამხმარე პერსონალი, 
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რომლებსაც  უწევთ  პაციენტების  პალატებში  შესვლა;  მორგში  მომუშავე  პირები,  რომლებიც 

მონაწილეობენ იმ პირთა გვამების მომზადებაში, რომელთაც გარდაცვალებამდე 

დაუდასტურდათ, ან რომელთა მიმართ არსებობდა ეჭვი, რომ დაავადებული იყვნენ 

ვირუსული ინფექციით); 

გ) საშუალო - ინფიცირების   საშუალო   რისკის   სამუშაო   ადგილები   მოიცავს   ისეთ სამუშაო   

ადგილებს,  სადაც დასაქმებულებს მოეთხოვება ხშირი ან/და მჭიდრო კონტაქტის ქონა (2 

მეტრზე ნაკლები) იმ ადამიანებთან, რომლებიც  არ წარმოადგენენ ვირუსული ინფექციით 

დაინფიცირებულ ან დაინფიცირებაზე საეჭვო პაციენტებს. ასეთი ადგილები შეიძლება იყოს  

სკოლები, მრავალრიცხოვანი/მჭიდრო სამუშაო ადგილები, ზოგიერთი   საცალო   ვაჭრობის   

ცენტრი,   სხვა   ობიექტები,  სადაც ადამიანთა თავშეყრის ადგილებია);    

დ) დაბალი - ინფიცირების დაბალი რისკის სამუშაო  ადგილები  ისეთი  ადგილებია,  სადაც  

დასაქმებულებს  არ მოეთხოვება ვირუსული ინფექციით დაინფიცირებულ, ან ვირუსით 

დაინფიცირებაზე საეჭვო პირებთან კონტაქტი, და  არც ხშირი და ახლო  კონტაქტი 

მოეთხოვება  ფართო  საზოგადოებასთან. ამ კატეგორიას მიკუთვნებულ დასაქმებულებს  

მინიმალური  კონტაქტი  აქვთ  სამუშაო ადგილზე ფართო საზოგადოებასთან ან სხვა 

თანამშრომლებთან. 

2. სამუშაო ადგილებზე რისკის დონის განსასაზღვრად მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული 

შესასრულებელი სამუშაოს ტიპი. 

 

მუხლი 6. 

1. ის სამუშაოები, რომლებიც მიჩნეულია ძალიან მაღალი ან მაღალი რისკის მქონედ, 

დასაქმებულთა სიცოცხლის ან/და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, საჭიროებს 

განსაკუთრებული პრევენციული ღონისძიებების დაცვას, რათა მოხსდეს დასაქმებულთა 

დაინფიცირების რისკის გამორიცხვა ან მინიმუმამდე დაყვანა.  

2. ძალიან მაღალი ან მაღალი რისკის სამუშაო ადგილებზე დამსაქმებლები უნდა 

ახორციელებდნენ სხვადასხვა სახის პრევენციულ ღონისძიებებს ვირუსული ინფექციის 

თავიდან აცილების მიზნით: 

ა) საინჟინრო კონტროლის ღონისძიებები: 

ა.ა) სამუშაო ადგილები უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ჰაერის დამუშავების შესაბამისი 

სისტემების დამონტაჟებით და სათანადო ტექნიკური მომსახურებით (შესაძლებლობისა და 

აუცილებლობის გათვალისწინებით (პრიორიტეტი ენიჭება ბუნებრივ ვენტილაციას); 

ა.ბ) ვირუსული ინფექციის დადასტურების შემთხვევაში, ან სავარაუდო შემთხვევისას (ე.ი. 

პირები, რომელთა გამოკვლევა გრძელდება) ინფიცირებული/საეჭვო პირი უნდა მოთავსდეს 

სამედიცინო დაწესებულების საიზოლაციო პალატებში (ბოქსი, ნახევრად-ბოქსი, 

ბოქსირებული პალატა), ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 
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ა.გ) ის პროცედურები  რომლებსაც თან ახლავს აეროზოლების წარმოქმნა, უნდა 

განხორციელდეს საიზოლაციო პალატებში (მაგ., რეანიმაციის ბოქსირებული პალატა, ან 

საიზოლაციო სათავსი); 

ა.დ) ვირუსის დადასტურების შემთხვევაში ან სავარაუდო პაციენტებიდან ან/და მათგან 

აღებული ნიმუშების დამუშავებისას უნდა იქნეს დაცული ბიოუსაფრთხოების დადგენილი 

ზომები. 

ბ) ადმინისტრაციული კონტროლის ღონისძიებები: 

ბ.ა) სამედიცინო დაწესებულებებმა უნდა იხემძღვანელონ დაწესებულების პრაქტიკის შესახებ 

არსებული გაიდლაინებით და სტანდარტებით, დაინფიცირებული პირების გამოვლენისა და 

იზოლირების და თანამშრომელთა დაცვის მიზნით; 

ბ.ბ) სამუშაო ადგილებზე უნდა მოხდეს იმგვარი პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, 

რომელიც ხელს შეუწყობს დაინფიცირების რისკის შემცირებას; 

ბ.გ) დასაქმებულებს უნდა მიეწოდოს მათ სამუშაოსთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე 

ინფორმაცია და ჩაუტარდეთ სათანადო ტრენინგი ინფექციის გავრცელების პრევენციის 

შესახებ (მათ შორის საწყისი და განმეორებითი ტრენინგი); 

გ) უსაფრთხო სამუშაო პრაქტიკის განხორციელების ღონისძიებების შემუშავების მიზნით 

უნდა მოხდეს საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 

დ) ყოველდღიური უნდა განხორციელდეს დასაქმებულთა ტემპერატურის კონტროლი, ხოლო 

დადგენილი პერიოდულობით ჯანმრთელობის მდგომარეობის გადამოწმება სათანადო 

ტესტების გამოყენებით. 

ე) ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებისას: 

ე.ა) დასაქმებულებმა, რომლებიც ინფიცირების მაღალი ან ძალიან მაღალი რისკის წინაშე 

დგანან, შესასრულებელი სამუშაოდან გამომდინარე, უნდა ატარონ ხელთათმანები, ხალათი, 

სახის დამცავი ფარი, დამცავი სათვალეები და რესპირატორი; 

ე.ბ) დასაქმებულები, ვინც უშუალო კონტაქტში არიან ვირუსული ინფექციის 

დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევასთან და ახორციელებენ  აეროზოლების  

მაგენერირებელ პროცედურას, უნდა გამოიყენონ რესპირატორები; 

ე.გ) იმ დასაქმებულებთან მიმართებაში, რომლებიც მუშაობენ ლაბორატორიებში, ან 

მორგში/დამკრძალავ სახლებში და ა.შ. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შერჩევა 

უნდა მოხდეს მათი სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით, განსაკუთრებით როდესაც მათ 

უწევთ  სისხლის, სხეულის სითხეების, ქიმიური ნივთიერებების და სხვა მასალების 

ექსპოზიციისაგან თავის დასაცავად ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება 

(შესაძლებელია საჭირო გახდეს სამედიცინო/ქირურგიულ ხალათების, სითხეგაუმტარი  

კომბინიზონების, წინსაფრების, ან სხვა ერთჯერადი, ან მრავალჯერადი გამოყენების დამცავი 

ტანსაცმელის გამოყენების ვალდებულება); 
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ე.დ) დასაქმებულები, რომლებიც ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების აღჭურვილობას 

და სხვა ინფექციური ნარჩენების  მართვას  უზრუნველყოფენ, ასევე  უნდა  გადამზადდნენ  და 

უზრუნველყოფილ იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის სათანადო აღჭურვილობით. 

 

მუხლი 7. 

1. იმ სამუშაო ადგილებზე, რომელიც კლასიფიცირებულია, როგორც ვირუსული ინფექციის 

გავრცელების საშუალო რისკის მქონედ, დასაქმებულთა სიცოცხლის ან/და ჯანმრთელობის 

დაცვის მიზნით, საჭიროებენ თანმიმდევრული და სისტემურად გამართული პრევენციული 

ღონისძიებების დაცვას, რათა მოხსდეს დასაქმებულთა დაინფიცირების რისკის გამორიცხვა 

ან მინიმუმამდე დაყვანა.  

2. დაინფიცირების საშუალო რისკის მქონე ობიექტებზე დამსაქმებლის მიერ უნდა 

განხორციელდეს სულ მცირე შემდეგი პრევენციული ღონისძიებები:  

ა) საინჟინრო კონტროლის ღონისძიებები:  

ა.ა)  მოხდეს ბარიერების დამონტაჟება დასაქმებულთა ან/და სამუშაო სივრცეში მყოფ სხვა 

პირთა შორის დისტანციის დაცვის მიზნით;  

ბ) ადმინისტრაციული კონტროლის ღონისძიებები:  

ბ.ა) უნდა მოხდეს სახის დამცავი ნიღბებით ყველა იმ დასაქმებულისა  და მესამე/სხვა პირის 

აღჭურვა, რომესაც აღენიშნება რესპირატორული სეკრეცია (ვიდრე ისინი შეძლებენ სამუშაო 

ადგილის დატოვებას); 

ბ.ბ) მოხდეს ვირუსული ინფექციის შესახებ ინფორმაციის განთავსება დასაქმებულთა ან/და 

სამუშაო სივრცეში მყოფ სხვა პირთათვის თვალსაჩინო ადგილას; 

ბ.გ) პერიოდულად, დღეში რამდენჯერმე განხორციელდეს დახურული 

სივრცეების/სათავსების ბუნებრივი  ვენტილაცია და სამუშაო ადგილების სველი წესით 

დასუფთავება   და დეზინფექცია დადგენილი წესით; 

ბ.დ) მოხდეს დეზობარიერების განთავსება შენობების შესასვლელებში, შესაბამისი  

სავალდებულო  ნიშნის მითითებით; 

ბ.ე) ობიექტზე უნდა მოხდეს ხელის  ჰიგიენური   საშუალებების განთავსება თვალსაჩინო   

ადგილას, ასევე იმავე ადგილას განთავსდეს ინფორმაცია მათი სწორად მოხმარების თაობაზე; 

ბ.ვ) მოხდეს გამოყენებული    ჰიგიენური    საშუალებების    დახურულ   კონტეინერებში  

განთავსება და მათი შენობიდან დროულად გატანა შესაბამისი პირის/სამსახურის მიერ.  

ბ.ზ) საჭიროების შემთხვევაში უნდა შეიზღუდოს მესამე/სხვა პირების და ფართო 

საზოგადოების დაშვება სამუშაო ადგილზე, ან განისაზღვროს სამუშაო არეალი მათი დაშვების 

მიზნით; 
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ბ.თ) მოხდეს პირადი კონტაქტების მინიმუმამდე შემცირების ღონისძიებების დაგეგმვა 

დამსაქმებლის მიერ (მაგ. მანქანიდან გადმოუსვლელად მომსახურების მიღების ადგილების 

მოწყობა, ტელეფონით კომუნიკაცია, ან დისტანციური  მუშაობის შემოღება 

თანამშრომლებისთვის); 

ბ.ი) სამუშაო სივრცეში მყოფ მესამე/სხვა პირთა შორის დისტანციის დასაცავად მოხდეს 

სავალდებულო პირობითი ნიშნების განთავსება (იატაკზე შესაბამისი სტიკერების, ნახაზების 

სახით და ა.შ.); 

გ) ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები:  

გ.ა) ინდივიდუალური  დაცვის  საშუალებების  შერჩევისას  უნდა მოხდეს მათი ფუნქციური 

დანიშნულების, მორგებადობის, გაუსნებოვნების შესაძლებლობისა და საბოლოო განთავსების 

გათვალისწინება; 

გ.ბ) დამსაქმებლის მიერ უნდა მოხდეს ისეთი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების შერჩევა, 

რომელიც დაიცავს თანამშრომლებს კონკრეტულად მისი სამუშაო ადგილისა და სპეფიციკის 

გათვალისწინებით; 

გ.გ) ინფიცირების საშუალო რისკის მქონე თანამშრომლების მიმართ ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალების შერჩევა უნდა განხორციელდეს რისკის შეფასების შედეგების 

შესაბამისად (შესაძლოა დასჭირდეთ ნიღბების, ხელთათმანების, კომბინიზონის,  სახის 

დამცავი ფარის, ან დამცავი სათვალეების კომბინაციის გამოყენებაც). 

 

მუხლი 8. 

1. იმ სამუშაო ადგილებზე, რომელიც კლასიფიცირებულია, როგორც ვირუსული ინფექციის 

გავრცელების დაბალი რისკის მქონედ, ვირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების 

შემუშავება უნდა განხორციელდეს იმგვარად, რომ გამოირიცხოს ვირუსის გავრცელეს 

შესაძლებლობა ან შესაძლებელი იყოს მისი მინიმუმამდე დაყვანა.  

2. დაინფიცირების დაბალი რისკის მქონე ობიექტებზე დამსაქმებლის მიერ უნდა 

განხორციელდეს სულ მცირე შემდეგი პრევენციული ღონისძიებები:  

ა) საინჟინრო კონტროლის ღონისძიებების განხორციელებისას დაბალი ინფიცირების   რისკის   

მქონე თანამშრომლების შემთხვევაში, აუცილებელი არ არის  საინჟინრო კონტროლის 

ღონისძიებების გატარება. დამსაქმებლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ  საინჟინრო 

კონტროლის ღონისძიებების არსებული საშუალებების ფუნქციონირება განხორციელდეს 

ობიექტზე არსებული საფრთხეების შესაბამისად, დასაქმებულის სამუშაოს სპეციფიკის 

გათვალისწინებით; 

ბ) ადმინისტრაციული კონტროლის ღონისძიებების განხორციელების დროს დამსაქმებელმა 

სამუშაო ადგილებზე, სულ მცირე, უნდა უზრუნველყოს: 

ბ.ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ობიექტზე ინფორმაციის განთავსება; 
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ბ.ბ) ვირუსული ინფექციის გავრცელების მიზნით პრევენციული ღონისძიებების შესახებ 

დასაქმებულთა ხელმისაწვდომობა; 

ბ.გ) დასაქმებულთა უზრუნველყოფა ჰიგიენური დაცვის საშუალებებით (ხელის დასაბანი 

საშუალებები  ან  სულ  მცირე 70%  ალკოჰოლის შემცველი სადეზინფექციო, ხელის გამწმენდი 

სითხის არსებობა).  

გ) დაბალი რისკის სამუშაო ადგილებზე არ არის სავალდებულო დამატებით 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება, გარდა იმისა, რაც რეკომენდირებულია 

განსაზღვრულ მომენტში სათანადო უფლებამოსილი ორგანოს/დამსაქმებლის მიერ ან/და 

განსაზღვრულია ზოგადი რეკომენდაციების შესაბამისად. 

 

თავი III. ვირუსული ინფექციის დროს სამუშაოს შესრულების ზოგადი მოთხოვნები 

მუხლი 9 

1. ვირუსული ინფექციის პრევენციული ღონისძიებების  დაგეგმვის  მიზნით დამსაქმებლის 

მიერ უნდა განხორციელდეს ისეთი საკითხების შეფასება და შესწავლა, რომელმაც შესაძლოა 

რისკის ქვეშ დააყენოს დასაქმებულის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. 

2. დამსაქმებლის მიერ უნდა შეფასდეს დასაქმებულის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ყოფნის გამო 

დაინფიცირების რისკის დონე და იმ შემთხვევაში თუ ინფექციური დაავადების გავრცელების 

ინდიკატორად მიჩნეულ იქნება საზღვარგარეთ მოგზაურობის ისტორია, დასაქმებულები არ 

უნდა გამოცხადდნენ სამუშაო ადგილას თუ: 

ა) მათ დატოვეს ვირუსის გავრცელების ქვეყნები ბოლო ორი კვირის განმავლობაში; 

ბ) მჭიდრო  კონტაქტში  იმყოფებოდნენ ვირუსის  მატარებელ  პირთან/პირებთან (მათ უნდა 

გაიარონ თვითიზოლაცია/კარანტინი შესაბამისად დადგენილი წესით). 

2. დამსაქმებლის მიერ უნდა შეფასდეს დასაქმებულის სამუშაო სპეციფიკა და 

ინდივიდუალური მახასიათებლები და უნდა მისცეს შესაძლებლობა დასაქმებულებს არ 

გამოცხადდნენ სამუშაო ადგილას თუ: 

ა) აღენიშნებათ რესპირატორული ინფექციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები (ხველა, 

ტემპერატურა, ცემინება, სუთქვის გაძნელება, საერთო სისუსტე და ა.შ.);  

ბ) მიეკუთვნებიან ვირუსული ინფექციის გართულებების მაღალი რისკის მქონეებს (ასაკი, 

ქრონიკული  დაავადებების  (გულ-სისხლძარღვთა  დაავადებები, დიაბეტი, ბრონქული ასთმა 

და სასუნთქი ორგანოების სხვა დაავადებები) და სხვა).  

მუხლი 10. 

1. დამსაქმებლის მიერ სამუშაო ადგილებზე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების 

მიზნით  უნდა   უზრუნველყოს   ჰიგიენის   და   ინფექციის   კონტროლის   სათანადო პრაქტიკა. 
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2. დამსაქმებელმა სამუშაო ადგილზე ვირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებები 

უნდა დაგეგმოს და განახორციელოს იმგვარად, რომ უზრუნველყოს: 

ა) სამუშაო ადგილებზე ხელების ხშირი და გულდასმით დაბანის ხელშეწყობა; 

ბ) ხელის დასაბანი ადგილის გამოყოფა დასაქმებულთა და მესამე პირებისთვის; 

გ) ხელის დაბანის შეუძლებლობის შემთხვევაში, გამოყენებულ იქნეს სულ მცირე 70% 

ალკოჰოლის შემცველი ხელის გამწმენდი სითხე;  

დ) თანამშრომელთა წახალისება, რათა დარჩნენ სახლში ავად ყოფნის შემთხვევაში;  

ე) რესპირატორული ეტიკეტის დაცვის  წახალისება, მათ  შორის ხველის დაცემინების დროს 

ცხვირის და პირის დაფარვა;  

ვ) ერთჯერადი  ხელსახოცებით და სხვა პირადი დაცვის საშუალებებით სამუშაო ადგილების 

მომარაგება; 

ზ) ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული 

კონტეინერების განთავსება, რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი; 

თ) დასაქმებულისათვის ინფორმაციის მიწოდება იმის შესახებ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია 

დაავადებული თანამშრომლების სახლში დარჩენა, როტაციული გრაფიკის შემუშავება ან/და 

სამუშაოს დისტანციურად შესრულება; 

ი) სამუშაო ადგილზე დასაქმებულთა ტრანსპორტირების შემთხვევაში უნდა მოახდინოს 

სატრანსპორტო  საშუალებების შიდა სივრცის სანიტარული დამუშავება ყოველი 

შესრულებული სამარშუტო ხაზის შემდგომ, მაგრამ არაუმეტეს მგზავრების გადაყვანამდე 10 

საათით ადრე. 

3. დამსაქმებლებმა  უნდა  შეიმუშაონ  იმ  პირთა  დაუყოვნებელი  იზოლაციის  პოლიტიკა  და 

პროცედურები, რომელთაც ვირუსული ინფექციის ნიშნები და/ან სიმპტომები გააჩნიათ. 

4. დამსაქმებელმა დასაქმებულებს უნდა ჩაუტაროს სწავლებები: 

ა) სამუშაო ადგილზე შემუშავებული, ვირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების 

შესახებ; 

ბ) ვირუსული ინფექციის გამოვლენის შემდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ; 

5.  დამსაქმებელმა ასევე უნდა უზრუნველყოს დასაქმებულთა ავადმყოფობის გამო 

შვებულების პოლიტიკის მოქნილობა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ 

მითითებებთან მისი შესაბამისობა.  

6. დამსაქმებელმა,  შესაძლებლობის ფარგლებში, უნდა შეიმუშოს მოქნილი პოლიტიკა, 

რომელიც დასაქმებულებს საშუალებას მისცემს, დარჩნენ სახლში (თუ მათი სამუშაოს 

სპეციფიკა დისტანციური მუშაობის საშუალებას იძლევა, ასევე გათავისუფლდნენ სამსახურში 

მისვლის ვალდებულებისგან). 
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მუხლი 11. 

1. ნებისმიერი საქმიანობის განხორციელებისას დამსაქმებლის მიერ უნდა მოხდეს 

ინფექციური დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის შემუშავება (საგანგებო 

სიტუაციების გეგმა). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული გეგმის შემუშავებისას 

დამსაქმებელმა მხედველობაში უნდა მიიღოს ამ ბრძანებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მოთხოვნები, რომლებიც მას დაეხმარება 

განსაზღვროს, თუ როგორ უნდა მოხდეს  სამუშაო ადგილებზე ვირუსის გავრცელების 

პრევენცია, ხოლო სამუშაო ადგილზე მისი გამოვლენის შემთხვევაში სათანადო 

ღონისძიებების განხორციელება.  

3. საგანგებო სიტუაციების გეგმაში  გათვალისწინებული  და  განხილული  უნდა  იქნეს: 

ა) რისკის დონე, დაკავშირებული  იმ  სამუშაო ადგილებთან და დავალებებთან,  რომელთა 

შესრულებაც უწევთ დასაქმებულებს სამუშაო ადგილზე; 

ბ)  სად, როგორ და ვირუსული ინფექციის ინფიცირების რა წყაროების მიმართ შეიძლება 

აღმოჩნდნენ დასაქმებულები მოწყვლადნი; 

გ) მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული თანამშრომლების ინდივიდუალური რისკ-

ფაქტორები (მაგ: ასაკი, ქრონიკული დაავადების არსებობა და ა.შ),  

 

 

 

დოკუმენტაცია: 

 

 

 

 

 

ჩექლისტი: 

თემა: დარბაზში ვარჯიშების ჩატარება Covid-19 პანდემიის პირობებში კი არა შენიშვნა 

შემოწმდა თუ არა ტემპერატურა დარბაზში შემოსვლამდე?    

არის თუ არა ყველა სტუდენტი აღჭურვილი პირბადით?    

არის თუ არა დაცული 2 მეტრიანი სოციალური დისტანცია?    
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არის თუ არა დარბაზში სადეზინფექციო ხსნარები?    

არის თუ არა დარბაზში გამოკრული საინფორმაციო ხასიათის 

მატარებელი დაფები,ბანერები? 

   

არის თუ არა ყველა სტუდენტი აღჭურვილი ერთჯერადი 

სამედიცინო ხელთათმანით? 

 

   

არის თუ არა დარბაზში სპეციალური ყუთი,რომელშიც ხდება 

ნარჩენების გადაყრა? 

 

 

   

არის თუ არა სპეციალური ყუთი ყოველთვის თავდახურული? 

 

   

ხდება თუ არა დარბაზისა და ინვენტარის სპეციალური ხსნარით 

დამუშავება 2 საათში ერთხელ და აღირიცხება თუ არა ყოველივე 

სპეციალურ ცხრილში? 

 

   

 

ხდება თუ არა კონტროლი 8 კვადრატულ მეტრზე ერთი 

ადამიანის ყოფნის? 

 

   

 

ხდება თუ არა დარბაზის ვენტილაცია? 

 

   

ხდება თუ არა ნარჩენების მართვა/გადაყრა სპეციალური 

ორგანიზაციის მიერ? 
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სცენარი რეაგირება პასუხისმგებელი პირი 

 

 

 

 

ხანძარი, აფეთქება 

1. სამუშაო უბანზე ყველა 

საქმიანობის შეწყვეტა, გარდა 

უსაფრთხოების ზომებისა. 

2. მცირე ზომის ცეცხლს ვებრძვით 

პორტატული ცეცხლმაქრით, თუ 

ვიცით მისი გამოყენება. თუ 

ცეცხლი გადაიზარდა ხანძრად, 

ვანებებთ ცეცხლთან ბრძოლას და 

ვიწყებთ ევაკუაციას. 

3. გაააქტიურეთ ადგილობრივი 

საყვირები ან დაიყვირეთ 

,,ხანძარი, ხანძარი’’ 

4.სწრაფი ნაბიჯებით გაემართეთ 

ევაკუაციის გზებით თავშეყრის 

ადგილისკენ, არ ირბინოთ და არ 

მიეცეთ პანიკას. ყურადღება მიაქციეთ 

სავალ გზას და გზადაგზა 

შეატყობინეთ ადამიანებს ხანძრის 

შესახებ. 

4. ევაკუაციის დაწყებამდე 

მომუშავეებმა უნდა გამორთონ 

ყველა ელექტროხელსაწყო და 

დატოვონ ის უსაფრთხო 

მდგომარეობაში. 

5. შრომის უსაფრთხოებაზე 

პასუხისმგებელი პირის 

ინფორმირება. 

6. სიტუაციის შეფასება და ქმედების 

განსაზღვრა. 

7. სახანძრო სამსახურის და 

სამედიცინო დახმარების 

გამოძახება. 

8. შიდა პერსონალის ქმედებების 

გაკონტროლება და 

ხელმძღვანელობა. 

9. სახანძრო რაზმის ქმედებების 

ხელშეწყობა. 

10. დაზიანებული ადამიანებისთვის 

პირველადი  სამედიცინო 

1.უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელი პირი 

2. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

შტაბი 
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საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტემპერატურის აღრიცხვის უწყისი: 

 

დახმარების გაწევა. (თუ 

პირველადი დახმარების კურსი 

გაქვთ გავლილი) 

ელექტროშოკი 

1. არ შეიძლება დაზარალებულთან 

მიახლოვება, სანამ არ 

გამოირთვება დენი და საჭიროების 

შემთხვევაში, არ გაკეთდება 

იზოლირება. შეინარჩუნეთ 18 

მეტრის რადიუსის უსაფრთხო 

დისტანცია. (მაღალი ძაბვის 

დენით გამოწვეული 

ელექტროტრავმის შემთხვევაში). 

2. დაუყოვნებლივ შრომის 

უსაფრთხოების წარმომადგენელს 

და დარეკეთ 112 ში. 

3. დაზარალებულს აღმოუჩინეთ 

პირველადი დახმარება.  

 

 1.უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი 

 2. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

შტაბი 
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