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PPE პერსონალური დაცვის აღჭურვილობა 
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1. შესავალი და ზოგადი ინფორმაცია 

2019 წლის დეკემბერში ქალაქ ვუჰანში (ჰუბეის პროვინცია, ჩინეთი) წარმოშობილი მწვავე 

მძიმე რესპირატორულ სინდრომთან დაკავშირებული კორონავირუსი 2, იგივე SARS-CoV-2, 

რომელსაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ (ჯანმო) თავდაპირველად 2019-nCoV-ად 

მოიხსენია, ხოლო მოგვიანებით ოფიციალურად COVID-19 უწოდა, საკმაოდ სწრაფად 

გავრცელდა ჩინეთის საზღვრებს გარეთ. 2020 წლის 11 მარტს ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციამ (WHO) გლობალური პანდემია გამოაცხადა. COVID-19– ის პირველი შემთხვევა 

საქართველოში 2020 წლის 26 თებერვალს დადასტურდა, ხოლო საგანგებო მდგომარეობა 

გამოცხადდა 2020 წლის 21 მარტს. ეს გულისხმობდა ყველა საგანმანათლებლო 

დაწესებულების და მრავალი საჯარო თავშეყრის ადგილის დახურვას, როგორებიცაა 

სპორტული დარბაზები, მუზეუმები, თეატრები, სავაჭრო ცენტრები, ბარები და რესტორნები. 

შემოღებულ იქნა მკაცრი შეზღუდვები ტრანსპორტთან დაკავშირებით, მათ შორის შეჩერდა 

საჰაერო და სარკინიგზო მიმოსვლა, აგრეთვე ჩაიკეტა საზღვარი მეზობელ სომხეთთან, 

აზერბაიჯანთან და რუსეთთან. აღნიშნულს მოჰყვა დამატებითი საკარანტინო ღონისძიებები, 

მათ შორის, კომენდანტის საათი საღამოს 9:00 საათიდან დილის 6:00 საათამდე; 10-ზე მეტი 

ადამიანის შეხვედრის აკრძალვა, საჯარო და სხვა მასობრივი ღონისძიებები, სკოლების და 

უნივერსიტეტების  ონლაინ და დისტანციური სწავლების მეთოდებზე გადასვლა. მთავრობამ 

გადაწყვიტა COVID-19- თან დაკავშირებული ყველა სამედიცინო დახმარების უფასოდ გაწევა 

იმის მიუხედავად ჰქონდათ თუ არა პაციენტებს სამედიცინო დაზღვევა.  

საქართველოში დაავადების გავრცელების მართვის მიზნით გატარებული ღონისძიებები 

ეფექტური აღმოჩნდა, რადგან ქვეყანა აჩვენებს COVID-19 -ის შემთხვევების, ისევე როგორც 

ვირუსით გარდაცვლილთა ყველაზე დაბალ რაოდენობას სამხრეთ კავკასიაში. ამ 

თვალსაზრისით მას ასევე ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მაჩვენებლები აქვს მსოფლიოში. 

ეპიდემიოლოგიური მონაცემებისა და სამედიცინო რჩევების საფუძველზე, 2020 წლის მაისში 

დაიწყო დაწესებული შეზღუდვების თანდათანობითი მოხსნის პროცესი. საგანგებო 

მდგომარეობა და კომენდანტის საათი 2020 წლის 23 მაისს გაუქმდა. 

COVID-19 ქვეყანას სერიოზულ სოციალურ და ეკონომიკურ გამოწვევებს უქმნის და 

წარმოადგენს საშიშროებას სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეული მნიშვნელოვანი 

წარმატებისთვის. ყველა არსებითი ბიზნესსაქმიანობის შეჩერებამ შეანელა წარმოება, გაზარდა 

იმ ადამიანთა რიცხვი რომლებმაც სამუშაო დაკარგეს, შემცირდა შრომითი შემოსავალი, 

განსაკუთრებით კერძო სექტორის მუშაკებისთვის, რაც მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას 

ახდენს დასაქმებასა და სიღარიბეზე. ეკონომიკური საქმიანობა, განსაკუთრებით ტურიზმისა 

და სასტუმროების სექტორში, შეფერხდა. საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა 

ანტიკრიზისული პაკეტი, კერძო ბიზნესების და ფიზიკური პირების დასახმარებლად, 

რომლებიც  ორ ეტაპად განხორციელდება. პირველი ეტაპი, რომელიც საგანგებო დახმარებას 

გულისხმობს,  2020 წლის მარტში დაიწყო, ხოლო მეორე ეტაპი აპრილში და მოიცავდა 

აღდგენის ღონისძიებების განხორციელებას. პირველი ეტაპის ღონისძიებები აერთიანებდა  
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კომუნალური გადასახადების დაფარვას სახელმწიფოს მიერ იმ მომხმარებლებისთვის, 

რომელთა ელექტროენერგიის ყოველთვიური მოხმარება  200 კვტ-ზე ნაკლები, ხოლო 

ბუნებრივი აირის მოხმარება 200 მ3-ზე ნაკლები იყო; ასევე სახელმწიფოს მიერ კონტროლის 

დაწესებას  ძირითადი ცხრა საკვები პროდუქტის ფასების ზრდის წინააღმდეგ; და 

კომერციული ბანკების მიერ მოვალეთა სამთვიანი საკრედიტო დავალიანების გადავადებას. 

მეორე ეტაპის ინტერვენციები მოიცავს გათავისუფლებული მუშაკებისა და 

თვითდასაქმებული პირების სხვადასხვა კატეგორიებისთვის გარკვეული თანხების გადახდას,  

დამსაქმებლებისთვის სხვადასხვა საგადასახადო შეღავათების მინიჭებას სამუშაო ადგილების 

შენარჩუნებისთვის, აგრეთვე მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას (TSA) პენსიონერებისა და 

სხვა დაუცველი ჯგუფებისთვის. 

რამდენიმე მრავალმხრივმა და ორმხრივმა დონორმა გააფართოვა საქართველოს ჯანდაცვისა 

და სოციალური კეთილდღეობის სისტემების მხარდაჭერა პანდემიის დროს. 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკმა (IBRD) საქართველოს 80 მილიონი 

აშშ დოლარის დაფინანსება გამოუყო, COVID-19 -ზე მსოფლიო ბანკის საპასუხო 

ღონისძიებების გლობალური ჩარჩოს ფარგლებში. აზიის ინფრასტრუქტურისა და 

ინვესტიციების ბანკმა (AIIB) ამ ღონისძიების თანადაფინანსება განახორციელა 100 მლნ. აშშ 

დოლარის ოდენობით. პროექტი დაიწყო 2020 წლის 28 მაისს და სავარაუდოდ, ორ წელიწადში 

დასრულდება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

(MoILHSA) პროექტის განმახორციელებელი სუბიექტია.  

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო  (ESMF) მომზადდა 

სამინისტროს დასახმარებლად COVID-19 -ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების ღონისძიებების 

პროექტის  გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტების მართვაში ეროვნული 

რეგულაციების  და მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური ჩარჩოს შესაბამისად 

(ESF) 1. ESMF უზრუნველყოფს სახელმძღვანელო მითითებებს პრევენციისა და შემსუბუქების 

სათანადო ზომების შესამუშავებლად პროექტის განხორციელებით გამოწვეული უარყოფითი 

ზემოქმედების წინააღმდეგ. ESMF მოიცავს შაბლონებს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 

ზემოქმედების მართვის გეგმების (ESMPs) და ინფექციების კონტროლისა და ნარჩენების 

მართვის გეგმების (ICWMPs) მოსამზადებლად. პირველი მიზნად ისახავს ყოვლისმომცველი 

სამოქმედო გეგმის შედგენას გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების (ESHS) საკითხების მართვის მიზნით, რომელიც დაკავშირებულია COVID-19– 

ის საპასუხოდ ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაციასთან და ფუნქციონირებასთან. ეს 

უკანასკნელი ფოკუსირებულია ინფექციების სწორად კონტროლის და სამედიცინო 

ნარჩენების მართვის პრაქტიკაზე ჯანდაცვის ობიექტების ფუნქციონირების განმავლობაში. 

                                                           
1 https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
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ICWMP შეიძლება შეტანილ იქნეს როგორც ESMP- ის ნაწილი, კონკრეტული 

ღონისძიებებისთვის. 

ESMF არის ერთ-ერთი გარემოსდაცვით და სოციალურ  რამდენიმე ინსტრუმენტს შორის, 

რომელიც MoILHSA– ს მიერ შექმნილია  COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების 

პროექტის განხორციელების მიზნებისათვის, ESF– ის მოთხოვნის შესაბამისად. დანარჩენი 

ინსტრუმენტებია დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (SEP) და შრომის მართვის 

პროცედურები (LMP). LMP შედის ამ ESMF -ის დანართში. SEP -ის პროექტი მომზადდა 

მსოფლიო ბანკის მიერ პროექტის შეფასების ეტაპზე და განახლდება და საბოლოო სახით 

ჩამოყალიბდება პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ შერჩეული შესაბამისი 

კონსულტანტის მიერ. SEP– ით განსაზღვრული დაინტერესებული მხარეების ჯგუფების 

გათვალისწინებით, პროექტისთვის შემუშავდება საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი, 

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს   (ESMF) და მსოფლიო 

ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური ჩარჩოს შესაბამისად (ESF). გარემოსდაცვითი და 

სოციალური ინსტრუმენტების ტიპები და მათი შემუშავების და განხორციელების ვადები 

განსაზღვრულია გარემოს დაცვის და სოციალური ვალდებულების გეგმით (ESCP), რომელიც 

ოფიციალურად არის შეთანხმებული საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიო ბანკს შორის.  

2. პროექტის აღწერა 

COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის განვითარების ძირითადი მიზანია 

COVID-19- ის პანდემიით გამოწვეული საფრთხეების თავიდან აცილება, გამოვლენა და მათზე 

რეაგირება და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მზადყოფნისთვის ეროვნული სისტემების 

გაძლიერება. COVID-19 -ის წინააღმდეგ სწრაფი  რეაგირების პროექტი  სამი კომპონენტისგან 

შედგება. 

კომპონენტი 1. საგანგებო საპასუხო ღონისძიებები COVID-19 -ის მიმართ (29.1 მლნ. ევრო-

WB,36.4 მლნ-AIIB) 

ქვეკომპონენტი 1.1: შემთხვევის გამოვლენა და დადასტურება 

ეს ქვეკომპონენტი ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ლაბორატორიების და 

ეპიდემიოლოგიური შესაძლებლობების განვითარებას, შემთხვევების ადრეული გამოვლენისა 

და დადასტურების მიზნით. ის გააძლიერებს დაავადებაზე დაკვირვების სისტემებს და 

შერჩეული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ლაბორატორიების შესაძლებლობებს, სამედიცინო 

პერსონალის და აღჭურვილობის მიწოდებით, როგორებიცაა: პირადი დამცავი 

მოწყობილობები (PPE) და ჰიგიენური მასალები, COVID-19 ტესტის ნაკრებები, 

ლაბორატორიული რეაგენტები, პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის (PCR) აღჭურვილობა და 

ნიმუშების ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი ჩანთები. ასეთი ინტერვენციით  
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საქართველოში ტესტირების შესაძლებლობები  დღეში სავარაუდოდ 3000 ნიმუშამდე 

გაიზრდება. 

ქვეკომპონენტი 1.2: ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება შემთხვევების მართვის მიზნით 

ამ ქვეკომპონენტის თანახმად, მთავრობა შეისყიდის აღჭურვილობას, მედიკამენტებს და 

სამედიცინო საშუალებებს COVID-19-ით დაავადებული პაციენტების მისაღებად შერჩეული 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ობიექტების შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ეს შეიძლება 

მოიცავდეს ინტენსიური თერაპიის განყოფილებისათვის (ICU) სამედიცინო აღჭურვილობის 

(მაგ. ვენტილატორები, პაციენტის მონიტორები, ბრონქოსკოპები და ა.შ.), აგრეთვე 

არაკრიტიკული თერაპიის და საოპერაციო ოთახების მოწყობილობების, საავადმყოფოების 

საწოლების და ა.შ. შესყიდვას. მცირე მასშტაბის რემონტი, როგორიცაა ინტენსიური თერაპიის 

განყოფილების რემოდელირება და იზოლირებული ოთახების ხელმისაწვდომობის  და სხვა 

შესაძლებლობების ზრდა უნდა აუმჯობესებდეს COVID-19– ის მკურნალობასთან 

დაკავშირებული  მომსახურების მიწოდებას. 

ეს ქვეკომპონენტი ასევე ითვალისწინებს დაფინანსების უშუალო გადარიცხვას ჯანდაცვის 

საზოგადოებრივი და კერძო დაწესებულებებისთვის, რომლებიც გამოყოფილია COVID-19 

პაციენტების მისაღებად, მათი გამოუყენებელი სიმძლავრის და სათადარიგო მზადყოფნის 

უზრუნველსაყოფად  COVID-19 -ის სამკურნალოდ.  ეს ქვეკომპონენტი დააფინანსებს COVID-

19 პაციენტების შემთხვევების მართვასა და მკურნალობას საჯარო და კერძო 

დაწესებულებებში, COVID-19 -თან დაკავშირებული მომსახურებისთვის სოციალური 

სერვისების სააგენტოს მოთხოვნების ანაზღაურების მხარდაჭერით.  მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად, ასევე მხარდაჭერილი იქნება საკონსულტაციო მომსახურება, ჯანდაცვის 

სერვისების გადახდის მეთოდების გადასამუშავებლად,  COVID-19 -თან დაკავშირებული 

ტარიფების დაწესების ჩათვლით. დაფინანსება უზრუნველყოფილი იქნება არამწვავე 

შემთხვევების არასამედიცინო გარემოში შემთხვევების მართვისთვის   (მაგ., ამ მიზნით 

დროებით დაქირავებული სასტუმროები) იმ პირებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ სახლში 

თვითიზოლაციის უზრუნველყოფა და სასწრაფო დახმარებისთვის, იმისათვის რომ 

უზრუნველყოფილ იქნეს პაციენტების გადაუდებელი ტრანსპორტირება საავადმყოფოების 

ქსელის მასშტაბით მითითებულ ობიექტებში.  

კომპონენტი 2. ჯანდაცვის ღონისძიებების შემუშავების ხელშეწყობა, COVID-19- ის ეპიდემიის 

შესაკავებლად ღარიბი შინამეურნეობებისა და დაუცველი პირებისთვის დროებითი 

ფინანსური დახმარების გაწევით (43.7 მლნ. ევრო - WB, 54.7 მლნ. ევრო- AIBB  

ქვეკომპონენტი 2.1: ფულადი გზავნილები ღარიბი და დაუცველი ოჯახებისთვის 

ეს ქვეკომპონენტი დაეხმარება იმ ოჯახებს, რომლებზეც უარყოფითი გავლენა იქონია 

ეპიდემიის და დაკავშირებული ეკონომიკური ვარდნის შესაკავებლად მიღებულმა  
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ღონისძიებებმა. კერძოდ, განხორციელდება შემდეგი: (ა) მიზნობრივი სოციალური 

დახმარების პროგრამის გაფართოება უკიდურესად ღარიბი შინამეურნეობებისთვის; (ბ) 

დაუცველი ოჯახებისთვის ახალი დროებითი ფულადი სარგებელის გამოყოფა; და (გ) 

სარგებლის ზრდა შინამეურნეობებისთვის სადაც სამზე მეტი ბავშვია. 

ქვეკომპონენტი 2.2: დროებითი უმუშევრობის დახმარება იმ პირთათვის, რომლებმაც 

დაკარგეს სამსახური COVID-19- ის პანდემიის გამო 

ეს ქვეკომპონენტი დააფინანსებს დროებითი უმუშევრობის დახმარებას კერძო სექტორში 

დასაქმებული ოფიციალური სახელფასო მუშაკებისთვის. დროებითი უმუშევრობის 

დახმარება შეადგენს ყოველთვიურად ფიქსირებულ 200 ლარს, რომლის გადახდაც ხდება  

კერძო კომპანიებში ოფიციალური ხელფასის მქონე თანამშრომლებისთვის, რომელთაც 

სამსახური დაკარგეს   COVID–თან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვების შედეგად და 

არააუცილებელი ბიზნესების ეკონომიკური გაჩერებით. ეს ქვეკომპონენტი ასევე ხელს 

შეუწყობს ერთჯერადი დახმარების დაწესებას, რომელიც განკუთვნილი იქნება 

თვითდასაქმებული და არაოფიციალურად დასაქმებული მუშაკებისთვის, რომლებმაც 

სამსახური დაკარგეს ეკონომიკური ვარდნის გამო (ეპიდემიის შესაჩერებლად გატარებული 

ღონისძიებების შედეგად). ერთჯერადი დახმარება გაწეული იქნება იმ პირებისთვის, 

რომელთაც არ აქვთ დეკლარირებული შემოსავლის წყარო, რაც დასტურდება შემოსავლების 

სამსახურის  სახელფასო მონაცემთა ბაზით, და არ არიან სახელმწიფო სოციალური 

დახმარების ბენეფიციარები. 

კომპონენტი 3. პროექტის მართვა და მონიტორინგი 

ეს კომპონენტი ხელს შეუწყობს პროექტის მთლიან ადმინისტრირებას, მათ შორის, შესყიდვას, 

ფინანსურ მართვას (FM), გარემოს დაცვის და სოციალურ მართვას, რეგულარულ 

მონიტორინგს და ანგარიშგებას პროექტის განხორციელების მიმდინარეობის შესახებ. 

პროექტის განმახორციელებელი განყოფილება (PIU) შეიქმნება საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროში და მის შემადგენლობაში წარმოდგენილი იქნება სამინისტროს და სხვა 

სახელმწიფო უწყებების შიდა შესაძლებლობები, ისევე როგორც  გარე კონსულტანტები 

რომლებიც დაფინანსებას ამ კომპონენტიდან მიიღებენ. 

3.  პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები 

პროექტი მომზადდა მსოფლიო ბანკის გარემოს დაცვისა და სოციალური ჩარჩოს (ESF)  

ფარგლებში. პროექტის გარემოსდაცვითი რისკების,2  ისევე როგორც სოციალური რისკების 

                                                           
2 The World Bank’s Risk Framework for Operations: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/450751468184738008/pdf/105090-BR-AC2016-0014-CODE2016-
0017-Box394888B-PUBLIC-disclosed-4-27-16.pdf 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/450751468184738008/pdf/105090-BR-AC2016-0014-CODE2016-0017-Box394888B-PUBLIC-disclosed-4-27-16.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/450751468184738008/pdf/105090-BR-AC2016-0014-CODE2016-0017-Box394888B-PUBLIC-disclosed-4-27-16.pdf
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რეიტინგი "არსებითია", რაც განაპირობებს მთლიანად  პროექტის რისკების შეფასებას 

„არსებითად“. პროექტთან დაკავშირებული რისკების ძირითადი ტიპები უკავშირდება: (i) 

ჯანდაცვის არსებული დაწესებულებების რეაბილიტაციას; (ii) რადიოლოგიური სამედიცინო 

აღჭურვილობის შეძენას და მონტაჟს (iii) სამედიცინო ნარჩენების მართვას და განკარგვას; (iv) 

ვირუსის გავრცელებას ჯანდაცვის მუშაკთა შორის; (v) COVID-19– ის გავრცელებას  ზოგადად 

მოსახლეობაში; და (vi) შესაძლო უთანასწორო წვდომას პროექტით მხარდაჭერილ 

ობიექტებთან და სერვისებთან განსაკუთრებით დაუცველი და მაღალი რისკის მატარებელი 

სოციალური ჯგუფებისთვის (ღარიბი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, 

მოხუცები, იზოლირებული ჯგუფები) და ჩაურთველობას სოციალური დაცვის 

ღონისძიებებში. აღნიშნულ რისკებზე რეაგირებისთვის მსოფლიო ბანკის შემდეგი 

გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტები (ESS) იქნა მიჩმნეული მიზანშეწონილად : 

ESS 1, ESS 2, ESS 3, ESS 4 და ESS 10. 

COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტით გათვალისწინებული ფიზიკური 

სამუშაოები შემოიფარგლება მცირე მასშტაბის სამუშაოებით, როგორიცაა არსებული 

შენობების რეაბილიტაცია, განახლება, გარემონტება და გადაიარაღება. პროექტი არ 

დაფინანსდება ჯანდაცვის ან ნარჩენების მართვისთვის გამიზნული ახალი ობიექტების 

მშენებლობა ან არსებული გაფართოება. ასევე, პროექტი არ მოიცავს არსებული  სახელმწიფო 

ან კერძო ობიექტების გასმოსყიდვას. პროექტის საქმიანობა არ გულისხმობს მიწის შეძენას, 

ფიზიკურ ან ეკონომიკურ ადგილმონაცვლეობას, ან კერძო მიწაზე და სხვა ქონებაზე წვდომის 

შეზღუდვას. 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდება MoILHSA-ს და სხვა 

სახელმწიფო უწყებების საჯარო მოხელეების, MoILHSA- ს  კონსულტანტების, ჯანდაცვის 

მუშაკების და კონტრაქტით დაქირავებული სამშენებლო სამუშაოების მწარმოებელი 

კომპანიის თანამშრომლების მიერ. სამედიცინო დაწესებულებების პერსონალი, რომელთაც 

უწევთ იმ კლინიკების პალატებში და ლაბორატორიებში მუშაობა სადაც ხდება COVID-19-ის 

შემთხვევების კვლევა და  მკურნალობა  არიან ვირუსით დაინფიცირების რისკის ქვეშ. 

პროექტის სხვა თანამშრომლები შეიძლება ასევე აღმოჩნდნენ ინფიცირების რისკის წინაშე. 

სამშენებლო სამუშაოების მწარმოებელი მუშები შეიძლება აღმოჩდნენ ჯანმრთელობის და 

შრომის უსაფრთხოების ზომიერი რისკების წინაშე, რაც დამახასიათებელია მცირე მასშტაბის 

სამშენებლო სამუშაოებისთვის. მოსალოდნელია, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 

შერჩეული იქნება ადგილობრივი სამშენებლო კომპანიები. თითოეულ სამუშაო უბანზე. 

საჭირო არ იქნება მუშების დიდი რაოდენობა. შესაბამისად, შრომითი რესურსების 

მოზღვავება მოსალოდნელი არ არის.   

პროექტისთვის შერჩეულ საავადმყოფოებში, სამედიცინო ლაბორატორიებში, სკრინინგის 

განყოფილებებში, საკარანტინო და საიზოლაციო ცენტრებში, ინფექციების სამკურნალო 

დაწესებულებეში, ინტენსიური თერაპიის განყოფილებებში და ხანდაზმულთა 
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პანსიონატებში იგეგმება აღჭურვილობის, პირადი დაცვის საშიალებების, ტესტების 

ნაკრებებისა და სხვა საქონლის მიწოდება. . ზოგიერთ ჯანდაცვის დაწესებულებაში 

ჩატარდება მცირე მასშტაბის შიდა სამუშაოები, აღჭურვილობის და პირადი დაცვის 

საშუალებების ტექნიკური მახასიათებლები, ისევე როგორც ინტენსიური თერაპიის 

განყოფილების და სხვა სპეციალიზებული ობიექტებში დაგეგმილი სამონტაჟო სამუშაოების 

დიზაინი მკაცრად უნდა შეესაბამებოდეს ჯანმო – ს მითითებებს და სხვა შესაბამის 

საერთაშორისო საუკეთესო სამრეწველო პრაქტიკას (GIIP).  

პროექტი არ ითვალისწინებს ინვესტიციებს სამედიცინო ნარჩენების მართვის სისტემებსა და 

ინფრასტრუქტურაში. თუმცა, ის კლინიკები, რომლებიც სარგებელს მიიღებენ 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებით და პროექტით გათვალისწინებული აღჭურვილობებით, ასევე 

მიიღებენ დახმარებას ინფექციების კონტროლისა და ნარჩენების მართვის პრაქტიკის 

გაუმჯობესებაში, საჭიროების შესაბამისად. ქვეყნის მასშტაბით, სამედიცინო ნარჩენების 

გამიჯვნა, ადგილზე შეგროვება, გატანა და დამუშავება რეგულიდება ეროვნული 

კანონმდებლობით, თუმცა ამ რეგულაციის მოთხოვნების განხორციელება გარკვეულწილად 

პრობლემურია. ზოგიერთ სამედიცინო დაწესებულებას აქვს ნარჩენების დასაწვავი ღუმელები 

(ისენერატორი) და ავტოკლავები, მაგრამ მათი წარმადობა ყოველთვის არ შეესაბამება  

ადგილებზე წარმოქმნილ სამედიცინო ნარჩენების მოცულობას.  ქვეყანაში არ არსებობს 

მუნიციპალური ნაგავსაწვავები სამედიცინო ნარჩენებისთვის. ფუნქციონირებს  მხოლოდ 

რამდენიმე კერძო კომპანია, რომლებიც ემსახურებიან სამედიცინო დაწესებულებებს, მაგრამ 

მათი საქმიანობის სტანდარტები არ აკმაყოფილებს არც ევროკავშირის  2000/76/EC 3 

დირექტივას ნარჩენების დაწვის შესახებ და არც ჯანმო–ს მითითებებს, რომლებიც 

აღიარებულია საქართველოს სახელმწიფოს მიერ.  ,მოქმედი კანონმდებლობა 

კრძალავსსახიფათო სამედიცინო ნარჩენების  განთავსებას ქალაქის ნაგავსაყრელზე4, მაგრამ 

დაშვებულია.  უსაფრთხო სამედიცინო ნარჩენების განთავსება ნარჩენების მართვის 

ამჟამინდელი ეროვნული პოლიტიკა გულისხმობს 2024-2025 წლისთვის არსებული 

მუნიციპალური ნაგავსაყრელების თანდათანობით დახურვას და მათ ნაცვლად ახალი 

რეგიონალურ ნაგავსაყრელების მოწყობას. იგივე მიდგომა განიხილება საშიში ნარჩენების 

მართვისთვის. EBRD- ის მხარდაჭერით, საქართველოს მთავრობა გეგმავს ერთი ან ორი ახალი 

რეგიონალური სახიფათო ნაგავსაყრელის აშენებას.  

პროექტის განხორციელება არ გულისხმობს ბიოლოგიურ და სამედიცინო ნიმუშების  ან რაიმე 

საფრთხის შემცველი მასალის ტრანსსასაზღვრო მოძრაობას. მოსალოდნელია მხოლოდ მათი 

შიდა ტრანსპორტირება. 

                                                           
33 EU directive 2000/76/EC on the incineration of waste: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l28072 
4 საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 421, მუხლი 6.1. გ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l28072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l28072


Georgia Emergency COVID-19 Response Project                                                                                                                                                     

Environmental and Social Management Framework                                                                                                 პროექტი, 29 ივლისი, 2020  

13 
 

2020 წლის გაზაფხულზე, მაშინ როცა COVID-19– ის გავრცელებამ იმატა საქართველოში, 

ადამიანების სკრინინგისთვის და სიტუაციის უკეთესი კონტროლის განხორციელების 

მიზნით შეიქმნა სპეციალური საგუშაგოები შემდეგ ქალაქებში: თბილისში, ბათუმში, 

ქუთაისში, რუსთავში, ფოთში, ზუგდიდსა და გორში. . ამ მიზნით ადგილზე მობილიზებულ 

იქნა პოლიცია და სამხედრო ძალები5. კარანტინში მყოფი ადამიანებისთვის განკუთვნილ 

საიზოლაციო ცენტრებს ასევე იცავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პერსონალი. 

მოსალოდნელია, რომ პოლიცია გააგრძელებს  კლინიკების, ლაბორატორიების, საკარანტინო 

ცენტრებისა და სხვა ობიექტების დაცვას საჭიროებიდან გამომდინარე COVID-19 პანდემიის 

დროს. სამხედრო მოსამსახურეთა მხრიდან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება 

პანდემიასთან დაკავშირებული მოვალეობების შესრულებისას არ დაფიქსირებულა.  

პოლიციელების დასაქმება, COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირბელი წესების შესრულების 

მიზნით წარმოებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნების 

შესაბამისად6. 

თუ ინფექციის გავრცელების კონტროლის მიზნით საჭირო იქნება სპეციალური ზომების 

მიღება დაინტერესებული მხარეების პროექტის განხორციელებაში ჩართვა, მათ შორის, 

პროექტის გარემოსდაცვით და სოციალურ ასპექტებთან დაკავშირებული კონსულტაციების 

გამართვა, , შეიძლება გართულდეს იმ შეზღუდვებიდან გამომდინარე, რომელსაც აწსებს  

სოციალური/ფიზიკური დისტანცირების მოთხოვნები და და სხვა ეროვნული რეგულაციები . 

ასეთ შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს და გამოყენებულ იქნას კომუნიკაციის 

ალტერნატიული, არატრადიციული საშუალებები. 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში COVID-19-ის გავრცელების მართვის პროცესში დიდი 

მოცულობით პერსონალური დარსხვა მნიშვნელოვანი  ხვაენტნსია  საჭიროებს დამუშავდებსა 

. ამ მონაცემების ლეგიტიმური, სათანადო და პროპორციული გამოყენების და დამუშავების 

მოთხოვნები განსაზღვრულია ეროვნული კანონმდებლობით ან მონაცემთა მართვის წესებით, 

რომლებიც შესაძლოა გარკვეულ ნაკლოვანებებს შეიცავდეს, რაც საჭიროებს დამატებით 

ძალისხმევას ინფორმაციის უსაფრთხოების მართვის სისტემების თანმიმდევრული 

გამოყენების მიზნით. 

3.1. ქვეპროექტების გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები  

COVID-19--OVID-19-ური რისკებილი კანონმდებლპროექტი9მიზნად ისახავს სხვადასხვა 

სამედიცინო დაწესებულების დახმარებას, რომელთაგან 

ყველასიდენტიფიცირებადენტიფიცირებრ პროექტის მომზადების ეტაპზე. ამასთანავე, 

                                                           
5 ოფიციალური წყარო ხელმისაწვდომია თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე: 

https://mod.gov.ge/en/news/read/7805/defense-minister-viewed-special-checkpoints-set-up-by-defense-forces-

in-marneuli 
6 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი: 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/16270/18/en/pdf 

https://mod.gov.ge/en/news/read/7805/defense-minister-viewed-special-checkpoints-set-up-by-defense-forces-in-marneuli
https://mod.gov.ge/en/news/read/7805/defense-minister-viewed-special-checkpoints-set-up-by-defense-forces-in-marneuli
https://matsne.gov.ge/en/document/download/16270/18/en/pdf
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შერჩეულ კლინიკებში ჩასატარებელიებრისკებილის პროექტი ჯერ არ არის შემუშავებული; 

ასევეავებულიბრიარ არის ცნობილი ცალკეული კლინიკისთვის საჭირო აღჭურვილობისა და 

სხვა საქონლის სრული ჩამონათვალი. დაბოლოს, პროექტი უზრუნველყოფს 

რეტროაქტიულდაფინანსებას გარკვეული ტიპის ღონისძიებებისთვის, 

რომლებიცბებისისსკებილი კანეფექტურობამდე. ყოველივე ზემოაღნიშნულიაბისისსკე 

მკაფიო და ეფექტურ მექანიზმს, პროექტის მხარდასაჭერად შემოთავაზებული თითოეული 

საქმიანობის გარემოსდაცვითი  დარემოსდაცვითი ნოებისრემოსდაცვითი ნობის ი 

კანონმდედომლებიცაცვითი  ფარგლებში მათიგლებშიიდან 

ნობშესაძლებლობისლდასადასტურებლადნ წარმოდგენილი ESMF დეტალურად 

განსაზღვრავს წესებსრპოტენციური გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების 

სკრინინგისთვის, რომლებიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს მომავალრებულისდნობის ი 

კანმოიცავს რისკების შეფასებისა და კლასიფიკაციის ნიმუშს. არცერთი საქმიანობა, რომელიც 

აღემატება „არსებით“გარემოსდაცვით  დასკსოსსოციალურეცვით დვერ მიიღებსპროექტის 

მხარდაჭერას. შეუსაბამო ქვეპროექტების გაფილტვრის გარდა, გარემოსდაცვითი და 

სოციალური რისკებისისკრინინგი ასევე განსაზღვრავს ადგილ- 

სთვისღვრავსთიდნოებისთვისღვრავსთიდნობის იმომზადების საჭიროებას სთიდნობ, 

რომელიცბას სთიდნობის ი  საქმიანობის  განხორციელებამდე.    

3.2. პროექტის ბენეფიციარები 

პროექტის მოსალოდნელი ბენეფიციარი იქნება მთლიანი მოსახლეობა, დაავადების ხასიათის 

გათვალისწინებით, განსაკუთრებით ინფიცირებულების და რისკის ქვეშ მყოფი ჯგუფების 

ჩათვლით, მაგალითად როგორებიც არიან, ხანდაზმულები და ქრონიკული დაავადებების 

მქონე პირები; სამკურნალო და ტესტირების დაწესებულებების სამედიცინო და 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პერსონალი და საპასუხო ღონისძიებებში ჩართული 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაწესებულებები. გარდა ამისა, პროექტის მე-2 კომპონენტის 

მოსალოდნელი ბენეფიციარები არიან გაჭირვების ზღვარს ქვევით მყოფი  და მოწყვლადი 

ოჯახები, მათ შორის, სახელმწიფოს არსებული ადმინისტრაციული სისტემებით 

იდენტიფიცირებული არაოფიციალურად დასაქმებული პირები და ასევე დევნილები და 

ოფიციალური კერძო სექტორის მუშაკები, რომლებმაც სამსახური დაკარგეს COVID-19 -ის 

გავრცელების შესაჩერებლად მთავრობის მიერ დაწესებული  შემზღუდავი ღონისძიებებით 

განპირობებული „ლოკდაუნით“.  
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4. პოლიტიკა, სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩო  

4.1. პროექტისთვის რელევანტური ეროვნული გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობის მიმოხილვა  

პროექტის გეგმის შესაბამისად, კომპონენტები და მოსალოდნელი ღონისძიებები 

შესაბამისობაში უნდა იყოს ადგილობრივ მარეგულირებელ მოთხოვნებთან:  

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი 7  (2017, ბოლო ცვლილების წელი 2018). ამ კოდექსმა 

შეცვალა ადრე არსებული კანონები გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (EIA) და ნებართვის 

შესახებ. ამ კანონებთან შედარებით, ახალი კოდექსი მნიშვნელოვნად მიუახლოვდა კარგ 

საერთაშორისო პრაქტიკას და ევროკავშირის პრინციპებს და ევროკავშირის 2014 / 52 / EU 

დირექტივას  კერდძო და საჯარო პროექტების გზშ -სთან დაკავშირებით8. კოდექსი ასახავს 

საქმიანობის ორ მიმართულებას, რომელთაგან ერთ-ერთი ექვემდებარება გზშ-ს ნებისმიერ 

შემთხვევაში, ხოლო მეორე შეიძლება მოითხოვდეს ან არ მოითხოვდეს გზშ-ს, გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (MEPA) მიერ სკრინინგის ანგარიშის 

საფუძველზე მიღებული სპეციფიკური გადაწყვეტილების შესაბამისად. კოდექსი განიხილავს 

სკრინინგის და სამუშაოების მოცულობის განსაზღვრის ეტაპებს გზშ-ს პროცესში. კოდექსით 

სავალდებულოა გზშ-ს დოკუმენტაციის გამჟღავნება და საზოგადოების მონაწილეობა 

გადაწყვეტილების მიღებაში. განაცხადების  და დასკვნების სკრინინგი, ასევე სამუშაოების 

მოცულობის შეფასება და გზშ-ს განაცხადები და ანგარიშები ექვემდებარება გამჟღავნებას 

სამინისტროს ვებ – გვერდის საშუალებით. სამინისტრო პასუხისმგებელია სამუშაოების 

მოცულობის შეფასების  და გზშ-ს ანგარიშების გახმოვანებაზე და მათ შესახებ საჯარო 

კონსულტაციების წარმოებაზე. პროექტის ინიციატორი პასუხისმგებელია გზშ -ს 

განხორციელებაზე. გზშ- ს პროცესის შედეგების საფუძველზე, სამინისტრო გამოსცემს 

დადებით ან უარყოფით დასკვნას განსახილველ საქმიანობასთან დაკავშირებით. დადებით 

დასკვნას მოჰყვება სამშენებლო ნებართვის მიღების პროცესი,  ხოლო უარყოფითი დასკვნა 

ბლოკავს პროცესს. 

კანონი გარემოს დაცვის შესახებ9 (1996, ბოლო ცვლილების წელი 2019).  კანონის თანახმად  

ყველას აქვს უფლება იცხოვროს ბუნებრივ გარემოში, რომელიც არ არის საზიანო მისი 

ჯანმრთელობისთვის. ის არეგულირებს ურთიერთობას სახელმწიფოსა და ფიზიკურ / 

იურიდიულ პირებს შორის  გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან 

დაკავშირებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ქვეყნის ტერიტორიული წყლების, 

საჰაერო სივრცის, კონტინენტური შელფის და ექსკლუზიური ეკონომიკური ზონების 

                                                           
7 საქართველოს კანონი გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის შესახებ:  

https://matsne.gov.ge/en/document/download/3691981/1/en/pdf 
8 ევროკავშირის დირექტივა 2014 /52 /EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0052 
9 საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ: 
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/33340/19/en/pdf 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/3691981/1/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0052
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/33340/19/en/pdf
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ჩათვლით. კანონი ემსახურება სახელმწიფოს, რომ უზრუნველყოს ბუნებრივი კაპიტალის და 

ჯანსაღი გარემოს დაცვა და რაციონალური გამოყენება საზოგადოების ეკოლოგიურ და 

ეკონომიკურ ინტერესებში, ისევე როგორც მომავალი თაობების ინტერესების 

გათვალისწინება. მისი მიზანია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვა; ფლორისა და 

ფაუნის იშვიათი, ენდემური და გადაშენების საფრთხის წინაშე მდგომი სახეობების და 

საზღვაო გარემოს დაცვა; და ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება..  

კოდექსი ნარჩენების მართვის შესახებ 10  (2014, ბოლო ცვლილების წელი 2019). კოდექსის 

მთავარი მიზანია  გარემოს და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (i) ნარჩენების 

წარმოქმნის თავიდან აცილებისა და მინიმუმამდე შემცირების გზით; (ii) ნარჩენების მართვის 

ეფექტური მექანიზმის შექმნით; და (iii) რესურსებით სარგებლობის გავლენის შემცირებით და 

რესურსების რაციონალური გამოყენების სტიმულირებით. კოდექსის მნიშვნელოვანი 

მახასიათებელია ნარჩენების მართვის მოწინავე იერარქიის შექმნა, რომლის პრიორიტეტული 

მიმართულებაა: პრევენცია, ხელახალი გამოყენება, გადამუშავება, აღდგენა (ენერგიის 

ჩათვლით) და განკარგვა. კოდექსში მოცემულია ნარჩენების მართვის შემდეგი ჩვეულებრივი 

პრინციპები: (i) სიფრთხილე - სიფრთხილის ღონისძიებების გატარება  მაშინაც კი, თუ 

საფრთხე ბოლომდე არ არის დადასტურებული; (ii) დამაბინძურებლის მიერ გადახდა - 

დამაბინძურებელმა პასუხი უნდა აგოს გარემოსთვის მიყენებულ ზიანზე; (iii) სიახლოვე - 

ნარჩენების გადამუშავება უახლოეს ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური 

მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე; და (iv) თვითკმარობა -  მუნიციპალური ნარჩენების 

გადამუშავებისა და განკარგვის ობიექტების ინტეგრირებული და სიცოცხლისუნარიანი 

ქსელის ოპერირება. კოდექსი მოითხოვს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებას, ეს უკანასკნელი ექვემდებარება დამტკიცებას საქართველოს 

მთავრობის მიერ. ფიზიკური და იურიდიული პირები (კერძო სექტორი), რომლებიც 

წარმოქმნიან 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო ნარჩენს ან 1000 ტონაზე მეტ ინერტულ ჭარბ 

მასალას, ვალდებულნი არიან შეიმუშაონ და დაიცვან ნარჩენების მართვის საკუთარი გეგმა.   

კანონი წყლის შესახებ 11  (1997, ბოლო ცვლილების წელი 2018). კანონი არეგულირებს 

საქართველოში წყლის რესურსებს, მათ შორის ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების 

გამოყენებას და დაცვას. წყლის მომხმარებელი ვალდებულია მოამზადოს ტექნიკური 

დოკუმენტაცია წყლის ნებისმიერი ღია წყალსატევიდან ამოღების შესახებ, რომელიც უნდა 

შეთანხმდეს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და დამტკიცდეს მის 

მიერ. მიწისქვეშა წყლის მოპოვება ყოველწლიურად 10 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი 

მოცულობით ექვემდებარება გზშ - ს და  ლიცენზირებას. 

                                                           
10 საქართველოს კანონი Waste Management Code: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/download/2676416/1/en/pdf 
11 საქართველოს კანონი წყლის შესახებ : https://matsne.gov.ge/ru/document/download/33448/19/en/pdf 

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/2676416/1/en/pdf
https://matsne.gov.ge/ru/document/download/33448/19/en/pdf
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საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ12  (1994, ბოლო ცვლილების წელი 2017). ეს 

კანონი მიზნად ისახავს ნიადაგის მთლიანობის შენარჩუნებას და ნიადაგის ნაყოფიერების 

გაუმჯობესებას. მისი გამოყენება პროექტთან მიმართებით ძირითადად მოხდება  იმ 

შემთხვევებში როდესაც საჭიროა გათხრითი სამუშაოების წარმოება, რაც მოითხოვს ნიადაგის 

ზედა ფენის მოხსნას და შენახვას მანამ სანამ დაიწყება დაზიანებული ტერიტორიის 

პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენა.  გარდა ამისა, პროექტს დასჭირდება საწვავის და სხვა 

საფრთხის შემცველი ნივთიერებების მართვა, რომ მათ არ დააბინძურონ ნიადაგი. 

კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ 13  (1999, ბოლო ცვლილების წელი 2018). ეს 

კანონი კრძალავს ადამიანის საქმიანობას, რომელიც გავლენას ახდენს ჰაერის ხარისხზე, 

უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე ან გარემოზე. პროექტი არ საჭიროებს 

ნებართვას, მაგრამ გააკონტროლებს მტვერს და სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკის 

ძრავებიდან გამონაბოლქვის პრევენციისთვის.  

საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ14 (2000, ბოლო ცვლილების წელი 

2016) კანონის თანახმად, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციის 

ზღვრული მნიშვნელობა სავარაუდოდ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სტანდარტია და 

წარმოადგენს გარემოს დაცვის ხარისხის სტანდარტების კომპონენტს. სტანდარტები 

მტკიცდება საქართველოს მთავრობის მიერ ტექნიკური რეგლამენტის ფორმით - 

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სტანდარტით. სტანდარტები გამოიყენება ჯანდაცვის 

ობიექტების ნაგავსაწვავების მიმართაც.  

საქართველოს კანონი ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ (2012, ბოლო 

ცვლილების წელი 2014) კანონი არეგულირებს სამართლებრივ ურთიერთობებს სახელმწიფო 

ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის, რომლებიც 

აწარმოებენ ბირთვულ და რადიოაქტიურ მასალებთან და მაიონებელი გამოსხივების სხვა 

წყაროებთან დაკავშირებულ საქმიანობას, და  ახორციელებენ უსაფრთხოების სხვა 

ღონისძიებებს ბირთვული მასალებისა და მაიონებელი გამოსხივების სხვა წყაროებისთვის. 

კანონი განსაზღვრავს: (i) სამედიცინო გამოსხივების დოზებს და მათთან დაკავშირებულ 

უსაფრთხოების ზომებს, რომლებიც სამედიცინო დაწესებულებებმა უნდა განიხილონ; (ii) იმ 

რადიოფარმაცევტული ხსნარების და სამედიცინო სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო ტექნიკის 

რეგისტრაციის, მონტაჟის, გამოყენებისა და უტილიზაციის მარეგულირებელ მოთხოვნებს, 

                                                           
12 საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ:  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93874?publication=7 
13 საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ: 

https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/1609 
14 საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ: 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/16210/11/en/pdf 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93874?publication=7
https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/1609
https://matsne.gov.ge/en/document/download/16210/11/en/pdf
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რომლებიც იყენებს რადიოაქტიურ ნივთიერებებს (MRT) და მაიონებელი გამოსხივების 

გენერატორს (CT). 

სხვა ტექნიკური რეგლამენტები, პროცედურები, დადგენილებები და განკარგულებები, 

რომლებიც გამოიყენება პროექტთან დაკავშირებით შემდეგია:  

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება 

(თარიღი: 297/ნ, 2001 წ., 2007 წელს შესწორებული ცვლილებები) “გარემოს ხარისხობრივი 

მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ”, განსაზღვრავს მრავალჯერად 

მოთხოვნებს, რომლებიც ეხმიანება საზოგადოების ჯანმრთელობასა და 

უსაფრთხოებას. ეს მოიცავს საკითხებს, რომლებიც ეხება: (i) ზღვის სანაპირო წყლების 

ხარისხს იმ ადგილებში სადაც წყლის გამოყენება ხდება; (ii) დამცავი ზონების შექმნას 

და შენარჩუნებას ღია წყალსატევების გარშემო, რომლებიც გამოიყენება 

მუნიციპალური და სამრეწველო წყალმომარაგების მიზნით; (iii) დამაბინძურებლების 

მაქსიმალურ ნებადართულ დონეს დასახლებებში არსებულ ატმოსფერულ ჰაერში; და 

(iv) ადამიანზე ელექტრომაგნიტური ველის, სამუშაო ადგილზე ხმაურის და ვიბრაციის 

დასაშვებ ზემოქმედებას, მათ შორის, დასახლებულ პუნქტებში და საცხოვრებელი და 

საჯარო შენობების ინტერიერში. 

  

 საქართველოს მთავრობის დადგენილება სამედიცინო ნარჩენების მართვის შესახებ 

(01294, 3017) განსაზღვრავს ძირითად სამართლებრივ დებულებებს და შემდეგ 

დეტალებს: (i) სამედიცინო ნარჩენების მართვის პირობებს და კლასიფიკაციას; (ii) 

როლებს და პასუხისმგებლობებს; (iii) სამედიცინო ნარჩენების მართვის დაგეგმვის 

მოთხოვნებს სამედიცინო დაწესებულებებში; (iv) სამედიცინო ნარჩენების შეგროვებისა 

და შენახვის წესებს; (v) სამედიცინო ნარჩენების ტრანსპორტირებას; სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ წყლის ჩამონადენის მართვა; (vi) სამედიცინო ნარჩენების 

გადამუშავებას. ამ განკარგულებასთან დაკავშირებით, საქართველოში მუშავდება 

ეროვნული დონის  5 წლიანი გეგმა, სეპტიკური ლექების მართვის შესახებ. 

 საქართველოს მთავრობის დადგენილება (2014 წლის No.58) უზრუნველყოფს სასმელი 

წყლის უსაფრთხოებას სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების გზით. 

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება 

(2001 წ. 133 ნ.) “საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოების, გამოყენებისა და ექსპორტ-

იმპორტის აკრძალვას ან მკაცრად შეზღუდულ გამოყენებას დაქვემდებარებული საშიში 

ქიმიური ნივთიერებების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” განსაზღვრავს აკრძალულ ქიმიურ 

ნივთიერებებს და მასალებს.   

 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 263 ცალკეული საშიში ქიმიური 

ნივთიერებების და პესტიციდების ექსპორტ-იმპორტის წესისა და წინასწარ 

დასაბუთებული თანხმობის პროცედურის შესახებ ადგენს წესებს დაშვებული ქიმიური 



Georgia Emergency COVID-19 Response Project                                                                                                                                                     

Environmental and Social Management Framework                                                                                                 პროექტი, 29 ივლისი, 2020  

19 
 

ნივთიერებების და პესტიციდების საერთაშორისო ტრანსპორტირების შესახებ და 

შეიცავს საფრთხის შემცველი ქიმიკატების და პესტიციდების ჩამონათვალს, რომელთა 

წარმოება, გამოყენება, იმპორტი და ექსპორტი აკრძალულია საქართველოს 

ტერიტორიაზე მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ სტოკჰოლმის 

კონვენციის საფუძველზე,. 

 

ასევე, საჭიროა შემდეგი პროცედურების და ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნების 

დაცვა:   

• ბირთვულ არაპროლიფერაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებების განხორციელების პროცედურა;  

• ტექნიკური რეგლამენტი ბირთვული და რადიაციული ობიექტების ფიზიკური 

უსაფრთხოების (დაცვა), რადიოაქტიური წყაროების და ნარჩენების და მაიონებელი 

გამოსხივების სხვა წყაროების შესახებ; 

• ანგარიშგების ფორმა სალიცენზიო მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესახებ ბირთვულ 

და რადიაციულ საქმიანობასთან დაკავშირებით, 2016 წ 

• ტექნიკური რეგლამენტი რადიაციული უსაფრთხოების სტანდარტების და საბაზისო 

მოთხოვნების     შესახებ სამედიცინო დაწესებულებებში, 2015 წ 

• ტექნიკური რეგლამენტი ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების 

ტრანსპორტირების წესის შესახებ, 2016 წ 

• ტექნიკური რეგლამენტი რადიაციული უსაფრთხოების სტანდარტების და საბაზისო 

მოთხოვნებისთვის მაიონებელი გამოსხივების წყაროების სამართავად, 2016 წ 

• ტექნიკური რეგლამენტი სამედიცინო დაწესებულებებში დეზინფექციის და 

სტერილიზაციის პროცედურების შესახებ, 2015 წ 

• საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება 

სამედიცინო დაწესებულებებში ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლის სისტემის 

შესახებ 

• ტექნიკური რეგლამენტი სასმელი წყლის შესახებ, 2014 წ. 

4.2.  გარემოსდაცვითი მართვის ინსტიტუციური ჩარჩო 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო    

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (MEPA) არის ქვეყანაში მთავარი 

სახელმწიფო უწყება გარემოსდაცვით საკითხებში. გარემოსდაცვითი პოლიტიკის და 

კანონმდებლობის ძირითად ნაწილი შემუშავებულია MEPA-ს მიერ. სამინისტრო თამაშობს 

მთავარ როლს გარემოსდაცვითი სფეროს ადმინისტრირებაში, გამოსცემს და აღასრულებს 

გარემოსდაცვით ნებართვებს, ახორციელებს სახელმწიფო ზედამხედველობას, 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ანალიზს და მართვას, რომელიც ასევე მოიცავს ბუნებრივ 

რესურსებს (მინერალების, ნავთობის და გაზის გარდა). MEPA თავის ფუნქციებს ასრულებს 
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მისი სტრუქტურული ერთეულების, დაქვემდებარებული საჯარო პირებისა და საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების მეშვეობით.  

სამინისტრო პასუხისმგებელია ქვეყანაში გარემოს დაცვის სფეროს მართვასა და 

მონიტორინგზე. სამინისტროს სპეციფიკური ფინქციაა წყლის რესურსებთან, ჰაერის 

ხარისხთან და ნიადაგის დაცვასთან დაკვშირებული პოლიტიკის შექმნა და აღსრულება. 

სამინისტრო უფლებამოსილია შეიმუშაოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა და 

რეგულაციები, გასცეს გარემოსდაცვითი ნებართვები და აწარმოოს ეკოლოგიური ექსპერტიზა, 

დააწესოს ზღვრულად დასაშვები ნორმები, შეაგროვოს და დაამუშაოს სტატისტიკური 

ინფორმაციები.  

პროექტის დაგეგმვის და სამომავლო ღონისძიებების, კომუნიკაციის და თანამშრომლობის 

გათვალისწინებით მოსალოდნელია სამინისტროს ქოლგის ქვეშ შემდეგი უწყებების/ 

სააგენტოების მოქცევა: 

 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი    შეფასების 

დეპარტამენტი. დეპარტამენტი  ახორციელებს სკრინინგს, გზშ-ს ანგარიშის განხილვას 

და გამჟღავნებას, საზოგადოებრივი კონსულტაციების ორგანიზებას, გზშ-ს შესახებ 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების გამოცემას. 

 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი    

ზედამხედველობის დეპარტამენტი, ამოწმებს შესაბამისობას გარემოსდაცვით 

კანონმდებლობასთან და უზრუნველყოფს გაცემული ნებართვებით, ლიცენზიებითა 

და დაშვებებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულებას.  

 გარემოს ეროვნული სააგენტო გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს    

დაქვემდებარებაში არსებული უწყებაა. სააგენტო პასუხისმგებელია მეტეოროლოგიურ, 

ჰიდროლოგიურ, გეოლოგიურ, ჰაერის ხარისხის, ზედაპირული, გრუნტის და ზღვის 

წყლის და ნიადაგის მონიტორინგის სისტემის შექმნასა და აღსრულებაზე;  გარემოს 

ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეკრება, სისტემატიზაცია და ინფორმაციის შეყვანა 

ეროვნულ და საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებში; ბუნებრივი კატასტროფების 

პროგნოზი და ადრეული ადრეული გაფრთხილება; კლიმატის ცვლილებით 

გამოწვეული შედეგების აღრიცხვა და მონაწილეობა შემარბილებელი ღონისძიებების 

და შესაბამისი ადაპტაციის ზომების შემუშავებაში; ჰიდრომეტეოროლოგიური 

სერვისების მიწოდება; საქართველოს გეოლოგიური რუკის შექმნა; საქართველოს 

ტერიტორიული წყლების და შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე ბიოფიზიკური კვლევების 

ჩატარებას, სანაპირო ზოლის დაცვის გეგმის შემუშავება და განხორციელება, 

თევზჭერის პოტენციალის შეფასება და შესაბამისი კვოტების  

 სურსათის ეროვნული სააგენტო გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს    

დაქვემდებარებაში არსებული უწყებაა. სააგენტო არის სურსათის უვნებლობის, 
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ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სახელმწიფო სამსახურის სამართალმემკვიდრე. 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დაფუძნებულია 

საქართველოს კანონის სურსათვის უვნებლობისა და ხარისხის (2011) ბაზაზე. სააგენტო 

უზრუნველყოფს ქვეყანაში სურსათის უვნებლობასა და ხარისხს, ახორციელებს 

სახელმწიფო კონტროლს ჰიგიენის, ვეტერინარიის, სანიტარიის და ფიტოსანიტარული 

წესების და მოთხოვნების დაცვაზე. 2016 წლიდან სააგენტო ახორციელებს სახელმწიფო 

პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სასმელი წყლის მონიტორინგის ხარისხს, 

რომელიც მიეწოდება საქართველოს მოქალაქეებს, რათ უზრუნველყოფილი იყოს 

სასმელი წყლის შესაბამისი ხარისხი და უსაფრთხოება. 

 

 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენების და ქიმიური 

ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტი. დეპარტამენტი პასუხისმგებელია ნარჩენების 

მართვის ეროვნული სტრატეგიის შექმნასა და განვითარებაზე, ასევე 

ბიოდეგრადირებადი და მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სტრატეგიის და 

შესაბამისი სამოქმედო  გეგმების შემუშავებასა და აღსრულებაზე. დეპარტამენტი 

ახორციელებს მთავრობის დადგენილებების და რეგულაციებს, რომელიც 

დაკავშირებული ნარჩენებთან და დამაბინძურებლების (მომწამვლელი, მეტალი და 

მინერალები) ზღვრულად დასაშვებ ნორმებთან  

 

MoILSHA და MEPA პასუხისმგებლები არიან ქვეყანაში სამედიცინო ნარჩენების 

მართვაზე, რა შემთხვევაშიც ნარჩენებისა და ქიმუირი ნივთიერებების მართვის 

დეპარტამენტს აქვს მანდატი განიხილოს და დაამტკიცოს სამედიცინო 

დაწესებულებების მიერ მომზადებული ნარჩენების მართვის გეგმები  

  

 

 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული 

უსაფრთხოების სააგენტო (ANRS) მოქმედებს როგორც სახელმწიფო მარეგულირებელი 

ორგანო საქართველოში ნებისმიერ ბირთვულ და სხივურ საქმიანობასთან, მათ შორის, 

რადიოაქტიური ნარჩენებით სარგებლობასთან დაკავშირებით. სააგენტო 

პასუხისმგებელია რადიოაქტიური ნარჩენებით წარმოებული საქმიანობის 

ავტორიზაციაზე, რეგულირებაზე, შემოწმებაზე და ამ მიმართულებით არსებული 

მოთხოვნების შესრულების უზრუნველყოფაზე. სააგენტოს ასევე ევალება ფიზიკური 

დაცვის სისტემებზე სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება, კანონებისა და 

რეგულაციების პროექტების შემუშავება,  საერთაშორისო ურთიერთობების დამყარება 

და პირველ საპასუხო მოქმედებების განხორციელება რადიოლოგიური საგანგებო 

სიტუაციების შემთხვევაში. 
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ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვულ (CBRN)  საფრთხეებთან ბრძოლის 

უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურში, რომლის მიზანიცაა აღნიშნულ საფრთხეებთან ბრძოლის 

უკეთესი კოორდინირება, როდესაც არსებობს რისკები. საბჭოს კომპეტენციაა: ქვეყანაში 

CBRN რისკების შემცირების სტრატეგიის პერიოდული რევიზია და განახლება; 

სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმების შემუშავება და განხორციელება; 

სამოქმედო გეგმის რევიზია და განახლება; სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში 

კოორდინაცია სხვა უწყებებთან, რომლებიც დაკავშირებულები არიან ქვეყანაში ზიმიურ, 

ბიოლოგიურ, რადიოლოგიურ და ბირთვულ სფეროსთან. სხვადასხვა საბჭო სხვა 

სახელმწიფო სააგენტოებთან და აკრედიტირებულ ლაბორატორიებთან ერთად ეწევა 

ქიმიური ნივთიერებების ბუნებაში და საკვებში მიკვლევას და ახორციელებს შესაბამის 

ზომებს როცა ამის საჭიროება არსებობს.     

4.3. პროექტისშესაბამისი ეროვნული სოციალური, ქონებრივი და შრომითი 

კანონმდებლობის მიმოხილვა  

საქართველოს კონსტიტუცია (1995 წ., ბოლო ცვლილება2017კონსტიტუცია აღიარებს და 

უზრუნველყოფს ფიზიკური და იურიდიული პირების საკუთრების და მემკვიდრეობის 

უფლებას. სახელმწიფოს მიერ კერძო საკუთრების ექსპროპრიაცია ნებადართულია 

„განსაკუთრებული სოციალური საჭიროების შემთხვევაში“ სასამართლო გადაწყვეტილების 

საფუძველზე ან ორგანული კანონით „საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის გადაუდებელი 

აუცილებლობისას საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ დადგენილი გადაუდებელი 

აუცილებლობის შემთხვევაში. კონსტიტუცია ასევე მიუთითებს, რომ გადახდილ უნდა იქნეს 

სრული და სამართლიანი ანაზღაურება კერძო საკუთრების სანაცვლოდ და ის უნდა 

გათავისუფლდეს ყოველგვარი გადასახადებისა და მოსაკრებლებისგან. 

სამოქალაქო კოდექსი (1997 წ., ბოლო ცვლილება2019) ადგენს გზის უფლების შეძენის 

პროცედურებს და მოიცავს ადგილმონაცვლეობის საკითხებს თავში, რომელიც ეხება სხვა 

პირის საკუთრებაში არსებული ქონების შეზღუდულ გამოყენებას. კერძოდ, სამოქალაქო 

კოდექსი განსაზღვრავს შემდეგ ცნებებს:  

 სტრუქტურის აღმართვის უფლება: არსებითად ხდება მიწის ნაკვეთის იჯარით 

გადაცემა მფლობელის მიერ სხვა იურიდიულ პირზე სტრუქტურის აღმართვის 

მიზნით, მიწის ზედაპირზე ან მის ქვეშ. ამგვარად განსაზღვრული უფლება არის 

დროებითი (არაუმეტეს 59 წლის), და მისი მიღება ხდება ან გადახდილი ფასის 

სანაცვლოდ ან უფასოდ. მშენებლობის უფლების ბენეფიციარს შეუძლია უფლების 

გასხვისება მესამე მხარეზე. მშენებლობის უფლება საჭიროებს რეგისტრაციას. 
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 უზუფრუქტი: უძრავი ნივთის გადაცემა სარგებლობაში ისე, რომ უზუფრუქტუარი 

უფლებამოსილია, როგორც მესაკუთრემ გამოიყენოს ეს ნივთი, მაგრამ 

მესაკუთრისაგან განსხვავებით მას არ შეუძლია ნივთის გასხვისება, იპოთეკით 

დატვირთვა ან მემკვიდრეობით გადაცემა. უზუფრუქტი შეიძლება ემყარებოდეს 

გადახდას ან იყოს უფასო. 

 სერვიტუტი: მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი ქონების, სხვა მიწის ნაკვეთის ან სხვა 

უძრავი ქონების მესაკუთრის სასარგებლოდ გამოყენება. როცა ამ მესაკუთრეს უფლება 

აქვს ცალკეულ შემთხვევაში ისარგებლოს ამ ნაკვეთით, ან აიკრძალოს ამ ნაკვეთზე 

ზოგიერთი მოქმედების განხორციელება, ან/და გამოირიცხოს დატვირთული 

ნაკვეთის მესაკუთრის ზოგიერთი უფლების გამოყენება სხვა ნაკვეთის მიმართ. 

სერვიტუტი შეიძლება ემყარებოდეს გადახდას ან იყოს უფასო. 

სამოქალაქო კოდექსი ასევე განსაზღვრავს და არეგულირებს იჯარის და ქირავნობის  

წესებს: 

 იჯარა: ხელშეკრულება, რომლითაც მეიჯარე გადასცემს მოიჯარეს განსაზღვრულ ქონებას 

დროებით სარგებლობაში. მეიჯარე ვალდებულია უზრუნველყოს ნაყოფის მიღების 

შესაძლებლობა გადაცემული ქონებიდან, ხოლო მოიჯარე ვალდებულია გადაიხადოს 

დათქმული საიჯარო ქირა. იჯარის გადახდა შეიძლება განხორციელდეს როგორც 

ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ნატურით. 

 ქირავნობა: ქირავნობის ხელშეკრულებით გამქირავებელი მოვალეა დამქირავებელს 

სარგებლობაში გადასცეს ნივთი განსაზღვრული ვადით. დამქირავებელი მოვალეა 

გამქირავებელს გადაუხადოს დათქმული ქირა. 

საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ (2006, ბოლო06, ისსლს 2020) კანონის 

მოქმედება ვრცელდება საქართველოში კანონიერ საფუძველზე მუდმივად მცხოვრებ, 

სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირებზე, ღატაკ ოჯახებსა და უსახლკარო 

პირებზე და მიზნად ისახავს სოციალური დახმარების მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბებით 

მოსახლეობის სამართლიანი, მიზნობრივი და ეფექტიანი დახმარებით უზრუნველყოფა. 

კანონი აწესრიგებს საქართველოს ტერიტორიაზე სოციალური დახმარების მიღებასთან 

დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს სოციალური დახმარების სფეროში 

უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, ადგენს სოციალური დახმარების სახეებსა და 

მისი დანიშვნის ძირითად პრინციპებს.   

სოციალური დახმარების სახეებია: 

 საარსებო შემწეობა; 

 რეინტეგრაციის შემწეობა; 

 მინდობით აღზრდის ანაზღაურება; 

 სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურება; 
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 არაფულადი სოციალური დახმარება; 

 სოციალური პაკეტი. 

 

ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ (2019). კანონი დამსაქმებელს 

ავალდებულებს  „შეიმუშაოს პრევენციული ზომების თანმიმდევრული პოლიტიკა, რომელიც 

ითვალისწინებს სამუშაო გარემოს და სამუშაო პროცესის სპეციფიკას“. შრომის 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ამოცანების შესრულების ორგანიზების მიზნით, 

დამსაქმებელი ვალდებულია ჰყავდეს პროფესიული უსაფრთხოების ერთი ან მეტი 

სპეციალისტი ან შექმნას პროფესიული უსაფრთხოების განყოფილება. დამსაქმებელს, 

რომელსაც ჰყავს 20 ან ნაკლები თანამშრომელი, შეუძლია შეასრულოს შრომითი 

უსაფრთხოების სპეციალისტის მოვალეობები თუ მას გავლილი აქვს აკრედიტებული 

პროგრამა. თუ დასაქმებულთა რიცხვი 20-დან 100-მდეა, დამსაქმებელი ვალდებულია ჰყავდეს 

შრომითი უსაფრთხოების მინიმუმ ერთი სპეციალისტი. 100 ან მეტი თანამშრომლის 

შემთხვევაში, დამსაქმებელი ვალდებულია შექმნას შრომითი უსაფრთხოების განყოფილება, 

რომელიც შედგება უსაფრთხოების მინიმუმ ორი სპეციალისტისგან. შრომითი უსაფრთხოების 

სპეციალისტმა უნდა გაიაროს ტრენინგი შრომის უსაფრთხოებაში შესაბამის აკრედიტებულ 

ორგანიზაციაში.  

 

შრომის კოდექსი (2010, ბოლო ცვლილება2019). კოდექსი არეგულირებს შრომით და მის 

თანმდევ ურთიერთობებს საქართველოს ტერიტორიაზე, თუ სხვა სპეციალური კანონით ან 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებით სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული. ეს კანონი ადგენს 

მოთხოვნებს შრომის უფლებასთან  და უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო პირობების 

უზრუნველყოფასთან, შრომით კონტრაქტებთან, დაქირავებასთან, სამუშაო დროსთან, 

ზეგანაკვეთურ სამუშაოსთან, ხელფასების გადახდასთან, შვებულებასთან, შრომითი 

ხელშეკრულებების შეწყვეტის პროცედურებთან და მორიგების წესთან დაკავშირებით.   

 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (1999, ბოლო ცვლილებაა2020  ) მოიცავს მთავრობის 

მხრიდან გარკვეულ ვალდებულებას უზრუნველყოს საჩივრებზე რეაგირების პროცედურა, 

მოქალაქეების მიერ გამოხატული წუხილებისთვის, თუმცა პროცესის დეტალები მხოლოდ 

ნაწილობრივ რეგულირდება. კოდექსი განსაზღვრავს სახელმწიფო უწყებებთან 

დაკავშირებით  ადმინისტრაციული საჩივრების მიღებისა და განხილვის საფუძველს. ის 

განსაზღვრავს ადმინისტრაციული საჩივრის შინაარსს, ვადებს და პროცედურებს. კოდექსში 

ასევე მიუთითებს, თუ რა საფუძვლით შეიძლება მოხდეს საჩივრის უარყოფა (ანუ, თუ საქმე 

განიხილება ან / და უკვე განაჩენი გამოიტანა სასამართლომ ან ზემდგომმა 

ადმინისტრაციულმა ორგანომ), თუ საჩივრის წარმდგენი პირი არ არის უფლებამოსილი 

აღნიშნულის განსახორციელებლად, თუ დარღვეულია საჩივრის შეტანის ვადა, ან თუ 

საჩივარი ანონიმურია. ყველა სახელმწიფო სუბიექტი შედის სახელმწიფო ელექტრონული 

დოკუმენტბრუნვის სისტემაში, რომელიც აკონტროლებს ყველა კორესპონდენციას 

სამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. ამასთან, არსებობს მნიშვნელოვანი შეზღუდვები, რადგან 
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ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემა შემოიფარგლება მხოლოდ წერილობითი 

დოკუმენტებით, მაშინ როცა მიღებული გამოხმაურებებისა და პრეტენზიების უმრავლესობა 

სიტყვიერია. სისტემა ასევე არ იძლევა საჩივრების მარტივად მოძიების ან ანალიზის  

საშუალებას თითოეული პროექტისთვის. 

საერთაშორისო დაფინანსების ინსტიტუტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, პროექტის 

განმახორციელებელმა ზოგიერთმა ორგანიზაციამ შექმნა საჩივრებზე რეაგირების 

გამოსწორების მექანიზმის მონაცემთა ბაზა ინდივიდუალური პროექტებისთვის, მოცემული 

დონორი ორგანიზაციის მიერ მხარდაჭერილი პროექტებისთვის, ყველა იმ პროექტისთვის, 

რომელსაც ისინი უცხოური დახმარებით ასრულებენ. მათ შეეძლებათ უფრო მარტივი 

მონიტორინგი და თვალყურის დევნება კონკრეტულ ოპერაციებთან დაკავშირებულ 

საჩივრებთან მიმართებით. 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ  (2012, 

ბოლო ცვლილება 2020)  – დადგენილება განსაზღვრავს საქართველოს ტერიტორიაზე 

სოციალური პაკეტის მხოლოდ ფულადი გასაცემლის მოცულობას, მიმღებ პირთა წრეს, 

დანიშვნისა და გაცემის წესსა და პირობებს, რაც გულისხმობს სოციალური პაკეტის დანიშვნა-

გაცემისათვის საჭირო მთელი ორგანიზაციული ციკლის რეგულირებას, ადგენს 

ადმინისტრირების ორგანოს, არეგულირებს სოციალური პაკეტის მიღებასთან დაკავშირებულ 

სხვა ურთიერთობებს. აღნიშნული დადგენილებით დადგენილი წესი ვრცელდება 

საქართველოს მოქალაქეებზე, საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე 

პირებზე, აგრეთვე სოციალური პაკეტის დანიშვნის თაობაზე განცხადების შეტანის 

მომენტისათვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერ 

საფუძველზე მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე. 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება (No.41, 2014 წ.) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე - დადგენილება ადგენს წესებს არსებული 

საჯარო შენობების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებისთვის 

ადაპტორებისთვის, ასევე განსაზღვრავს ვალდებულებას, რომ ყველა ახალი საზოგადოებრივი 

შენობის გეგმარება უნდა შეიცავდეს უნივერსალური ხელმისაწვდომოიბს პრინციპებს,  

მშენებლობის ნებართვის მისაღებად. 

4.4. სოციალური დაცვის, საკუთრების უფლებების და შრომის უსაფრთხოების 

რეგულირების ინსტიტუციური ჩარჩო 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო შეიმუშავებს, ახორციელებს და კოორდინაციას უწევს შრომის, 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკას, ასევე იძულებით 

გადაადგილებულ და იმ პირთა ადგილმონაცვლეობას და განსახლებას, რომლებზეც გავლენა 
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იქონია ბუნებრივმა კატასტროფებმა. სამინისტროს ფუნქციები (დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით N473 Sep14.2018) მოიცავს შემდეგი სფეროების 

მართვასა და ადმინისტრირებას: 

 

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და რეინტეგრაციის საკითხები - ქვეყნის პოლიტიკური, 

სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით, 

დევნილთა და ეკომიგრანტთა საკითხებისრეგულირება; საგანგებო სიტუაციებით 

(სტიქიური უბედურებები, ეპიდემია და სხვ.) გამოწვეული ეკომიგრაციული ნაკადის 

აღრიცხვა; საქართველოში ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეთა 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; 

ჯანმრთელობის დაცვა - ინდივიდუალური სამედიცინო მომსახურების და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა;  სამედიცინო და 

ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირება 

მოსახლეობის სოციალური დაცვა - მოსახლეობის მიზნობრივი სოციალური 

დახმარებით უზრუნველყოფა; კანონმდებლობით განსაზღვრული სოციალური 

ჯგუფებისათვის შესაბამისი გასაცემლების დადგენილ ვადებში მიწოდების 

უზრუნველყოფა; ბავშვზე ზრუნვა და მასთან დაკავშირებული საკითხები; ოჯახში 

ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის 

პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა; 

შრომისა და დასაქმების სფეროში - შრომითი ურთიერთობებისა და სოციალური 

პარტნიორობის ხელშეწყობა; შრომითი მიგრაციის რეგულირება; დასაქმების 

ხელშეწყობა, არასამხედრო, ალტერნატიულ შრომით სამსახურში გაწვევის 

საკითხების კოორდინაცია; ორგანიზაცია-დაწესებულებებში შრომის უსაფრთხოების 

დაცვის მექანიზმების დანერგვისა და შრომითი დისკრიმინაციის შემთხვევების 

აღმოფხვრის ხელშეწყობა; „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან 

სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის სახელმწიფო 

ზედამხედველობა და ამავე კანონით ზედამხედველი ორგანოსათვის მინიჭებული 

სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 

საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, საქართველოში კანონიერი საფუძვლით მყოფ 

უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა 

ინტეგრაციის სფეროში – შესაბამის კომპეტენტურ სახელმწიფო უწყებებთან 

თანამშრომლობით საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა, საქართველოში კანონიერი 
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საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის 

არმქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის პროგრამების შემუშავება და 

განხორციელების უზრუნველყოფა.  

 

MoILHSA პასუხისმგებელია COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების  პროექტის 

1 და 2 კომპონენტების სრულ ადმინისტრირებაზე სასესხო ფუნქციებზე, 

გარემოსდაცვით და სოციალურ ასპექტებზე  დამხარეებს შორის კომუნიკაციაზე 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, . ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დაქვემდებარებაშიაკონტროლებს და ამოწმებს შესაბამისობას სამუშაო ადგილზე 

შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნებთან; ახდენს 

იძულებითი შრომისა და ექსპლუატაციის პრევენციას; იძიებს და აღრიცხავს სამუშაო 

ადგილებზე უბედური შემთხვევების და პროფესიული დაავადებების შემთხვევებს. 

შრომის ინსპექციის ამჟამინდელი მანდატი მოიცავს სამუშაო ადგილებზე 

ჯანმრთელობის  და უსაფრთხოების რეგულაციების დაცვას. ჯერ-ჯერობით 

სავალდებულო არ არის შრომის კოდექსთან შესაბამისობის შემოწმება სანამ არ 

მოხდება შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის დამტკიცება, რომელიც 

მას მიანიჭებს შრომის პირობების ზედამხედველობის უფლებამოსილებას.  შეტანის 

თაობაზე, ასევე შრომის ინსპექციის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც მათ შრომით 

პირობებზე ზედამხედველობას ანიჭებს. 2019 წლის თებერვალში შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შედეგად, შრომის 

ინსპექციას ევალება დღის და ღამის ნებისმიერ დროს, მოულოდნელი ვიზიტების 

განხორციელება სამუშაო ადგილებზე, სასამართლოს ბრძანების და წინასწარი 

შეტყობინების გარეშე, სამუშაო ადგილების მოსაკვლევად, შესასწავლად და 

შესამოწმებლად შრომის უსაფრთხოების რეგულაციებთან ეფექტური და უწყვეტი 

შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. დამსაქმებლებს მოეთხოვებათ შრომის 

ინსპექციის ინფორმირება სამუშაო ადგილებზე მომხდარი უბედური შემთხვევების 

შესახებ, 24 საათის განმავლობაში, შრომის უსაფრთხოების კანონის შესაბამისად, 

თუმცა ნებისმიერ პირს შეუძლია შრომის ინსპექციის ინფორმირება შემთხვევის 

შესახებ. 
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სოციალური სერვისების სააგენტო (SSA) - ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, რომელიც 

ახორციელებს სახელმწიფო სოციალური დაცვისა და ჯანდაცვის პროგრამებს, 

კერძოდ, სახელმწიფო საპენსიო პროგრამას, სოციალურ დახმარების და ასევე 

უნივერსალური ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამას.  

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო (SESA) - ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს  დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირია.სააგენტოს მთავარ მიზანის წარმოადგენს მოსახლეობის შრომისა და დასაქმების 

ხელშეწყობა.მისი ფუნქციები მოიცავს საქართველოს შრომის ბაზრის მომსახურებებას 

მათ შორის შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის ღონისძიებების დანერგვას და 

განხორციელებას; სამუშაოს მაძიებელთა და თავისუფალი (ვაკანტური) სამუშაო 

ადგილების რეგისტრაციას და ამ მიზნით შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო 

სისტემის ადმინისტრირებას დაგამართული ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფას;სამუშაო ძალის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვებას 

და ანალიზს. ასევე, საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ დროებითი, 

ლეგალური დასაქმების შესაძლებლობების (ცირკულარული შრომითი მიგრაციის) 

განვითარების მიზნით, სააგენტო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის შეთანხმებული 

მექანიზმების განხორციელებაში. SESA-ს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია პროექტის 

განხორციელებაში. კერძოდ, დროებითი უმუშევრობის კომპენსაციების გაცემის 

მიზნით, ის უზრუნველყოფს იმ ფორმალური და არაფორმალური მუშაკების 

მომსახურებას, რომლებმაც Covid19-ის პანდემიის  გამო დაკარგეს სამსახური. ამ 

მიზნებისთვის, SESA–მ დანერგა რეგისტრაციის ონლაინ პლატფორმა, სადაც 

უფლებამოსილ მოქალაქეებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ და წარადგინონ 

პერსონალური ინფორმაცია. წარდგენილი ინფომაციის სიზუსტეს ამოწმებს და 

კომპენაციის მოშღბის უფლებამოსილებას განსაზღვრავს და SESA, შემოსავლების 

სამსახურის ინფორმაციის საფუძველზე. SESA– ს მიერ კომპესაცია გადაირიცხება მათ 

განმცხადებლების მიერ მოწოდებულ საბანკო ანგარიშებზე (რეგისტრაციის დროს). 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC) 

პასუხისმგებელია მთელი მოსახლეობის საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე, მათ 

შორის ქვეყნის ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის უსაფრთხოებასა და მონიტორინგზე, 

იმუნიზაციაზე, ზედამხედველობაზე, დაავადებათა პროფილაქტიკასა და 
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საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო სიტუაციებზე დროულ რეაგირებაზე, 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობაზე, ინფორმაციის მხარდაჭერაზე, ეკოლოგიური 

საფრთხეების და ბიჰევიორალური რისკფაქტორების პრევენციაზე,  საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის სფეროში გამოყენებითი და ფუნდამენტური ბიო-სამედიცინო სამეცნიერო 

კვლევების შემუშავებაზე და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ლაბორატორიული 

მომსახურების კოორდინაციაზე „ერთიანი ჯანმრთელობის“ პრინციპის საფუძველზე. 

ბიოუსაფრთხოების მე-3 დონის (BSL) ლაბორატორია და რიჩარდ ლუგარის 

სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევის ცენტრი NCDC-ის 

სტრუქტურის შემადგენლობაში ფუნქცონირებენ.   
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4.5. საქართველოს მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო კონვენციები 

საქართველომ ხელი მოაწერა და განახორციელა ბევრი გლობალური და რეგიონული 

გარემოსდაცვითი კონვენციის, მრავალმხრივი ხელშეკრულებების, ოქმებისა და 

შეთანხმებების, რომლებიც ასახავს ქვეყნის ვალდებულებებს საქართველოში 

გარემოსდაცვითი ვითარების მონიტორინგთან, შეფასებასთან და ანგარიშგების 

მომზადებასთან დაკავშირებით წყლის რესურსების მართვასთან, ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურებასთან, და ნარჩენების მართვასთან მიმართებით. ზოგიერთი ქვემოთ 

ჩამოთვლილთაგანი რელევანტურია COVID-19- ზე რეაგირების საგანგებო ღონისძიებების 

პროექტისთვის:  

 ბაზელის კონვენცია სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ 

განთავსებაზე კონტროლის შესახებ ((რატიფიცირებულია 1999 წლიდან) - საერთაშორისო 

ხელშეკრულება, რომელიც გამიზნულია ქვეყნებს შორის საფრთხის შემცველი 

ნარჩენების გადაადგილების შემცირებისა და, განსაკუთრებით, განვითარებული 

ქვეყნებიდან საფრთხის შემცველი ნარჩენების ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში 

გადატანის თავიდან ასაცილებლად. . კონვენცია ასევე მიზნად ისახავს წარმოქმნილი 

ნარჩენების რაოდენობისა და ტოქსიკურობის მინიმუმამდე დაყვანას,  მათი 

ეკოლოგიურად სრულყოფილი მართვის უზრუნველყოფას წარმოქმნის წყაროსთან 

მაქსიმალურად ახლოს, და  ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების დახმარებას 

საფრთხის შემცველი და სხვა ნარჩენების ეკოლოგიურად ჯანსაღ მართვაში.  

 კარტახენას ოქმი ბიოუსაფრთხოების შესახებ ((რატიფიცირებულია 2008 წლიდან) - 

კარტახენას ოქმი ბიომრავალფეროვნების კონვენციის ბიოუსაფრთხოების შესახებ 

საერთაშორისო ხელშეკრულებაა, რომლის მიზანია თანამედროვე ბიოტექნოლოგიის 

შედეგად მიღებული ცოცხალი მოდიფიცირებული ორგანიზმების (LMOs) უსაფრთხო 

მართვა, ტრანსპორტირება და გამოყენება, რომლებმაც შესაძლოა მავნე ზეგავლენა 

იქონიონ ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებაზე, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის 

რისკების შექმნის ჩათვლით. 
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კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების 

მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე 

ხელმისაწვდომობის შესახებ ცნობილი როგორც ორჰუსის კონვენცია 

(რატიფიცირებულია 2000 წლიდან) კონვენცია ეხმარება წევრ ქვეყნებს 

საზოგადოების მთელი რიგი უფლებების (პირები და მათი გაერთიანებები) 

დადგენაში, რომ მიიღონ გარემოსდაცვითი ინფორმაცია, რომელსაც 

სახელმწიფო ორგანოები ფლობენ ("გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მიღება"). ეს 

შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას გარემოს არსებული მდგომარეობის შესახებ, 

მაგრამ ასევე პოლიტიკის ან გატარებული ზომების, ან ადამიანის 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ, სადაც ამ 

უკანასკნელზე შეიძლება გავლენა იქონიოს გარემოს მდგომარეობამ. გარდა 

ამისა, სახელმწიფო ორგანოები ვალდებულნი არიან, კონვენციის თანახმად, 

აქტიურად გაავრცელონ მათ ხელთ არსებული გარემოსდაცვითი ინფორმაცია; 

კონვენციის რატიფიცირებით, ქვეყანამ აიღო ვალდებულება უზრუნველყოს 

მოქალაქეების სამართლიანობის ხელმისაწვდომობა გარემოსდაცვით 

საკითხებში. ვალდებულება ითვალისწინებს გარანტიების უზრუნველყოფას, 

რომლის საშუალებითაც მოქალაქეებს, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებას, 

შეუძლიათ მიმართონ ეროვნულ სასამართლოს, შეამოწმონ, იცავს თუ არა 

სახელმწიფო ხელისუფლება მათ უფლებებს და ასრულებს თუ არა შესაბამის 

სამართლებრივ მოთხოვნებს. 

 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) ფუნდამენტური, მმართველობითი და 

ტექნიკური კონვენციები, რომლებიც მოიცავს რეგულაციებს დასაქმების პოლიტიკის, 

ანაზღაურების,  ანაზღაურებადი შვებულების, ადამიანური რესურსების 

განვითარების, მინიმალური ასაკის, გაერთიანების თავისუფლების და ა.შ., ასევე 

იძულებითი შრომის, ბავშვთა შრომის და დისკრიმინაციის აკრძალვის წესების შესახებ.  

4.6. პროექტისთვის რელევანტური  მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური 

სტანდარტები  

COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი უნდა შეესაბამებოდეს მსოფლიო 

ბანკის გარემოსდაცვით და სოციალურ ჩარჩოსთან (ESF). ESF განსაზღვრავს მსოფლიო ბანკის 

ვალდებულებას მდგრადი განვითარების მიმართ, ბანკის პოლიტიკისა  და გარემოსდაცვითი 

და სოციალური სტანდარტების (ESS) საშუალებით, რომლებიც შექმნილია მსესხებლების 

პროექტების მხარდასაჭერად, უკიდურესი სიღარიბის აღმოფხვრის  და საერთო 

კეთილდღეობის ხელშეწყობის მიზნით. ESS-ები ადგენს მოთხოვნებს, რომლებიც 

უკავშირდება გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების და მათი ზემოქმედების 

იდენტიფიცირებას და შეფასებას, რომლებიც დაკავშირებულია იმ პროექტებთან, რომელთა 
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მხარდაჭერასაც ახორციელებს ბანკი საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების გზით. მსოფლიო 

ბანკი მიიჩნევს, რომ ამ სტანდარტების გამოყენება, გარემოსდაცვითი და სოციალური 

რისკების იდენტიფიცირებაზე და მართვაზე ფოკუსირებით, ხელს შეუწყობს მსესხებლებს, 

მდგრადი ფორმით სიღარიბის შემცირების და კეთილდღეობის ამაღლების მიზნის მიღწევაში 

გარემოსა და მოქალაქეების სასიკეთოდ შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებით: 

 მსესხებლების / კლიენტების / განმახორციელებელი უწყებების მარდაჭერა 

გარემოსდაცვით და სოციალურ მდგრადობასთან დაკავშირებული სანიმუშო 

საერთაშორისო პრაქტიკის მიღწევაში; 

 მსესხებლების / კლიენტების / განმახორციელებელი უწყებების დახმარება მათი 

ეროვნული და საერთაშორისო გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულებების 

შესრულებაში; 

 დისკრიმინაციის აკრძალვის, გამჭვირვალობის, ჩართულობის, ანგარიშვალდებულებისა 

და მმართველობის გაძლიერება; და 

 პროექტების მდგრადი განვითარების შედეგების გაღრმავება დაინტერესებული მხარის 

უწყვეტი ჩართულობის გზით. 

ათი ESS– დან, ხუთი  შეესაბამება   COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტს. 

ისინი ადგენენ სტანდარტებს, რომლებსაც პროექტი და მისი განმახორციელებელი უწყება 

(MoILHSA) აკმაყოფილებდეს პროექტის მიმდინარეობის განმავლობაში:    

ESS 1 - გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკებისა და ზემოქმედებბის შეფასება და 

მართვა. ESS 1 ადგენს მსესხებლის პასუხისმგებლობებს გარემოსდაცვითი და სოციალური 

რისკების და ზემოქმედების შესაფასებლად, სამართავად და მონიტორინგისთვის, 

რომლებიც უკავშირდება მსოფლიო ბანკის მიერ საინვესტიციო პროექტის დაფინანსების 

მეშვეობით მხარდაჭერილი პროექტის თითოეულ ეტაპს, ESS-ების შესაბამისი 

გარემოსდაცვითი და სოციალური შედეგების მისაღწევად. 

ESS 2 - შრომისი და სამუშაო პირობები. ESS 2 აღიარებს სამუშაო ადგილების შექმნის  და 

შემოსავლის წარმოქმნის მნიშვნელობას სიღარიბის შემცირებისა და ინკლუზიური 

ეკონომიკური ზრდისთვის. მსესხებლებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ დასაქმებულებსა და 

ხელმძღვანელობა შორის ჯანსაღი ურთიერთობების  ჩამოყალიბებასდა პროექტის 

თანამშრომლების მიმართ სამართლიანი მოპყრობის და მათთვის უსაფრთხო და ჯანსაღი 

სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის გზით, გაზრდონ პროექტიდან მიღებული  

სარგებლი . ESS2 ვრცელდება პროექტის თანამშრომლებზე, მათ შორის, სრული 

განაკვეთით, ნახევარი განაკვეთით, დროებით დასაქმებულ, სეზონურ და მიგრანტ 

მუშაკებზე. 

ESS 3 - რესურსი და ეფექტიანობა, დაბინძურების პრევენცია და მართვა. ESS 3 აღიარებს, რომ 

ეკონომიკური საქმიანობა და ურბანიზაცია ხშირად წარმოშობს  ჰაერის, წყლისა და მიწის 
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დაბინძურებას და მოიხმარს სასრულ რესურსებს, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას 

ხალხს, ეკოსისტემის მომსახურებას და ბუნებრივ გარემოს ადგილობრივ, რეგიონულ და 

გლობალურ დონეზე. 

ESS 4 - საზოგადოების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. ESS 4 აღიარებს, რომ პროექტის 

საქმიანობის, აღჭურვილობის და ინფრასტრუქტურის გამო  საზოგადოება შეიძლება 

რისკების ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩნდეს. გარდა ამისა, თემები, რომლებიც უკვე 

განიცდიან კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ ზემოქმედებას, შესაძლოა ასევე 

განიცდიდნენ პროექტის საქმიანობის გამო დაჩქარებულ ან გაძლიერებულ ზემოქმედებას. 

ESS 10 - დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა და ინფორმაციის გამჟღავნება. ESS 10 

აღიარებს მსესხებელსა და პროექტის დაინტერესებულ მხარეებს შორის ღია და 

გამჭვირვალე ჩართულობის მნიშვნელობას, როგორც კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის 

აუცილებელ ელემენტს. დაინტერესებულ მხარეთა ეფექტურმა ჩართულობამ შეიძლება 

გააუმჯობესოს პროექტების გარემოსდაცვითი და სოციალური მდგრადობა, გახადოს 

პროექტები საზოგადოებისთვისს მისაღები და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს 

პროექტის წარმატებულ დაგეგმვასა და განხორციელებაში. 

4.7. მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების 

სახელმძღვანელო მითითებები  

გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების (EHS) სახელმძღვანელო 

მითითებები15 წარმოადგენს ტექნიკურ საცნობარო დოკუმენტებს, ზოგადი და  სპეციფიკური 

დარგობრივი მაგალითებით (GIIP)  და მითითებულია ESF–ში. EHS სახელმძღვანელო 

მითითებები შეიცავს მსოფლიო ბანკის ჯგუფისთვის ჩვეულებრივ მისაღებ  ღონისძიებებს და 

შესაბამისობის  დონეებს, რომლებიც ახალ ობიექტებში ადვილად მიღწევადია არსებული 

ტექნოლოგიების გამოყენებითა დაგონივრული ხარჯების გათვალისწინებით. მსოფლიო 

ბანკის ჯგუფი მსესხებლებისგან მოითხოვს უზრუნველყოს EHS სახელმძღვანელო 

მითითებების  შესაბამისი დონეების და/ან ზომების გამოყენება. როდესაც მასპინძელი ქვეყნის 

რეგულაციები განსხვავდება EHS სახელმძღვანელო მითითებებში წარმოდგენილი დონისა და 

ზომებისაგან, საჭიროა პროექტებთვის გამოყენებულ იქნას შედარებით უფრო მკაცრი 

მოთხოვნები. EHS-ის ზოგადი სახელმძღვანელო მითითებები ვრცელდება საქართველოს 

COVID-19-ის წინააღმდეგ  სწრაფი რეაგირების  პროექტზე და მათგან ყველაზე რელევანტური 

მითითებები ჩამოთვლილია ქვევით:  

EHS 1.1 – ჰაერში ემისია და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი; 

EHS 1.5 – საფრთხის შემცველი მასალების მართვა;  

EHS 1.3 – არინებული წყლები და წყლის ხარისხი; 

                                                           
15 http://documents.worldbank.org/curated/en/157871484635724258/Environmental-health-and-safety-general-

guidelines 

http://documents.worldbank.org/curated/en/157871484635724258/Environmental-health-and-safety-general-guidelines
http://documents.worldbank.org/curated/en/157871484635724258/Environmental-health-and-safety-general-guidelines
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EHS 1.6 – ნარჩენების მართვა; 

EHS 2.3 – ფიზიკური საფრთეები; 

EHS 2.4 – ქიმიური საფრთხეები;  

EHS 2.5 – ბიოლოგიური საფრთხეები;  

EHS 2.6 – რადიოლოგიური საფრთხეები; 

EHS 2.7 – პირადი დაცვის აღჭურვილობა;  

EHS 2.8 – განსაკუთრებული საფრთხის შემცველი გარემო;  

EHS 3.5 – საფრთხის შემცველი მასალების ტრანსპორტირება; და 

EHS 3.6 – დაავადებების პრევენცია.  

EHS 4.1 – გარემო; და 

EHS 4.2 – შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა 

 

გარდა ამისა, პროექტს ასევე ეხება EHS ჯანდაცვის ობიექტებისთვის 16. EHS სახელმძღვანელო 

მითითებები ჯანდაცვის ობიექტებისთვის მოიცავს რელევანტურ ინფორმაციას EHS 

საკითხების მართვასთან, მათ შორის, ზოგადად საავადმყოფოებთან და პირველადი 

სამედიცინო დახმარების მცირე სტაციონარებთან, ამბულატორიებთან, ხანდაზმულთა 

მოვლის დაწესებულებებთან და პალიატიურ დაწესებულებებთან დაკავშირებით. დამხმარე 

ობიექტებში შეიძლება შედიოდეს სამედიცინო ლაბორატორიები და კვლევითი ობიექტები, 

მორგები, სისხლის ბანკები და ანალიზების აღების სერვისები. 

4.8. ჯანმო -ს მითითებები  

 

ჯანმო აწარმოებს COVID-19- ის პანდემიის სპეციალურ ვებგვერდს  ქვეყნების შესახებ 

განახლებადი ინფორმაციით და ტექნიკური  მითითებების გამოქვეყნებით 17 . ვინაიდან 

ვითარება სწრაფად იცვლება, მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ვინც მონაწილეობენ ეროვნული 

საპასუხო ღონისძიებების მართვაში, აგრეთვე ჯანმრთელობის დაცვის კონკრეტული 

ობიექტები და პროგრამები ითვალისწინებდნენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 

მოწოდებულ და სხვა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას. ჯანმო – ს მიერ მოწოდებული 

მიმდინარე ტექნიკური მითითებები მოიცავს შემდეგ თემებს, რომელთა განახლებაც 

რეგულარულად წარმოებს: 

 კრიტიკული მზადყოფნა და COVID-19– ზე რეაგირება; 

 ზედამხედველობა, სწრაფი რეაგირების გუნდები და შემთხვევების მოკვლევა; 

 ეროვნული ლაბორატორიები; 

 ქვეყნის დონეზე კოორდინაცია, დაგეგმვა და მონიტორინგი; 

                                                           
16  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-

%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169 
17 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (განახლდა 2020 წლის 28 ივნისს) 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019%20(განახლდა%202020%20წლის%2028
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 კლინიკური დახმარება; 

 ინფექციების პროფილაქტიკა და კონტროლი / WASH18 

 სეროლოგია და ადრეული მოკვლევის პროტოკოლები; 

 ძირითადი რესურსების დაგეგმვა; 

 სახელმძღვანელო სკოლების, სამუშაო ადგილებისა და დაწესებულებისთვის; 

 რისკ კომუნიკაცია და საზოგადოების ჩართულობა; 

 ვირუსის წარმოშობა / ცხოველიდან ადამიანზე გადაცემის შემცირება; 

 შესვლის / მასობრივი შეკრების ადგილები; 

 კორონავირუსის დაავადების სახელწოდება (COVID-19); 

 ჰუმანიტარული ოპერაციები, ბანაკები, ლტოლვილები / მიგრანტები  და სხვა მყიფე 

გარემო; 

 ჯანდაცვის მუშაკები; და 

 აუცილებელი ჯანმრთელობის სერვისებისა და სისტემების შენარჩუნება. 

მთავრობებისა და სახელმწიფოებისთვის მიწოდებული მითითებების გარდა, ჯანმო ასევე 

აწვდის რეკომენდაციებს საზოგადოებასა და მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების 

საჭიროების დაცვის შესახებ სახლში, საზოგადოებრივ და სამუშაო ადგილებზე. ეს 

რეკომენდაციები მოიცავს პირადი დამცავი აღჭურვილობის ტარებას, სანიტარული 

მოწყობილობების გამოყენებას და გვთავაზობს უსაფრთხო ქცევას და ცხოვრების ჯანსაღ წესს. 

ჯანმო-ს მიერ შემჭიდროებულ პერიოდში ზემოთ აღნიშნული მითითებებისა და 

რეკომენდაციების შემუშავებამდე, რაც განაპირობა მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის 

გავრცელებამ, ორგანიზაციას უკვე ჰქონდა კარგად განსაზღვრული სახელმძღვანელო 

მითითებები და სტანდარტული მოთხოვნები პანდემიის შემთხვევების და გადამდები 

დაავადებების პრევენციისთვის. აღნიშნულიდან COVID-19- ზე რეაგირების საგანგებო 

ღონისძიებების პროექტს უშუალოდ ეხება ქვევით მოცემული ჩამონათვალი რომელიც არ არის 

ამომწურავი:   

 ნარჩენების უსაფრთხო მართვა ჯანდაცვის საქმიანობიდან 19 . სახელმძღვანელო 

მითითებები შემუშავებულია სახელმწიფო, სამედიცინო დაწესებულებებისთვის, 

ჯანდაცვის პერსონალისთვის და ნარჩენების გადამზიდავებისთვის, მათი 

ინფორმირებისთვის სამედიცინო ნარჩენების უსაფრთხო, მდგრადი და ხელმისაწვდომი 

მართვის შესახებ. მითითებების მიზანია ჯანდაცვის პრობლემების შემცირება და 

ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის პოტენციური რისკების აღმოფხვრა. ჯანდაცვის 

სერვისების გაწევის შედეგად აუცილებლად იქმნება ისეთი ნარჩენები, რომლებიც 

                                                           
18 WASH არის აკრონიმი ინგლისურ ენაზე შემდეგი ჩამონათვალისთვის  - „წყალი, სანიტარია და 

ჰიგიენა“ (“water, sanitation and hygiene”) 
19 ნარჩენების უსაფრთხო მართვა ჯანდაცვის საქმიანობიდან, მეორე გამოცემა 2018: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf?sequence=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf?sequence=1
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შესაძლოა ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი იყოს. სამედიცინო საქმიანობის 

შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები ატარებს ინფექციის გადაცემის და დაზიანების უფრო 

მაღალ პოტენციალს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა სახის ნარჩენები. სადაც არ უნდა შეიქმნას 

სამედიცინო ნარჩენი, აუცილებელია მისი უსაფრთხო და საიმედო მართვის მეთოდების 

გამოყენება. ჯანდაცვის ნარჩენების არასათანადო და არაადეკვატურ მართვას  შეიძლება 

მოჰყვეს სერიოზული შედეგები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის და 

მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს გარემოზე. ამრიგად, ჯანდაცვის ნარჩენების სწორი 

მართვა გარემოს დაცვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. 

 ინფექციების პროფილაქტიკა და კონტროლი (IPC) 20 . IPC– სთან დაკავშირებული 

სტანდარტები და მითითებები იძლევა მიმართულებას IPC პროგრამების ეფექტურ 

გამოყენებასთან, ინვაზიური მოწყობილობებით უსაფრთხო სარგებლობასთან, სწორ 

ინფრასტრუქტურასა და რესურსებთან დაკავშირებით IPC– ის სათანადო სტანდარტების 

მისაღწევად, მათ შორის ისეთი მოქმედებების ჩათვლით, როგორებიცაა ხელის ჰიგიენა 

სამედიცინო მომსახურების გაწევის ადგილზე. სისტემატური შეფასებების, ისევე 

როგორც ქვეყნებიდან პრაქტიკული მაგალითების წარმოდგენის საფუძველზე, ჯანმო-ს 

მიერ ექსპერტთა კონსენსუსით შემუშავებული მითითებები უკავშირდება ფოკუსირებას 

განხორციელებაზე და ნიშნავს, რომ ქვეყნებმა და სამედიცინო დაწესებულებებმა უნდა 

განსაზღვრონ პრიორიტეტული გასაუმჯობესებელი პრაქტიკული მოქმედებები. ჯანმო-

ს მიერ  მომზადებული IPC მითითებების ჯგუფი მოიცავს სახელმძღვანელო მითითებებს 

შემდეგის შესახებ:  

 ხელის ჰიგიენა 

 ინექციის უსაფრთხოება 

 ანტიმიკრობული რეზისტენტობა (AMR) 

 ინფექციები ქირურგიულ უბანზე 

 IPC- ის ძირითადი კომპონენტები ი და სხვა ინტერვენციები 

 პირადი დაცვის აღჭურვილობა. PPE უმნიშვნელოვანესია გადამდები დაავადებების 

გადაცემის თავიდან ასაცილებლად არა მხოლოდ საავადმყოფოებში, არამედ 

ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებების 

განხორციელებისას, როგორებიცაა: დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და მოვლა, 

რომლებიც დაკავშირებულია ეპიდემიურ და პანდემიურ ვითარებასთან. ამასთან 

                                                           
20 ინფექციის პრევენციასთან და კონტროლთან დაკავშირებული მითითებები: 

https://www.who.int/infection-prevention/publications/en/ 

https://www.who.int/infection-prevention/publications/en/
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დაკავშირებით, ჯანმო ადგენს სტანდარტულ მოთხოვნებს და რეკომენდაციებს 21 პირადი 

დაცვის აღჭურვილობასთან და მის რაციონალურ გამოყენებასთან22 დაკავშირებით 

5. ბუნებრივი და სოციალური გარემოს საწყისები 

5.1. გარემოს მახასიათებლები 

ფიზიკური გარემო. საქართველო მდებარეობს სამხრეთ კავკასიაში და შავი ზღვის აუზის ერთ 

– ერთი სახელმწიფოა. მას ესაზღვრება სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთის ფედერაცია და 

თურქეთი. საქართველო მოიცავს შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებს, ესენია: 

დედაქალაქი თბილისი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკა და ცხრა რეგიონი - ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, 

სამცხე-ჯავახეთი, იმერეთი, გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, და რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო 

სვანეთი. პროექტთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება განხორციელდება ქვეყნის 

მასშტაბით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და შიდა ქართლის (სამხრეთ ოსეთი) 

რამდენიმე მუნიციპალიტეტის გარდა, რომლებიც ამჟამად არ იმყოფებიან საქართველოს 

ეროვნული მთავრობის დე ფაქტო იურისდიქციის ქვეშ.  

 

                                                                                                             სურათი 1. საქართველოს რუკა 

                                                           
21 ჯანმო -ს  სტანდარტები პირადი დაცვის აღჭურვილობასთან დაკავშირებით: 

https://www.who.int/medical_devices/priority/COVID_19_PPE/en/ 

22 ჯანმო -ს  რეკომენდაციები პირადი დაცვის აღჭურვილობის რაციონალურ გამოყენებასთან დაკავშირებით : 
https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-

considerations-during-severe-shortages 

https://www.who.int/medical_devices/priority/COVID_19_PPE/en/
https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages
https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages
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ჰაერი და კლიმატი. საქართველო მოიცავს კლიმატური ზონების მრავალფეროვნებას 

(დაახლოებით 20 -მდეა აღწერილი ლიტერატურაში), ნოტიო სუბტროპიკულიდან 

მარადიული ყინულის სარტყელამდე, რომლებიც განაწილებულია აღმოსავლეთ / 

დასავლეთის ღერძის გასწვრივ და ქვეყნის შუაგულში გაყოფილია ლიხის ქედით.  კავკასიონის 

ბარიერი საქართველოს ჩრდილოეთიდან ცივი ჰაერის შემოჭრისგან იცავს.  ქვეყანა ღიაა შავი 

ზღვიდან მომდინარე თბილი, ტენიანი ჰაერის მუდმივი ნაკადისთვის. დასავლეთ 

საქართველოს აქვს ნოტიო სუბტროპიკული, საზღვაო კლიმატი, ხოლო აღმოსავლეთ 

საქართველო კი კლიმატური პირობების ფართო სპექტრით გამოირჩევა, რომელიც 

ცვალებადობს ზომიერად ნოტიოდან მშრალ სუბტროპიკულ ჰავამდე. ზოგადად, დასავლეთის 

კლიმატი, რომელიც განპირობებულია შავი ზღვით, ხასიათდება ზომიერი ზამთრით, ცხელი 

ზაფხულითა და უხვი ნალექით; საშუალო წლიური ტემპერატურა 9 ° –14 ° C –მდეა, ნალექის 

ცვალებადობით  900–2300 მმ დიაპაზონში. ალპური მთიანი რეგიონები ზოგადად უფრო 

ცივია: საშუალო ტემპერატურა 2 ° –10 ° C –მდე შუალედშია, ხოლო წლიური ნალექები 

მერყეობს 1200–2000 მმ დიაპაზონში. აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატი მოიცავს 

აღმოსავლეთის დაბლობებს, მშრალი სუბტროპიკული კლიმატით დაბლობზე, სადაც წვიმის 

სახით მოსული ნალექი 400–600 მმ -ია წელიწადში  და წლიური ტემპერატურა 11–13 ° C 

შუალედში მერყეობს. 

ქვეყნის ტერიტორიაზე ასევე წარმოდგენილია მთიანი ზონები. მაგალითად, კოლხეთის 

დაბლობი გამოირჩევა  სუბტროპიკული ჰავით დაახლოებით 500-600მმ, ნოტიო, ზომიერად 

თბილი კლიმატით. შედარებით მაღალმთიანი ტერიტორიები გამოირჩევა ცივი, სველი 

ზამთრით და გრილი ზაფხულით. დაახლოებით 2000-2200 მ ზემოთ არის ალპური 

კლიმატური ზონა, რომელიც მოკლებულია ნამდვილ ზაფხულს; 3400-3500 მ თოვლი და 

ყინული  მთელი წლის განმავლობაშია წარმოდგენილი. აღმოსავლეთ საქართველოში, 

ტერიტორიის უფრო შიგნით, ტემპერატურა უფრო დაბალია ვიდრე  ვიდრე დასავლეთ 

ნაწილებში იმავე სიმაღლეზე. 

დასავლეთი საქართველო ძლიერი წვიმით გამოირჩევა მთელი წლის განმავლობაში, რაც 

ჯამურად 40-დან 100 ინჩამდეა (1,000 – დან 2,500 მმ) და მაქსიმუმს აღწევს შემოდგომაზე და 

ზამთარში. სამხრეთ კოლხეთში ყველაზე უხვი ნალექი მოდის, ხოლო ტენიანობა მცირდება 

ჩრდილოეთით და აღმოსავლეთით. ამ რეგიონში ზამთარი ზომიერი და თბილია; 

დაახლოებით 600-700მ რეგიონებში, იანვრის საშუალო ტემპერატურა არასდროს დაეცემა 0 C 

გრადუსზე -ზე ქვემოთ, ხოლო შედარებით თბილი,  მზიანი ზამთრის ამინდი გრძელდება 

სანაპირო რაიონებში, სადაც საშუალო ტემპერატურა დაახლოებით 5 ° C-ია . ზაფხულის 

ტემპერატურა საშუალოდ დაახლოებით 22 ° C -ია. 

აღმოსავლეთ საქართველოში, ნალექი მცირდება ზღვიდან დაშორებით და დაბლობში 16-28 

ინჩს შეადგენს, მაგრამ მთაში ეს მაჩვენებელი ორმაგდება. სამხრეთ-აღმოსავლეთის რეგიონები 

ყველაზე მშრალია და ზამთარიც აქ ყველაზე მშრალი სეზონია; ნალექის მაქსიმალური 
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მოცულობა მოდის გაზაფხულის ბოლოს. დაბლობის ყველაზე მაღალი ტემპერატურა 

ივლისში ფიქსირდება (დაახლოებით25 ° C), ხოლო იანვრის საშუალო ტემპერატურა რეგიონის 

უმეტეს ნაწილში 0 – დან 3 ° C23. 

კლიმატის ცვლილება 

კლიმატის ცვლილება არის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თანამერდოვე პრობლემა 

გარემოს დაცვისა და სოციო-ეკონომიკური თვალსაზრისით მსოფლიოში. საქართველოს 

გეოგრაფიული მდებარეობა და ბუნებრივი პირობები - პატარა ქვეყანა კომპლექსური 

რელიეფით, მნიშვნელოვანი შავის ზღვის სანაპირო ზოლითა და სემიარიდული ზონებით 

ქვეყნის აღმოსავლეთით- განსაზღვრავს ქვეყნის მნიშვნელოვან მოწყვლადობას კლიმატის 

ცვილებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივი კატაკლიზმების გახშირება და ბოლო დეკადებში 

მომხდარი სხვადასხვა ცვლილებები, როგორიცაა ტემპერატურის აწევა, ხშირი გვალვები და 

სეტყვა და სხვა კიდევ ბევრი რამ, არის კლიმატის ცვლილების ცხადი ნიშნები საქართველოში.     

თითქმის ყველა კლიმატური ზონა გვხვდება საქართველოში. კლიმატის ეს მრავალფეროვნება 

განსაზღვრულია ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობით კასპიისა და შავ ზღვებს შორის და 

ქვეყნის რელიეფით. 

შავი ზღვა და კავკასიის მთები არიან ქვეყნის კლიმატის განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორები. 

კავკასიის მთები ხელს უშლის ქვეყანაში ჩრდილოეთიდან ცივი ჰაერის მასების შემოჭრას, 

მაშინ როცა შავი ზღვა ხელს უწყობს ქვეყანაში ნოტიო და თბილი ჰაერის მასების გავრცელებას. 

დასავლეთ საქარელოში გავრცელებულია ნოტიო სუბტროპიკული ჰავა, სადაც 

ერთმანეთისაგან განირჩევა 7 განსხვავებული კლიმატური ზონა და რამდენიმე 

სუბკლიმატური ზონები, რაც განპირობებულია ადგილების შავ ზღვასთან სიახლოვითა და 

რელიეფური სიმაღლეებით. აღმოსავლეთ საქართველო ხასიათდება ზომიერად ნოტიო 

სუბტროპიკული კლიმატით, სადაც გვხვდება გარდამავალი ხასიათის  9 კლიმატური ზონა, 

მაშინ, როდესაც სამხრეთ საქართველოში კლიმატი იცვლება ზომიერად ნოტიო 

სუბტროპიკულიდან მშრალ კლიმატურ ზონამდე მთიან ადგილებში, სადაც გვხვდება 5 

კლიმატური ზონა. აღნიშნული გარემო პირობების მრავალფეროვნება განაპირობებს 

განსხვავებულ კლიმატის ცვლილების გამოწვევებს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში 

ქვეყანაში კლიმატის ცვლილების უარყოფითი შედეგებია: ტემპერატურის მატება, 

ნალექიანობის ცვლილება, წყლის რესურსებზე ხელმისაწვდომობის შემცირება, შავი ზღვის 

დონის აწევა, წყალდიდობების, ზვავების, მეწყრული შემთხვევების, ნიაღვრების გახშირება, 

ნალექის და შესაბამისად აორთქლებადობის შემცირება  

                                                           
23 კლიმატის ცვლილება და გამოწვევები საქართველოში 2019: 

http://www.eiec.gov.ge/NavMenu/Library.aspx 

http://www.eiec.gov.ge/NavMenu/Library.aspx
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საქართველო არის სხვადასხვა საერთაშორისო გარემოსდაცვითი შეთანხმებების მონაწილე 

მხარე, ისეთების როგორიცაა: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების 

ჩარჩო კონვენცია  (UNFCCC), გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების 

ჩარჩოს კიოტოს პროტოკოლი (კიოტოს პროტოკოლი, ბიომრავალფეროვნების კონვენცია 

(CBD), გარეთიანებული ერების ორგანიზაციის გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენცია 

(UNCCD). აღნიშნული კონვენციები ავალდებულებს ქვეყანას აქტიურად იმუშაოს იმ ფართო 

სპექტრის პრობლემებზე, რომელიც თან სდევს კლიმატის ცვლილებას. აღნიშნული 

შეთანხმებები ასევე მოიცავს ქვეყნის წვლილის შეტანის ვალდებულებას სათბური აირების 

ემისიის შემცირების საკითხებში და ეკონომიკის ადაპტაციაში, რასაც ითვალისწინებს 

UNFCCC.    

წყლის რესურსები  

საქართველო ითვლება ერთ სულ მოსახლეზე მტკნარი წყლის რესურსებით მდიდარ ქვეყნად. 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ წყლის რესურსები არათანაბრად არის განაწილებული და 

ძირითადად დაგროვილია ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში. ამრიგად, აღმოსავლეთის რეგიონის 

წყლით მომარაგება წყლის მართვის ერთ – ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. 

საქართველოს მდინარეების ქსელი მოიცავს თითქმის 25 ათას მდინარეს, რომლებიც 

ძირითადად  თოვლითა და მყინვარული წყლებით, მიწისქვეშა წყლებით და ატმოსფერული 

ნალექით იკვებება. მდინარის სისტემის მთლიანი სიგრძე დაახლოებით 60 000 კმ-ია, თუმცა 

მდინარეების 99% მოკლეა (სიგრძე 25 კმ-ზე ნაკლები). 

ყველაზე გრძელი მდინარის მტკვრის სიგრძე 1,364 კმ -ია. ის სათავეს ჩრდილოეთ თურქეთის 

მთებში იღებს, კვეთს სამხრეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს და აზერბაიჯანის 

ტერიტორიაზე კასპიის ზღვაში ჩაედინება. მტკვარი კვებავს მინგეჩაურის წყალსაცავის აუზს. 

მტკვრის შენაკადებია - ალაზანი (351 კმ), თორი (320 კმ) და არაგვი (66 კმ). 

კიდევ ერთი გრძელი და ღრმა მდინარეა რიონი (327 კმ), რომელიც სათავეს  დიდი 

კავკასიონიდან იღებს, გაივლის კოლხეთის დაბლობს და  შავ ზღვაში ჩაედინება. ასეთივე გზას 

გადის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ქართული მდინარე - ენგური (213 კმ). 

ჰიდროენერგეტიკის, სარწყავი და სასმელი წყლის მიზნებისათვის შექმნილია დაახლოებით 

860 ტბა და 43 წყალსაცავი, თუმცა საქართველოში ტბების ზედაპირის ზომა და მოცულობა 

მნიშვნელოვნად მცირეა. ყველაზე დიდი ტბაა ფარავნის ტბა (37,5 კვადრატული კმ) და ტბა 

ტაბაწყური  (14.2 კვ. კმ), რომლებიც  ჯავახეთის მთიან ტერიტორიაზე მდებარეობს. ასევე 

აღსანიშნავია პალიასტომის ტბა (18.2 კმ კმ) შავი ზღვის სანაპიროზე რიონის აუზში. სხვა დიდი 

ტბებია: კარწახის ტბა (26.3 კვ. კმ), ხანჩალის ტბა (3.3 კვ. კმ) და ჯანდარის ტბა (10.6 კვ. კმ). 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები მოიცავს ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 630 კმ2-ს და 

საქართველოში არსებული 730 მყინვარი 30 მლრდ. კუბური მეტრ ყინულს აგროვებს. 
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ზედაპირული  რესურსების გარდა, საქართველო მდიდარია თავისი მიწისქვეშა წყლებით, 

რომელიც ბუნებრივად ამოდის ზედაპირზე 18000 მილიონ მ3 მოცულობით წელიწადში. ამ 

მაჩვენებელში არ შედის 1000-ზე მეტი მინერალური და 250-მდე თერმული წყარო.   

საქართველო წყლის უხვი რესურსით გამოირჩევა. 63 მლრდ. მ3 / წელიწადში მთლიან 

რესურსებს შორის (გრძელვადიანი საშუალო) მხოლოდ 1.6 მლრდ. მ3 / წელიწადში ან 

დაახლოებით 2% არის აბსტრაქტული. აბსტრაქტული წყლის დაახლოებით ორი მესამედი 

გამოიყენება სარწყავად სოფლის მეურნეობისთვის, ხოლო დარჩენილი ერთი მესამედი 

მუნიციპალური და სამრეწველო სარგებლობისთვის24.  

 

სანიტარული პირობები 

დღეისათვის, საქართველოს ყველა 85 ქალაქსა და რაიონს  აქვს წყალმომარაგების 

ცენტრალური სისტემა. საერთო ჯამში,  წყლის ძირითადი მიღება 156 ადგილზე ხდება. 

სასმელი წყალი ძირითადად გამოყვანილია გრუნტის წყაროებიდან. მიწისქვეშა სასმელი  

წყაროების მთლიანი მოცულობაა 3,1 მლნ. მ3 დღეში. საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

ობიექტები და წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების სხვა ძირითადი აქტივები, 

ძირითადად, მუნიციპალური საკუთრებაა. ურთიერთობები მუნიციპალიტეტებსა და 

წყალმომარაგების ობიექტებს შორის ემყარება ხელშეკრულებებს, რომლებსაც მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის გამოსაყენებლად  ეკონომიკური კონტროლის უფლებების საფუძველზე. 

ჩამდინარე წყლების სისტემები მოქმედებს 41 ქალაქსა და რაიონში, აქედან 30 – ს აქვს 

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები, რომელთა საპროექტო სიმძლავრეა 1.6 მლნ. მ³ 

დღეში (გარდაბნის რაიონში რეგიონული გამწმენდი ნაგებობების ჩათვლით, 1.0 მლნ. მ³ 

დღეში, რომელიც ემსახურება თბილისსა და რუსთავს). 

წყალსადენების და წყალმომარაგების ქსელების მთლიანი სიგრძეა 9,500 კმ, ხოლო ჩამდინარე 

წყლების და კანალიზაციის ქსელის სიგრძე კი 4000 კმ. 

ზოგადად, უმეტესად წყალმომარაგების ობიექტების  სანიტარული და ტექნიკური 

მდგომარეობა არაადეკვატურია, რაც დასტურდება მასობრივი წყლით გავრცელებადი  

ინფექციების რეგულარული გამოვლინებით (იხ. დანართი 3). დღეს წყლის შემგროვებელ ბევრ  

სისტემას არ აქვს დაცული სანიტარული ზონები. წყალმომარაგების ობიექტების 60% -ს და 

ჩამდინარე წყლების და წყალარინების ქსელების 50%-ს გასული აქვს საექსპლუატაციო ვადა.   

                                                           
24 ეროვნული ანგარიში საქართველოს გარემოს მდგომარეობის შესახებ: 
http://eiec.gov.ge/getattachment/NavMenu/Documents/National-Reports/2007-2009-National-Report-of-the-
State-of-the-Environment-of-Georgia.pdf.aspx 

http://eiec.gov.ge/getattachment/NavMenu/Documents/National-Reports/2007-2009-National-Report-of-the-State-of-the-Environment-of-Georgia.pdf.aspx
http://eiec.gov.ge/getattachment/NavMenu/Documents/National-Reports/2007-2009-National-Report-of-the-State-of-the-Environment-of-Georgia.pdf.aspx
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დიდი ხნის განმავლობაში ტექნიკური მომსახურების და სარემონტო სამუშაოები არ 

განხორციელებულა წყალმომარაგების სისტემის უმეტეს ნაწილზე. ამას შედეგად მოჰყვა  

ხშირი ავარიები წყლისა და ჩამდინარე წყლების სისტემებში, რამაც გამოიწვია სასმელი წყლის 

დანაკარგები და წყალმიმღების და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება.  წყლის საშუალო 

დანაკარგები საქართველოში მოწოდებული მოცულობის 30-50% -ს აღწევს25.  

საქართველოს დასახლებული პუნქტების უმრავლესობა წყალს წყვეტილად იღებს. არ 

არსებობს წარმოებული და მოხმარებული წყლის ზუსტი აღრიცხვა. მდგომარეობას აუარესებს  

წყლის ლაბორატორიული კონტროლის არარსებობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომარაგებული 

წყალი ხშირად არ შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტებს ან სანიტარულ და 

ეპიდემიოლოგიურ მოთხოვნებს. 

უფრო შემაშფოთებელი პრობლემები არსებობს საყოფაცხოვრებო კანალიზაციისა და 

სამრეწველო ჩამდინარე წყლების შეგროვებასა და დამუშავებაში, რაც იმაში მდგომარეობს, 

რომ ენერგეტიკულმა კრიზისმა შეაფერხა ტექნოლოგიური პროცესები სამკურნალო 

ობიექტებში. ამას შედეგად მოჰყვა მიკროორგანიზმების დაკარგვა, რომლებიც გამოიყენებოდა  

ბიოლოგიურ დამუშავებაში, და მილები გაიჭედა. ამგვარად, ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 

ნაგებობების უმეტესობა გამორთულია და ჩამდინარე წყლები დამუშავების გარეშე ხვდება  

ღია წყლის ობიექტებში, რაც საბოლოოდ იწვევს მდინარეების აუზების დაბინძურებას შავი და 

კასპიის ზღვის სანაპიროებზე. წყლის რესურსების ასეთი დაბინძურება საქართველოში 

ნაწლავური და ინფექციური დაავადებების ძირითადი მიზეზია26. 

 

ნარჩენების მართვა   

საქართველოში ყოველწლიურად 900,000 ტონა მუნიციპალური ნარჩენი წარმოიქმნება და მისი 

75% -ზე მეტი სავარაუდოდ ნაგავსაყრელზე ხვდება. ნარჩენების ნაგავსაყრელზე  განთავსება  

ნარჩენების მართვის ყველაზე ნაკლებად სასურველი მეთოდია და კიდევ უფრო ნაკლებად 

სასურველია, თუ ნაგავსაყრელის მართვა და ტექნიკური მომსახურება არასათანადოდ 

წარმოებს.  ნარჩენების მართვის დარგი მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე დგას 

საქართველოში, მაგრამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ვითარება უკეთესობისკენ იცვლება. 

                                                           
25  https://www.avkvalves.com/en/cases/sustainability-cases-placeholder/efficient-water-supply-management-in-
georgia 
26  დაფინანსების სტრატეგია ურბანული წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორისთვის 

საქართველოში: https://www.oecd.org/countries/georgia/36472918.pdf 

https://www.avkvalves.com/en/cases/sustainability-cases-placeholder/efficient-water-supply-management-in-georgia
https://www.avkvalves.com/en/cases/sustainability-cases-placeholder/efficient-water-supply-management-in-georgia
https://www.oecd.org/countries/georgia/36472918.pdf
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ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 27  ასოცირების ხელშეკრულებამ დააჩქარა პროცესი 

2016 წლიდან. ამ ხელშეკრულების თანახმად, საქართველომ აიღო რეფორმების 

განხორციელების და კანონმდებლობის  ევროკავშირის რიგ დირექტივებთან ჰარმონიზაციის 

უზრუნველყოფის ვალდებულება, მათ შორის გარემოს დაცვის  და მდგრადი განვითარების 

სფეროში, კერძოდ, შემდეგი მიმართულებებით: ნარჩენების მართვა, გარემოს დაბინძურება და 

ქიმიური ნივთიერებების მართვა. 

საქართველოს მთავრობის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შესაბამისად, ნარჩენების მართვის 

რეგულირება 2016 წლიდან მკვეთრად გაუმჯობესდა: სამთავრობო უწყებებმა სწრაფად 

შეიმუშავეს აუცილებელი კანონები, დარგობრივი პოლიტიკის დოკუმენტები, სტრატეგიები, 

ტექნიკური რეგლამენტები, ბრძანებები და დადგენილებები, რათა მოხდეს განსხვავებების 

აღმოფხვრა ადგილობრივ რეგულაციებსა და ევროკავშირის ნარჩენების ჩარჩო დირექტივას 

შორის. 28  დღესდღეობით, საქართველო როგორღაც აკმაყოფილებს ევროკავშირის 

სტანდარტებს ნარჩენების მართვის რეგულაციების თვალსაზრისით, მაგრამ სათანადო 

შესაძლებლობების, ინფრასტრუქტურის და სააღსრულებო მექანიზმების არარსებობის 

პირობებში, ამ სექტორში მრავალი პრობლემაა გადასაწყვეტი. 

ნარჩენების შეგროვება: უმეტესწილად ნარჩენების შეგროვების და ქუჩების დასუფთავების 

სერვისს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უზრუნველყოფს ადგილობრივი ხელისუფლება, 

რომელსაც არ გააჩნია აუცილებელი აქტივები და შესაძლებლობები ამ მომსახურების 

სათანადოდ შესასრულებლად. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ამ სერვისის გადაცემა 

შესასრულებლად მოხდება კერძო კომპანიებზე, სიტუაცია ისევ უცვლელი დარჩება ქვეყნის 

სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემასთან დაკავშირებული ფინანსური რესურსების 

არქონის და მოსახლეობის უუნარობის გამო გადაიხადოს ნარჩენების გატანის საფასური.  

ნარჩენების ლოგისტიკა და მიწოდება: ნარჩენების მართვის სისტემის ეს ნაწილი რატომღაც 

უკეთესადაა ორგანიზებული სხვა მონაკვეთებთან შედარებით, რადგან ნაგავსაყრელების 

დიდი რაოდენობა გაფანტულია მთელ ქვეყანაში. საქართველოში 34 29  ოფიციალური 

ნაგავსაყრელია და ნარჩენების გადაცემის 5 სადგური, რომებიც შექმნილია ყოფილი 

მუნიციპალური ნაგავსაყრელის ადგილზე (რომლებიც გარდაიქმნა გადამცემ სადგურებად) 

ნარჩენების განკარგვის და შეგროვების ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით. საყოფაცოვრებო 

ნარჩენი გროვდება და იწნეხება დიდ კონტეინიერებში შემდეგ კი რეგულარულად 

ტრანსპორტირდება უახლოეს, შედარებით დიდ ნაგავსაყრელზე.  

                                                           
27 ასოცირების ხელშეკრულება: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02) 
28 ევროკავშირის ჩარჩო დირექტივა ნარჩენების მართვის შესახებ 2008 /98 /EC : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098 
29 შპს საქართველოს მყარი არჩენების მართვის კომპანია: http://waste.gov.ge/ka/?page_id=1883&lang=en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
http://waste.gov.ge/ka/?page_id=1883&lang=en
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ნაგავსაყრელის ინფრასტრუქტურა: როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, საქართველოში 34 

ოფიციალური ნაგავსაყრელი არსებობს, რომელთაგან მხოლოდ 5-მა მოიპოვა გარემოზე 

ზემოქმედების ნებართვა. ზოგიერთი ნაგავსაყრელი შეიქმნა 1960-იან და 1980-იან წლებში, 

დამცავი ზომების გარეშე. ასეთი უკონტროლო ნაგავსაყრელები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის 

გარემოს და მოსახლეობას. რადგან არ არსებობს დამცავი მიწისქვეშა ფენები, ადგილზე 

ნარჩენების დასველების შედეგად გამოიყოფა წყალი რომელიც ჩაედინება მიწისქვეშა წყლებში 

და აბინძურებს მათ. ნაგავსაყრელზე საფარის არარსებობის პირობებში საფრთხის შემცველი 

ქიმიური ნივთიერებები უკონტროლო წვის შედეგად აბინძურებს ჰაერს და ნარჩენების 

ლპობის შედეგად გამოყოფილი აირები ასევე ატმოსფეროში ხვდება.   

ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსების ასეთი ცუდი პრაქტიკა საზიანოა ადამიანისთვის და 

გარემოსთვის. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ოფიციალური ნაგავსაყრელების გარდა არსებობს 

კიდევ ათი ნაგავსაყრელი, რომლებიც ქაოტურად იქმნება, რადგან მოსახლეობა ნაგავს ყრის 

შემთხვევით ადგილებზე. თუმცა საქართველო აპირებს ამ პრაქტიკის დასრულებას 

ნარჩენების უკეთესად მართვის ახალი გეგმის საშუალებით.  

მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია არის სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული საწარმო, 

რომელიც 2013 წლიდან მართავს 54 ნაგავსაყრელს მთელ საქართველოში (თბილისის და 

აჭარის გარდა). მან უკვე დახურა 21 ნაგავსაყრელი და განაგრძობს 30- ის შენარჩუნებას, 

რომელთაგან არცერთი, ექსპერტების აზრით, არ ფუნქციონირებს ევროპული სტანდარტით.30 

მოსალოდნელია, რომ დარჩენილი ნაგავსაყრელები დაიხურება 2023 წლისთვის. ამასობაში, 

ახალი რეგიონული დონის სანიტარული ნაგავსაყრელი ჩაანაცვლებს არსებულ 

ნაგავსაყრელებს, საქართველოს ნარჩენების მართვის 2016 – 2030 წწ სტრატეგიის შესაბამისად.31  

გამოყენება, შემცირება, გადამუშავება: ქვეყანაში სულ რამდენიმე ათეული გადამამუშავებელი 

კომპანიაა. ამასთან, მათ არ აქვთ წვდომა ყველა გადასამუშავებელ მასალასთან, რომლის 

პოტენციურად დამუშავებაც შესაძლებელია, რადგან ნარჩენები არ არის განცალკევებული. 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, 

საქართველოს მუნიციპალიტეტებს 2019 წლიდან უნდა დაეწყოთ გადასამუშავებელი 

განცალკევებული ნარჩენების შეგროვება, მაგრამ თარიღმა 2020 წლის ბოლოსთვის გადაიწია.  

ნარჩენების მართვის სახელმწიფო სტრატეგიის მიხედვით, ქვეყანამ 2020 წლისთვის უნდა 

გადაამუშაოს პლასტმასის 30% , 2025 წლისთვის 50%  და 2030 წლისთვის 80%. 

                                                           
30 ევროკავშირის დირექტივა ნაგავსაყრელის შესახებ 1999/31/EC: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999L0031 
31 საქართველოს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია 2016 - 2030 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3242506?publication=0 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31999L0031
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3242506?publication=0
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საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსი წარმოგიდგენთ მწარმოებლის გაფართოებული 

პასუხისმგებლობის კონცეფციას შემდეგი სახის სპეციფიკური ნაკადებისთვის: ნარჩენების 

შეფუთვა (პლასტმასი, ქაღალდი / მუყაო, ხე, მეტალი, მინა), ნარჩენების მართვის 

ელექტრონული ტექნიკა (WEEE), საბურავების ექსპლუატაციის ვადა (ELTs), სატრანსპორტო 

საშუალებების  ექსპლუატაციის ვადა (ELVs), გამოყენებული ზეთები, გამოყენებული 

ბატარეები და აკუმულატორი. იმედია ამ პოლიტიკის შემოღება ქვეყანაში დააჩქარებს 

ქვეყანაში ნარჩენების გადამუშავებას და შეზღუდავს  ნარჩენების რაოდენობას. 

ამჟამად, ნარჩენების მართვა, ძირითადად, ფინანსდება ცენტრალური მთავრობის მიერ. 

ეროვნული სტრატეგია მიზნად ისახავს 2030 წლისთვის ნარჩენების მართვის ინდუსტრიის 

სრული თვითკმარობის მიღწევას სისტემის შექმნით, რომლის საშუალებითაც მოსახლეობა და 

კერძო სექტორი სრულად დაფარავს ხარჯებს. 

სამედიცინო ნარჩენების მართვა. საქართველოს მთავრობის დადგენილება სამედიცინო 

ნარჩენების მართვის შესახებ (N 294, 3017) და საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსი  

ქმნიან ძირითად სამართლებრივ საფუძველს ქვეყანაში ამ კონკრეტული ტიპის ნარჩენების 

მართვისთვის. საქართველოს კოდექსით ნარჩენების მართვის შესახებ  გათვალისწინებულია, 

რომ ჯანდაცვის ობიექტებმა უნდა შეიმუშაონ ნარჩენების მართვის ყოვლისმომცველი 5 

წლიანი კორპორაციული გეგმები, რომლებიც მიზნად ისახავს  ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესებას. პროცედურების შესაბამისად ეს გეგმები განიხილება და მიიღება გარემოს 

დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების 

მართვის დეპარტამენტის მიერ და ანგარიშგება უნდა განხორციელდეს ყოველწლიურად. 

სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 

დეპარტამენტს ევალება კონკრეტული ჯანდაცვის დაწესებულებების შემოწმება    ნარჩენების 

მართვის არსებული პრაქტიკის გეგმასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.  შემოწმების 

შესაძლებლობების ნაკლებობა და აუცილებელი ინფრასტრუქტურის არარსებობა სამედიცინო 

ნარჩენების მართვისთვის მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემაა ქვეყანაში.   

ნარჩენების მიღების კრიტერიუმების შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის № 421 

დადგენილებით, ტექნიკური რეგლამენტი ნაგავსაყრელების მშენებლობის, ოპერირების დ, 

დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ, საფრთხის შემცველი სამედიცინო ნარჩენების 

განთავსება აკრძალულია ნაგავსაყრელებზე და საჭიროა მათი დამუშავება (კრემაცია ან 

ავტოკლავირება).  საქართველოში არსებულ რამდენიმე სამედიცინო დაწესებულებას აქვს 

ნაგავსაწვავი ან ავტოკლავი, მაგრამ მათ უმეტესობას ნარჩენების შეგროვების, 

ტრანსპორტირების და დამუშავების სერვისს კერძო კომპანიები უწევენ. საქართველოში 

წარმოდგენილი კერძო საკუთრებაში არსებული სამედიცინო ნარჩენების რამდენიმე 

ნაგავსაწვავი არ იქნება საკმარისი ქვეყანაში წარმოქმნილი სამედიცინო ნარჩენების 

მოცულობისთვის, რადგან მათი ტექნიკური შესაძლებლობები შეზღუდულია. ჯერჯერობით, 
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კრემაციის პრაქტიკა, რომელსაც ისინი იყენებენ საეჭვოა და არ აკმაყოფილებს კარგ პრაქტიკას 

და ევროკავშირის სტანდარტებს32 

5.2. სოციალურ - ეკონომიკური მახასიათებლები 

მოსახლეობა. ბოლო 25 წლის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობა მნიშვნელოვნად 

შემცირდა ინტენსიური გარე მიგრაციის გამო. ამჟამინდელი მოსახლეობა დაახლოებით 3.7 

მილიონია (52% ქალი და 48% მამაკაცი). მოსახლეობის 41 პროცენტი სოფლად ცხოვრობს, 59 

პროცენტი კი ქალაქად. მთლიანი მოსახლეობის 32 პროცენტი კონცენტრირებულია 

დედაქალაქ თბილისში33.  

პროექტმა შესაძლოა არაპროპორციული ზეგავლენა იქონიოს, სოციალურად დაუცველ და 

მოწყვლად ჯგუფებზე  მოწყვლადობა შეიძლება განპირობებული იყოს პირის სქესის, ასაკის, 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ინვალიდობის, ეთნიკური / ენობრივი ფონის, ეკონომიკური 

დეფიციტის და ფინანსური დაუცველობის ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, 

მაგალითად, მარტოხელა მშობლები, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა მეურვეები და ა.შ. 

ამ პროექტის ფარგლებში, ქვემოთ ჩამოთვლილი პირები (მაგრამ არა მხოლოდ) შედიან 

მოსახლეობის მოწყვლად ან დაუცველ ჯგუფებში:  

 

• ხანდაზმული პირები;  

• ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები და ჯანმრთელობის უკვე არსებული 

პრობლემების მქონე პირები; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები;  

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განკუთვნილ სახელმწიფო 

დაწესებულებებში/ პანსიონებში, ბავშვთა სახლებისა და ხანდაზმულ პირთა სახლებში 

მცხოვრები და დასაქმებული პირები;  

• იძულებით გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები  

• ორსული ქალები  

• ქალები, გოგონები და ოჯახები, სადაც ოჯახის მარჩენალი ქალია;  

• ბავშვები;  

• დღიური ხელფასით მომუშავე და არაფორმალურ, დროებით ან სეზონურ სამუშაოებზე 

დასაქმებული პირები;  

• სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები პირები;  

• უმუშევარი პირები;  

                                                           
32  ევროკავშირის დირექტივა 2000 /76/ EC ეხება ნარჩენების კრემაციას: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0076 
33  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მონაცემები 2020 წელს მოსახლეობის შესახებ 

ხელმისაწვდომია ბმულზე:  https://www.geostat.ge/en/modules/categories/41/population (გამოქვეყნდა 2020 წლის 19 

მაისს) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0076
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0076
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/41/population
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• შორეულ, მაღალმთიან და მიუწვდომელ ადგილებში მცხოვრები თემები; 

• ეთნიკური უმცირესობები (განსაკუთრებით ისინი, ვინც არ ფლობს ქვეყნის 

სახელმწიფო ენას).  

 

ეკონომიკა და დასაქმება. ბოლო ათი წლის განმავლობაში საქართველოს მთლიანი შიდა 

პროდუქტის ზრდა  წელიწადში საშუალოდ 4.8 პროცენტს შეადგენდა. საქართველომ მიიღო 

მიზნობრივი სოციალური ტრანსფერების სისტემა, რამაც განაპირობა სიღარიბის მაჩვენებლის 

თითქმის შეჩერება 37.4 პროცენტიდან (2007 წელს) 20.1 პროცენტამდე (2018 წელს) და 

ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.34 უმსხვილესი ეკონომიკური სექტორებია მრეწველობა 

(18.3 პროცენტი) და მშენებლობა (12.6 პროცენტი). სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის მხოლოდ 

6.3 პროცენტს შეადგენს, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მშრომელთა 38.1 პროცენტი  ამ სექტორშია 

დასაქმებული. ამასთან, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებას ძირითადად ნატურალური 

მეურნეობის სახე აქვს. 35 ქვეყანაში მთლიანი მუშახელი დაახლოებით 1,7 მილიონია, აქედან 

50.3 პროცენტი არის დაქირავებული, ხოლო 49,7% თვითდასაქმებულია. უმუშევრობის დონე 

11.6 პროცენტია, მაგრამ მნიშვნელოვანი განსხვავებაა ურბანულ უმუშევრობის დონესა (17.4 

პროცენტი) და სოფლად უმუშევრობის დონეს შორის (5.5 პროცენტი), რაც გამოწვეულია 

ნატურალურ მეურნეობაში დასაქმებით. საქსტატის მონაცემებით, 2018 წელს, ქალთა წილი 

დასაქმებულთა საერთო რიცხვში 47% იყო, ხოლო მამაკაცთა წილი 53%. 2019 წელს 

დასაქმებული ქალების რაოდენობა შემცირდა 0.3% -ით, ხოლო მამაკაცების - 0,1% -ით.  

სოციალური დაცვა. საქართველოს აქვს სოციალური დაცვის ყოვლისმომცველი სისტემა, 

რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა გასული ათწლეულის განმავლობაში უღარიბესი 

მოსახლეობის დაცვაში. სოციალური დაცვა მოიცავს უნივერსალურ სოციალურ პენსიას 65 

წელზე უფროსი ასაკის პირთათვის, მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას (2015 წელს 

შემოღებული ბავშვის შეღავათის ჩათვლით), შეღავათებსა და სერვისებს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის, სოციალურ რეაბილიტაციას 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, შეღავათებსა და  სერვისებს ომის 

ვეტერანებისთვის, სარგებელსა და სერვისებს დაუცველი ბავშვებისთვის  და ადგილობრივ 

დონეზე ადმინისტრირებულ უამრავ სოციალურ სარგებელს (საგადასახადო შეღავათები 

ჯანდაცვის სექტორში, საგადასახადო შეღავათები განათლების სექტორში, საბინაო 

შეღავათები, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სუბსიდიები). 2019 წლის ახალმა საპენსიო 

კანონმა შეავსო  უნივერსალური პენსიის სისტემა (ყოველთვიური საშუალო შემოსავლის 

                                                           
34  მსოფლიო ბანკი. მიმოხილვა საქართველოს შესახებ. ხელმისაწვდომია ბმულზე:  

https://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview (გამოქვეყნდა 2020 წლის 19 მაისს) 

 
35  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მონაცემები 2020 წლის ეროვნული ანგარიშების შესახებ, 

ხელმისაწვდომია ბმულზე:  https://www.geostat.ge/en/modules/categories/22/national-accounts (გამოქვეყნდა 2020 

წლის 19 მაისს) 

 

https://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/22/national-accounts
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დაახლოებით 18 პროცენტიანი  სარგებლით) შენატანებზე დამყარებული სისტემით. რეგიონის 

სხვა ქვეყნებთან შედარებით და გლობალურად, საქართველო გამოირჩევა სოციალურ 

დახმარებაზე გამოყოფილი საკმაოდ მაღალი ხარჯებით   (მშპ -ის დაახლოებით 6%), რაც 

უმეტესად ხანდაზმულობის   სოციალურ პენსიაზე (რომელიც არ არის დამყარებული 

შენატანებზე) და მიზნობრივ სოციალურ დახმარებაზე მოდის.  

მიზნობრივი სოციალური დახმარება (TSA) არის  სოციალური დახმარების პროგრამის 

ფლაგმანი, რომელიც მიმართულია უკიდურესად ღარიბი ოჯახების დახმარებისკენ. ის 

ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროგრამად აღმოსავლეთ ევროპასა და 

ცენტრალურ აზიაში ღარიბი მოსახლეობის დაფარვის, მიზნობრივი სიზუსტის და 

სიღარიბეზე გავლენის თვალსაზრისით. პროგრამა 2005 წელს შეიქმნა და უზრუნველყოფს 

ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ღარიბი ოჯახებისთვის, რომლებიც შერჩეული არიან 

საჭიროების შეფასების ირიბი მეთოდით (PMT). ხანდაზმულობის პენსიის  შემდეგ, TSA არის 

საქართველოს უმსხვილესი სოციალური დაცვის პროგრამა, როგორც ხარჯვის, ისე დაფარვის 

თვალსაზრისით. 2020 წლის მარტის მდგომარეობით, TSA– მა მოიცვა საქართველოს 

მოსახლეობის 11 პროცენტი, და დამატებით 2%, ბავშვისთვის განკუთვნილი დახმარებით. 

2018 წელს TSA -მ და ბავშვთა დახმარების სქემამ ერთობლივად დაფარა შინამეურნეობების 40 

პროცენტი უღარიბეს კვინტილში 44 (HIES 2018). წარსულში შეფასდა, რომ TSA– ს საშუალებით 

უკიდურესი სიღარიბისგან გათავისუფლდა მოსახლეობის 6 პროცენტი, ხოლო სიღარიბის 

მაჩვენებელი 9.7 – დან 3.9 პროცენტამდე შემცირდა. ბოლოდროინდელი ანალიზი მიუთითებს, 

რომ TSA- ს სარგებელის პაკეტი არ ქმნის სტიმულს მუშაობის დასაწყებად. 

2020 წლის აპრილში, ქვეყანაში 475, 000 პირმა დააკმაყოფილა მოთხოვნები მიზნობრივი 

სოციალური დახმარების (TSA) მისაღებად. ეს მთლიანი მოსახლეობის  12,7% -ია. ქვეყანაში 

არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოფიციალურად რეგისტრირებული დაახლოებით 

35,000 ადამიანი და ასაკობრივი პენსიის 770, 000 მიმღები.  

ჯანმრთელობის დაცვა.  მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციის მიხედვით საქართველო არის 

საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყანა. გასული ათწლეულის განმავლობაში 

საქართველომ მიაღწია მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზრდას საშუალო წლიური  4.5%-იანი 

მაჩვენებლით და სიღარიბის დონის ვარდნით 36.9% -დან (2006 წელს) 20.1% -მდე (2018 წელს). 

2019 წელს საქართველოს მოსახლეობა შეფასდა 3.72 მილიონით. არაგადამდები დაავადებები 

ქვეყნის მთავარ გამოწვევად რჩება და მათზე მოდის  სიკვდილიანობის შემთხვევების 93% 

(გულ-სისხლძარღვთა სისტემის და სიმსივნური დაავადებები). მოწევა, ალკოჰოლის 

მოხმარება და სიმსუქნე კვლავ აღმავალი ტენდენციით ხასიათდება. ქვეყანა კარგავს მთლიანი 

შიდა პროდუქტის (მშპ) 2,4%-ს თამბაქოთი გამოწვეული სიკვდილის, ინვალიდობის, 

პროდუქტიულობის დაკარგვის და სხვა ტვირთის გამო. არაგადამდები დაავადებების 

პროფილაქტიკა და კონტროლი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ობიექტებში არაოპტიმალურია. 
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COVID-19- ის პანდემიის ფონზე საქართველო უკვე დადგა მრავალი გამოწვევის წინაშე ასევე 

გადამდები დაავადებების მიმართულებით, მაგალითად ტუბერკულოზის მკურნალობის 

მოთხოვნების არასაკმარისი დაცვით, რისთვისაც საჭიროა მდგრადი კავშირი არასახელმწიფო 

მონაწილეებს - კერძო კლინიკებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სხვა სამოქალაქო 

საზოგადოებას შორის. ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის ეპიდემია მეტწილად 

კონცენტრირებულია მაღალი რისკის ჯგუფებში, გამოვლენის დაბალი სიხშირით და გვიანი 

დიაგნოზის მნიშვნელოვანი პრობლემით. C ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამის წარმატებას 

ინტეგრირებული მიდგომა განაპირობებს (აივ და ტუბერკულოზთან ბრძოლა) და პროგრამა 

მთელ ქვეყანას ფარავს. 2018-2019 წლებში საქართველო წითელას ეპიდემიის წინაშე აღმოჩნდა 

და რეგიონის იმ 3 ქვეყანას შორის იყო სადაც მოსახლეობის ერთ მილიონზე დაავადების 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა.  და საქართველო იმ 10 ქვეყანას შორისაა, 

რომლებიც ჯერ კიდევ ენდემურია წითელას მიმართ. ანტიმიკრობული რეზისტენტობა (AMR) 

კვლავ წუხილის საგანია, ახლახან მიღებული AMR ეროვნული სტრატეგიის მიუხედავად, 

AMR არაოპტიმალური დაკვირვება და მკურნალობასთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილებებისთვის სადიაგნოსტიკო მხარდაჭერის ნაკლებად გამოყენება პრობლემად 

რჩება.  

საყოველთაო ჯანდაცვის  პროგრამა (UHC) 2013 წლის 28 თებერვალს ამოქმედდა. მან მოიცვა 

საქართველოს რეზიდენტი მოსახლეობის 90% -ზე მეტი, რომელსაც შეუძლია სახელმწიფოს 

მიერ დაფინანსებული მკაცრად განსაზღვრული პაკეტით ხარისხიან სამედიცინო 

მომსახურებაზე წვდომის გაზრდა. მიუხედავად ამისა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები 

რჩება შედარებით დაბალ დონეზე (მშპ -ის 2.9 პროცენტი) და მოსახლეობის მიერ გაწეული 

ხარჯები როგორც ჯანდაცვის მთლიანი ხარჯების წილი კვლავ ძალიან მაღალია  (54% 2018 

წელს). 2017 წლის ივლისში, შეღავათების პაკეტი გაფართოვდა დაუცველი ოჯახებისთვის, 

პენსიონერებისათვის, ვეტერანებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის 

და მოიცავს აუცილებელ მედიკამენტებსაც. 

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ”მდგრადი განვითარების მიზნები” (SDGs), რომელშიც შედის 

ყველა 17 SDG და გაერომ მთავრობასთან ხელი მოაწერა გაეროს პარტნიორობას მდგრადი 

განვითარებისთვის 2016 - 2020 წლებში, 5 ფოკუსური მიმართულებებით: 1. დემოკრატიული 

მმართველობა; 2. სამუშაო ადგილები, საარსებო პირობები და სოციალური დაცვა; 3. 

განათლება; 4. ჯანდაცვა; 5. ადამიანის უსაფრთხოება და საზოგადოების გამძლეობა. 2019 

წლის აპრილში ჩატარდა ძირითადი საკითხების, დაჩქარებისა და პოლიტიკის მხარდაჭერის 

(MAPS) მისია და შეხვედრა. ჯანდაცვასთან დაკავშირებული SDG– ების დოკუმენტური 

შეფასება აისახა ანგარიშში  ჯანდაცვისა და მდგრადი განვითარების შესახებ. 

აღსანიშნავია, რომ ”ხედვა საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის განვითარების შესახებ 2030 

წლისთვის” შემუშავებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ ევროკავშირის მხარდაჭერილი 

ინიციატივით, ქვეყნის ჯანდაცვის სექტორის განვითარების შესახებ გრძელვადიანი ხედვის 
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შესამუშავებლად. პროექტის სახელწოდებაა "საქართველოში საპარლამენტო დემოკრატიის 

სისტემის გაძლიერება" (2017) 

(http://www.parociation.ge/ge/ajax/downloadFile/81366/Health_Strategy_Eng).  

COVID-19-ით გამოწვეული ზემოქმედების შესამსუბუქებლად, საქართველოს მთავრობამ 

ადრეული  ნაბიჯები გადადგა. საქართველოს მთავრობამ დაიწყო ეფექტური 

მრავალდარგობრივი საპასუხო ღონისძიებების განხორციელება COVID-19– ის ადრეულ 

ეტაპზე. 2020 წლის იანვარში მთავრობამ მიიღო განკარგულება # 164, „საქართველოში ახალი 

კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი 

კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ (შესწორებულ იქნა 2020 წლის 1 აპრილს მთავრობის # 625 

განკარგულებით) და შექმნა ეროვნული მრავალდარგობრივი კომიტეტი. საქართველოს 

მთავრობის მიერ დამტკიცებული ოპერატიული რეაგირების გეგმის თანახმად, თითოეულ 

დარგობრივ სამინისტროს და სახელმწიფო უწყებას აქვს  მკაფიოდ განსაზღვრული როლები 

და პასუხისმგებლობები COVID-19-ის მიმართ საპასუხო ღონისძიებების ყველა ეტაპზე. 

საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა 2020 წლის 21 მარტს, მას შემდეგ რაც  COVID-19– ის 

პირველი შემთხვევები დადასტურდა 2020 წლის 26 თებერვალს. 

2020 წლის 31 იანვარს საქართველომ მიიღო COVID-19– ის შემთხვევების განსაზღვრება და 

გააძლიერა ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 2020 წლის 2 

მარტს, მთავრობის სარეზერვო ფონდმა 1 მილიონი ლარი (358,358 აშშ დოლარის 

ეკვივალენტი) გამოყო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის (MoILHSA)  

ახალი კორონავირუსის მიმართ საპასუხო ღონისძიებების  განსახორციელებლად. მთავრობამ 

ასევე გააფართოვა თავისი საკომუნიკაციო ძალისხმევა ერთიანი ცხელი ხაზის და 

საინფორმაციო პლატფორმის შექმნით (StopCov.ge არის ვებ – გვერდი, რომელიც ხუთ ენაზეა 

ხელმისაწვდომი, ყველა საჭირო სამთავრობო ბმულით და მათთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის საშუალებით). გარდა ამისა, 2020 წლის 16 აპრილს, საქართველოს მთავრობამ 

დაიწყო  STOP COVID კონტაქტის მიკვლევის პროგრამა, რომელიც გამოყენებულია იაპონიაში, 

სამხრეთ კორეასა და სინგაპურში. ბევრი ავტორიტეტული საერთაშორისო მედიაწყარო (მაგ. 

The Washington Times და ა.შ.) აშუქებს საქართველოს მიერ გატარებულ ღონისძიებებს, 

როგორც წარმატებულ ბრძოლას COVID-19– ის წინააღმდეგ.  

24 აპრილს, მთავრობამ წარმოადგინა თავისი ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა. ექვსი 

ეტაპისგან შემდგარი გეგმა მიზნად ისახავს სამეწარმეო საქმიანობის ნელ – ნელა განახლებას 

და ეკონომიკის ეტაპობრივ გახსნას ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე აქტიური დაკვირვებით 

როგორც ქვეყანაში, ისე გლობალური მასშტაბით.   საქართველოში ეპიდემიოლოგიური 

ვითარების სტაბილურობის მიუხედავად, მაინც აუცილებელია ქვეყანამ გააგრძელოს 

ლაბორატორიული ქსელის გაფართოება ქვეყნის რეგიონებში და დანერგოს სკრინინგის 

http://www.parociation.ge/ge/ajax/downloadFile/81366/Health_Strategy_Eng
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სპეციფიკური  ინიციატივები ცხელ წერტილებში და რისკ-ჯგუფებს შორის, ტურისტული 

აქტივობის და სატრანსპორტო ცენტრების პოსტკრიზისული  გახსნის პირობებში. 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი არის 

MoILHSA– ს მთავარი უწყება, რომელიც შემდგომში წარმართავს ტესტებისა და ნიმუშების 

შეგროვების იერარქიის ეროვნულ ალგორითმს და ნიმუშების გადატანას ტესტირების 

ობიექტების სპეციალიზებულ ქსელში. ჯანდაცვის სექტორის კომპლექსური გეგმა, რომელიც 

საშუალებას მისცემს სისტემას დაძლიოს COVID -19-ს შესაძლო მეორე ტალღა, ასევე 

გააძლიერებს სისტემას ისე, რომ ის გაუმკლავდეს სხვა ჰიპოთეტურ საფრთხეებს თავისი 

განვითარების პროცესში.  

გენდერული ძალადობა (GBV). მსოფლიო ბანკის ბოლოდროინდელი კვლევის თანახმად 36 

(2017), გამოკითხულ ქალთა 27% –მა განაცხადა, რომ განიცდის გენდერულ ძალადობას, მათ 

შორის, 16.3% მოექცა სექსუალური ძალადობის მინიმუმ ერთი ტიპის ზემოქმედების ქვეშ 

(სექსუალური შევიწროება, სექსუალური ძალადობა ან ორივე), ხოლო ქალების 8% –მა 

განაცხადა, რომ განიცდიდა ფიზიკურ ძალადობას. უფრო მეტიც, ქალების თითქმის 5% -მა 

აღნიშნა, რომ იძულებული იყო მეუღლისთვის მიეცა საკუთარი შემოსავალი მთლიანად ან 

ნაწილობრივ საკუთარი ნების წინააღმდეგ ან  უარი ეთქვა სამსახურზე რადგან პარტნიორი 

ამას მოითხოვდა მისგან . შედარებით უფრო ცუდი საცხოვრებელი პირობების მქონე ქალებმა 

აღნიშნეს, რომ უფრო მეტად იდგნენ სექსუალური შევიწროვებისა და სექსუალური 

ძალადობის რისკის წინაშე. სამუშაო ადგილზე ნებისმიერი სექსუალური შევიწროება 

კლასიფიცირდება როგორც დისკრიმინაციის ფორმა - "არასასურველი სექსუალური ქცევა, 

რომელიც მიზნად ისახავსურილიისზე რადგან პარტნიორი ამას მოითხოვდა მისგანზისული 

ერატიული რეაგირების გეგმის ლიაო მხარდაჭერის ნაკლებად გ“. სახალხო დამცველს 

(ვალდებულია შეისწავლოს სექსუალური შევიწროების სავარაუდო შემთხვევები, მოითხოვოს 

ახსნა-განმარტებები დამსაქმებლების მხრიდან, გამოსცეს რეკომენდაციები და, თუ 

გადაწყვეტს, რომ რეკომენდაციები არ შესრულებულა, საქმეს სასამართლოში წარადგინოს) და 

დამსაქმებელს (უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილის თავისუფლებას სექსუალური 

ძალადობისგან, სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულებას) აკისრიათ 

მონიტორინგისა და კონტროლის პასუხისმგებლობა. 

6. პოტენციური გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები და მათი შერბილება 

6.1. რისკებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების მიმოხილვა 

გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოს 

COVID-19-ის წინააღმდე სწრაფი რეაგირების პროექტთან, მიჩნეულ იქნა როგორც „არსებითი“ 

პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული ფიზიკური სამუშაოები შემოიფარგლება მცირე 

                                                           
36 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29108  

 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29108


Georgia Emergency COVID-19 Response Project                                                                                                                                                     

Environmental and Social Management Framework                                                                                                 პროექტი, 29 ივლისი, 2020  

52 
 

მასშტაბის სამუშაოებით, როგორებიცაა არსებული შენობების რეაბილიტაცია, განახლება, 

გარემონტება და გადაიარაღება. არ იქნება დაფინანსებული ახალი ობიექტების მშენებლობა ან 

არსებულის გაფართოება. ამ სამუშაოებიდან არ არის მოსალოდნელი საგძნობი უარყოფითი 

ზეგავლენა გარემოზე; ამასთან, მუშაკთა პროფესიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება  დიდ 

ყურადღებას მოითხოვს. პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით 

უფრო მეტი რისკების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ პროექტის ბენეფიციარი ობიექტების 

სამედიცინო და ლაბორატორიული პერსონალი, რომლებიც  COVID შემთხვევებზე მუშაობენ, 

ასევე, დამხმარე პერსონალი და კომუნალური მომსახურების მიმწოდებლები, რომლებიც 

მონაწილეობენ სამედიცინო ნარჩენების შეგროვებაში, ტრანსპორტირებაში და განკარგვაში. 

საქართველოს ნარჩენების მართვის ინფრასტრუქტურის ზოგადი ნაკლოვანებები ყურადღებას 

საჭიროებს, განსაკუთრებით დედაქალაქ თბილისის ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ. 

სირთულეები შეიძლება წარმოიშვას მოწყვლადი ჯგუფებისთვის დროებითი სოციალური 

დახმარების გაწევაში, COVID-19–ის პანდემიის დროს ადამიანების გადაადგილების 

შეზღუდვის და საჯარო უწყებების შემცირებული შესაძლებლობების გამო, და ეს არის 

კვალიფიციური ბენეფიციარების, განსაკუთრებით არაოფიციალურად მომუშავე პირების, 

დროებითი სოციალური დახმარების სქემიდან განდევნის რისკი. 

MoILHSA-მ პროექტის ყოველდღიური ადმინისტრირების, მათ შორის პროექტთან 

დაკავშირებული რისკების მართვის მიზნით, ჩამოაყალიბა პროექტის განმახორციელებელი 

ერთეული (PIU), რომელიც შედგება სახელმწიფო მოხელეებისა და გარე კონსულტანტებისგან, 

. ESS 1, ESS 2, ESS 3, ESS 4 და ESS 10 სტანდარტები პროექტისთვის რელევანტურია და მათი 

შესრულება მოხდება გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების თავიდან აცილების, 

მინიმუმამდე დაყვანის ან შერბილების მიზნით. ამ ESS- ების მოთხოვნათა შესაბამისად, 

MoIHLSA-მ მოამზადა წინამდებარე გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის 

ინსტრუმენტები: 

ESS 1 - გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკებისა და ზემოქმედებების შეფასება და მართვა. 

პროექტს ექნება დადებითი, გარემოსაცვიტი და სოციალური ზეგავლენა, რადგან მან უნდა 

გააუმჯობესოს COVID-19 -ზე მეთვალყურეობა, მონიტორინგი და უზრუნველყოს მისი 

შეკავება, ასევე უზრუნველყოს უფრო მეტად მოწყვლადი  ოჯახების მიზნობრივი დახმარება. 

თუმცა, არსებობს მნიშვნელოვანი რისკები პროექტის ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე. ამ რისკების 

მართვის მიზნით, MoILHSA – მ მოამზადა შემდეგი გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის 

ინსტრუმენტები: 

  ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო,  მოიცავს ნიმუშებს 

ადგილ-ისპეციფიკური ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის 

გეგემების (ESMP)(დანართი III) და ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის  

გეგმების (ICWMP)შესამუშავებლად (დანართი IV) ისე, რომ კლინიკებმა, 

ლაბორატორიებმა და საკარანტინო დაწესებულებებმა, რომლებიც მიიღებენ პროექტის 
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მხარდაჭერას, გამოიყენონ COVID– ის პრევენციის, დიაგნოსტიკის და მკურნალობის 

საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა. ეს დოკუმენტი განხილულ და მიღებულ იქნა 

მსოფლიო ბანკის მიერ და გამოქვეყნებულია როგორც ქვეყანის შიგნით37, ისე მსოფლიო 

ბანკის ვებგვერდზე38;   

 შრომის მართვის პროცედურა წარმოადგენს ESMF– ის ნაწილს. ის შემუშავებულია, რომ 

(i) უპასუხოს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სპეციფიკურ საკითხებს  COVID-19 

თან დაკავშირებით; და (ii) დაიცვას მშრომელთა უფლებები ESS2- ის შესაბამისად. 

 დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა  (SEP) ავლენს და აფასებს მთავარ 

დაინტერესებულ მხარეებს და აღწერს პროექტის საქმიანობასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის გავრცელების პროცესს და საშუალებებსა=, აერთიანებს პროექტში 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობისანგარიშგებისას და საპროექტო დოკუმენტების 

გამჟღავნების პირობებს  SEP მომზადდა გლობალური პრევენციის მცდელობებთან 

დაკავშირებით და განვითარდა COVID-19 -თან ბრძოლის პროცესში დამიზნად ისახავს 

არა მხოლოდ პროექტის ფარგლებში საზოგადოების მობილიზაციისა და ქცევითი 

ცვლილების ამოცანების განხორციელებას, არამედ COVID-19-თან დაკავშირებული ცრუ 

ინფორმაციის ჩახშობას და სერვისებთან თანასწორი წვდომის უზრუნველყოფას. ეს 

დოკუმენტი განხილულ და მიღებულ იქნა მსოფლიო ბანკის მიერ და გამოქვეყნებულია 

როგორც ქვეყანაში39, ისე მსოფლიო ბანკის ვებგვერდზე40;    

ESS 2 - შრომისა და სამუშაო პირობები. პროექტი განხორციელდება ESS 2 – ის მოქმედი 

მოთხოვნების შესაბამისად, მსოფლიო ბანკისთვის მისაღები ფორმით, მათ შორის, 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სათანადო ზომების განხორციელებით (რაც 

ითვალისწინებს საგანგებო მზადყოფნას და რეაგირების ღონისძიებებს), პროექტის 

მუშაკებისთვის საჩივრების მექანიზმების განსაზღვრით და შრომითი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით შესყიდვების კონტრაქტების და სამუშაოების შემსრულებელ 

კომპანიებთან და ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანიებთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებების ESHS სპეციფიკაციებში.  

სავარაუდოდ, პროექტის თანამშრომლებს მიეკუთვნებიან ძირითადი თანამშრომლები და 

კონტრაქტით აყვანილი მუშაკები. ძირითადი თანამშრომლები არიან PIU-ს მიერ 

დაქირავებული საჯარო მოხელეები და გარე კონსულტანტები. საჯარო მოხელეები არიან 

MoILHSA -ს და სხვა სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლები, რომლებიც ჩართულნი არიან 

პროექტის განხორციელებაში. საჯარო მოხელეები, რომლებსაც დაევალებათ პროექტთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობა (იმის მიუხედავად მუშაობენ სრული თუ ნახევარი 

                                                           
37 Link to be provided once available. 
38 Link to be provided once available. 
39 Link to be provided once available. 
40 Link to be provided once available. 
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განაკვეთით)  გააგრძელებენ მუშაობას მათი მოქმედი ხელშეკრულებების შესაბამისად საჯარო 

სექტორში. ESS2-ის დებულებები სამუშაო ადგილზე  ჯანმრთელობასთან და 

უსაფრთხოებასთან, ასევე ბავშვთა და იძულებითი შრომის აკრძალვასთან დაკავშირებით 

ვრცელდება პროექტში ჩართულ საჯარო მოხელეებზე. კონსულტანტების დასაქმება მოხდება 

ორმხრივად შეთანხმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე მათ და PIU- ს  შორის; 

კონტრაქტით აყვანილი მოსამსახურეები იქნებიან: (i) სამედიცინო პერსონალი ჯანდაცვის 

ობიექტებში (HCF) და ლაბორატორიებში (მაგ. ექიმები, ექთნები, ლაბორატორიის მუშაკები, 

კლინიკური მსმენელები); (ii) არა-სამედიცინო პერსონალი ჯანდაცვის ობიექტებში (მაგ. 

ტექნიკური მომსახურების  პერსონალი, რომელიც ჩართულია საკვების მომზადებაში, 

ადგილზე მიტანაში, ტექნიკურ უზრუნველყოფაში, ნარჩენების მართვაში); (iii.) ფირმების 

(კონტრაქტორების) მიერ მოზიდული მუშაკები, რომლებიც ახორციელებენ მცირე 

ინტერიერის რემონტს და სამონტაჟო სამუშაოებს ჯანდაცვის ობიექტზე. 

პროექტის ყველა მუშაკს უნდა ჰქონდეს თავის დამსაქმებელთან გაფორმებული ოფიციალური 

ხელშეკრულება. ESS 2 -ის და ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, იძულებითი შრომა 

პროექტის მიზნებისთვის აკრძალულია როგორც მშენებლობის, ისე ექსპლუატაციის ეტაპზე. 

პროექტის თანამშრომლები არ იმუშავებენ დაბინძურებულ ადგილებში და მათი დაცვის 

ღონისძიებები უზრუნველყოფილი იქნება საჭიროების შემთხვევაში. 

LMP, რომელიც წარმოადგენს ამ ESMF-ის განუყოფრლ ნაწილს შეიცავს მოთხოვნებს პროექტის 

მუშაკთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ESMP ნიმუში, რომელიც 

თან ერთვის ESMF-ს, მოიცავს განყოფილებას თანამშრომლების ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ. სამშენებლო სამუშაოების კონტრაქტები უნდა 

მოიცავდეს სოციალური და გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შემარბილებელ ზომებს 

მსოფლიო ბანკის ჯგუფის EHS სახელმძღვანელოს და ამ ESMF-ზე დაყრდნობით; სამშენებლო 

სამუშაოების ყველა კონტრაქტი უნდა მოიცავდეს ქცევის სტანდარტულ კოდექსებს, 

რომლებიც ითვალისწინებს გენდერული ძალადობის თავიდან აცილების ზომებს, 

სქესობრივი ექსპლუატაციისა და ძალადობის ჩათვლით (SEA) და სექსუალური შევიწროვების 

(SH) ჩათვლით. შეიქმნება საჩივრების ფუნქციონალური მექანიზმები (GM), ძირითადი და 

კონტრაქტით აყვანილი მუშაკებისთვის. COVID-19 პროექტებისთვის SEA/SH–ს ტექნიკური 

შენიშვნა წარმოდგენილია V დანართში. 

ESS 3 - რესურსი და ეფექტურობა, დაბინძურების პრევენცია და მართვა. სამედიცინო 

ლაბორატორიებიდან, საკარანტინო და სკრინინგის პოსტებიდან (წამლები, მარაგი და 

სამედიცინო აღჭურვილობა) სამედიცინო  და ქიმიური ნარჩენების (მათ შორის ჩამდინარე 

წყლების, რეაგენტების, ინფიცირებული მასალების და ა.შ.) საშუალებით შეიძლება 

მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ჰქონდეს ადგილი გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. 

სამედიცინო დაწესებულებებსა და ლაბორატორიებში წარმოქმნილ ნარჩენებში შეიძლება 

შედიოდეს თხევადი დაბინძურებული ნარჩენები, ქიმიკატები და სხვა საშიში მასალები და 
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ასევე სხვა ნარჩენები მათ შორის ბასრი ინსტრუმენტები, რომლებიც გამოიყენება 

დიაგნოსტიკასა  და მკურნალობაში. თითოეული ბენეფიციარი სამედიცინო დაწესებულება / 

ლაბორატორია, რომელიც ასრულებს ESMF -ს, ჯანმო-ს COVID-19 -თან დაკავშირებულ 

სახელმძღვანელო დოკუმენტებს და სხვა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას, მოამზადებს 

და შეასრულებს  ICWMP-ს, რათა თავიდან აიცილოს ნარჩენების წარმოქმნის უარყოფითი 

ზემოქმედება. ICWMP ვალდებულია, რომ COVID-19– ის ტესტირებასთან ან მკურნალობასთან 

დაკავშირებული ნარჩენები რამდენადაც შესაძლებელია ადგილზე გაანადგუროს. ის  ასევე 

შეიცავს მკაცრ პროტოკოლებს ამგვარი ნარჩენების დეზინფექციისა და შეფუთვისთვის  

სამედიცინო ნარჩენების უახლოეს ნაგავსაწვავამდე გადასატანად თუ ადგილზე  განადგურება 

შეუძლებელია. 

ESS 4 - საზოგადოების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. სამედიცინო და ზოგადი 

ნარჩენებსჯანდაცვის ობიექტებიდან, ლაბორატორიებიდან და საკარანტინო ცენტრებიდან, 

გააჩნია ინფექციური აგენტების შემცველობის დიდი პოტენციალი, რომელიც შეიძლება 

გავრცელდეს საზოგადოებაში, თუ არ მოხდება მისი სათანადო დაცვა  და განკარგვა. ამრიგად, 

ლაბორატორიები, საკარანტინო და საიზოლაციო ცენტრები და სკრინინგის პოსტები უნდა  

ასრულებდნენ საზოგადოების დაცვის მიზნით შემოღებულ პროცედურებს ESMF-ის და 

ICWMP -ის შესაბამისად.. 

PIU შეასრულებს SEP-ს რათა უზრუნველსაყოფილ იქნას საზოგადოების 

მაქსიმალურიჩართულობაა COVID-19 პანდემიის დროს საზოგადოების ჯანმრთელობასა და 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელება  , მათ შორისაა ინფორმაცია 

სოციალურ დისტანცირებაზე, პირადი დაცვის აღჭურვილობის გამოყენებაზე, 

თვითიზოლაციაზე და კარანტინზე. 

პროექტი შეამსუბუქებს SEA– ს რისკს, ჯანმო-ს ეთიკის და პროფესიული ქცევის კოდექსის 

გამოყენებით ყველა ბენეფიციარ ჯანდაცვისა და საკარანტინო დაწესებულებაში. პროექტთან 

დაკავშირებული SEA/SH რისკები შეიძლება წარმოიშვას შინამეურნეობის დონეზეც. 

გლობალური მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ უსაფრთხოების ქსელის ინტერვენციებმა 

ფულადი გზავნილების  და შემოსავლის გენერაციის სქემების ჩათვლით, სხვა ფაქტორებთან 

ერთად შეიძლება გავლენა იქონიონ შინამეურნეობების მსყიდველობით უნარზე,  რასაც აქვს 

სექსუალური ძალადობის, სექსუალური ექსპლუატაციის და სექსუალური შევიწროვების 

პოტენციალი.  გლობალური მტკიცებულებები ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ ინტიმური 

პარტნიორის ძალადობამ და  არათანაბარმა გენდერულმა დინამიკამ შეიძლება შეზღუდოს 

ქალების უნარი ინტერვენციებზე წვდომისათვის. პროექტი ამ რისკების შემცირებას შემდეგი 

ნაბიჯების გადადგმით უზრუნველყოფს: 

 საზოგადოებაში ძირითადი გზავნილების გავრცელება აქცენტით შემდეგზე:  

- სამედიცინო დახმარების სანაცვლოდ არ შეიძლება სექსუალური ან სხვა სახის 
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კეთილგანწყობის მოთხოვნა; 

- სამედიცინო პერსონალს ეკრძალება სექსუალური ექსპლუატაციისა და 

ძალადობის განხორციელება; და 

- სექსუალური ექსპლუატაციის და ძალადობის ნებისმიერი შემთხვევა ან ეჭვი 

აღნიშნულის შესახებ შეიძლება ეცნობოს პროექტის GRM– ს. 

 ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებლებისთვის  ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა, თუ სად შეიძლება SEA / SH ფსიქო-სოციალური დახმარებისა და 

გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების მიღება; 

 ჯანდაცვის უწყებებსა და საზოგადოებას შორის ორმხრივი კომუნიკაციის ხელშეწყობა 

რაც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ ინფორმაცია ინსტანციების შესახებ. 

იმ შემთხვევაში, თუ საკარანტინო და საიზოლაციო ცენტრები დაცულიიქნება 

დაცვის/ფორმიანი პერსონალის მიერ, უზრუნველყოფილი უნდა იქნებეს, დაცვის 

თანამშრომლების მხრიდან უსაფრთხოების წესების მკაცრად დაცვა, სიტუაციის ესკალაციის 

თავიდან ასაცილებლად, კარანტინში მყოფი პირების ზემოთ აღნიშნული საჭიროებების, და 

მასთან დაკავშირებული სტრესის გათვალისწინებით.  პროექტი უზრუნველყოფს 

გენდერულად სენსიტიურ ინფრასტრუქტურას, როგორიცაა განცალკევებული ტუალეტები და 

საკმარისი განათება საკარანტინო სივრცეში, საიზოლაციო ცენტრებში და სკრინინგის 

ადგილებზე. 

 

ESS 10 - დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა და ინფორმაციის გამჟღავნება. პროექტი 

აღიარებს ყველა რელევანტური დაინტერესებული მხარის და ზოგადად  მოსახლეობის 

ეფექტური და ინკლუზიური ჩართულობის აუცილებლობას. COVID-19– თან დაკავშირებული 

სერიოზული გამოწვევების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია მკაფიო შეტყობინებების 

გავრცელება სოციალური დისტანცირების, მაღალი რისკის დემოგრაფიის, 

თვითიზოლაციისანისა და, აუცილებლობის შემთხვევაში, სავალდებულო კარანტინის 

გარშემო. გონივრული  კონსულტაციები მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც 

საზოგადოებრივი შეხვედრები ეწინააღმდეგება SEP- ის მიზნებს, ხოლო სათანადო 

ინფორმაციის გამჟღავნება უზარმაზარ მნიშვნელობას იძენს საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველა თვალსაზრისით - 

სოციალური, გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური და სამედიცინო / ჯანმრთელობის კუთხით. ამ 

ფონზე, პროექტისათვის მომზადებული SEP– ი უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პროექტის 

დაგეგმვის დროს  ყველა დაინტერესებულ მხარესთან მოხდეს დაკავშირება და მათი ჩართვა. 

ინფორმაციის გამჟღავნების და კონსულტაციების პროცესები, ასევე პროექტის GRM-ის 

ოპერირება ადაპტირებული იქნება  ჯანმო-ს სახელმძღვანელო მითითებების განახლებების 
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და  მოცემულ დროს მოქმედი ეროვნული რეგულაციების შესაბამისად.  

6.2. რისკების შემცირება და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა პროექტის შემუშავების 

ეტაპზე  

 

ქვეპროექტების სკრინინგი არსებულ მოთხოვნებთან მათი შესაბამისობის დადგენისა და 

კონკრეტულ ობიექტთან დაკავშირებული რისკების გამოვლენის მიზნით. პროექტის 

განმხორციელებელი ჯგუფი  რეაბილიტაციისთვის შემოთავაზებულ თითოეულ სამედიცინო 

დაწესებულებას შეისწავლის, რათა დარწმუნდეს, რომ შენობასა და მიწის ნაკვეთზე 

საკუთრების უფლებები ნათელია, საბუთები სწორად არის გაფორმებული, ობიექტის 

ტერიტორიაზე მიწით ან/და შენობებით არაოფიციალურ სარგებლობას ადგილი არ აქვს და 

მიწის დასაკუთრების ან იძულებითი განსახლების რაიმე ფორმა საჭირო არ არის. ყველა 

ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი და 

სოციალური რისკები შესწავლილი იქნება მსოფლიო ბანკის ჯგუფის „გარემოს, 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის სახელმძღვანელოს“ (EHS) და ჯანდაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციის „COVID-19-ის სახელმძღვანელოს“ მოთხოვნების შესაბამისად და #1 

დანართში მოცემული „სკრინინგის ფორმის“ გამოყენებით. ეს გულისხმობს შემდეგი 

სამუშაოების ჩატარებას:  

 საინჟინრო პროექტის შესწავლა, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ის არ ითვალისწინებს 

დიდი მასშტაბის სამშენებლო სამუშაოებს, როგორიცაა: ახალი მშენებლობა და 

არსებული ობიექტის გაფართოებისა და მშენებლობის ისეთი სამუშაოები, რომლებიც 

გარემოზე მის ზემოქმედებას გაზრდიან;  

 ობიექტის დიზაინში ან მუშაობაში შესატანი ნებისმიერი საჭირო ცვლილებების 

დადგენა, როგორიცაა მაგალითად ინტენსიური თერაპიის განყოფილებებისა და 

იზოლაციის ობიექტების მოწყობა, შენობის სტრუქტურული უსაფრთხოება და 

აღჭურვილობის უსაფრთხოება, საყოველთაო დაშვება, ნოზოკომიალური ინფექციების 

კონტროლი, სამედიცინო ნარჩენების განკარგვა და ა.შ.;  

 დადასტურება იმისა, რომ კომუნალური მომსახურების ამჟამად არსებული 

ინფრასტრუქტურა (ელექტროენერგია, წყალმომარაგება და ა.შ.) დაგეგმილი 

სამუშაოების განხორციელების საშუალებას იძლევა; 

 დადასტურება იმისა, რომ სამუშაოების მიმდინარეობისას სამედიცინო ობიექტი 

სრულად ან ნაწილობრივ იმუშავებს ან დაცარიელდება / განთავისუფლდება. 

სამუშაოების პარალელურად ობიექტის უსაფრთხო მუშაობის უზრუნველსაყოფად 

საჭირო ღონისძიებების განსაზღვრა, თუ ასეთი ღონისძიებების გატარება საჭიროა და 

შესაძლებელია არსებულ გარემოებებში;  

 სამუშაოების დროს და შემდგომ პერიოდში ობიექტის დაცვის პერსონალის დამატების 

საჭიროების განსაზღვრა; და 
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 ამ ქვეპროექტისთვის „ბუნებრივდა სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის 

გეგმის“ მომზადების საჭიროების დადგენა.  

სამედიცინო ნარჩენების მართვა და განკარგვა. პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფი 

შეისწავლის თითოეულ ბენეფიციარ სამედიცინო დაწესებულებაში სამედიცინო ნარჩენების 

მართვისა და განკარგვის პრაქტიკას, რომ დადგინდეს თუ რამდენად აკმაყოფილებს ის 

მსოფლიო ბანკის ჯგუფის „გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის 

სახელმძღვანელოს“ და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის „COVID-19-ის 

სახელმძღვანელოს“ მოთხოვნებს. ნარჩენების მართვის არსებული სისტემების შემოწმება 

განხორციელდება #1 დანართში მოცემული „სკრინინგის ფორმის“ გამოყენებით და მოიცავს 

შემდეგს:  

 სამედიცინო დაწესებულებაში სამედიცინო ნარჩენების მართვისა და განკარგვის 

არსებული მეთოდების დადგენა; 

 სამედიცინო ნარჩენების ადგილზე დეზინფექციისთვის / განადგურებისთვის და/ან 

განკარგვისთვის არსებული ობიექტების (მათ შორის, ნაგავსაყრელების, სამედიცინო 

ნარჩენების ჩასამარხი ორმოების და ა.შ.) იდენტიფიცირება; 

 მოცემული სამედიცინო დაწესებულებიდან სამედიცინო ნარჩენების ამოღებისა და 

საბოლოო განკარგვის პრაქტიკის იდენტიფიცირება, მათ შორის, მასალის შეგროვებისა 

და შენახვის,  განკარგვის ობიექტში ნარჩენების გადატანის მარშრუტების და განკარგვის 

პროცედურების დადგენა; 

 COVID-19-ის მსგავსი ინფექციური დაავადებების სამედიცინო ნარჩენების 

განკარგვისთვის მიღებული პროტოკოლების შემოწმება;  

 ჯანდაცვის მუშაკებისა და სამედიცინო დაწესებულებების სხვა პერსონალისთვის 

სამედიცინო ნარჩენების მართვისა და განკარგვის საკითხებზე ჩატარებული 

ტრენინგების მიმოხილვა; 

 მოცემულ სამედიცინო დაწესებულებაში „ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების 

მართვის გეგმის“ მომზადების საჭიროების დადგენა. 

საქონლისა და მარაგების შესყიდვა. იმ შემთხვევაში, როდესაც პროექტი საქონლისა და 

მარაგების (მაგ.: ვენტილატორების, პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის ან საწმენდი 

საშუალებების) შეძენას ითვალისწინებს, პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფი შეიმუშავებს 

ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, განიხილავს ბენეფიციარი სამედიცინო დაწესებულების მიერ 

მიწოდებულ სპეციფიკაციებს და შეადარებს მათ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

ინსტრუქციებსა და რეკომენდაციებთან და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან.  

ჯანდაცვის მუშაკების დაცვა. პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფი შეისწავლის სამედიცინო 

დაწესებულების პროცედურებს ინფექციური დაავადებებისგან ჯანდაცვის მუშაკების დაცვის 

შესახებ და შეადარებს მათ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინსტრუქციებს 

(https://www.who.int/medical_devices/priority/COVID_19_PPI /en/ ) COVID-19-ის შესახებ, 

https://www.who.int/medical_devices/priority/COVID_19_PPI%20/en/
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„ინფექციებისა და პრევენციის პროტოკოლს“ (დანართი IV), და შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის მითითებებს ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე პირთა უსაფრთხოების ზომების 

შესახებ (https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm). 

შესწავლის დროს პროექტის განმახორციელებელმა ჯგუფმა უნდა დაადგინოს:  

 ჯანდაცვის პერსონალისთვის და სამედიცინო დაწესებულების სხვა 

თანამშრომლებისთვის ჩატარებული ტრენინგის ადეკვატურობა; 

 გაიარა თუ არა დაწესებულების პერსონალმა (მათ შორის აუტოფსიაზე მომუშავე 

თანამშრომლებმა) COVID-19–ით გარდაცვლილი პაციენტების გვამებთან მუშაობის 

ტრენინგი. 

 არის თუ არა ადგილზე პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის სათანადო მარაგი; და 

 როგორია პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის მიწოდების არხები. 

 

6.3. რისკების შერბილება მშენებლობის ეტაპზე  

 

პროექტი არ ითვალისწინებს ახალი მშენებლობის მხარდაჭერას. არსებული შენობების 

ინტერიერის რემონტის, რეაბილიტაციის და განახლების მცირე და საშუალო მოცულობის 

სამუშაოები განხორციელდება კონკრეტული ობიექტისთვის სპეციფიკური „ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის“ შესაბამისად. ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების საკითხებზე მომუშავე კონსულტანტების დახმარებით, პროექტის 

განმხორციელებელი ჯგუფი ზედამხედველობას გაუწევს კონტრაქტორების საქმიანობას, 

გამოავლენს „„ბუნებრივ  და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის“  

შესრულებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, შეიმუშავებს მათი გამოსწორების 

რეკომენდაციებს და, თუ პრობლემის გადაწყვეტა ვერ მოხერხდება, შეატყობინებს ამის შესახებ 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს. პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფი ასევე 

უზრუნველყოფს სამუშაოების დაწყებამდე კონკრეტული ობიექტებისთვის „ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმების“ შემუშავებას, ბანკთან შეთანხმებას, 

გამჟღავნებას, დაინტერესებულ მხარეებთან განხილვას და საბოლოო სახით ჩამოყალიბებას. “ 

ბუნებრივ  და სოციალური გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა” ები შეტანილი უნდა 

იყოს სატენდერო პაკეტებში, მოგვიანებით კი - სამუშაოების მომწოდებლებთან დადებული 

ხელშეკრულებებში. კონკრეტული ობიექტებისთვის სპეციალურად შემუშავებული 

“ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა“ შეიცავს შემდეგ 

საკითხებს:  

 

 მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდში ობიექტის ტერიტორიაზე არსებული 

გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების აღწერა;  

https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm
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 სახიფათო და არასახიფათო სამშენებლო ნარჩენების ადეკვატური მართვის 

ღონისძიებები;  

 შრომასთან, სამუშაო პირობებთან, შრომის უსაფრთხოებასთან და, გენდერულ 

ძალადობასთან/სექსუალურ ექსპლოატაციასა და ძალადობასთან /სექსუალურ 

შევიწროებასთან დაკავშირებული რისკები;  

 „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე  ზემოქმედების მართვის გეგმის“ შესრულების 

მონიტორინგის გეგმა.  

 

6.4. რისკების შემცირება ექსპლუატაციის ეტაპზე 

 

ინფექციური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილების ან მინიმუმზე დაყვანის 

საუკეთესო პრაქტიკა, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება ჯვარედინ ინფიცირებას 

სამედიცინო დაწესებულებებსა და მოსახლეობას შორის, ითვალისწინებს ინფექციის 

კონტროლს მთლიანი ციკლის მანძილზე. ამ პროცესის დეტალები განსხვავებულია და 

დამოკიდებულია ქვეპროექტების დიზაინზე და არსებული ობიექტების, აქტივების და 

მართვის სისტემების ხარისხზე. ჯაჭვის თითოეულ რგოლთან დაკავშირებული რისკების 

შეფასების შემდეგ, ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის განსახორციელებელი 

პროცედურების დეტალები აღწერილი იქნება „ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების 

მართვის გეგმაში“. თუ პროექტის ბენეფიციარ სამედიცინო დაწესებულებას უკვე აქვს საჭირო 

ობიექტები და პროცედურები, ისინი შეიძლება გაუმჯობესდეს საჭიროებისამებრ. მე-4 

დანართში მოცემულია „ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმის“ ნიმუში. 

გეგმაში შესატანი ტიპიური ასპექტებია: 

 საქონლის, მათ შორის ნიმუშების, ფარმაცევტული საშუალებების, რეაგენტების და 

სხვა საშიში მასალების მიწოდება და შენახვა; 

 ჯანმრთელობის დაცვის პრაქტიკა, მათ შორის: პერსონალისთვის დამცავი 

საშუალებების მიწოდება და გამოყენება, დასუფთავების სათანადო პროცედურები, 

COVID-19–ის ტესტირება და ნიმუშების ტრანსპორტირება ტესტირების ჩამტარებელ 

დაწესებულებებში. 

 ნარჩენების მართვის პროცედურების შესაბამისობა ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის „ჯანმრთელობის დაცვის საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი 

ნარჩენების უსაფრთხო მართვის ინსტრუქციასთან“, მათ შორის: 

 

- ნარჩენების წარმოქმნა, მათი რაოდენობის მინიმუმზე დაყვანა, ხელმეორე 

გამოყენება და გადამუშავება;  

- ნარჩენების დახარისხება და განცალკევება მოვლის, შეფუთვის, შეგროვების, 

შენახვისა და ტრანსპორტირების ადგილზე; 
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- ობიექტზე არსებული სადეზინფექციო მოწყობილობების (როგორიცაა 

მაგალითად ავტოკლავი) ადეკვატურობა და შესაძლებლობები. ადგილზე 

არსებულ გამწმენდ მოწყობილობებს შორის შეიძლება იყოს მცირე ზომის 

ღუმელი ნარჩენების დასაწვავად და გამოყენებული წყლის გაწმენდის 

მოწყობილობა. საჭიროა მათი ადეკვატურობისა და შესაბამისობის შეფასება და, 

საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ზომების შეთავაზება;  

- სამედიცინო დაწესებულებების ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ სამედიცინო 

ნარჩენების განკარგვის იმ ობიექტების ვარგისიანობა და შესაძლებლობები, 

სადაც მოხდება ნარჩენების ტრანსპორტირება და განკარგვა. საჭიროა შეფასდეს 

მათი ადეკვატურობა, შესაბამისობა ტრანსპორტირებისა და განკარგვის 

რეგულაციებთან და სატრანსპორტო საშუალებების ლიცენზირების 

პირობებთან.  

 

 შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა, მუშაობის პირობები, გენდერული 

ძალადობა / სექსუალური ექსპლოატაცია და ძალადობა / სექსუალური შევიწროვება, 

გენდერი და შეზღუდული შესაძლებლობები.  

6.5. ისკების შემცირება ექსპლუატაციიდან გამოყვანის ეტაპზე 

 

COVID-19–ის ტესტირებისა და მკურნალობის შემთხვევების რაოდენობის ზრდის საპასუხოდ 

შეიძლება შეიქმნას სამედიცინო დახმარების დროებითი ობიექტები, რომლებიც შესაძლოა 

მალევე გაუქმდეს. თუ ეს პროექტის პერიოდში მოხდება, ამ დროებითი ობიექტების 

გაუქმებასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების რისკების 

შესწავლა და რეაგირების დაგეგმვა მოხდება კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად. 

რისკების შემცირების ზომების ტიპიური ნაკრები გულისხმობს სხვადასხვა სახის ნარჩენების 

განადგურებას, დეზინფექციას და ობიექტის ტერიტორიის აღდგენას.  

6.6. ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებული პროცედურები 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო პასუხისმგებელია განახორციელოს პროექტი პროექტის 

განმხორციელებელი ჯგუფის მეშვეობით. პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფი 

პასუხისმგებელია პროექტის ყოველდღიურ მართვასა და მხარდაჭერაზე, მსოფლიო ბანკის 

„ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს“ შესაბამისად - კერძოდ, 

გარემოსა და სოციალური დაცვის შესაბამისი სტანდარტის, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 

„გარემოს, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის ინსტრუქციების“ და “ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს“ მოთხოვნების დაცვით. პროექტის 

განმხორციელებელი ჯგუფი სათანადოდ დაკომპლექტდება და მისი შემადგენლობა 
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შენარჩუნდება პროექტის მთელი პერიოდის მანძილზე.  

„ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს“ განხორციელების 

პროცესი შედგება შემდეგი აქტივობებისგან, რომელიც პროექტის განმხორციელებელი 

ჯგუფის ვალდებულებებში შედის:  

სკრინინგი – პროექტის მიერ განხორციელებული ყველა აქტივობის სკრინინგი მოხდება #1 

დანართში მოცემული ფორმის გამოყენებით, რათა გამოირიცხოს დაუშვებელი და მაღალი 

რისკის შემცველი საქმიანობა, გამოვლინდეს შესაძლო ეკოლოგიური და სოციალური 

პრობლემები და დადგინდეს გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები. სკრინინგის 

თითოეული ფორმის ასლი შენახული იქნება პროექტის განმხორციელებელ ჯგუფში. 

პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის მიერ მსოფლიო ბანკისთვის წარდგენილ 

კვარტალურ ანგარიშში შეტანილი იქნება შესაბამის კვარტალში განხორციელებული ყველა 

სკრინინგის ფორმების ასლები. 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ინსტრუმენტები – პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფი 

და პროექტის ბენეფიციარი სამედიცინო დაწესებულებები მოამზადებენ და განახორციელებენ 

ყველა საჭირო გარემოსდაცვით და სოციალურ ინსტრუმენტს პროექტის ფარგლებში 

დაფინანსებული თითოეული აქტივობისთვის. ინსტრუმენტები მომზადდება ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე. „COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი“ ითვალისწინებს 

შემდეგი სამი ტიპის გარემოსდაცვით და სოციალურ ინსტრუმენტს:  

„ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმები“ – სკრინინგის 

შემდეგ, „ე„ბუნებრივ  და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმები“ 

შემუშავდება მე-2 დანართში მოცემული ნიმუშის მიხედვით, სამედიცინო 

დაწესებულებებში შესასრულებელი ყველა მცირე მასშტაბის სამუშაოსთვის. 

დამტკიცების შემდეგ, “ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის 

გეგმები“ შეტანილი იქნება სატენდერო დოკუმენტებში და შემდეგ დანართის სახით შევა 

სამშენებლო სამუშაოებისა და საზედამხედველო მომსახურების კონტრაქტში.  

„ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმები“ – თითოეული ბენეფიციარი 

სამედიცინო დაწესებულება მოამზადებს და განახორციელებს „ინფექციის კონტროლისა 

და ნარჩენების მართვის გეგმას“ მე-3 დანართში მოცემული ნიმუშის საფუძველზე.  

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა – საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრომ პროექტისთვის „დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა“ 

შეიმუშავა, რომელიც პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული ყველა აქტივობის მიმართ 

ვრცელდება. ეს მნიშვნელოვანი ორიენტირია დაინტერესებულ მხარეებთან 

ურთიერთობის, კომუნიკაციის, საზოგადოების ინფორმირების, საჩივრებზე რეაგირების 

მექანიზმისა და ინფორმაციის სხვა არხებისთვის.  

კონსულტაციები და ინფორმაციის გამჟღავნება – COVID-19- ის პანდემიის დროს სოციალური 
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დისტანცირების საჭიროების გათვალისწინებით, გარემოსდაცვითი და სოციალური 

ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები შეიძლება 

ჩატარდეს ვირტუალურად, როდესაც ეს შესაძლებელია. პროექტის განმხორციელებელი 

ჯგუფი და ბენეფიციარი სამედიცინო დაწესებულებები აღნიშნული სამი ინსტრუმენტიდან 

თითოეულისთვის ძირითად დაინტერესებულ მხარეებს გამოავლენენ და მათთან 

კონსულტაციებს გაივლიან ტელეფონისა და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ხოლო 

სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლებთან მოეწყობა მცირე შეხვედრები, რომელსაც 

ერთდროულად დაესწრება არაუმეტეს ათი პირისა. „ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების 

მართვის გეგმის“ შემთხვევაში, ძირითად დაინტერესებულ მხარეებს შორის უნდა იყვნენ 

პაციენტები და მათი ოჯახები. ეს იმას ნიშნავს, რომ კონსულტაციები უწყვეტად უნდა 

ჩატარდეს, ახალი პაციენტების იდენტიფიცირების კვალდაკვალ. „დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობის გეგმის: შემთხვევაში, მედიის საშუალებით გამოცხადებული იქნება 

გარკვეული სახის საჯარო მოწვევა, რომ დაინტერესებულმა პირებმა თავისი მოსაზრებები 

გამოთქვან. ყველა ინსტრუმენტის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე და ბენეფიციარი სამედიცინო დაწესებულებების 

ვებგვერდებზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში. მოთხოვნის შემთხვევაში, როგორც 

სამინისტროში, ასევე ბენეფიციარი სამედიცინო დაწესებულებებში შესაძლებელი იქნება 

ამობეჭდილი დოკუმენტების მიღებაც. ეს დოკუმენტები ასევე გამოქვეყნდება მსოფლიო 

ბანკის გარე ვებგვერდზეც. 

განხილვა და დამტკიცება – გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ინსტრუმენტები 

შემუშავდება შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებების მიერ, პროექტის 

განმხორციელებელი ჯგუფის დახმარებით, და განიხილება და დამტკიცდება მსოფლიო 

ბანკის მიერ.  

განხორციელება – თითოეული ბენეფიციარი სამედიცინო დაწესებულება პასუხისმგებელია 

იქნებიან გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ინსტრუმენტების განხორციელებაზე. 

პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი უზრუნველყოფს განხორციელების მხარდაჭერასა და 

ზედამხედველობას. 

პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფი პასუხისმგებელია პროექტის ფარგლებში 

გარემოსდაცვით და სოციალურ სკრინინგზე და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის 

ინსტრუმენტების შესრულების მონიტორინგზე. 

ბენეფიციარი სამედიცინო დაწესებულებები უზრუნველყოფენ გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მართვის შემდეგი ინსტრუმენტების – „გარემოსდაცვითი და სოციალური 

მართვის გეგმების“, „ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმების“, „შრომის 

ჰიგიენისა და უსაფრთხოების პროცედურების“, „ქცევის კოდექსის“, „საჩივრებზე რეაგირების 

მექანიზმის“ შემუშავებას მსოფლიო ბანკის “გარემოსდაცვითი და სოციალური ჩარჩოს” და 

საქართველოში COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის “ბუნებრივ და 
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სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს“ მოთხოვნების დაცვით. პროექტის 

განმხორციელებელი ჯგუფი კონსულტაციას გაუწევს და დახმარებას აღმოუჩენს მათ ამ 

ინსტრუმენტების შემუშავებაში. 

 

მონიტორინგი და ანგარიშგება – ანგარიშები იქნება ორი ტიპის: ბენეფიციარი სამედიცინო 

დაწესებულებების ყოველთვიური ანგარიშები, რომელსაც ისინი პროექტის 

განმხორციელებელი ჯგუფს წარუდგენენ და პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფის მიერ 

მსოფლიო ბანკისთვის წარსადგენი კვარტალური ანგარიშები. 

ყოველთვიური ანგარიშები - თითოეული სამედიცინო დაწესებულება მოამზადებს და 

პროექტის განმხორციელებელ ჯგუფს წარუდგენს ყოველთვიურ ანგარიშს თითოეული 

შესრულებული აქტივობის შესახებ. ამ ანგარიშებში მოცემული იქნება ინფორმაცია 

თითოეული მიმდინარე მცირე სამუშაოს წინსვლის შესახებ, „ინფექციის კონტროლისა და 

ნარჩენების მართვის გეგმის“ განხორციელების სტატისტიკა და ადგილობრივ ცხელი 

ხაზების სტატისტიკა, „საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის“ საშუალებით მიღებული 

სტატისტიკა, ინფორმაცია საჩივრების მოგვარების შესახებ და ნებისმიერი სხვა 

რელევანტური ინფორმაცია.  

კვარტალური ანგარიშები – პროექტის მუშაობის მთელი პერიოდის მანძილზე პროექტის 

განმხორციელებელი ჯგუფი მსოფლიო ბანკს წარუდგენს კვარტალურ ანგარიშებს 

პროექტის მიმდინარეობის შესახებ. ამ ანგარიშებში შევა: სტატისტიკური ინფორმაცია 

პროექტის განხორციელების შესახებ; შეჯამებულ ინფორმაციას მიღებული საჩივრების და 

მათი გადაწყვეტის შესახებ; შეჯამებულ ინფორმაციას თითოეული სამედიცინო 

დაწესებულებისთვის განხორციელებული აქტივობების შესახებ და ინფორმაციას 

მოცემულ კვარტალში კონკრეტული ობიექტებისთვის შემუშავებული სპეციფიკური 

ინსტრუმენტების შესახებ. კვარტალური ანგარიშები შევა საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს მიერ მსოფლიო ბანკისთვის წარდგენილ საერთო ანგარიშში პროექტის 

მიმდინარეობის შესახებ. 

ინფექციის კონტროლი და ნარჩენების მართვა - პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფი და 

პროექტის ბენეფიციარი სამედიცინო დაწესებულებები პასუხისმგებელნი არიან 

განახორციელონ COVID-19-ის გავრცელების პრევენციული ზომები და უზრუნველყონ 

სამედიცინო ნარჩენების სათანადო დამუშავება პროექტის ყველა ეტაპზე. გამოყენებული 

იქნება ორი მთავარი ინსტრუმენტი - “ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების 

მართვის გეგმა” და „ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმა“, რომლებიც 

აღწერილია ზემოთ და მე-2 და მე-3 დანართებში. ქვემოთ აღწერილია ის ძირითადი 

პრინციპები, რომელსაც აღნიშნული ინსტრუმენტები ეყრდნობა და რომლებიც დაცული უნდა 

იყოს პროექტის განხორციელების მთელი პერიოდის მანძილზე:  
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შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა. „ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა“ და „ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების 

მართვის გეგმა“ უნდა შეიცავდეს შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების შესაბამის 

ელემენტებს იმ სახით, როგორითაც ისინი აღწერილია მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 

„გარემოსდაცვითი და სოციალური ჩარჩოს“ ინსტრუქციებში. თითოეულ ინსტრუმენტში 

იდენტიფიცირებული უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოების სპეციფიკური პოტენციური 

საფრთხეები, მათ შორის ისინი, რომელიც COVID-19-ის პათოგენს უკავშირდება. 

„ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმაში განსაკუთრებული ყურადღება 

დაეთმობა სათანადო ხელსაბანების უზრუნველყოფას, დასუფთავებისა და დეზინფექციის 

პროცედურების დანერგვას, პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის გამოყენებას და 

სამედიცინო ნარჩენების განკარგვას.  

მოთხოვნები გარდაცვლილი პირების გვამების მოვლის მიმართ. ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის ინსტრუქციები შეიცავს მითითებებს COVID-19-ის შედეგად გარდაცვლილ 

პირთა გვამების მოვლის შესახებ41. ჯანდაცვის მუშაკები, მორგის თანამშრომლები და სხვა 

პირები, რომლებიც გვამებთან მუშაობენ, ვალდებულნი არიან დაიცვან სიფრთხილის 

სტანდარტები (ხელების ჰიგიენის ჩათვლით), გვამთან და შესაბამის გარემოსთან 

კონტაქტის წინ და მისი დასრულების შემდეგ; და გამოიყენონ პერსონალური დამცავი 

შესაბამისი აღჭურვილობა (მათ შორის ხელთათმანები და სპეციალური ტანსაცმელი) იმის 

მიხედვით, თუ რა დონის კონტაქტი ჰქონდათ მათ გარდაცვლილი პირის სხეულთან. თუ 

არსებობს სხეულიდან ბიოლოგიური სითხეების ან სეკრეციის შხეფების მოხვედრის 

რისკი, პერსონალმა უნდა გამოიყენოს სახის დამცავი ფარი ან დამცავი სათვალე და 

სამედიცინო ნიღაბი.  

სამედიცინო ნარჩენების და ბასრი საგნების უსაფრთხო განკარგვა. „ინფექციის 

კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმაში“ მოცემული უნდა იყოს ინსტრუქციები 

აღნიშნულ სამედიცინო დაწესებულებაში სამედიცინო ნარჩენების განკარგვის შესახებ. 

სამედიცინო ნარჩენები, მათ შორის ნებისმიერი ისეთი ნარჩენი, რომლშიც არსებობს 

პათოგენის არსებობის ეჭვი, ცალკე უნდა გამოიყოს, მოთავსდეს მაგარ, გაჟონვისაგან 

დაცულ ცელოფნის პარკში ან კონტეინერში, რომლის ავტოკლავირება შესაძლებელია და 

აღინიშნოს ინფექციის საერთაშორის სიმბოლოთი როგორც „ინფექციური“. სამედიცინო 

ნარჩენების გატანამდე აუცილებელია მოხდეს მათი სტერილიზაცია ქიმიური 

დეზინფექციის გზით, სველი დამუშავებით (მაგ.: ავტოკლავში), მიკროტალღური 

დასხივებით ან სამედიცინო ნარჩენები უნდა დაიწვას სპეციალურ ღუმელში. ბასრი 

ინსტრუმენტები და საგნები, მათ შორის ნემსები, სკალპელები, სამართებლები, დანები, 

შიდავენური გადასხმის კომპლექტები, ხერხები, მინის ნამტვრევები და ლურსმნები ცალკე 

უნდა გამოიყოს, ჩაიდოს მაგარ, გახვრეტისგან დაცულ (მაგ.: ფოლადის ან მაგარი 

პლასტიკატის) კონტეინერში და მოხდეს მათი სტერილიზაცია და განკარგვა ინსტრუქციების 

                                                           
41 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
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დაცვით. ამასთან ერთად, დამუშავების წინ (განსაკუთრებით ქიმიური, სველი თერმული 

და მიკროტალღური დამუშავების შემთხვევაში), ნემსები და შპრიცები მექანიკურად უნდა 

დაიმსხვრეს. 

პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა. პერსონალურ დამცავ აღჭურვილობასთან 

დაკავშირებით მსოფლიო ბანკის ჯგუფის „გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების ინსტრუქციებში“ მოცემული მოთხოვნების გარდა, ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციას აგრეთვე აქვს გამოქვეყნებული გზამკვლევი COVID-19-ის პანდემიის დროს 

პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის რაციონალური გამოყენების შესახებ 42 . მასში 

ყურადღება გამახვილებულია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა პერსონალური დამცავი 

აღჭურვილობის გლობალური დეფიციტი. ეს ინსტრუქციები გათვალისწინებული იქნება 

„ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმაში“. აღნიშნული გეგმა 

უზრუნველყოფს, რომ COVID-19-ით დაავადებული პაციენტების კრიტიკულ 

მკურნალობაში ჩართულ ჯანდაცვის მუშაკებს ჰქონდეთ აუცილებელი დაცვა და რომ 

პაციენტებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც არ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას, ესმოდეთ 

პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის შეძენისა და ტარების ვალდებულება სხვა 

ადამიანების გარემოცვაში ყოფნის დროს.  

შრომის მართვა – სავარაუდოდ ამ პროექტზე იმუშავებენ როგორც პროექტის შტატიანი 

თანამშრომლები, ასევე კონტრაქტით დაქირავებული სპეციალისტებიც. პროექტის შტატიან 

თანამშრომლებს შორის შეიძლება იყვნენ ჯანდაცვის მუშაკები, საჯარო მოხელეები და 

პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად 

დაქირავებული კონსულტანტი. კონტრაქტის საფუძველზე დაქირავებული სპეციალისტები 

იქნებიან : i) ჯანდაცვის დაწესებულებების და ლაბორატორიების მედიკოსი თანამშრომლები 

(ე.ი. ექიმები, ექთნები, ლაბორატორიის მუშაკები, კლინიკის სტაჟიორები); ii.) ჯანდაცვის 

დაწესებულებების არა-სამედიცინო პერსონალი (მაგ.: პერსონალი, რომლის მოვალეობაში 

შედის საკვების მომზადება, ადგილზე მიწოდება, ტექნიკური მომსახურება და ნარჩენების 

მართვა); iii.) სამედიცინო დაწესებულებაში ინტერიერის მცირე რემონტისთვის და სამონტაჟო 

სამუშაოებისთვის ფირმების მიერ დაქირავებული თანამშრომლები (კონტრაქტორები). 

პროექტი „შრომის მართვის პროცედურებს“ შეიმუშავებს ESS 2-ის და საქართველოს მოქმედი 

შესაბამისად. ის დანართის სახით შევა “ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების 

მართვის ჩარჩოში“ და მისი დებულებები გავრცელდება პროექტზე მომუშავე ყველა ტიპის 

თანამშრომელზე. “ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის” 

ნიმუში აგრეთვე ერთვის “ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის 

ჩარჩოს“ და შეიცავს ქვეთავს პერსონალის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების 

შესახებ. პროექტის განმხორციელებელი ჯგუფი პასუხისმგებელი იქნება უზრუნველყოს, რომ 

(i) სამუშაოების შემსრულებელ ან საკონსულტაციო მომსახურების მიმწოდებელ ყველა პირს 

ჰქონდეს ოფიციალურად გაფორმებული კონტრაქტი; (ii) ხელშეკრულების საფუძველზე 

                                                           
42 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf


Georgia Emergency COVID-19 Response Project                                                                                                                                                     

Environmental and Social Management Framework                                                                                                 პროექტი, 29 ივლისი, 2020  

67 
 

დაქირავებულ ყველა კომპანიას ჰქონდეს და ასრულებდეს „ეთიკის კოდექსს“ და 

“გარემოსდაცვითი და სოციალური ჩარჩოს“ გეგმებს; და (iii) პროექტზე მომუშავე ყველა პირს 

ხელი მიუწვდებოდეს პროექტის საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმზე ან კონტრაქტორის 

„საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმზე“.  

7. საჯარო კონსულტაციები და გამოქვეყნება  

მონაწილე მხარეების ჩართვის მოთხოვნების შესაბამისად და COVID-19-თან დაკავშირებული 

კარანტინის გათვალისწინებით, ამ თავში აღწერილია კონსულტაციების და ინფორმაციის 

გამჟღავნების პროცესი კონკრეტული პროექტის „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 

ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს“ და თითოეული ინდივიდუალური პროექტის შესახებ. 

„დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმის“ შესაბამისად (იხ. თავი 8 ქვემოთ), ამ 

თავში აღწერილია, თუ როგორ უნდა მოხდეს კომუნიკაცია პროექტის განმხორციელებელ 

ჯგუფს, პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ თემებსა და დაინტერესებულ მხარეებს 

შორის. მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული ტექნიკური შენიშვნა: საჯარო კონსულტაციები 

და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარე 

ოპერაციებში, როდესაც საჯარო შეხვედრების ჩატარება შეზღუდულია. (Technical Note: Public 

Consultations and Stakeholder Engagement in WB-supported operations when there are constraints 

on conducting public meetings.) 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო დამოუკიდებლად და მის დაქვემდებარებაში მყოფი 

ორგანიზაციების მეშვეობით, მონაწილეობას იღებს პროექტის განხორციელებაში და 

უზრუნველყოფს და უზრუნველყოფს ინფორმაციის გამჟღავნებას თავის ვებგვერდებზე 

როგორც ქართულ. ასევე ინგლისურ ენებზე და მუნიციპალიტეტებისაგან უკუკავშირის 

მიღების საშუალებას. კონსულტაციები ორგანიზებული იქნება პროექტის 

განმხორციელებელი ჯგუფის მიერ, სხვადასხვა ონლაინ არხის მეშვეობით (ელექტრონული 

ფოსტით, ფეისბუკით და ა.შ.) და ამ დისკუსიების ჩანაწერები აისახება “ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს“ საბოლოო პროექტში. “ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოების“ საბოლოო ვერსია, რომელსაც 

მსოფლიო ბანკი დაამტკიცებს, გამოქვეყნდება საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს და მსოფლიო ბანკის ვებგვერდებზე.  

 

8. მონაწილე მხარეთა ჩართულობა 

 

„საქართველოში COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფირეაგირების პროექტის“ „მონაწილე 

მხარეთა ჩართულობის გეგმა“ მომზადდება მსოფლიო ბანკის “გარემოსდაცვითი და 

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
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სოციალური ჩარჩოს” „დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვისა და ინფორმაციის გამჟღავნების“ 

ESS 10 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად. დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის 

გეგმა შემუშავდა შესაბამისი ნიმუშის მიხედვით, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართვისა და 

გასაჩივრების მექანიზმების მიმართ ESS 10 43  სტანდარტით გათვალისწინებული 

მოთხოვნების დაცვით. ის მიზნად ისახავს „დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 

პროგრამის“ შემუშავებას იმისთვის, რომ მონაწილე მხარეებმა მიიღონ დროული, 

რელევანტური, გასაგები და ხელმისაწვდომი ინფორმაცია და დაინტერესებულ მხარეებთან 

კონსულტაციების გამართვას სათანადო წესით, მანიპულირების, ჩარევის, ზეწოლის, 

დისკრიმინაციის და დაშინების გარეშე.  

 

„დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა“ განსაზღვრავს დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართვის პროგრამას, მათ შორის საჯარო ინფორმაციის გამჟღავნებას და კონსულტაციების 

ჩატარებას პროექტის მთელი ციკლის მანძილზე. „დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის 

გეგმაში“ აღწერილია პროექტის გუნდის მიერ დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციას 

წარმოების გზები. ის მოიცავს მექანიზმს, რომლის მეშვეობითაც ადამიანები შეძლებენ 

გამოხატონ თავისი შეშფოთება, მიაწოდონ უკუკავშირი ან შემოიტანონ საჩივარი პროექტის ან 

მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი აქტივობის შესახებ. ადგილობრივი მოსახლეობის 

მონაწილეობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პროექტის წარმატებისთვის. ის 

უზრუნველყოფს შეუფერხებელ თანამშრომლობას პროექტის თანამშრომლებსა და 

ადგილობრივ თემს შორის. მას მინიმუმზე დაჰყავს და ამცირებს პროექტის აქტივობების 

გარემოზე ზემოქმედებისა და სოციალური ზემოქმედების რისკებს. ინფექციური 

დაავადებების კონტექსტში, ცნობიერების ამაღლების ფართო, კულტურული თვალსაზრისით 

მისაღები და ადაპტირებული აქტივობების განხორციელება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

იმისთვის, რომ მოსახლეობამ სათანადოდ გააცნობიეროს ინფექციურ დაავადებებთან 

დაკავშირებული რისკები. 

 

„დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმისა“ და მასში ინტეგრირებული „საჩივრებზე 

რეაგირების მექანიზმის“ ადაპტირებისა და შემუშავების შემდეგ, ბენეფიციარ თემებთან და 

სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები ჩატარდება „დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობის გეგმაში“ მოცემული პროგრამის შესაბამისად. აღნიშნული დოკუმენტი 

გამოქვეყნებული იქნება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, პროექტის 

განხორციელებაში მონაწილე ორგანიზაციების და მსოფლიო ბანკის ოფიციალურ 

ვებგვერდებზე.  

                                                           
43 A Template for ESS10: Stakeholder Engagement Plan For Projects in Response to COVID-19 and associated Tip Sheet are 

available on the COVID-19 operations intranet page at http://covidoperations/ (WB intranet access only) 

http://covidoperations/
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9. ინსტიტუციური მოწყობა, პასუხისმგებლობები და შესაძლებლობების განვითარება  

 

ამ თავში აღწერილია ინსტიტუციური სქემა, რომელიც გამოყენებული იქნება “ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს“ განსახორციელებლად, რაც 

ითვალისწინებს ქვეპროექტების გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკებსა და 

ზემოქმედების შესწავლას, ქვეპროექტების რისკების შეფასებას და მათი შემცირების ზომების 

იდენტიფიკაციას, აღნიშნულ საკითხებზე საჯარო კონსულტაციების გამართვას, 

დოკუმენტაციისა და ინსტრუმენტების განხილვას, დამტკიცებას და გამჟღავნებას, 

„გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის“ განხორციელების მონიტორინგს და ა.შ. 

ამ თავში მკაფიოდ უნდა იყოს აღწერილი თითოეული მონაწილე მხარის პასუხისმგებლობები. 

 

დაგეგმვის, პროექტის დიზაინის და მშენებლობის ეტაპებზე, უნდა აღწერილი იყოს 

ხელისუფლების, პროექტის შემსრულებლის, კონსულტანტების, კონტრაქტორებისა და 

ზედამხედველი ინჟინრების პასუხისმგებლობები და ინსტიტუციური სქემა. ამ საკითხთან 

დაკავშირებით იხილეთ ESF/Safeguards Interim Note on COVID-19 Considerations in 

Construction/Civil Works Projects. 

 

საოპერაციო ეტაპზე, მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული შემდეგი ასპექტები: 

 COVID-19–ის გავრცელების თავიდან აცილებისა ან მინიმუმზე დაყვანის 

პროცედურებისა და შემარბილებელი ზომების განხორციელებაში სხვადასხვა 

მონაწილე მხარეების როლები და პასუხისმგებლობები (ზემოთ, საოპერაციო ეტაპის 

აღწერისას მითითებული „სრული ციკლის“ შესაბამისად), მათ შორის, მითითებული 

უნდა იყოს ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებლობის 

მქონე პირი (მაგალითად, ჯანდაცვის დაწესებულების ხელმძღვანელი); 

 სათანადო და გამოცდილი პერსონალის არსებობა, ინფექციების კონტროლისა და 

ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირების ჩათვლით; 

 დამატებითი პერსონალის არსებობა: თუ არის, რამდენი, რა კვალიფიკაციითა და 

ტრენინგით; 

 ჯანდაცვის დაწესებულების შესაბამისი განყოფილებების ურთიერთ 

თანამშრომლობის აღწერა, რათა შეიქმნას ორგანიზაციის შიდა გუნდი, რომელიც 

მართავს, კოორდინაციას გაუწევს და რეგულარულად განიხილავს დაწესებულებაში 

წამოჭრილ საკითხებსა და მის საქმიანობას; 

 როლები და პასუხისმგებლობები პოტენციურად ინფიცირებული ნიმუშების 

ტესტირების ობიექტებში უსაფრთხო ტრანსპორტირების პროცესში; 

 როგორ მოხდება სამედიცინო დაწესებულებაში სამედიცინო ნარჩენების ნაკადების 

მონიტორინგი და აღრიცხვა; 

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/ESF%20Safeguards%20Interim%20Note%20Construction%20Civil%20Works%20COVID.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/ESF%20Safeguards%20Interim%20Note%20Construction%20Civil%20Works%20COVID.pdf
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 რა შესაძლებლობების განვითარება და ტრენინგი სჭირდებათ მედიცინის მუშაკებს, 

სამედიცინო ნარჩენების მართვის მუშაკებს და დამლაგებლებს, აგრეთვე ნარჩენების 

მართვის სერვისის მომწოდებელ მესამე მხარეებს.  
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10. დანართები  

I. პოტენციური გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების სკრინინგის ფორმა; 

II. COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის გზამკვლევი „ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგისა და რისკების რეიტინგისთვის;  

III. გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის ნიმუში; 

IV. ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმის ნიმუში; 

V. შრომის მართვის პროცედურები 

VI. რესურსების სია: COVID-19-ის გზამკვლევი. 
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დანართი I. პოტენციური გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების სკრინინგის 

ფორმა  

ეს ფორმა გამოყენებული უნდა იყოს პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის მიერ, 

ქვეპროექტის პოტენციური გარემოსადაცვითი და სოციალური რისკების და ზეგავლენის 

შესასწავლად. ის დაეხმარება პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფს გარემოს დაცვისა და 

სოციალური დაცვის შესაბამისი სტანდარტების (ESS) იდენტიფიკაციაში, ამ ქვეპროექტების 

გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების რეიტინგში, საჭირო გარემოსდაცვითი და 

სოციალური შეფასების ტიპების, კონკრეტული ინსტრუმენტებისა და გეგმების მითითებით. 

ამ ფორმის გამოყენება საშუალებას მისცემს პროექტის განმხორციელებელ ჯგუფს შეიმუშაოს 

ქვეპროექტის პოტენციური რისკებისა და ზემოქმედებების საწყისი ხედვა. აღნიშნული ფორმა 

არ შეცვლის კონკრეტული პროექტების „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასებას“ ან „ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებების გეგმას“. 

ზემოხსენებული პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, ამ დანართში მოცემულია ინფორმაცია 

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შესწავლის დროს გასათვალისწინებელი 

ფაქტორების, შეფასების ინსტრუმენტებისა და რისკების რეიტინგის შესახებ.  

ქვეპროექტის 

დასახელება 

 

ქვეპროექტის 

მდებარეობა 

 

ქვეპროექტის 

ინიციატორი 

 

სავარაუდო ინვესტიცია  

დაწყების / 

დასრულების თარიღი  

 

 

კითხვები პასუხი გარემოს 

დაცვისა 

და 

სოციალ

ური 

სტანდარ

ტის 

რელევან

ტურობა 

კომპლექსური 

შესწავლა / 

აქტივობები 
დიახ არა არ 

მიესადაგ

ება 
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ითვალისწინებს თუ არა ქვეპროექტი 

სამშენებლო სამუშაოებს, მათ შორის 

ჯანდაცვის ობიექტების ან/და ნარჩენების 

მართვის ობიექტების ახალ მშენებლობას, 

გაფართოებას, განახლებას ან რეაბილიტაცია?  

   ESS1 ბუნებრივ და 

სოციალურ 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

შეფასება / 

“ბუნებრივ და 

სოციალურ 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

მართვის გეგმა“, 

„დაინტერესებული 

მხარეების 

ჩართულობის 

გეგმა“ 

ითვალისწინებს თუ არა ქვეპროექტი მიწის 

შეძენას და/ან არის მიწით სარგებლობის 

შეზღუდვებს?  

   ESS5 განსახლების 

სამოქმედო გეგმა / 

განსახლების მოკლე 

სამოქმედო გეგმა, 

„დაინტერესებული 

მხარეების 

ჩართულობის 

გეგმა“ 

ითვალისწინებს თუ არა ქვეპროექტი 

აქტივების შეძენას კარანტინის, იზოლაციის ან 

მკურნალობის მიზნებისათვის? 

   ESS5  

არის თუ არა ქვეპროექტი დაკავშირებული 

სამედიცინო ნარჩენების მართვის ნებისმიერ 

გარე ობიექტებთან, როგორიცაა სამედიცინო 

ნარჩენების სანიტარული ნაგავსაყრელი, 

საწვავი ღუმელი, ან ჩამდინარე წყლების 

გამწმენდი ნაგებობა? 

   ESS3 ეკოლოგიური და 

სოციალური 

ზემოქმედების 

შეფასება / 

“ბუნებრივ და 

სოციალურ 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

მართვის გეგმა“, 

დაინტერესებული 

მხარეების 

ჩართულობის გეგმა 
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არსებობს თუ არა სამედიცინო 

დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლისა 

და სამედიცინო ნარჩენების მართვის მკაფიო 

მარეგულირებელი ჩარჩო და ინსტიტუციური 

შესაძლებლობები? 

   ESS1 ეკოლოგიური და 

სოციალური 

ზემოქმედების 

შეფასება / 

“ბუნებრივ და 

სოციალურ 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

მართვის გეგმა“, 

„დაინტერესებული 

მხარეების 

ჩართულობის 

გეგმა“ 

აქვს თუ არა ქვეპროექტს ნარჩენების მართვის 

ადეკვატური სისტემა (შესაძლებლობები, 

პროცესები და მენეჯმენტი)? 

     

ითვალისწინებს თუ არა ქვეპროექტი 

თანამშრომლების (მათ შორის შტატიანი 

თანამშრომლების, კონტრაქტორების, 

პირველადი მომწოდებლების და/ან 

საზოგადოებრივ საწყისებზე მომუშავე 

მოხალისეების) დაქირავებას? 

   ESS2 შრომის მართვის 

პროცედურები, 

„დაინტერესებული 

მხარეების 

ჩართულობის 

გეგმა“ 

აქვს თუ არა ქვეპროექტს შრომის ჰიგიენისა და 

უსაფრთხოების სათანადო პროცედურები და 

(საჭიროების შემთხვევაში) პერსონალური 

დამცავი აღჭურვილობის სათანადო მარაგი? 

     

აქვს თუ არა ქვეპროექტს საჩივრებზე 

რეაგირების მექანიზმი, რომელიც 

ხელმისაწვდომია ყველა მუშაკისთვის და 

იძლევა სწრაფი და ეფექტური რეაგირების 

შესაძლებლობას? 
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ითვალისწინებს თუ არა ქვეპროექტი შინჯების, 

ნიმუშების, ინფექციური და საშიში მასალების 

ტრანსსასაზღვრო ტრანსპორტირებას (მათ 

შორის, პოტენციურად ინფიცირებული 

შინჯების ტრანსპორტირებას სამედიცინო 

დაწესებულებებიდან შემმოწმებელ 

ლაბორატორიებში)? 

   ESS3 ეკოლოგიური და 

სოციალური 

ზემოქმედების 

შეფასება / 

“ბუნებრივ და 

სოციალურ 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

მართვის გეგმა“, 

დაინტერესებული 

მხარეების 

ჩართულობის გეგმა 

ითვალისწინებს თუ არა ქვეპროექტი 

უსაფრთხოების ან სამხედრო პერსონალის 

გამოყენებას სამედიცინო დაწესებულების 

მშენებლობის და/ან მუშაობის პროცესში და 

ამასთან დაკავშირებული აქტივობების დროს? 

   ESS4 ეკოლოგიური და 

სოციალური 

ზემოქმედების 

შეფასება / 

“ბუნებრივ და 

სოციალურ 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

მართვის გეგმა“, 

„დაინტერესებული 

მხარეების 

ჩართულობის 

გეგმა“ 

მდებარეობს თუ არა ქვეპროექტი 

ეკოლოგიურად სენსიტიურ ზონაში ან მის 

მახლობლად? 

   ESS6 ეკოლოგიური და 

სოციალური 

ზემოქმედების 

შეფასება / 

“ბუნებრივ და 

სოციალურ 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

მართვის გეგმა“, 

„დაინტერესებული 

მხარეების 

ჩართულობის 

გეგმა“ 



Georgia Emergency COVID-19 Response Project                                                                                                                                                     

Environmental and Social Management Framework                                                                                                 პროექტი, 29 ივლისი, 2020  

76 
 

მდებარეობს თუ არა ქვეპროექტი 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების 

ზონაში ან მათ მახლობლად? 

   ESS8 ეკოლოგიური და 

სოციალური 

ზემოქმედების 

შეფასება / 

“ბუნებრივ და 

სოციალურ 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

მართვის 

გეგმა““ბუნებრივ და 

სოციალურ 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

მართვის გეგმა“, 

დაინტერესებული 

მხარეების 

ჩართულობის გეგმა 

მდებარეობს თუ არა პროექტი ისეთ ზონაში, 

სადაც მაღალია გენდერული ძალადობის და 

სექსუალური ექსპლოატაციისა და ძალადობის 

რისკი? 

   ESS1 ეკოლოგიური და 

სოციალური 

ზემოქმედების 

შეფასება / 

“ბუნებრივ და 

სოციალურ 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

მართვის გეგმა“, 

„დაინტერესებული 

მხარეების 

ჩართულობის 

გეგმა“ 

მდებარეობს თუ არა ქვეპროექტის, მისი 

დამხმარე ობიექტებისა და საქმიანობის 

ტერიტორია ორი ან მეტი ქვეყნის 

ტერიტორიული დავის საგანი? 

   OP7.60 

სადავო 

ტერიტო

რიაზე 

მდებარე 

პროექტე

ბი  

შეთანხმება 

მონაწილე 

მთავრობებს შორის  
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ითვალისწინებენ თუ არა ქვეპროექტი და 

მასთან დაკავშირებული საქმიანობა 

საერთაშორისო სანაოსნო გზების გამოყენებას 

ან პოტენციურ დაბინძურებას44? 

   OP7.50 

პროექტე

ბის 

განხორც

იელება 

საერთაშ

ორისო 

სანაოსნო 

გზებზე  

შეტყობინება 

 (ან გამონაკლისები) 

 

დასკვნები: 

1. ეკოლოგიური და სოციალური რისკების შემოთავაზებული შეფასება (მაღალი, 

მნიშვნელოვანო, ზომიერი ან დაბალი). წარმოადგინეთ დასაბუთებები. 

 

2. ეკოლოგიური და სოციალური ზემოქმედების მართვის გეგმები / ინსტრუმენტები.  

 

 

  

                                                           
44 „საერთაშორისო სანაოსნო გზებში“ იგულისხმება ნებისმიერი მდინარე, არხი, ტბა ამ მსგავსი 

წყალსატევი, რომელზეც გადის საზღვარი ორ ან მეტ ქვეყანას შორის ან ნებისმიერი მდინარე ან 

ზედაპირული წყალი, რომელიც გადის ორ ან მეტ ქვეყანაზე. 
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დანართი II. COVID-19--ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის გზამკვლევი 

„ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგისა და რისკების 

რეიტინგისთვის 

 

 ინფექციის კონტროლი: ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგისა და 

რისკების რეიტინგისთვის გასათვალისწინებელი ფაქტორები და რეიტინგი: 

COVID-190-ის გლობალური პანდემიის გამო ბევრმა ქვეყანამ დანერგა მისი გავრცელების 

შემაკავებელი სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს მასშტაბურ ტესტირებას, კარანტინს, 

იზოლაციას და მკურნალობას სამედიცინო დაწესებულებაში ან სახლის პირობებში. 

 COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი შეიძლება ითვალისწინებდეს შემდეგ 

ღონისძიებებს: 

 ისეთი ობიექტების მშენებლობას და/ან მუშაობის მხარდაჭერას, როგორიცაა 

სამედიცინო ლაბორატორიები, ბევრ სხვადასხვა ადგილას განლაგებული სხვადასხვა 

ტიპის საკარანტინო და საიზოლაციო ცენტრები და ინფექციური დაავადებების 

მკურნალობის განყოფილებები არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში; 

 მარაგების, მოწყობილობის და მასალების შესყიდვასა და მიწოდებას, როგორიცაა 

რეაგენტები, ქიმიკატები და პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა; 

 პოტენციურად დაინფიცირებული ნიმუშების ტრანსპორტირებას სამედიცინო 

დაწესებულებიდან ტესტირების ჩამტარებელ ლაბორატორიებში; 

 სამედიცინო ნარჩენების განკარგვის და ნახმარი წყლის გაწმენდის ობიექტების 

მშენებლობას, გაფართოებას ან გაუმჯობესებას; 

 სამედიცინო სექტორის მუშაკებისა და მოხალისეების ტრენინგს; 

 თემის ჩართვასა და კომუნიკაციას. 

 

1. სამედიცინო ლაბორატორიების გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების სკრინინგი  

COVID-19-თან დაკავშირებული ბევრი პროექტი ითვალისწინებს არსებული სამედიცინო 

ლაბორატორიების შესაძლებლობების განვითარების და მუშაობის მხარდაჭერის 

ღონისძიებების განხორციელებას. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ ლაბორატორიებს ჰქონდეთ 

ბიოუსაფრთხოების დაცვის სათანადო პროცედურები. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

რეკომენდაციის მიხედვით, არა-პროპაგატიური დიაგნოსტიკური სამუშაო შეიძლება 

შესრულდეს მე-2 დონის ბიოუსაფრთხოების (BSL-2) მქონე ლაბორატორიებში, ხოლო არა-

პროპაგატიური დიაგნოსტიკური სამუშაო უნდა გაკეთდეს BSL-3 დონის ლაბორატორიებში. 

პაციენტების ანალიზების სინჯების ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს „B“ კატეგორიის 

„ინფიცირებული ნივთიერების“ (UN3373) ტრანსპორტირების წესების დაცვით, ხოლო 

ვირუსული კულტურებისა და იზოლატების ტრანსპორტირება ხდება „A“ კატეგორიის 
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„ადამიანზე მოქმედი ინფიცირებული ნივთიერების“ (UN2814) ტრანსპორტირების წესების 

დაცვით. სამედიცინო ლაბორატორიის ბიოუსაფრთხოების დონის შეფასების პროცესში 

(ლაბორატორიის მენეჯმენტისა და სინჯების ტრანსპორტირების პრაქტიკის ჩათვლით) 

გათვალისწინებული უნდა იყოს როგორც ბიოუსაფრთხოების რისკები, ასევე ჩვეულებრივი 

რისკებიც. მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული ლაბორატორიაში თანამშრომლების 

მუშაობის უსაფრთხოება და ვირუსის თემზე პოტენციური ზემოქმედების რისკები.  

 

ქვემოთ ჩამოთვლილ დოკუმენტებში მოცემულია უფრო დაწვრილებითი მითითებები 

სამედიცინო ლაბორატორიასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი და სოციალური 

რისკების სკრინინგის შესახებ. ისინი ასევე იძლევიან ინფორმაციას რისკების შეფასებისა და 

მართვის შესახებ.  

 

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია: „პრიორიტეტული ლაბორატორიული ტესტირების 

სტრატეგია ინფექციური დაავადების გადადების  4C სცენარის დროს“; 

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია: „2019-nCoV-ზე ლაბორატორიული ტესტირების 

ჩატარება ადამიანებისთვის“;   

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია: „ლაბორატორიების ბიოუსაფრთხოების 

სახელმძღვანელო; 

 USCDC, EPA, DOT, et al; “A კატეგორიის ინფექციით დაბინძურებული მყარი ნარჩენების 

მართვა“ (აგვისტო, 2019 წ.) 

 

 WHO; Prioritized Laboratory Testing Strategy According to 4Cs Transmission Scenarios 

 WHO Covid-19 Technical Guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans:  

 WHO Laboratory Biosafety Manual, 3rd edition 

 USCDC, EPA, DOT, et al; Managing Solid Waste Contaminated with a Category A Infectious Substance 

(August, 2019)  

 

 

 

2. საკარანტინო და საიზოლაციო ცენტრების გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების 

სკრინინგი 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით: 

 „კარანტინი“ არის იმ ადამიანების აქტივობების შეზღუდვა ან იზოლირება, რომლებიც არ 

არიან ავად, მაგრამ შესაძლოა იყვნენ ინფიცირებულ პირთან ან დაავადების წყაროსთან 

კონტაქტში, მათი სიმპტომების მონიტორინგისა და შემთხვევების ადრეული გამოვლენის 

მიზნით. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf?ua=1
https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/docs/transporting-infectious-substances/6821/cat-waste-planning-guidance-final-2019-08.pdf
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 იზოლაცია არის დაავადებული ან ინფიცირებული ადამიანების განცალკევება სხვა 

ადამიანებისგან, ინფექციის ან დაბინძურების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით. 

 

COVID-19-თან დაკავშირებული ბევრი პროექტი ითვალისწინებს „შემოსვლის პუნქტებში“, 

ქალაქებში და მოშორებულ რეგიონებში საკარანტინო და საიზოლაციო ცენტრების 

მშენებლობას, რემონტს და აღჭურვას. შეიძლება აგრეთვე წარმოიშვას ისეთი სიტუაციები, 

როდესაც კარანტინის ან იზოლაციის მიზნით საჭირო იქნება კარვების გამოყენება. ამისათვის 

აგრეთვე შეიძლება გამოყენებული იყოს სახელმწიფო ან კერძო ობიექტები, როგორიცაა 

მაგალითად სტადიონი ან სასტუმრო.  

 

კარანტინთან და იზოლაციასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური და სოციალური რისკების 

სკრინინგის დროს, შეიძლება გასათვალისწინებელი იყოს შემდეგი საკითხები:  

 

 კონტექსტუალური რისკები, როგორიცაა კონფლიქტები და ლტოლვილების ყოფნა ან 

შემოდინება; 

 მშენებლობასა და ექსპლუატაციიდან გამოყვანასთან დაკავშირებული რისკები; 

 მიწის ან აქტივების შეძენა; 

 უშიშროების  ან სამხედრო პერსონალის გამოყენება; 

 მინიმალური მოთხოვნების არსებობა საკვებთან, საწვავთან, წყალთან ან ჰიგიენასთან 

დაკავშირებით; 

 შესაძლებელია თუ არა ინფექციის პრევენციისა და კონტროლია და კარანტინში მყოფი 

პირების მონიტორინგის ეფექტურად ჩატარება. 

 არის თუ არა დანერგილი ნარჩენებისა და გამოყენებული წყლის მართვის ადეკვატური 

სისტემები. 

ქვემოთ ჩამოთვლილ დოკუმენტებში მოცემულია უფრო დაწვრილებითი მითითებები 

კარანტინის შესახებ.  

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია: „კორონავირუსული დაავადების (COVID-19-ის) 

გავრცელების შეკავების მიზნით საკარანტინო ზომებთან დაკავშირებით 

გასათვალისწინებელი საკითხები“ 

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია: „ახალი კორონავირუსული დაავადების  2019-nCoV-

ის გავრცელებასთან დაკავშირებით მოგზაურთა რეპატრიაციისა და საკარანტინო ზომების 

შესახებ ძირითადი გასათვალისწინებელი  ფაქტორები“ 

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია: „კორონავირუსული დაავადების (COVID-19-ის) 

მიმართ მზაობა, პრევენცია და კონტროლი იმ ლტოლვილებისა და მიგრანტების  

შემთხვევაში, რომლებიც ბანაკში არ ცხოვრობენ. 
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 WHO; Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus 

disease (COVID-19) 

 WHO; Key considerations for repatriation and quarantine of travelers in relation to the outbreak of 

novel coronavirus 2019-nCoV 

 WHO; Preparedness, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) for refugees and 

migrants in non-camp settings 

 

 

 

 

3. სამკურნალო ცენტრების გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების სკრინინგი  

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია 

რეკომენდაციები, ტექნიკური სახელმძღვანელო პრინციპები, სტანდარტები და მინიმალური 

მოთხოვნები განსაკუთრებით მწვავე რესპირატორული ინფექციის (SARI) სამკურნალო 

ცენტრების შექმნისა და მუშაობის შესახებ დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში 

და შეზღუდული რესურსების შემთხვევაში. აღნიშნულ სახელმძღვანელოში აგრეთვე 

მოცემულია არსებული შენობების დანიშნულების შეცვლის სტანდარტები იმ განსაკუთრებით 

მწვავე რესპირატორული ინფექციების სამკურნალოდ, რომლებსაც აქვთ სწრაფი გავრცელების 

შესაძლებლობა და შეუძლიათ გამოიწვიონ ეპიდემიები ან პანდემია.  

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, „განსაკუთრებით მწვავე რესპირატორული 

დაავადებების მკურნალობის ცენტრი“; 

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, „Covid-19-თან დაკავშირებული ტექნიკური 

ინსტრუქციები: ინფექციის პრევენცია და კონტროლი / WASH“ 

 მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, „გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის 

ინსტრუქციები სამედიცინო დაწესებულებებისთვის“. 

 

 

 WHO Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre 

 WHO Covid-19 Technical Guidance: Infection prevention and control / WASH 

 WBG EHS Guidelines for Healthcare Facilities 

 

 

4. სამუშაო ძალისა და მუშაობის პირობების გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების 

სკრინინგი  

COVID-19-თან დაკავშირებული პროექტზე შეიძლება მუშაობდნენ სხვადასხვა ტიპის 

თანამშრომლები. გარდა პროექტში დასაქმებული მედიცინის მუშაკებისა და ლაბორატორიის 

მუშაკებისა, რომლებიც პროექტის უშუალო თანამშრომლებად ითვლებიან, პროექტს 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov
file:///C:/Users/WB458289/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/22RKNG3R/•%09https:/www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
file:///C:/Users/WB458289/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/22RKNG3R/•%09https:/www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/publications-detail/severe-acute-respiratory-infections-treatment-centre
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169
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შეიძლება აგრეთვე ჰყავდეს  კონტრაქტის საფუძველზე  მომუშავე თანამშრომლები 

სამშენებლო სამუშაოების ჩასატარებლად და საზოგადოებრივ საწყისებზე მომუშავე მუშაკები 

(მაგალითად, თემის მოხალისე მედიკოსი-სანიტრები), რომლებიც უზრუნველყოფენ 

კლინიკურ დახმარებას, კონტაქტების დადგენას, მონაცემების შეგროვებას, და ა.შ. პროექტის 

განხორციელებაზე მომუშავე პირთა რაოდენობა შეიძლება საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყოს. 

ასეთ სამუშაო ძალასთან დაკავშირებული რისკების სპექტრი შეიძლება იყოს ფართო - 

ჯანმრთელობითა და უსაფრთხოებით დაწყებული და კონტრაქტების ტიპებითა და 

დასაქმების ვადებითა და პირობებით დამთავრებული. COVID-19-თან დაკავშირებული 

პროექტების სამუშაო ძალებისა და შრომის პირობების  შესახებ უფრო დეტალური 

ინფორმაცია მოცემულია COVID-19-ის პირობებში შრომის მართვის პროცედურების ნიმუშში.  

 

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Labor%20Management%20Procedures%20COVID%20Template.docx
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დანართი III. „გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის“ ნიმუში 

შესავალი  

მსესხებელმა უნდა შეიმუშაოს “ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის 

გეგმა”, რომელშიც ჩამოყალიბებული იქნება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზრე 

ზემოქმედების მართვის გზები პროექტის მთლიანი ციკლის მანძილზე. ამ „ბუნებრივდა 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის” ნიმუში შეიცავს რამდენიმე მატრიცას, 

რომელშიც იდენტიფიცირებულია რისკები და შემოთავაზებულია ეკოლოგიური და 

სოციალური ზემოქმედების შემცირების ზომები. მსესხებელს შეუძლია გამოიყენოს 

მატრიცები, რაც დაეხმარება მას რისკებისა და მათი შემცირების შესაძლო ზომების 

იდენტიფიკაციაში.  

„გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა“ აგრეთვე უნდა შეიცავდეს პროექტის 

განხორციელებისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკვანძო ელემენტებს, როგორიცაა 

ინსტიტუციური მოწყობა, შესაძლებლობების განვითარების გეგმა, ტრენინგის გეგმა და 

საბაზისო ინფორმაცია. მსესხებელს შეუძლია „გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის 

გეგმაში“ შეიტანოს „ბუნების და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს“ 

შესაბამისი ნაწილები, საჭირო ცვლილებებით.  

მატრიცები გვიჩვენებენ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვითი და სოციალური 

ზემოქმედების რისკების მართვა პროექტის მთლიანი ციკლის მანძილზე, მათ შორის, 

პროექტის სხვადასხვა ეტაპებზე, რომლებიც იდენტიფიცირებულია “ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოში“, როგორიცაა: დაგეგმვა და დიზაინი, მშენებლობა, 

ექსპლუატაცია და ექსპლუატაციიდან გამოყვანა.  

მატრიცაში იდენტიფიცირებული პრობლემები და რისკები შემუშავდა COVID-19-ზე 

რეაგირების ზომებისა და მსოფლიო ბანკის მიერ ჯანდაცვის სფეროში დაფინანსებული 

პროექტების შედეგად მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით. ქვეპროექტის 

გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების შეფასების დროს, მსესხებელმა უნდა განიხილოს 

მატრიცაში მოცემული პრობლემები და რისკები  და დაამატოს საკუთარი ვარიანტები.  

მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ინსტრუქციებში „გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების შესახებ“, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ტექნიკური მითითებების 

შემცველ დოკუმენტებში და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის ამსახველ სხვა 

დოკუმენტაციაში დეტალურად არის აღწერილი რისკების შემცირების სხვადასხვა ზომები და 

კარგი პრაქტიკა. მსესხებელს შეუძლია გამოიყენოს ისინი „გარემოსდაცვითი და სოციალური 

მართვის გეგმის“  შემუშავების დროს. რისკების შემცირების ზომების განსაზღვრის პროცესში 

აუცილებელია დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის სამედიცინო ნარჩენების მართვის 

სპეციალისტების ჩართვა. 
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„ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმის“ ფორმები „გარემოსდაცვითი და 

სოციალური მართვის გეგმის“ ნაწილია. „გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმაში“ 

იდენტიფიცირებული უნდა იყოს სპეციფიკური გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების 

მართვის ინსტრუმენტები, როგორიცაა „დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა“, 

„შრომის მართვის პროცედურები“ და/ან „სამედიცინო ნარჩენების მართვის გეგმა“. 
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ცხრილი N 1 - გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები და მათი შემცირების ზომები დაგეგმვისა და დიზაინის სტადიაზე  

ძირითადი აქტივობები პოტენციური 

ეკოლოგიური და 

სოციალური რისკები 

და მათი  

ზემოქმედება  

შემოთავაზებული შემარბილებელი ზომები  პასუხისმგებლობები  ვადები  ბიუჯეტი 

სამედიცინო 

დაწესებულებების ტიპი, 

მდებარეობა და მასშტაბი  

     

დაადგინეთ ახალი 

მშენებლობის, გაფართოების, 

განახლების და/ან 

რეაბილიტაციის საჭიროება 

     

დაადგინეთ დამხმარე 

სამუშაოების და მათთან 

დაკავშირებული ობიექტების 

საჭიროება, როგორიცაა 

მისასვლელი გზები, 

სამშენებლო მასალები, წყალი 

და ელექტროენერგია, 

კანალიზაციის სისტემა. 

     

დაადგინეთ მიწისა და 

აქტივების შეძენის 

საჭიროებები (მაგ. არსებული 

აქტივების შეძენა, როგორიცაა 

ჰოსტელი, სტადიონი, 

პოტენციური პაციენტების 

განსანთავსებლად). 

     

დაადგინეთ ნარჩენების 

ადგილზე მართვის ობიექტები 

და გარე ობიექტები, 

ნარჩენების 

ნარჩენების მართვის 

არაადეკვატური 

ობიექტები და 

პროცესები  

 შეაფასეთ ნარჩენების შესაძლო ნაკადები;  

 განიხილეთ არსებული ობიექტების 

შესაძლებლობები და დაგეგმეთ 

შესაძლებლობების გაზრდა, საჭიროების 
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ტრანსპორტირების 

მარშრუტები და 

მომსახურების მიმწოდებელი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემთხვევაში, მშენებლობის, 

გაფართოების და სხვა გზით; 

 მიუთითეთ, რომ ობიექტის დიზაინში 

გათვალისწინებულია მოსალოდნელი 

მოცულობისა და ტიპების სამედიცინო 

ნარჩენების შეგროვება, დახარისხება, 

ტრანსპორტირება და მკურნალობა. 

 ჩამოაყალიბეთ მოთხოვნა, რომ 

ნაგავსაყრელის სათავსების ზომა 

შეესაბამებოდეს  ნარჩენების 

მოსალოდნელ მოცულობას, იყოს 

კოდირებული სხვადასხვა ფერებით  და 

მარკირებული,  ნარჩენების ტიპების 

მიხედვით.  

 სათანადო პროტოკოლების შემუშავება 

ნარჩენების შეგროვების პროცედურების 

შესახებ და განთავსების ადგილებში 

ტრანსპორტირების შესახებ, ჯანდაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციის მითითებების 

შესაბამისად. პერსონალის ტრენინგების 

კურსის შემუშავება სხვადასხვა  

მასალების გამოყენების პროცესში 

ნარჩენების დახარისხების შესახებ. 

დაადგინეთ ნიმუშების, 

სინჯების, რეაგენტების და 

სხვა საშიში მასალების 

ტრანსსასაზღვრო 

ტრანსპორტირების 

საჭიროებები.   

     

დაადგინეთ სამუშაო ძალის 

საჭიროებები და პროექტის 

მუშაკთა ტიპები. 

  განსაზღვრეთ მუშაკების რაოდენობა და 

ტიპები; 

   



COVID-19-ზე რეაგირების ESMF – ESMP 

87 
 

 განიხილეთ განთავსების საკითხი და 

ჯვარედინი ინფიცირების მინიმუმზე 

დაყვანის ზომები; 

 გამოიყენეთ COVID-19-ის დროს „შრომის 

მართვის პროცედურების“ ნიმუში 

რისკების შემცირების შესაძლო ზომების 

იდენტიფიკაციისთვის. 

დაადგინეთ უსაფრთხოების 

პერსონალის საჭიროება 

სამედიცინო დაწესებულების 

მშენებლობის და/ან მუშაობის 

დროს. 

     

სამედიცინო დაწესებულების 

საინჟინრო პროექტი - 

ზოგადად  

- სტრუქტურული 

უსაფრთხოების 

რისკი;  

- ფუნქციონალური 

განლაგება და 

დაწესებულების 

შიგნით 

ინფექციის 

გავრცელების  

საინჟინრო 

კონტროლი 

 

    

სამედიცინო დაწესებულების 

დიზაინი - მოსაზრებები 

მაღალი მგრძნობელობის ან 

დაუცველი ჯგუფების 

(ხანდაზმულები, 

ჯანმრთელობის პრობლემების 

მქონე პირები, ან ძალიან 

ახალგაზრდა პირები) და 

ზოგიერთ ჯგუფებს 

შეიძლება 

გაუჭირდეთ 

სამედიცინო 

დაწესებულების 

წვდომა 
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შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების 

დიფერენცირებული 

მკურნალობისთვის შესახებ 

სამედიცინო დაწესებულების 

საინჟინრო პროექტი უნდა 

შეესაბამებოდეს 

მკურნალობის საჭიროებებს, 

განცალკევების, იზოლაციის ან 

კარანტინის საჭიროების 

ჩათვლით. 

  დიზაინის შემუშავების და მართვის 

დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

რჩევები მწვავე რესპირატორული 

ინფექციების სამკურნალო ცენტრების 

შესახებ.  

 ხელსაბამები განთავსებული უნდა იყოს 

სამედიცინო დაწესებულებების 

შესასვლელებში, ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის რეკომენდაციების 

შესაბამისად “რეკომენდაციები წევრი 

ქვეყნების მიერ  ჰიგიენის პრაქტიკის 

გაუმჯობესების შესახებ“ 

(Recommendations to Member States to 

Improve Hygiene Practices.)   

 სამედიცინო დაწესებულებებს უნდა 

ჰქონდეთ და იყენებდნენ საიზოლაციო 

ოთახები იმ პაციენტებისთვის, 

რომლებსაც COVID-19 დაუდასტურდათ 

ან არსებობს COVID-19-ით ინფიცირების 

ეჭვი.  

 საიზოლაციო ოთახები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:  

 ოთახები უნდა იყოს ერთსაწოლიანი და 

ჰქონდეთ თავისი სააბაზანო ოთახი (ან 

საკუთარი გადასატანი ხელსაბანი); 

 იდეალურ შემთხვევაში ოთახებში უნდა 

იყოს უარყოფითი წნევა (დასაშვებია 

   

https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
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ნეიტრალური წნევაც, მაგრამ დადებითი 

წნევის  ოთახებს უნდა მოვერიდოთ) 

 ოთახები უნდა მდებარეობდეს 

ხალხმრავალი ადგილებიდან, 

მოწყვლადი პაციენტებისგან და მაღალი 

რისკის მქონე პაციენტებისგან 

მოშორებით, რომ მინიმუმზე 

დავიყვანოთ ინფექციის გავრცელების 

რისკი;  

 ოთახებს უნდა ჰქონდეთ თავისი 

საკუთარი აღჭურვილობა (მაგ.: 

არტერიული წნევის საზომი აპარატი, 

პნევმოტაქომეტრი და სტატოსკოპი)  

 ოთახში შესვლის კონტროლის მიზნით 

ოთახების კარებზე უნდა იყოს ნიშნები 

და კარები უნდა იყოს დაკეტილი;  

 ოთახს უნდა ჰქონდეს წინა ოთახი, სადაც 

სამედიცინო პერსონალი გაიკეთებს და 

მოიხსნის პერსონალურ დამცავ 

აღჭურვილობას და დაიბანს / 

დეკონტემინაციას ჩაიტარებს პაციენტის 

მკურნალობამდე და მის შემდეგ.  

სამედიცინო დაწესებულების 

პროექტი უნდა 

ითვალისწინებდეს მორგის 

არსებობას  

არასაკმარისი 

შესაძლებლობები  

ინფექციის 

გავრცელება 

 

 სამედიცინო დაწესებულების პროექტში 

მორგის გათვალისწინება  

 იხ.: WHO Infection Prevention and Control 

for the safe management of a dead body in the 

context of COVID-19) (ინფექციის 

პრევენცია და კონტროლი COVID-19- ის 

პირობებში ცხედრებთან მუშაობის 

დროს).  

   

 

  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
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ცხრილი N 2 - ეკოლოგიური და სოციალური რისკები და მათი შემცირების ზომები მშენებლობის ეტაპზე 

აქტივობები პოტენციური ეკოლოგიური 

და სოციალური რისკები და 

მათი  ზემოქმედება 

შემოთავაზებული შემარბილებელი ზომები  პასუხისმგებლობები  ვადები  ბიუჯეტი 

ტერიტორიის გაწმენდა 

მცენარეებისა და 

ხეებისგან; სამშენებლო 

სამუშაოების წარმოება 

ეკოლოგიურად 

სენსიტიური 

ტერიტორიების / 

ადგილების ახლოს. 

- ზემოქმედება ბუნებრივ 

ჰაბიტატზე, ეკოლოგიურ 

რესურსებზე და 

ბიომრავალფეროვნებაზე  

    

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები; 

საძირკველის ამოთხრა; 

გრუნტის ამოღება 

- ზემოქმედება ნიადაგზე 

და გრუნტის წყლებზე; 

- გეოლოგიური რისკები 

    

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები; 

- რესურსების ეფექტიანი 

გამოყენების 

პრობლემები, ნედლი 

მასალის, წყლის და 

ელექტროენერგიის 

ჩათვლით; 

- მასალების მარაგები  

    

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები – 

დაბინძურების მართვის 

ზოგადი ღონისძიებები  

- სამშენებლო 

სამუშაოების შედეგად 

წარმოქმნილი მყარი 

ნარჩენები; 

- სამშენებლო 

სამუშაოებზე 

გამოყენებული წყალი; 

- ხმაური;  

- ვიბრაცია; 
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- მტვერი; 

- მშენებლობის დროს 

გამოყენებული ტექნიკის 

გამონაბოლქვი   

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები – სახიფათო 

ნარჩენების მართვა 

- საწვავი, ზეთები, საპოხი 

ნივთიერებები 

    

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები – სამუშაო 

ძალასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები 

- ინფექციის გავრცელების 

ადგილებიდან მოსული 

მუშები; 

- კოლეგების ინფიცირება; 

- ინფექციის გადადება 

მუშებისაგან თემში / 

მოსახლეობაში 

- იხილეთ „COVID-19-ის პირობებში 

შრომის მართვის პროცედურები“ 

- განიხილეთ გზები, რომლითაც 

შეიძლება მინიმუმზე დაიყვანოთ / 

აკონტროლოთ სამშენებლო მოედანზე 

შესვლა და გამოსვლა.  

- თუ მუშები ობიექტზე ცხოვრობენ და 

სადილობენ, მოითხოვეთ მათგან 

მინიმუმზე დაიყვანონ ობიექტის გარეთ 

მყოფ ადამიანებთან კონტაქტი   ან 

აუკრძალეთ ტერიტორიიდან გასვლა 

კონტრაქტის მთელი პერიოდის 

მანძილზე.   

- განახორციელეთ პროცედურები, 

რომლითაც სამუშაოს დაწყებამდე 

დაადასტურებთ, რომ მუშების 

ჯანმრთელობა დამაკმაყოფილებელია 

ამ სამუშაოს შესასრულებლად და რომ  

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ან 

სხვაგვარი რისკის მქონე მუშები 

განსაკუთრებულ ანაზღაურებას 

მიიღებენ.  

- შეამოწმეთ და ჩაიწერეთ მუშების და 

სხვა ადამიანების ტემპერატურა, 

რომლებიც შედიან სამშენებლო 

მოგაწოდონ ეს 

ინფორმაცია  
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ტერიტორიაზე, ან მოითხოვეთ, რომ 

მათ თავად  წარმოგიდგინოთ ეს 

ინფორმაცია. 

- სამუშაოების დაწყებამდე ჩაუტარეთ 

მუშებს ყოველდღიური ბრიფინგი და 

ყურადღება გაამახვილეთ COVID-19-ის 

პრევენციულ ზომებზე, მათ შორის 

ხველების ეტიკეტზე, ხელების 

ჰიგიენაზე და დისტანცირების 

ზომებზე.  

- მოითხოვეთ მუშებისაგან, რომ თავად 

დააკვირდნენ შესაძლო სიმპტომებს 

(სიცხეს, ხველებას) და შეატყობინონ 

თავის უფროსს თუ ასეთი სიმპტომები 

ექნებათ ან თუ თავს კარგად ვერ 

იგრძნობენ  

- არ დაუშვათ, რომ ინფექციის ზონაში 

მყოფი ან ინფიცირებულ პირთან 

კონტაქტის მქონე მუშა შევიდეს 

სამშენებლო მოედანზე / ტერიტორიაზე 

14 დღის მანძილზე.  

- არ დაუშვათ, რომ ავადმყოფი მუშა 

შევიდეს სამშენებლო მოედანზე / 

ტერიტორიაზე; საჭიროების 

შემთხვევაში გადაამისამართეთ ის 

ადგილობრივ სამედიცინო 

დაწესებულებაში ან მოითხოვეთ მათი 

იზოლირება 14 დღის მანძილზე. 

 

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები  – შრომის 
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ჰიგიენა და 

უსაფრთხოება (OHS) 

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები – საგზაო 

მოძრაობა და გზების 

უსაფრთხოება 

     

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები – დაცვის 

პერსონალი 

     

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები – მიწა და 

აქტივები  

მიწისა და აქტივების შეძენა      

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები  

გენდერული ძალადობის / 

სექსუალური 

ექსპლოატაციის და 

ძალადობის პრობლემები 

    

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები – 

კულტურული 

მემკვიდრეობა  

კულტურული 

მემკვიდრეობა 

შანსი - პროცედურა პოვნის შემთხვევაში     

ზოგადი სამშენებლო 

სამუშაოები – საგანგებო 

ინცინდენტებისთვის 

მზაობა და მასზე 

რეაგირება  

     

სამშენებლო სამუშაოები 

რომლებიც 

უკავშირდება  

დაწესებულებაში 

ნარჩენების წარმოქმნის 

ადგილზე მათი მართვის  

საშუალებების შექმნას, 
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როგორიცაა დროებითი 

სანახი, ნაგავსაწვავი 

ღუმელი, კანალიზაციის 

სისტემა და ნახმარი 

წყლის გაწმენდის 

სისტემა. 

არსებული ნაგებობების 

ან დაწესებულების 

(საჭიროების 

შემთხვევაში) ნგრევის 

სამუშაოები. 

     

საკითხების დამატება      
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ცხრილი N 3 - ეკოლოგიური და სოციალური რისკები და მათი შემცირების ზომები საოპერაციო ეტაპზე  

აქტივობები პოტენციური ეკოლოგიური 

და სოციალური რისკები და 

მათი  ზემოქმედება 

შემოთავაზებული შემარბილებელი 

ზომები  

პასუხისმგებლობები  ვადები  ბიუჯეტი 

 სამედიცინო 

დაწესებულების  მუშაობის 

ზოგადი საკითხები – 

გარემო 

ზოგადი სახის ნარჩენები, 

ნახმარი წყალი და 

გამონაბოლქვი  

    

სამედიცინო 

დაწესებულების მუშაობის 

ზოგადი საკითხები  – 

შრომის უსაფრთხოებისა და 

ჰიგიენის საკითხები 

- ფიზიკური 

საფრთხეები; 

- ელექტროენერგიასთან 

და აფეთქებასთან 

დაკავშირებული 

საფრთხეები; 

- ხანძარი; 

- ქიმიკატების 

გამოყენება; 

- ერგონომიული 

საფრთხე; 

- რადიოაქტიური 

საფრთხე 

    

სამედიცინო 

დაწესებულების მუშაობა – 

სამუშაო ძალებთან 

დაკავშირებული საკითხები   

     

სამედიცინო 

დაწესებულების მუშაობა - 

დიფერენცირებული 

მიდგომა სხვადასხვა 

საჭიროების მქონე 

ჯგუფების მოპყრობისთვის 

(მაგ. ხანდაზმულები, 
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ჯანმრთელობის 

პრობლემების მქონე  

პირები, ძალიან 

ახალგაზრდა პირები და 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

პირები) 

სამედიცინო 

დაწესებულების მუშაობა – 

დასუფთავება  

  დასუფთავებაზე მომუშავე 

პერსონალისთვის სათანადო 

საწმენდი მოწყობილობის, 

მასალების და სადეზინფექციო 

საშუალებების მიწოდება.  

 ზოგადი დასუფთავების 

სისტემების გადასინჯვა, 

დასუფთავებაზე მომუშავე 

პერსონალის ტრენინგი  

დასუფთავების სათანადო 

პროცედურების  და სიხშირის 

შესახებ დატვირთულ ან მაღალი 

რისკის ზონებში. 

 თუ დასუფთავებაზე მომუშავე 

პერსონალმა უნდა იმუშაოს  

COVID-19-ით   დაინფიცირებულ ან 

სავარაუდოდ დაინფიცირებულ 

ზონებში, საჭიროა მათთვის 

სათანადო პერსონალური დამცავი 

აღჭურვილობის მიწოდება: 

როგორიცაა დამცავი ხალათები ან 

წინსაფრები, ხელთათმანები, 

თვალების დამცავი აღჭურვილობა 

(ნიღბები, დამცავი სათვალე, სახის 

ფარი) და ჩექმა ან დახურული 
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ფეხსაცმელი. თუ სათანადო 

პერსონალური დამცავი 

აღჭურვილობა ხელმისაწვდომი არ 

არის, მიაწოდეთ საუკეთესო 

ალტერნატიული საშუალებები.  

 ჩაუტარეთ დასუფთავებაზე 

მომუშავე პერსონალს ტრენინგი 

ჰიგიენის საკითხებზე (ხელების 

დაბანის ჩათვლით) მუშაობის 

დაწყებამდე, მუშაობის დროს და 

დასუფთავების სამუშაოების 

ჩატარების შემდეგ; აუხსენით მათ 

პერსონალური დამცავი 

აღჭურვილობის (მისი საჭიროების 

შემთხვევაში) უსაფრთხო 

გამოყენების წესები; მიაწოდეთ 

ინფორმაცია ნარჩენების (მათ 

შორის ნახმარი პერსონალური 

დამცავი აღჭურვილობისა და 

საწმენდი საშუალებების) 

კონტროლის შესახებ.  

სამედიცინო 

დაწესებულების მუშაობა - 

ინფექციის კონტროლი და 

ნარჩენების მართვის გეგმა 

     

ნარჩენების რაოდენობის 

მინიმუმზე დაყვანა, 

ხელმეორე გამოყენება და 

გადამუშავება 

ნაგავსაწვავი ღუმელების 

გამოყენება იწვევს 

ატმოსფეროში 

დიოქსინების, ფურანებისა 

და მყარი ნაწილაკების 

გამოფრქვევას  

 თუ ეს შესაძლებელია, მოერიდეთ 

ნაგავსაწვავი ღუმელების 

გამოყენებას; 

 თუ მცირე მოცულობის ნარჩენების 

დაწვა ერთადერთი გამოსავალია, ეს 

საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად 

უნდა გაკეთდეს და აუცილებელია 
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გვქონდეს ალტერნატიულ 

საშუალებაზე რაც შეიძლება 

სწრაფად გადასვლის გეგმა 

(როგორიცაა ორთქლით წინასწარი 

დამუშავება განკარგვამდე, 

სტერილური / არა-ინფიცირებული 

დანაწევრებული ნარჩენების გატანა 

შესაბამის ობიექტებზე) 

 არ გამოიყენოთ ერთ-კამერიანი,  

ბარაბნიანი და აგურის ნაგავსაწვავი 

ღუმელი. 

 მცირე მოცულობის ნაგავსაწვავი 

ღუმელის გამოყენების 

შემთხვევაში, ისარგებლეთ 

საუკეთესო პრაქტიკით რომ 

მინიმუმზე დაიყვანოთ გარემოზე 

ზემოქმედება.  

შინჯების, ნიმუშების, 

რეაგენტების, წამლების და 

სამედიცინო მასალების 

მარაგების მიწოდება და 

შენახვა 

     

შინჯების, ნიმუშების, 

რეაგენტების და 

ინფექციური მასალების 

შენახვა და მოვლა 

     

ნარჩენების დახარისხება, 

შეფუთვა, ფერით კოდირება 

და მარკირება  

     

სამედიცინო 

დაწესებულებაში 
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ნარჩენების ადგილზე 

შეგროვება და ტრანსპორტი 

ნარჩენების შენახვა      

სამედიცინო 

დაწესებულებაში 

ნარჩენების ადგილზე 

დამუშავება და განკარგვა 

     

ნარჩენების 

ტრანსპორტირება და 

განკარგვა ნარჩენების 

მართვის გარე ობიექტზე  

     

ტრანსპორტირება და 

განკარგვა ნარჩენების 

მართვის გარე ობიექტზე 

     

სამედიცინო 

დაწესებულების მუშაობა – 

სინჯების, ნიმუშების, 

რეაგენტების, სამედიცინო 

აღჭურვილობისა და 

ინფექციური მასალების 

ტრანსსასაზღვრო 

ტრანსპორტირება 

     

შეძენილი აქტივების 

გამოყენება COVID-19-ით 

პოტენციურად 

ინფიცირებული 

პაციენტების განთავსების 

მიზნით 

     

საგანგებო ინციდენტები - დაღვრა; 

- თანამშრომლის 

ინფიცირება 

 საგანგებო ინციდენტებზე 

რეაგირების გეგმა  
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პროფესიული 

საქმიანობის პროცესში; 

- რადიაციის 

ზემოქმედება; 

- ინფექციური ან საშიში 

ნივთიერებების 

შემთხვევითი 

გამოთავისუფლება 

გარემოში; 

- სამედიცინო 

მოწყობილობის 

მწყობრიდან გამოსვლა; 

- მყარი ნარჩენებისა და 

ნახმარი წყლის 

დამუშავების ობიექტის 

მწყობრიდან გამოსვლა; 

- ხანძარი; 

- სხვა საგანგებო 

ინციდენტები. 

 

 მორგის მოწყობა - მოწყობა არასაკმარისია 

- პროცესები 

არასაკმარისია  

 ინფექციის კონტროლის კარგი 

პრაქტიკის გამოყენება (იხ. 

„ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის ინსტრუქცია 

ინფექციის პრევენციისა და 

კონტროლის მიზნით COVID-19-ის 

შედეგად გარდაცვლილ პირთა 

გვამების უსაფრთხო მენეჯმენტი“    

(WHO Infection Prevention and 

Control for the safe management of a 

dead body in the context of COVID-19) 

   

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
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 გამოიყენეთ მორგი და გვამის ჩანთა 

და მიიღეთ სათანადო დამცავი 

ზომები დაკრძალვის დროს (იხ.: 

ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის „პრაქტიკული 

მოსაზრებები და რეკომენდაციები 

რელიგიური ლიდერებისთვის და 

რელიგიური თემებისთვის COVID-

19-ის კონტექსტში“ (Practical 

considerations and recommendations 

for religious leaders and faith-based 

communities in the context of COVID-

19)  

 

 

ცხრილი N 4 - ეკოლოგიური და სოციალური ზემოქმედების რისკები და მათი შემცირების ღონისძიებები ობიექტების ექსპლუატაციიდან 

გამოყვანის დროს  

აქტივობები პოტენციური ეკოლოგიური 

და სოციალური რისკები და 

მათი  ზემოქმედება 

შემოთავაზებული 

შემარბილებელი ზომები  

პასუხისმგებლობები  ვადები  ბიუჯეტი 

დროებითი სამედიცინო 

დაწესებულების 

ექსპლუატაციიდან გამოყვანა  

     

სამედიცინო მოწყობილობის 

ექსპლუატაციიდან გამოყვანა  

     

ექსპლუატაციიდან 

გამოყვანის რეგულარული  

პროცესი  

     

დასამატებელი საკითხები      

https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
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ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმის ნიმუში 

1. შესავალი  

1.1 აღწერეთ პროექტის შინაარსი და კომპონენტები.  

1.2 აღწერეთ სამიზნე სამედიცინო დაწესებულება:  

- ტიპი: მაგ.: საერთო პროფილის საავადმყოფო, კლინიკა, სტაციონარი / პოლიკლინიკა, 

სამედიცინო ლაბორატორია, საკარანტინო ან საიზოლაციო ცენტრი; 

- COVID-19-ზე რეაგირების სპეციალიზებული სამედიცინო დაწესებულება: მაგ.: 

შესაძლებელია არსებული აქტივი შეძენილი ყოფილიყო ჯერჯერობით დაუდასტურებელ 

შემთხვევებზე დაკვირვების ან მათი იზოლაციისთვის;  

- ინფექციის კონტროლის დონის შესაბამისი ფუნქციები და მოთხოვნები, მაგ.: 

ბიოუსაფრთხოების დონეები; 

- სამედიცინო დაწესებულების მდებარეობა და მასთან დაკავშირებული ობიექტები, მათ 

შორის მისასვლელი გზები, წყალმომარაგება, ელექტროენერგიის მიწოდება; 

- ტევადობა: საწოლების რაოდენობა.  

1.3 აღწერეთ მოთხოვნები სამედიცინო დაწესებულების დიზაინის მიმართ, რაც შეიძლება 

მოიცავდეს ზოგადი დიზაინისა და უსაფრთხოების, პალატების განცალკევების, 

გათბობის, ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების (HVAC), ავტოკლავის და ნარჩენების 

მართვის ობიექტების სპეციფიკაციებს.  

 

2. ინფექციის კონტროლი და ნარჩენების მართვა  

2.1 სამედიცინო დაწესებულებაში ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის 

მიმოხილვა. 

- სამედიცინო დაწესებულებაში შექმნილი სამედიცინო ნარჩენების ტიპი, წყარო და 

მოცულობა, მყარი ნარჩენები, თხევადი ნარჩენები და გამონაბოლქვი (თუ 

მნიშვნელოვანია); 

- სამედიცინო ნარჩენების კლასიფიკაცია და რაოდენობა (ინფექციური ნარჩენები, 

პათოლოგიური ნარჩენები, ბასრი საგნები, თხევადი და არა-სახიფათო ნარჩენები) 

სამედიცინო დაწესებულებებისთვის და „გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების შესახებ“ მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ინსტრუქციების და დარგში არსებული 

საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად ( EHS Guidelines ).  

- ახალი კორონავირუსის ინფექციური ბუნებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი ნარჩენი, 

რომელიც ტრადიციულად სახიფათო ნარჩენებად არ ითვლებოდა, შეიძლება ახლა 

სახიფათოდ იქნას მიჩნეული. COVID-19-ის პანდემიის დროს სამედიცინო 

http://www.ifc.org/ehsguidelines
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დაწესებულებების მიერ მიღებული პაციენტების რაოდენობის გათვალისწინებით, 

ნარჩენების მოცულობა სავარაუდოდ მნიშვნელოვნად გაიზრდება. განსაკუთრებული 

ყურადღება უნდა მიექცეს სამედიცინო ნარჩენების იდენტიფიკაციას, კლასიფიკაციას და 

რაოდენობის განსაზღვრას.  

- აღწერეთ სამედიცინო დაწესებულებაში სამედიცინო ნარჩენების მართვის სისტემა, მათ 

შორის მასალების მიწოდების, ნარჩენების წარმოქმნის, მოვლის, დეზინფექციის და 

სტერილიზაციის, შეგროვების, ტრანსპორტირების, განკარგვის და გადამუშავების 

პროცესები;  

- წარმოადგინეთ სამედიცინო დაწესებულებაში ნარჩენების ნაკადების სქემა (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში); 

- აღწერეთ მუშაობის შესაბამისი დონეები და /ან სტანდარტები; 

- აღწერეთ სამედიცინო დაწესებულების ინსტიტუციური მოწყობა,  როლები და 

პასუხისმგებლობები ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის სფეროში. 

2.2 მართვის მიზნით მიღებული ზომები 

- ნარჩენების რაოდენობის მინიმუმზე დაყვანა, ხელმეორე გამოყენება და გადამუშავება: 

სამედიცინო დაწესებულებამ უნდა განიხილოს ნარჩენების რაოდენობის მინიმუმზე 

დაყვანის ისეთი პრაქტიკისა და პროცედურების დანერგვის შესაძლებლობები, რომელიც  

არ უარყოფით გავლენას არ მოახდენს ჰიგიენისა და უსაფრთხოების დაცვაზე.  

- სინჯების, ნიმუშების, რეაგენტების, მედიკამენტების და სამედიცინო მარაგების მიწოდება 

და შენახვა: სამედიცინო დაწესებულებამ უნდა დანერგოს სახიფათო სამედიცინო 

პროდუქტების მიწოდების, მიღების და შენახვის რისკების მინიმუმზე დაყვანის პრაქტიკა 

და პროცედურები. 

- ნარჩენების დახარისხება, დაფასოება, ფერით კოდირება და მარკირება: სამედიცინო 

დაწესებულებამ მკაცრად უნდა აწარმოოს ნარჩენების დახარისხება მათი წარმოქმნის 

ადგილას. ნარჩენების დაფასოების, ფერით კოდირების და მარკირების საერთაშორისოდ 

აღიარებული მეთოდების გამოყენება.  

- სამედიცინო დაწესებულებაში ნარჩენების ადგილზე შეგროვება და ტრანსპორტირება: 

სამედიცინო დაწესებულებამ უნდა დანერგოს პრაქტიკა და პროცედურები სათანადოდ 

შეფუთული და მარკირებული ნარჩენების დროულად ამოღების მიზნით, სპეციალური 

ურიკების და მარშრუტების გამოყენებით. შესაბამისი ხელსაწყოებსა და ფართებს 

დეზინფექცია უნდა ჩაუტარდეს. აუცილებელია დაცული იყოს სამედიცინო 

დაწესებულების დამხმარე პერსონალის, მაგალითად დამლაგებლების ჰიგიენა და 

უსაფრთხოება. 

- ნარჩენების შენახვა: სამედიცინო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს ნარჩენების შენახვის 

ბევრი სათავსო, სხვადასხვა ტიპის ნარჩენებისთვის. მათი დანიშნულება და ზომა 
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განისაზღვრება დამონტაჟების სტადიაზე. აუცილებელია ნარჩენების სათავსოებს სწორი 

მოვლა და დეზინფექცია. არსებული ანგარიშების მიხედვით, COVID-19-ის პანდემიის 

დროს,  ინფექციური ნარჩენები სამედიცინო დაწესებულების სათავსოდან გატანილი უნდა 

იყოს 24 საათში.  

- სამედიცინო დაწესებულებაში ნარჩენების ადგილზე დამუშავება და განკარგვა 

(მაგალითად ნაგავსაწვავ ღუმელში): ბევრ სამედიცინო დაწესებულებას აქვს თავისი 

საკუთარი ნაგავსაწვავი ღუმელი. საჭიროა ჩატარდეს არსებული ნაგავსაწვავი ღუმელების 

კომპლექსური შემოწმება, იმისთვის, რომ შემოწმდეს მათი ტექნიკური პარამეტრებს 

ადეკვატურობა, წარმადობა, მუშაობის აღრიცხული პარამეტრები და ოპერატორის 

შესაძლებლობები. ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებელია შემუშავდეს 

მაკორექტირებელი ზომები. თუ საქმე გვაქვს პროექტის მიერ დაფინანსებულ ახალი 

სამედიცინო დაწესებულებასთან, მის საპროექტო გადაწყვეტაში გათვალისწინებული 

უნდა იყოს ნარჩენების განკარგვის შიდა ობიექტის არსებობა და აუცილებელია გაკეთდეს 

ეკოლოგიური და სოციალური ზემოქმედების შეფასება. ინფორმაცია სამედიცინო 

ნარჩენების ნაგავსაყრელისთვის საოპერაციო პრაქტიკისა და საერთაშორისო 

სტანდარტებით დაშვებული ემისიის სტანდარტების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ 

მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ინსტრუქციებში „გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების შესახებ“ და დარგში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებში.  

- ტრანსპორტირება და განკარგვა ნარჩენების მართვის გარე ობიექტები: ადეკვატური ან 

კარგად მომუშავე ნაგავსაწვავი ღუმელები  ყველა სამედიცინო დაწესებულებას არ აქვს. 

ყველა სამედიცინო ნარჩენი წვისთვის შესაფერისი არ არის. სამედიცინო დაწესებულებაში 

არსებულ ნაგავსაწვავ ღუმელში წვის ნარჩენები წარმოქმნება. აქედან გამომდინარე, 

საჭიროა ადგილობრივი ხელისუფლების ან კერძო სექტორის მიერ მართული გარე 

ნაგავსაყრელების არსებობა. ასეთ ნაგავსაყრელებს შეიძლება ჰქონდეთ ნაგავსაწვავი 

ღუმელები ან სახიფათო ნარჩენების სამარხი.  ისევე როგორც სამედიცინო დაწესებულების 

შიდა ღუმელების შემთხვევაში, საჭიროა ჩატარდეს გარე ნაგავსაყრელების კომპლექსური 

შემოწმება, მათი ტექნიკური პარამეტრების ადეკვატურობის, წარმადობის, მუშაობის 

აღრიცხული პარამეტრების და ოპერატორის შესაძლებლობების შესამოწმებლად. 

ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში, რეკომენდაციები მაკორექტირებელი ზომების 

შესახებ უნდა მიეწოდოს და შეთანხმდეს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ან კერძო 

ოპერატორებთან.  

- ნახმარი წყლის გაწმენდა: სამედიცინო დაწესებულების ნახმარ წყალზე  საშიში ნარჩენების 

მართვის პრაქტიკა ვრცელდება. როგორც ზემოთ იყო ნახსენები, ნარჩენების სათანადო 

დახარისხება და მართვა ისე უნდა მოხდეს, ნახმარ წყალში მყარი მარჩენების მოხვედრა 

რომ მინიმუმზე იქნას დაყვანილი. თუ ნახმარი წყალი მუნიციპალური კანალიზაციის 

სისტემაში ჩაედინება, სამედიცინო დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ ის ყველა 

შესაბამისი ნებართვების და სტანდარტების მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს და რომ წყლის 
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გაწმენდის მუნიციპალურმა საამქრომ ამ ტიპის ჩამდინარე თხიერი ნარჩენების დამუშავება 

შეძლოს. თუ მუნიციპალური კანალიზაციის სისტემა არ გვაქვს, სამედიცინო 

დაწესებულებამ უნდა ააშენოს და სათანადოდ ამუშაოს გაუწიოს წყლის პირველადი და 

მეორადი გაწმენდის შიდა სისტემა, დეზინფექციის ჩათვლით. ნახმარი წყლის გაწმენდის 

შიდა სისტემის ნარჩენების განკარგვა, როგორიცაა მაგალითად ტალახი, სათანადოდ უნდა 

განხორციელდეს. არის აგრეთვე ისეთი შემთხვევები, როდესაც ხდება სამედიცინო 

დაწესებულების ნახმარი წყლის ცისტერნებით ტრანსპორტირება  წყლის გაწმენდის 

მუნიციპალურ საამქროში. საჭიროა შემოწმდეს რამდენად სრულდება უსაფრთხო 

ტრანსპორტირების მიმართ არსებული მოთხოვნები და განხორციელდეს წყლის 

გაწმენდის მუნიციპალური საამქროს კომპლექსური შესწავლა, მისი წარმადობის და 

მუშაობის პარამეტრების დასადგენად.  

 

3. საგანგებო ინცინდენტებისთვის მზაობა და მათზე რეაგირება 

სამედიცინო დაწესებულებაში შეიძლება მოხდეს შემდეგი სახის საგანგებო ინციდენტები: 

დაღვრა, პერსონალზე ინფექციური მასალების ან რადიაციის ზემოქმედება, გარემოს 

შემთხვევითი დაბინძურება ინფექციური ან საშიში ნივთიერებებით, სამედიცინო 

აღჭურვილობის უკმარისობა, მყარი ნარჩენების და ჩამდინარე წყლების დამუშავების 

ობიექტების მწყობრიდან გამოსვლა და ხანძარი. ეს საგანგებო ინციდენტები, სავარაუდოდ 

სერიოზულად იმოქმედებენ მედიცინის მუშაკებზე, თემებზე, სამედიცინო დაწესებულებების 

მუშაობაზე და გარემოზე. 

ამრიგად, რეკომენდირებულია შემუშავდეს „საგანგებო ინციდენტებზე რეაგირების გეგმა“  

(ERP) რომელიც რისკის დონეს შეესაბამება. „საგანგებო ინციდენტებზე რეაგირების გეგმის“  

ძირითადი ელემენტები განსაზღვრულია დოკუმენტში ESS 4 „თემის ჯანმრთელობა და 

უსაფრთხოება“ (პარაგრაფი 21). 

4. ინსტიტუციური მოწყობა და შესაძლებლობების განვითარება  

გეგმაში მკაფიოდ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული სამედიცინო დაწესებულების 

ინსტიტუციური მოწყობა, როლები და პასუხისმგებლობები. საჭიროა შემუშავდეს ტრენინგის 

გეგმა, განმეორებადი სასწავლო პროგრამებით. რეკომენდირებულია შემდეგი ასპექტები: 

- განსაზღვრეთ როლები და პასუხისმგებლობები ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების 

მართვის პროცესის მთელი ჯაჭვის გასწვრივ; 

- უზრუნველყავით სათანადო და კვალიფიცირებული პერსონალის არსებობა, მათ შორის 

ინფექციების კონტროლზე, ბიოუსაფრთხოებზე და ნარჩენების მართვის ობიექტების 

მუშაობაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლების ჩათვლით; 

- ხაზგასმით აღნიშნეთ, რომ ინფექციის კონტროლსა და ნარჩენების მართვაზე საერთო 

პასუხისმგებლობა სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელს ეკისრება; 
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- სამედიცინო დაწესებულების ყველა შესაბამისი დეპარტამენტის მონაწილეობით 

ჩამოაყალიბეთ სხვადასხვა დეპარტამენტების წარმომადგენლებისგან შემდგარი გუნდი, 

სამუშაო პროცესის მართვის, კოორდინაციის და წარმოქმნილი საკითხების რეგულარული 

განხილვის მიზნით;  

- შექმენით ინფორმაციის მართვის სისტემა, რომ თვალი ადევნოთ და აღრიცხოთ 

სამედიცინო დაწესებულების ნარჩენების ნაკადები; და  

- შესაძლებლობების განვითარებასა და ტრენინგში ჩართული უნდა იყვნენ  მედიცინის 

მუშაკები, ნარჩენების მართვის სფეროს თანამშრომლები და დამლაგებლები. ამასთან 

ერთად, ტრენინგი უნდა გაიარონ ნარჩენების მართვის  სერვისის პროვაიდერმა მესამე 

მხარეებმაც.  

 

5. მონიტორინგი და ანგარიშგება  

განვითარებად ქვეყნებში, სამედიცინო დაწესებულებებს ხშირად აქვთ სამედიცინო 

ნარჩენების ნაკადების  არასათანადო მონიტორინგთან და აღრიცხვასთან დაკავშირებული 

გამოწვევები. სამედიცინო დაწესებულებამ უნდა შექმნას ინფორმაციის მართვის სისტემა, 

რომელიც თვალს მიადევნებს და აღრიცხავს  ნარჩენების ნაკადებს, დაწყებული მათი შექმნით, 

დახარისხებით, დაფასოებით, დროებითი შენახვით და დამთავრებული მისი 

ტრანსპორტირებით (ურიკებით / მანქანებით) განკარგვის ობიექტებამდე. სამედიცინო 

დაწესებულებას ხელს უწყობენ, რომ მან საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძველზე 

შექმნას ინფორმაციის მართვის სისტემა, თუ მას ამის ტექნიკური და ფინანსური 

შესაძლებლობა აქვს.  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია  

მთლიან პროცესზე, ხელმძღვანელობს დეპარტამენტების წარმომადგენლებისგან შექმნილ  

გუნდს და რეგულარულად განიხილავს სამედიცინო დაწესებულებაში ინფექციის 

კონტროლისა და ნარჩენების მართვის სფეროში წარმოქმნილ პრობლემებსა და პრაქტიკას. 

სამედიცინო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს შიდა ანგარიშგებისა და აღრიცხვის სისტემები.  

რაც შეეხება გარე ანგარიშგებას, ის უნდა განხორციელდეს ქვეყნის მთავრობისა და მსოფლიო 

ბანკის მოთხოვნების შესაბამისად. 
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ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმის ცხრილი  

აქტივობები პოტენციური ეკოლოგიური და 

სოციალური რისკები და მათი  

ზემოქმედება 

შემოთავაზებული 

შემარბილებელი 

ზომები  

პასუხისმგებლობები  ვადები  ბიუჯეტი 

ზოგადი პროფილის სამედიცინო 

დაწესებულების მუშაობა – გარემო 

ზოგადი სახის ნარჩენები, 

ნახმარი წყალი და გამონაბოლქვი 

    

ზოგადი პროფილის სამედიცინო 

დაწესებულების მუშაობა – შრომის 

უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის  

საკითხები 

- ფიზიკური საფრთხეები; 

- ელექტროენერგიასთან და 

აფეთქებასთან 

დაკავშირებული 

საფრთხეები; 

- ხანძარი; 

- ქიმიკატების გამოყენება; 

- ერგონომიული საფრთხე; 

- რადიოაქტიური საფრთხე. 

    

სამედიცინო დაწესებულების 

მუშაობა - ინფექციის კონტროლისა 

და ნარჩენების მართვის გეგმა  

     

ნარჩენების რაოდენობის 

მინიმუმზე დაყვანა, ხელმეორე 

გამოყენება სა გადამუშავება 

     

სინჯების, ნიმუშების, რეაგენტების, 

მედიკამენტების და სამედიცინო 

მასალების მიწოდება 

     

სინჯების, ნიმუშების, რეაგენტების, 

მედიკამენტების და სამედიცინო 

მასალების შენახვა და მოვლა 

     

ნარჩენების დახარისხება, შეფუთვა, 

ფერით კოდირება და მარკირება 

     



COVID-19 Response ESMF – ინფექციის კონტროლი და ნარჩენების მართვის გეგმა  

109 
 

ნარჩენების ადგილზე შეგროვება 

და ტრანსპორტირება  

     

ნარჩენების შენახვა      

ნარჩენების  დამუშავება და 

განკარგვა მათი წარმოქმნის 

ადგილზე  

     

ნარჩენების ტრანსპორტირება და 

გატანა გაწმენდისა და განკარგვის 

გარე ობიექტებზე  

     

სამედიცინო დაწესებულების 

მუშაობა – სინჯების, ნიმუშების, 

რეაგენტების, სამედიცინო 

აღჭურვილობისა და ინფექციური 

მასალების ტრანსსასაზღვრო 

ტრანსპორტირება  

     

საგანგებო ინციდენტები - დაღვრა; 

- თანამშრომლის ინფიცირება 

პროფესიული საქმიანობის 

პროცესში; 

- რადიაციის ზემოქმედება; 

- ინფექციური ან საშიში 

ნივთიერებების 

შემთხვევითი 

გამოთავისუფლება 

გარემოში; 

- სამედიცინო მოწყობილობის 

მწყობრიდან გამოსვლა; 

- მყარი ნარჩენებისა და 

ნახმარი წყლის გამწმენდი 

ობიექტების მწყობრიდან 

გამოსვლა; 

- ხანძარი; 

საგანგებო 

რეაგირების გეგმა  
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- სხვა საგანგებო ინციდენტები 

შეძენილი აქტივების გამოყენება 

COVID-19-ით პოტენციურად 

ინფიცირებული პაციენტების 

განთავსების მიზნით 

     

დასამატებელი საკითხები      
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დანართი V. შრომითი რესურსების მართვის პროცედურები 

 

 

 

 

 

COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი 

შრომითი რესურსების მართვის პროცედურები 

პროექტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ივლისი 2020 წ. 
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1. პროექტში შრომითი რესურსების გამოყენების მიმოხილვა  

საქართველოში COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი შემდეგი კატეგორიის 

თანამშრომლებს მოიცავს: 

 ძირითადი თანამშრომლები 

o პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის (PIU)  პერსონალი, მათ შორის: 

ა) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (MOILHSA) პროექტში 

მონაწილე პერსონალი – რომლებიც საჯარო მოხელეები არიან; და ბ) 

საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულებით დასაქმებული ტექნიკური 

პერსონალი, რომელიც შეასრულებს შესყიდვებთან, ფინანსურ მართვასთან, 

ჯანდაცვის ტექნიკური საკითხების მონიტორინგთან და სოციალურ 

სტანდარტებთან დაკავშირებულ სამუშაოს. 

საჯარო მოხელეები, რომლებიც პროექტთან დაკავშირებულ საქმიანობას ასრულებენ, 

არ აქვს მნიშვნელობა სრულ განაკვეთზე მუშაობენ ისინი თუ ნახევარ განაკვეთზე, 

მუშაობას გააგრძელებენ საჯარო სექტორში არსებული ხელშეკრულებების ან 

დანიშვნის პირობების შესაბამისად. გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების 

(ESS2) დებულებები ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების შესახებ და ბავშვთა და 

იძულებითი შრომის აკრძალვა, ვრცელდება პროექტში ჩართულ საჯარო მოხელეებზე. 

 ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლები 

 

o სამედიცინო მუშაკები ჯანდაცვის ობიექტებში (და ლაბორატორიებში (მაგ.: 

ექიმები, ექთნები, ლაბორატორიის მუშაკები, პრაქტიკანტები). 

o არასამედიცინო პერსონალი ჯანდაცვის ობიექტებში (მაგ.: მომსახურე 

პერსონალი, რომელიც მონაწილეობას იღებს საკვების მომზადებასა და 

მიწოდებაში, ფიზიკურ მომსახურებაში, ნარჩენების მართვაში).   

o ფირმების მიერ დაქირავებული მუშაკები (კონტრაქტორები) ინტერიერის 

გასარემონტებლად და სამონტაჟო სამუშაოების შესასრულებლად ჯანდაცვის 

ობიექტში. 

 

ჯანდაცვის ობიექტების მუშაკები: ჯანდაცვის დაწესებულებებში მომუშავე პირები, როგორც 

სამედიცინო, ასევე არასამედიცინო პერსონალი, რომლებიც პოტენციურად ინფიციერებული 

პაციენტების ან მათი ინფიცირებული სითხეების/სეკრეციებისა და ინფიცირებული 

მასალების უშუალო ან არაპირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ შეიძლება მოექცნენ. მიუხედავად 

იმისა, რომ საავადმყოფოებში და ლაბორატორიებში დასაქმებული ჯანდაცვის ობიექტების 

მუშაკები არ შეესაბამებიან ზუსტად პროექტის პერსონალის განსაზღვრებას გარემოსდაცვითი 

და სოციალური სტანდარტების (ESS2) მიხედვით, COVID-19 პანდემიის დროს მათ წინაშე 

არსებული შესაძლო ჯანდაცვისა და შრომის უსაფრთხოების რისკების გამო, ისინი შრომის 
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მართვის პროცედურებში შევლენ ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლების სახით, 

იმისათვის, რომ სამუშაო ადგილზე მათი ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოებისთვის 

ადეკვატური ზომები იქნეს მიღებული. ჯანდაცვის ობიექტების არასამედიცინო პერსონალი 

(კერძოდ, დასუფთავებისა და სამედიცინო ნარჩენებთან მომუშავე პერსონალი) ასევე შედის 

შრომის მართვის პროცედურებში სამუშაო ადგილზე მათი ჯანმრთელობის დაცვისა და 

უსაფრთხოების ღონისძიებების უზრუნველყოფის მიზნით. 

 

 პირველადი მომწოდებლების თანამშრომლები 

o კომპანიების თანამშრომლები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ სამედიცინო 

დანიშნულების საქონლის, პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის, ქიმიური 

ნივთიერებების, რეაგენტების, დეზინფექციის საშუალებების და ა.შ. 

მიწოდებაში. 

პროექტის ფარგლებში პროექტისთვის საჭირო სამედიცინო დანიშნულების საქონლის 

უზრუნველყოფა პირდაპირ პირველადი მომწოდებლისგან მოხდება. 

ცხრილში მოცემულია „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს“ 

(ESMF) პროექტის მომზადებისას მიღებული პირველადი შეფასების მონაცემები. თუმცა, სამი 

კატეგორიის თანამშრომლებზე მონაცემების მიღების შემდეგ, ცხრილში მითითებული 

მონაცემები უნდა შესწორდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. 

ცხრილი 1 

თანამშრომელთა 

ტიპი 

პროექტის 

თანამშრომელთა 

რაოდენობა 

შესასრულებელი 

ამოცანები 

საჭირო უნარები მდებარეობა 

შტატით შრომ./ 

მომსახ. 

ხელშეკ. 

სულ 

ძირითადი თანამშრომლები/ საჯარო მოხელეები 

MoILHSA 

ცენტრალური 

აპარატი  

20 2 22 საოფისე და 

ადმინისტრაციული 

სამუშაო 

ძირითადი 

მენეჯერული 

უნარები 
თბილისი  

MoILHSA PIU  6 6 

ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლები / ჯანდაცვის/ლაბორატორიის მუშაკები ჯანდაცვის 

ობიექტში (სამედიცინო პერსონალი) 

სსიპ სოციალური 

მომსახურების 

სააგენტო 

1056 674 1,730 

საოფისე და 

ადმინისტრაციული 

სამუშაო 

ძირითადი 

მენეჯერული 

უნარები 

თბილისი  

სსიპ სახელმწიფო 

დასაქმების 

ხელშეწყობის 

სააგენტო (SESA) 

13 25 38 

საოფისე და 

ადმინისტრაციული 

სამუშაო 

ძირითადი 

მენეჯერული 

უნარები 

თბილისი  
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თანამშრომელთა 

ტიპი 

პროექტის 

თანამშრომელთა 

რაოდენობა 

შესასრულებელი 

ამოცანები 

საჭირო უნარები მდებარეობა 

შტატით შრომ./ 

მომსახ. 

ხელშეკ. 

სულ 

სსიპ საგანგებო 

სიტუაციების 

კოორდინაციისა და 

გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრი 

103 4313 4416 

საოფისე და 

ადმინისტრაციული 

სამუშაო 

ზოგადი მედიცინა 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

კომუნიკაცია 

თბილისი  

სსიპ სამედიცინო და 

ფარმაცევტული 

საქმიანობის 

რეგულირების 

სააგენტო 

136 56 192 საოფისე და 

ადმინისტრაციული 

სამუშაო 

ძირითადი 

მენეჯერული 

უნარები 

თბილისი  

 სსიპ - ლ. 

საყვარელიძის 

სახელობის 

დაავადებათა 

კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი 

292 208 500 საოფისე და 

ადმინისტრაციული 

სამუშაო 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

კომუნიკაცია 

თბილისი/ 

საქართველო

ს ყველა 

რეგიონი 

სს ინფექციური 

პათოლოგიის, 

შიდსისა და 

კლინიკური 

იმუნოლოგიის 

სამეცნიერო 

პრაქტიკული 

ცენტრი 

76 163 239 ზოგადი მედიცინა 

და სპეციალობების 

ფართო სპექტრი  

 

ჯანდაცვის 

პროცედურების 

სახელმძღვანელო 

მითითებების 

დადგენა 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

კომუნიკაცია 

თბილისი 

საუნივერსტეტო 

კლინიკა 

87 536 623 ზოგადი მედიცინა 

და სპეციალობების 

ფართო სპექტრი  

 

ჯანდაცვის 

პროცედურების 

სახელმძღვანელო 

მითითებების 

დადგენა 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

კომუნიკაცია 

თბილისი 

ბათუმის 

რესპუბლიკური  

საავადმყოფო 

35 462 497 ზოგადი მედიცინა 

და სპეციალობების 

ფართო სპექტრი  

 

ჯანდაცვის 

პროცედურების 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

კომუნიკაცია 

ბათუმი 
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თანამშრომელთა 

ტიპი 

პროექტის 

თანამშრომელთა 

რაოდენობა 

შესასრულებელი 

ამოცანები 

საჭირო უნარები მდებარეობა 

შტატით შრომ./ 

მომსახ. 

ხელშეკ. 

სულ 

სახელმძღვანელო 

მითითებების 

დადგენა 

რუხის 

რესპუბლიკური 

საავადმყოფო 

30 71 133 ზოგადი მედიცინა 

და სპეციალობების 

ფართო სპექტრი  

 

ჯანდაცვის 

პროცედურების 

სახელმძღვანელო 

მითითებების 

დადგენა 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

კომუნიკაცია 

რუხი 

საჩხერის 

ჰოსპიტალი 

 

40 249 

 

289 ზოგადი მედიცინა 

და სპეციალობების 

ფართო სპექტრი  

 

ჯანდაცვის 

პროცედურების 

სახელმძღვანელო 

მითითებების 

დადგენა 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

კომუნიკაცია 

საჩხერე 

ჩხობაძის 

სახელობის 

სამედიცინო ცენტრი 

ქუთაისში 

40 132 172 ზოგადი მედიცინა 

და სპეციალობების 

ფართო სპექტრი  

 

ჯანდაცვის 

პროცედურების 

სახელმძღვანელო 

მითითებების 

დადგენა 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

კომუნიკაცია 

ქუთაისი 

არასამედიცინო პერსონალი 

სს ინფექციური 

პათოლოგიის, 

შიდსისა და 

კლინიკური 

იმუნოლოგიის 

სამეცნიერო 

პრაქტიკული 

ცენტრი 

48 ადმინისტრაციული 

სამუშაო, 

დასუფთავება, 

საკვებით 

უზრუნველყოფა, 

უსაფრთხოების 

სერვისები და 

ნარჩენების მართვა  

ზოგადი 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

ზოგადი ცოდნა 

მედიცინის 

სფეროში 

თბილისი  

საუნივერსტეტო 

კლინიკა 

69 

 

ადმინისტრაციული 

სამუშაო, 

ზოგადი 

სამედიცინო 

თბილისი 
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თანამშრომელთა 

ტიპი 

პროექტის 

თანამშრომელთა 

რაოდენობა 

შესასრულებელი 

ამოცანები 

საჭირო უნარები მდებარეობა 

შტატით შრომ./ 

მომსახ. 

ხელშეკ. 

სულ 

დასუფთავება, 

საკვებით 

უზრუნველყოფა, 

უსაფრთხოების 

სერვისები და 

ნარჩენების მართვა  

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

ზოგადი ცოდნა 

მედიცინის 

სფეროში 

ბათუმის 

რესპუბლიკური  

საავადმყოფო 

70 ადმინისტრაციული 

სამუშაო, 

დასუფთავება, 

საკვებით 

უზრუნველყოფა, 

უსაფრთხოების 

სერვისები და 

ნარჩენების მართვა  

ზოგადი 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

ზოგადი ცოდნა 

მედიცინის 

სფეროში 

ბათუმი 

რუხის 

რესპუბლიკური 

საავადმყოფო 

32 ადმინისტრაციული 

სამუშაო, 

დასუფთავება, 

საკვებით 

უზრუნველყოფა, 

უსაფრთხოების 

სერვისები და 

ნარჩენების მართვა  

ზოგადი 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

ზოგადი ცოდნა 

მედიცინის 

სფეროში 

რუხი 

საჩხერის 

ჰოსპიტალი 

 

41 

 

ადმინისტრაციული 

სამუშაო, 

დასუფთავება, 

საკვებით 

უზრუნველყოფა, 

უსაფრთხოების 

სერვისები და 

ნარჩენების მართვა  

ზოგადი 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

ზოგადი ცოდნა 

მედიცინის 

სფეროში 

საჩხერე 

ჩხობაძის 

სახელობის 

სამედიცინო ცენტრი 

ქუთაისში 

22 ადმინისტრაციული 

სამუშაო, 

დასუფთავება, 

საკვებით 

უზრუნველყოფა, 

უსაფრთხოების 

სერვისები და 

ნარჩენების მართვა  

ზოგადი 

სამედიცინო 

ცოდნა, დროის 

მართვა და 

ორგანიზება, 

ზოგადი ცოდნა 

მედიცინის 

სფეროში 

ქუთაისი 

დასაქმებულთა 

საერთო რაოდენობა 

9139 
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იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ჯანდაცვის მუშაკები, ძირითადად ქალბატონები 

არიან, მოსალოდნელია, რომ ქალ თანამშრომელთა რიცხვი თანამშრომელთა საერთო 

რაოდენობის 50 პროცენტის ფარგლებში იქნება. პროექტში ქალები სავარაუდოდ 

წარმოდგენილნი იქნებიან საჯარო მოხელეებისა და ჯანდაცვის ობიექტების სამედიცინო და 

არასამედიცინო პერსონალის სახით. მოსალოდნელია, რომ კვალიფიცირებული და 

არაკვალიფიცირებული მუშაკების უმრავლესობა სავარაუდოდ ადგილობრივი თემებიდან, 

საქართველოდან იქნებიან. პროექტში მიგრანტი მუშაკების ჩართვა არ არის მოსალოდნელი. 

პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ 18 წელზე და უფროსი ასაკის პირები. 

 

2. ძირითადი პოტენციური შრომითი რისკების შეფასება 

ძირითადი შრომითი რისკები  

შეფასების თანახმად, ძირითადი შრომითი რისკები დაკავშირებული იქნება ჯანდაცვის 

ობიექტებში ჯანმრთელობის დაცვასა და უსაფრთხოებასთან, ასევე სამუშაო პირობებთან. 

ქვემოთ მოცემულია პროექტის განხორციელებისას მოსალოდნელი ძირითადი შრომითი 

რისკები: 

ძირითად თანამშრომლებთან დაკავშირებული შრომითი რისკები და ჯანდაცვისა და 

უსაფრთხოების რისკები. მოსალოდნელია, რომ ძირითადი თანამშრომლები (პროექტის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციის პერსონალი) ძირითადად ოფისში შეასრულებენ 

სამუშაოს პროექტის ფარგლებში, დროდადრო იქნება გასვლითი ვიზიტები ჯანდაცვის 

ობიექტებში და ახლო მდებარე თემებში.  შესაბამისად, აღნიშნული თანამშრომლების 

ჯანდაცვის და უსაფრთხოების რისკები, დაბალი დონის რისკებად ფასდება. ზოგადად, 

სამუშაო პირობებთან დაკავშირებული რისკების დონე დაბალია საჯარო მოხელეებისა და 

Figure 1 სამედიცინო დარგის პერსონალის დასაქმების მაჩვენებელი გენდერის მიხედვით  
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სამინისტროების მიერ დაქირავებული კონსულტანტების შემთხვევაში. არ არის 

მოსალოდნელი ისეთი რისკები, როგორიც არის ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისას 

ჭარბი რაოდენობის საათები, ხელფასის დაგვიანება და არაოფიციალური სამუშაო. 

ხელშეკრულებით დაქირავებულ თანამშრომლებთან (სამედიცინო პერსონალი) 

დაკავშირებული შრომითი რისკები და ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების რისკები. 

მოსალოდნელი რისკები მოიცავს შემდეგს: COVID-19-ით გამოწვეული ინფექციური 

დაავადება (ავადმყოფობა და შესაძლოა სიკვდილი), ფიზიკური და გონებრივი 

გადაღლილობა, პროფესიული გამოფიტვა, სტიგმა და ოჯახის და ადგილობრივი თემის 

წევრებზე ინფექციის გადაცემა, ცვლაში ხანგრძლივად მუშაობა შესვენებისა და ძილის გარეშე. 

მოსალოდნელია, რომ თანამშრომელთა ეს კატეგორია ქვემოთ ცხრილში მითითებული 

შემდეგი დონის რისკების ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა, ცხრილი 2. 

 

ცხრილი 2: სამედიცინო პერსონალთან დაკავშირებული რისკების მიმოხილვა 

რისკი რისკის დონე 

დაავადება  მაღალი 

სიკვდილი მნიშვნელოვანი 

ფიზიკური და გონებრივი 

გადაღლილობა 

მნიშვნელოვანი 

პროფესიული გამოფიტვა მნიშვნელოვანი 

სტიგმა და ინფექციის გადაცემა 

ოჯახისა და თემის წევრებზე 

საშუალო 

ცვლაში ხანგრძლივად მუშაობა საშუალო 

 ხელშეკრულების საფუძველზე დაქირავებულ თანამშრომლებთან (არასამედიცინო 

პერსონალი) დაკავშრებული ჯანდაცვისა და შრომის უსაფრთხოების რისკები. 

მოსალოდნელია, რომ თანამშრომელთა ამ კატეგორიას ექნება ჯანმრთელობის დაცვისა და 

შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები, თუმცა არა-სამედიცინო პერსონალის 

ყველა წევრი ერთი დონის რისკის ზემოქმედების ქვეშ არ იქნება. ცხრილში 3 მოცემულია 

მოსალოდნელი რისკები და რისკის დონეები თანამშრომელთა ამ კატეგორიისთვის. 

ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლების (კონტრაქტორების მიერ დაქირავებული 

მუშაკები) ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების რისკები. მოსალოდნელია, 

რომ ამ კატეგორიის თანამშრომლებმა მცირე ინციდენტების შედეგად დაზიანებები მიიღონ, 

თუმცა ასევე შეიძლება COVID-19– ით გამოწვეული დაავადებით დაავადდნენ. ყველა ყველა 

კონტრაქტორს მოეთხოვება უზრუნველყოს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომების 

დაცვა, ხოლო მუშებს, ჩაუტარდეს  სწავლება ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების 

საკითხებზე სამსახურში მირებისას, სამუშაოების დაწყებამდე და შემდგომ, PPE– ს ყველა 

სათანადო საშუალებაზე. 
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ცხრილი 3: არასამედიცინო პერსონალთან დაკავშირებული რისკების მიმოხილვა 

არასამედიცინო 

პერსონალი 

რისკი 

ავადმყოფობა სიკვდილი 
ფიზიკური 

გადაღლილობა 

გონებრივი 

გადაღლილო

ბა 

სტიგმა 
ხანგრძლივ

ი ცვლა 

ინფიცირებული 

ნარჩენების 

ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრა 

ადმინისტრაციულ

ი პერსონალი 

რისკის დონე 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

დასუფთავების 

პერსონალი 

რისკის დონე 

 

მნიშვნელოვანი 

 

მნიშვნელოვანი 

 

მნიშვნელოვანი 

 

საშუალო 

 

საშუალო 

 

საშუალო 

 

მნიშვნელოვანი 

საკვების 

მომზადება და 

მიწოდება 

რისკის დონე 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

 

დაბალი 

უსაფრთხოების 

სამსახური 

რისკის დონე 

 

 

დაბალი 

 

 

დაბალი 

 

 

დაბალი 

 

 

დაბალი 

 

 

დაბალი 

 

 

დაბალი 

 

 

დაბალი 

ნარჩენებთან 

მომუშავე 

პერსონალი 

რისკის დონე 

 

მნიშვნელოვანი 

 

მნიშვნელოვანი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

დაბალი 

 

მნიშვნელოვანი 
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პირველადი მომწოდებლების თანამშრომლების ბავშვთა და იძულებით შრომასთან  

დაკავშირებული რისკების ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრა არ არის მოსალოდნელი. 

პირველადი მომწოდებლები ის კომპანიები უნდა იყვნენ, რომლებიც სხვადასხვა სამედიცინო 

დანიშნულების საქონელს უზრუნველყოფენ (პერსონალური დაცვის აღჭურვილობა, 

ვენტილატორები, ტესტის ჩასატარებელი კომპლექტები, დასუფთავების და დეზინფექციის 

საშუალებები, სპირტის ხსნარები და ა.შ.). ქვეყანაში მოქმედი კანონებისა და რეგულირების 

ნორმების საფუძველზე, ბავშვთა და იძულებით შრომასთან დაკავშირებული რისკი 

უმნიშვნელოა.   გარდა ამისა, მოსალოდნელია, რომ პირველადი მომწოდებლები იქნებიან 

კარგი რეპუტაციის მქონე კომპანიები, რომლებიც შეესაბამებიან მართვის საერთაშორისო 

სტანდარტებს, აღნიშნული სტანდარტები კი უსაფრთხოებისა და გარემოს ასპექტების გარდა 

ადამიანურ რესურსებსაც მოიცავენ. 

შეფასების თანახმად, პროექტში გენდერული ნიშნით ძალადობის, სექსუალური 

ექსპლუატაციის და ძალადობისა და სექსუალური შევიწროვების შესაძლებლობის დონე 

დაბალია. მიუხედავად ამისა, მსესხებელი ვალდებულია წერილობითი ფორმით 

დააფიქსიროს მოსალოდნელი ქცევები, ე.ი. შექმნას და გააკრას პოსტერები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ინფორმაციას ჯანდაცვის ობიექტებში პროექტის ძირითადი 

თანამშრომლების, ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლების და პაციენტების 

სასურველი და მოსალოდნელი ქცევის შესახებ. პოსტერები ასევე უნდა მოიცავდეს 

ინფორმაციას პრეტენზიის განცხადების თაობაზე. 

3. შრომითი კანონმდებლობის მოკლე მიმოხილვა: პირობები 

ინფორმაციის უზრუნველყოფა და შრომითი ხელშეკრულების ფორმები 

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში, დამსაქმებელი ვალდებულია კანდიდატს 

მიაწოდოს ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ, შრომითი ხელშეკრულების 

ფორმის (წერილობითი ან ზეპირი) და ვადის (განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი) შესახებ, 

ასევე შრომის პირობების, შრომითი ურთიერთობისას დასაქმებულის უფლებრივი 

მდგომარეობის და შრომის ანაზღაურების შესახებ (საქართველოს შრომის კოდექსი, 2013 წ., მე-

5 მუხლი). 

შრომითი ხელშეკრულება იდება წერილობითი ან ზეპირი ფორმით, თუმცა 

შრომითი ხელშეკრულება იდება აუცილებლად წერილობითი ფორმით, თუ შრომითი 

ურთიერთობა 3 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. შრომითი ხელშეკრულების არსებითი 

პირობებია: მუშაობის დაწყების თარიღი და შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობა; 

სამუშაო დრო და დასვენების დრო; სამუშაო ადგილი, თანამდებობა და შესასრულებელი 

სამუშაოს სახე, შრომის ანაზღაურების ოდენობა და გადახდის წესი, ზეგანაკვეთური სამუშაოს 
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ანაზღაურების წესი, ანაზღაურებადი და ანაზღაურების გარეშე შვებულებების ხანგრძლივობა 

და შვებულების მიცემის წესი (შრომის კოდექსი, მე-6 მუხლი) 

შრომის კოდექსი არ არეგულირებს ნახევარ განაკვეთზე მუშაობას. თუმცა, გარემოსდაცვითი 

და სოციალური სტანდარტების (ESS2) მოთხოვნები ნახევარ განაკვეთზე მომუშავე 

თანამშრომლებზეც ვრცელდება, მათ შორის მოთხოვნები ინფორმაციისა და 

ხელშეკრულებების უზრუნველყოფის შესახებ. 

ხელფასები და დაქვითვები 

შრომის კოდექსი მინიმალურ ხელფასს არ განსაზღვრავს. პრეზიდენტის ბრძანებულებით 

ყოველთვიური მინიმალური ხელფასი 20 ლარით განისაზღვრება  (პრეზიდენტის 

ბრძანებულება No 351, 4 ივნისი 1999 წ.).  

შრომის ანაზღაურების ოდენობა და მისი გაცემის სიხშირე ზოგადად განისაზღვრება შრომითი 

ხელშეკრულების მხარეებს შორის შეთანხებით. თუმცა, ასეთი ხელშეკრულების არ არსებობის 

დროს, კანონის მიხედვით, შრომის ანაზღაურება გაიცემა თვეში ერთხელ. დამსაქმებელი 

ვალდებულია ნებისმიერი ანაზღაურების თუ ანგარიშსწორების დაყოვნების ყოველი 

დღისათვის გადაუხადოს დასაქმებულს დაყოვნებული თანხის 0.07 პროცენტი (შრომის 

კოდექსი, 31-ე მუხლი). 

გამოსაცდელი ვადა არ აღემატება 6 თვეს და ანაზღაურდება დამქირავებლის მიერ, მხარეთა 

შეთანხმების შესაბამისად; (შრომის კოდექსი, მე-9 მუხლი). 

შრომის შინაგანაწესი, თუ მას დამქირავებელი იღებს, სხვა საკითხებთან ერთად განსაზღვრავს 

შრომის ანაზღაურების გაცემის დროს, ადგილს და წესს. დამსაქმებელი ვალდებულია 

შინაგანაწესი გააცნოს დასაქმებულს (შრომის კოდექსი მე-13 მუხლი). 

დამსაქმებელს უფლება აქვს, დასაქმებულის შრომის ანაზღაურებიდან დაქვითოს ზედმეტად 

გაცემული თანხა ან ნებისმიერი სხვა თანხა, რომელიც, შრომითი ურთიერთობიდან 

გამომდინარე, მისთვის დასაქმებულს აქვს გადასახდელი. თუმცა, შრომითი ანაზღაურებიდან 

ერთჯერადად დაქვითვის საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შრომის ანაზღაურების 

50 პროცენტს (შრომის კოდექსი, 33-ე მუხლი).  დამსაქმებელი ვალდებულია სრულად 

აუნაზღაუროს დასაქმებულს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული, ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუარესებით მიყენებული ზიანი და აუცილებელი მკურნალობის ხარჯები 

(შრომის კოდექსი, 35 მუხლი). 

სამუშაო საათები 

შრომის კოდექსი დამსაქმებელს შესაძლებლობას აძლევს განსაზღვროს სამუშაო დროის 

ხანგრძლივობა ერთ კვირაში, თუმცა ეს დრო არ უნდა აღემატებოდეს  40 საათს კვირაში  (8 

საათი დღეში). ხოლო სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე საწარმოში (ენერგეტიკის, სამთო-

მოპოვებითი მრეწველობის, ტრანსპორტის, მშენებლობის და ქიმიური წარმოების 
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ჩათვლით), 45  კანონი კვირაში 48 საათს უშვებს, მისი ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ ჩათვლის 

გარეშე.   სამუშაო დროში არ ითვლება შესვენების დრო და დასვენების დრო. გარდა ამისა, თუ 

დამსაქმებლის საქმიანობა ითვალისწინებს წარმოების/შრომითი პროცესის 24-საათიან 

უწყვეტ რეჟიმს, მხარეები უფლებამოსილი არიან, დადონ შრომითი ხელშეკრულება ცვლაში 

მუშაობის შესახებ, თუმცა სამუშაო ცვლებს შორის დასვენების ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 

12 საათზე ნაკლები (შრომის კოდექსი, მე-14 მუხლი). 

16 წლიდან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ უნდა 

აღემატებოდეს კვირაში 36 საათს და 14 წლიდან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის სამუშაო 

დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 24 საათს (შრომის კოდექსი, მე-14 

მუხლი). 

ცვლის მუშაკთათვის მკაცრი შეზღუდვა არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ ხანგრძლივობა 

განისაზღვრება ცვლის გრაფიკით, რომელსაც დამსაქმებელი ადგენს და რომელიც სამუშაო 

სპეციფიკას ეფუძნება. მოქმედებს მოთხოვნა ცვლებს შორის დასვენების მინიმუმ 12-საათიან 

ხანგრძლივობაზე (ზემოთ მითითებული შრომის კოდექსის მე-14 მუხლი) ცვლის განრიგის 

ცვლილების შესახებ დასაქმებულს უნდა ეცნობოს 10 დღით ადრე, თუ ეს შეუძლებელი არ 

არის უკიდურესი საწარმოო აუცილებლობის გამო (შრომის კოდექსი, მე-15 მუხლი). 

აკრძალულია ღამის სამუშაოზე (22 საათიდან 6 საათამდე) არასრულწლოვნის, ორსული, 

ახალნამშობიარები ან მეძუძური ქალის დასაქმება, ასევე 3 წლამდე ასაკის ბავშვის მომვლელის 

ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დასაქმება – მისი თანხმობის გარეშე (შრომის 

კოდექსი, მე-18 მუხლი).  

ზეგანაკვეთური სამუშაო 

ამჟამად განსაზღვრული არ არის ზეგანაკვეთური სამუშაოს ზღვარი კვირაში. ზეგანაკვეთურ 

სამუშაოდ მიიჩნევა მხარეთა შეთანხმებით დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება დროის  

                                                           

45 იხ. დარგების სრული ჩამონათვალი: სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და მეტყევეობა; თევზჭერა და მეთევზეობა; 

სამთომოპოვებითი მრეწველობა; ტექსტილისა და ტექსტილის ნაწარმის წარმოება;  ტყავის, ტყავის ნაწარმისა და 

ფეხსაცმლის წარმოება; ცელულოზა-ქაღალდის მრეწველობა, საგამომცემლო საქმიანობა;  ნავთობპროდუქტებისა 

და ბირთვული პროდუქტების წარმოება;  ქიმიური წარმოება; დანარჩენი არალითონური მინერალური პროდუქტის 

წარმოება; ლითონის მზა ნაწარმის წარმოება;  ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირისა და წყლის წარმოება და 

განაწილება; მშენებლობა; ვაჭრობა, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და  პირადი მოხმარების საგნების 

რემონტი; სასტუმროები და რესტორნები;  ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისთვის 

მომსახურების გაწევა; ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა; გარკვეული სახელმწიფო მმართველობის 

მიმართულებები (საბაჟოს მართვა, საგადასახადო სისტემის მართვა და ზედამხედველობა, სოციალური პროგრამები, 

სასჯელის სისრულეში მოყვანის სისტემები და ა.შ.;  ჯანდაცვის სისტემა;  ელექტროენერგიის 

დისპეჩერიზაცია;   იურიდიული დახმარება  (ადვოკატის საქმიანობა;    გარემოს დაცვის სერვისები: 

ჰიდრომეტეოროლოგია, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა;  ზოგადი განათლება;  პროფესიული 

განათლება). 
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იმ მონაკვეთში, რომლის ხანგრძლივობა სრულწლოვნისთვის აღემატება კვირაში 40 საათს, და 

მეორადი კანონმდებლობით რეგულირებად დარგებში 48 საათს, არასრულწლოვნისთვის – 

კვირაში 36 საათს და კვირაში 24 საათს ასაკის შესაბამისად. ზეგანაკვეთური სამუშაო 

ანაზღაურდება ხელფასის საათობრივი განაკვეთის გაზრდილი ოდენობით. ამ ანაზღაურების 

ოდენობა განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ 

ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების სანაცვლოდ დასაქმებულისათვის დამატებითი 

დასვენების დროის მიცემაზე (შრომის კოდექსი, მე-17 მუხლი). კანონი არ განსაზღვრავს 

მკაფიოდ ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების განაკვეთს.  

 

დასაქმებული ვალდებულია შეასრულოს ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურების გარეშე 

სტიქიური უბედურების თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების ლიკვიდაციისთვის 

და სათანადო ანაზღაურებით საწარმოო ავარიის თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი 

შედეგების ლიკვიდაციისთვის. 

 

აკრძალულია ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე დასაქმება მათი თანხმობის გარეშე შემდეგი ტიპის 

დასაქმებულებისთვის:  ორსული ან ახალნამშობიარები ქალის, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირის და არასრულწლოვნის. 

 

დასვენების პერიოდი 

მართალია კოდექსი არ განსაზღვრავს მკაფიოდ დასვენების ხანგრძლივობას კვირაში, ცვლაში 

მუშაობის დროს, დამსაქმებელს მოეთხოვება დასაქმებულს მისცეს დასვენების ადეკვატური 

დრო ნამუშევარი საათების გათვალისწინებით. დამსაქმებელი ვალდებულია ყოველ სამუშაო 

დღეს თანამშრომელს მისცეს შესვენების დრო საკვების მისაღებად. სამუშაო დღეებს (ცვლებს) 

შორის დასვენების ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 12 საათზე ნაკლები (შრომის კოდექსი, მე-14 

მუხლი). 

 

მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, მაგალითად მეძუძური დედებისთვის და 12 თვემდე ასაკის 

ბავშვების დედებისთვის გათვალისწინებულია დამატებითი შესვენებები. მათ შეუძლიათ 

დღეში დამატებითი ერთ საათიანი შესვენებით ისარგებლონ. ასეთი შესვენება ითვლება 

სამუშაო დროში და ანაზღაურდება (შრომის კოდექსი, მე-19 მუხლი). 

 

ყოველწლიური შვებულება  

კანონის შესაბამისად, დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით 

– წელიწადში სულ მცირე 24 სამუშაო დღით. დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს 

ანაზღაურების გარეშე დამატებითი შვებულებით, წელიწადში 15 კალენდარული დღით 

(შრომის კოდექსი, 21-ე მუხლი). შვებულებაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის 

პერიოდი და დეკრეტული შვებულება. შრომის კოდექსით განისაზღვრება დაახლოებით 13 

უქმე დღე, უქმე დღეებში დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება მიიჩნევა ზეგანაკვეთურ 
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სამუშაოდ (შრომის კოდექსი მე-20 მუხლი). მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიან სამუშაოზე 46  

მომუშავე დასაქმებულს ეძლევა დამატებითი ანაზღაურებადი შვებულება – წელიწადში 10 

კალენდარული დღე (შრომის კოდექსი 26-ე მუხლი).  

 

დეკრეტული შვებულება  

დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა და 

ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 730 კალენდარული დღის ოდენობით. ორსულობის, 

მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული 

დღე (ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში – 200 კალენდარული 

დღე) (შრომის კოდექსი, 27-ე მუხლი). დასაქმებულს, რომელმაც იშვილა ერთ წლამდე ასაკის 

ბავშვი, თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ახალშობილის შვილად აყვანის გამო 

შვებულება ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან 

ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე (შრომის კოდექსი, 28-ე მუხლი). 

გარდა ამისა, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულება და 

ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულება ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან, ერთჯერადი ანაზღაურების სახით ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე, 

1000 ლარის ოდენობით. დამსაქმებელი და დასაქმებული შეიძლება შეთანხმდნენ დამატებით 

ანაზღაურებაზე (შრომის კოდექსი, 29-ე მუხლი). 

 

წერილობითი შეტყობინება და ანაზღაურება ხელშეკრულების შეწყვეტისას 

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია არანაკლებ 30 

კალენდარული დღით ადრე გააფრთხილოს დასაქმებული წინასწარი წერილობითი 

შეტყობინების გაგზავნით. ამასთანავე, დასაქმებულს მიეცემა კომპენსაცია არანაკლებ 1 თვის 

შრომის ანაზღაურების ოდენობით, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 30 

კალენდარული დღის ვადაში. დამსაქმებელი უფლებამოსილია რომ 3 კალენდარული დღით 

ადრე გააფრთხილოს დასაქმებული წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით, 

თუმცა ამ შემთხვევაში დასაქმებულს მიეცემა კომპენსაცია არანაკლებ 2 თვის შრომის 

ანაზღაურების ოდენობით, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 30 კალენდარული დღის 

ვადაში. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, დასაქმებულს უნაზღაურდება 

                                                           
46  საქართველოს მთავრობის დადგენილება N381 მომატებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და 
საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე (ივლისი 2018 წ.) უზრუნველყოფს 
იმ დარგების და სამუშაოს ტიპების ამომწურავ სიას, რომლებიც მიიჩნევა მძიმედ, მავნედ და 
საშიშპირობებიანად, ასეთებია მშენებლობა და სამოქალაქო მშენებლობასთან დაკავშირებული 
სამუშაოები, სამთომოპოვებითი სამუშაოები, ლითონის მადნების, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 
მოპოვება, ძირითადი მასალების წარმოება, ელექტრული და სატრანსპორტო მოწყობილობებისა და 
მანქანა-დანადგარების წარმოება, ელექტროენერგიის და აირის მიწოდება, ქიმიური ნივთიერებების, 
კაუჩუკის, პლასტმასის და ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოება, ხე-ტყის დამუშავება, მეტყევეობასთან 
დაკავშირებული სამუშაოები, ტექსტილისა და ავეჯის წარმოება, საკვები პროდუქტების წარმოება, 
ტრანსპორტის სექტორთან დაკავშირებული სამუშაოები,  წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ნარჩენების 
მართვასა და დაბინძურების გასუფთავებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.  
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გამომუშავებული, თუმცა გამოუყენებელი წლიური შვებულების პერიოდი (შრომის კოდექსი 

37-ე მუხლი). 

 

15 კალენდარული დღის განმავლობაში ეკონომიკური, ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული 

ცვლილებებით გამოწვეული შემცირების გამო სულ მცირე 100 დასაქმებულთან შრომითი 

ხელშეკრულებების შეწყვეტის შემთხვევაში დამსაქმებელი ვალდებულია შემცირებამდე სულ 

მცირე 45 კალენდარული დღით ადრე წერილობითი შეტყობინება გაუგზავნოს საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს და იმ დასაქმებულებს, რომელთაც უწყდებათ შრომითი 

ხელშეკრულებები. ამ შემთხვევაში არ მოქმედებს ამ კანონის 38-ე მუხლით (პირველი და მე-2 

პუნქტები) გათვალისწინებული გაფრთხილების ვადები. შრომი კოდექსი არ უზრუნველყოფს 

ანაზღაურების გამოანგარიშების ფორმულას მასიური შემცირების შემთხვევაში. 

 

შრომითი დავები 

კანონი ინდივიდუალური დავის პროცედურას განსაზღვრავს, როგორც  შეთანხმებას და 

აღნიშნავს, რომ ინდივიდუალური დავა უნდა გადაწყდეს მხარეთა შორის შემათანხმებელი 

პროცედურებით, რაც გულისხმობს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის პირდაპირი 

მოლაპარაკებების გამართვას. თუ მხარე ამ პროცედურაზე აკეთებს არჩევანს, იგი მეორე მხარეს 

უგზავნის შემათანხმებელი პროცედურების დაწყების შესახებ წერილობით შეტყობინებას, 

რომელშიც ზუსტად უნდა იყოს განსაზღვრული დავის წარმოშობის საფუძველი და მხარის 

მოთხოვნები. მეორე მხარე ვალდებულია თავისი გადაწყვეტილება აცნობოს მხარეს 

შეტყობინების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში. მესამე მხარეებს, 

თანამშრომლების წარმომადგენლების სახით, აქვთ შესაძლებლობა ჩაერთონ პროცესში 

შესაბამის ვადაში. წარმომადგენლები ან მხარეები იღებენ წერილობით გადაწყვეტილებას, 

რომელიც არსებული შრომითი ხელშეკრულების ნაწილი ხდება. თუ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებული წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 14 კალენდარული დღის 

განმავლობაში შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული, მხარეს უფლება აქვს, მიმართოს 

სასამართლოს. თუ წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 14 კალენდარული დღის 

განმავლობაში მხარემ თავი აარიდა შემათანხმებელ პროცედურებში მონაწილეობას, დავის 

ფაქტობრივი გარემოებების მტკიცების ტვირთი მას ეკისრება (შრომის კოდექსი 48-ე მუხლი). 

თუმცა შემათანხმებელი პროცედურა ხელს არ უშლის თანამშრომლებს, რომ მათ საკუთარი 

შრომითი უფლებების დასაცავად არსებული სამართლებრივი მექანიზმები გამოიყენონ. 

 

სამუშაოზე მიღების მინიმალური ასაკი 

მინიმალური ასაკი, რომლიდანაც პირი შეიძლება სამუშაოზე იქნეს მიღებულია 16 წელია. 16 

წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოიშობა მისი კანონიერი 

წარმომადგენლის ან მზრუნველობის/მეურვეობის ორგანოს თანხმობით, თუ შრომითი 

ურთიერთობა რამენაირად ზიანს არ აყენებს მას და არ უზღუდავს მას  განათლების მიღების 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_41
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უფლებასა და შესაძლებლობას. 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანთან შრომითი 

ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს მხოლოდ სპორტულ, ხელოვნებასთან დაკავშირებულ და 

კულტურის სფეროში საქმიანობაზე, ასევე სარეკლამო სამუშაოს შესასრულებლად (შრომის 

კოდექსი, მე-4 მუხლი). თუმცა კანონი არ ავალდებულებს დამქირავებლებს 16-დან 18 წლამდე 

პირების შემთხვევაში განახორციელოს სამუშაო პირობების რისკების დამატებითი შეფასება 

და მიიღოს დამატებითი დაცვის ზომები. 

18 წლამდე ასაკის პირებს ეკრძალებათ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოს 

შესრულებაში მონაწილეობა, ასევე ღამე მუშაობა. აკრძალულია არასრულწლოვანთან 

შრომითი ხელშეკრულების დადება სათამაშო ბიზნესთან, ღამის გასართობ 

დაწესებულებებთან, ეროტიკული და პორნოგრაფიული პროდუქციის, ფარმაცევტული და 

ტოქსიკური ნივთიერებების დამზადებასთან, გადაზიდვასთან და რეალიზაციასთან 

დაკავშირებული სამუშაოების შესასრულებლად. 

 

იძულებითი შრომა 

შრომის კოდექსი კრძალავს იძულებით შრომას (შრომის კოდექსი, მე-2 მუხლი). გარდა ამისა, 

საქართველოს მიერ რატიფიცირებული იქნა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

კონვენცია იძულებით და სავალდებულო შრომის შესახებ, რომელიც ამჟამად მოქმედებს. 

საქართველოს კანონი ადამიანთა ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ცალსახად 

კრძალავს ადამიანებით ვაჭრობას და განსაზღვრავს აღმკვეთ ღონისძიებებს და ტრეფიკინგის 

წინააღმდეგ განსახორციელებელ ქმედებებს ქვეყანის მასშტაბით. საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსი ადგენს ტრეფიკინგის სხვადასხვა კატეგორიას, როგორც სისხლის 

სამართლის დანაშაულს და დანაშაულის სპეციფიკიდან და გარემოებიდან გამომდინარე 

განსაზღვრავს სასჯელს - 3-დან 20 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას. 

 

შესაბამისად, არსებობს რამდენიმე სფერო, რომელშიც ეროვნული კანონმდებლობა 

ნაწილობრივ შეესაბამება გარემოსდაცვით და სოციალურ სტანდარტებს (ESS2) ან 

განხორციელების მეთოდი არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული. შრომის კოდექსი არ 

განსაზღვრავს ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების განაკვეთს. კანონი დამქირავებლებს 

16-დან 18 წლამდე პირების დაქირავების შემთხვევაში არც შესაბამისი რისკების დამატებითი 

შეფასების განხორციელებას ავალდებულებს (როგორც ამას გარემოსდაცვითი და სოციალური 

სტანდარტები (ESS2) მოითხოვს) და არც დამცავი ღონისძიებების განხორციელების 

მონიტორინგს. მართალია შრომის კოდექსი უზრუნველყოფს არასავალდებულო 

შემათანხმებელ პროცედურას, იგი დამქირავებლებს არ უყენებს კონკრეტულ მოთხოვნას 

შექმნან თანამშრომლების საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი.  

 

დადგინდა შეუსაბამობა შემდეგ საკითხებსა და გარემოსდაცვით და სოციალურ სტანდარტებს 

(ESS2) შორის: შრომისა და სამუშაო პირობებთან დაკავშირებული მოთხოვნები. შრომის 

კოდექსი არ განსაზღვრავს მინიმალურ ხელფასს. კანონი არ მოიცავს ზეგანაკვეთური სამუშაო 

საათების მაქსიმალურ რაოდენობას, ასევე არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული 
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ყოველკვირეული დასვენების დრო. შრომის კოდექსი არ უზრუნველყოფს ანაზღაურების 

გამოანგარიშების ფორმულას მასიური შემცირების შემთხვევაში, რის გამოც შეიძლება 

გათავისუფლებულ თანამშრომლებს სოციალური დაუცველობის რისკი შეექმნათ. შრომის 

კოდექსი არ განსაზღვრავს თანაბარი სამუშაოსთვის თანაბარი ანაზღაურების მიღების 

საკითხს. კანონის თანახმად, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას თანამშრომელი 

კომპენსაციას და სხვა სოციალურ სარგებელს იღებს ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 30 დღის 

განმავლობაში, მაშინ, როცა გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტები (ESS2) 

მოითხოვს, რომ აღნიშნული კომპენსაცია და სარგებელი თანამშრომელზე შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტამდე გაიცეს. 

4. შრომის კანონმდებლობის მოკლე მიმოხილვა: ჯანმრთელობის დაცვა და შრომის 

უსაფრთხოება  

საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს შრომის უსაფრთხო პირობებზე ფუნდამენტურ 

უფლებას  (26-ე მუხლი). 

საქართველოს კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ (2019 წ. “შრომის უსაფრთხოება”) 

განსაზღვრავს იმ ძირითად მოთხოვნებსა და პრევენციული ღონისძიებების ზოგად 

პრინციპებს, რომლებიც უკავშირდება სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, 

არსებულ და მოსალოდნელ საფრთხეებს, უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული 

დაავადებების თავიდან აცილებას, დასაქმებულთა სწავლებას, მათთვის ინფორმაციის 

მიწოდებას, კონსულტაციის გაწევას და შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის 

საკითხებში მათ თანაბარ მონაწილეობას. 

 

ეს კანონი ვრცელდება შრომის უსაფრთხოების სფეროში ეკონომიკური საქმიანობის ყველა 

დარგზე, მათ შორის, საქართველოს შრომის კოდექსით და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით მოწესრიგებულ შრომით ურთიერთობებზე. კანონი ასევე ვრცელდება 

ყველა კატეგორიის თანამშრომელზე, რომლებიც 3 თვემდე ნაკლები ვადით არის 

დაქირავებული და არ აქვს წერილობითი ხელშეკრულება. კანონი არ ვრცელდება თავდაცვის, 

დაზვერვის და უსაფრთხოების უწყებებზე, ასევე შრომით ურთიერთობებზე საგანგებო და 

საომარი მდგომარეობის დროს.  

 

დამქირავებლის ვალდებულებები  

ჯამრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად, დამქირავებელი ვალდებულია შეაფასოს რისკები, სამუშაო ადგილზე 

საფრთხეებისა და მათი აღმკვეთი ღონისძიებების დადგენის მიზნით. დამქირავებელი 

ვალდებულია რისკები სამუშაო პროცესის ყველა ეტაპზე შეაფასოს, შესაძლო რისკების 

აღმოფხვრის ან შემცირების მიზნით, და რეგულარულად განაახლოს რისკების შეფასების 

შესახებ დოკუმენტი. რისკების შეფასების შესახებ დოკუმენტი სათანადოდ უნდა ინახებოდეს 

დამქირავებელთან. დამქირავებელი ვალდებულია შეიმუშაოს და განახორციელოს 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3031098#DOCUMENT:1;
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პროცედურები უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნის და შენარჩუნების მიზნით, მათ შორის, 

იმისათვის, რომ მისი კონტროლის ქვეშ მყოფი სამუშაო ადგილები, მანქანა-დანადგარები, 

აპარატურა და პროცესები იყოს უსაფრთხო და ჯანმრთელობისთვის რისკების არ შემცველი. 

 

როდესაც ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკების თავიდან აცილება შეუძლებელია, 

დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისი დამცავი ზომები. ეს ზომები მოიცავს 

დამცავი ხსნარების გამოყენებით წყაროზე საშიშროების კონტროლს და თანამშრომლისთვის 

უფასოდ სათანადო პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის უზრუნველყოფას. 

დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების ოფიცრები ჰყავდეს. თუ 

სამუშაო ადგილზე 20-ზე ნაკლები თანამშრომელი მუშაობს,  შესაძლებელია, რომ ერთ – ერთმა 

არსებულმა თანამშრომელმა დამატებით შეითავსოს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 

დაცვის ფუნქციები, იმ პირობით, რომ იგი გარკვეულ სერტიფიცირებულ ტრენინგს გაივლის. 

სამუშაო ადგილზე, სადაც 20-დან 100-მდე თანამშრომელი მუშაობს, მინიმუმ ერთი 

უსაფრთხოების ოფიცრის დასაქმება არის საჭირო. რაც შეეხება სამუშაო ადგილებს, სადაც 100 

– ზე მეტი თანამშრომელია, კანონი უსაფრთხოების მინიმუმ ორი ოფიცრის ყოლას მოითხოვს. 

 

დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულებს ჩაუტაროს ტრენინგები და მათ გასაგებ ენაზე 

მიაწოდოს ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე: ა) ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის 

უსაფრთხოების ზოგად პრინციპებზე კანონის განსაზღვრების შესაბამისად; ბ) სამუშაო 

პროცედურების, მანქანა-დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და სამუშაო აღჭურვილობის 

უსაფრთხო გამოყენებისა და შეკეთების ინსტრუქციებისა და სახელმძღვანელოების შესახებ; 

გ) საგანგებო სიტუაციების, საევაკუაციო ღონისძიებების და მათი განხორციელების შესახებ; 

დ) არსებული საფრთხისა და რისკის, აგრეთვე მათი კონტროლის მიზნით განხორციელებული 

ღონისძიებების შესახებ. დამქირავებელმა ტრენინგის ჩატარება უნდა უზრუნველყოს ა) 

დასაქმებულების დაქირავებისას, მათ მიერ სამუშაოს შესრულების დაწყებამდე; ბ) 

დასაქმებულთა სხვა სამუშაო ადგილზე გადაყვანისას/სამუშაოს შეცვლისას; გ) ახალი 

ტექნოლოგიური პროცესისა და სამუშაო მეთოდების დანერგვამდე, ახალი მანქანა-

დანადგარების გამოყენების ან/და საწარმოო პროცესის ცვლილების დაწყებამდე; დ) უწყვეტი 

სწავლების პროცესის შესაბამისად, რომელიც ტრენინგის განმეორებით ჩატარებას მოიცავს. 

კანონი დამსაქმებელს ცალსახად არ ავალდებულებს ტრენინგთან დაკავშირებით ანგარიშები 

შეადგინოს. ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების შესახებ ტრენინგები 

დამსაქმებლის ხარჯზე ტარდება და მასზე გახარჯული დრო სამუშაო საათებად მიიჩნევა. 

 

საწარმოს სიდიდის გათვალისწინებით, დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულებს, 

დასაქმებულთა წარმომადგენელს მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელიც შეეხება ა) პროფესიულ 

რისკებსა და მავნე საწარმოო ფაქტორებს, რომლებიც დაკავშირებულია სამუშაო ადგილთან, 

და დასაქმებულების ჯანმრთელობაზე მათ შესაძლო გავლენას, აგრეთვე მათგან თავის დაცვის 

მექანიზმებს; ბ) საგანგებო სიტუაციებს, საევაკუაციო გეგმებს და მომეტებული საფრთხის 

არსებობის შემთხვევაში მისაღებ ზომებს, აგრეთვე იმ ღონისძიებებსა და პროცედურებს, 
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რომლებიც უნდა განხორციელდეს ავარიის ან ხანძრის შემთხვევაში; გ) აკრძალვებს, 

რომლებიც დაკავშირებულია საწარმოში შესვლასთან, იქ ყოფნასთან და ისეთი სამუშაოს 

შესრულებასთან, რომელიც საფრთხეს უქმნის დასაქმებულის სიცოცხლეს ან/და 

ჯანმრთელობას. 

 

დამსაქმებელი უფლებამოსილია არ დაუშვას სამუშაოზე დასაქმებული, რომელიც 

ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში იმყოფება.  

 

უბედური შემთხვევების, ფატალური შემთხვევებისა და დაზიანებების შესახებ ანგარიშგება 

დამსაქმებელი ვალდებულია აღრიცხოს სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, 

პროფესიული დაავადებების შემთხვევები და საშიში შემთხვევები და მოთხოვნის 

შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და დასაქმებულთა 

წარმომადგენელს (კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“, 5.1 მუხლი).  თავდაპირველად 

უბედური შემთხვევის შესახებ ანგარიშგების ვალდებულება აკისრია დასაქმებულს, რომელიც 

ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს დამსაქმებელს სამუშაო სივრცეში უბედური 

შემთხვევის შესახებ და მიაწოდოს მას ნებისმიერი შესაბამისი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. 

ამის შემდეგ დამსაქმებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიიღოს პირის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის შემდგომი საფრთხის თავიდან აცილებისათვის აუცილებელი ზომები; 

დაიცვას სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევის ადგილი და უცვლელად შეინარჩუნოს იგი 

ფორმალური გამოძიებისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აუცილებელია ზომების 

მიღება პირის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დასაცავად ან სერიოზული ეკონომიკური 

ზიანის თავიდან ასაცილებლად. სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევის დადგომიდან 24 

საათის განმავლობაში დამსაქმებელი ვალდებულია აცნობოს უბედური შემთხვევის შესახებ 

შესაბამის ორგანოებს, მათ შორის შესაბამის დასაქმებულთა გაერთიანებას და დასაქმებულთა 

წარმომადგენელს; სამართალდამცავ ორგანოებს (პოლიციას) და შრომის ინსპექციას საშუალო 

სიმძიმის, მძიმე, ფატალური და მასობრივი უბედური შემთხვევების დროს.  

დამსაქმებელი ასევე ვალდებულია აღრიცხოს სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები და 

პროფესიული დაავადებების შემთხვევები. 

გარდა ამისა, დამსაქმებელი ვალდებულია შეინახოს საშუალო სიმძიმის, მძიმე, ფატალური და 

მასობრივი უბედური შემთხვევების შესახებ მტკიცებულებები, რომლებიც უნდა შეიცავდეს იმ 

მონაცემებს, რომლებიც საჭირო იქნება შესაბამისი უბედური შემთხვევის ზუსტად აღსაწერად, 

იმ შემთხვევაში თუ სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევის შედეგები მოგვიანებით 

გამოვლინდება. 

 

თანამშრომელთა დაზღვევის უზრუნველყოფა ტრავმის, ფატალური შემთხვევების, 

შრომისუნარიანობის შეზღუდვის და პროფესიული დაავადების შემთხვევაში  

  

შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის 5.9 მუხლის თანახმად, დამსაქმებელი ვალდებულია 

საკუთარი ხარჯებით მუშაობის პერიოდში დასაქმებული უზრუნველყოს უბედური 
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შემთხვევის დაზღვევით. ამ პუნქტის მოთხოვნა ვრცელდება მხოლოდ მომეტებული 

საფრთხის შემცველ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაო ადგილებზე მომუშავე 

თანამშრომლებზე, MoILHSA-ს მინისტრის მიერ გამოცემული კანონქვემდებარე აქტის 

განსაზღვრების შესაბამისად. დებულება არ განსაზღვრავს ცალ-ცალკე რა არის უბედური 

შემთხვევა, ფატალური შემთხვევა, უნარის შეზღუდვა ან ტრავმა და მხოლოდ უბედური 

შემთხვევით შემოიფარგლება. უბედური შემთხვევა განისაზღვრება, როგორც სამუშაო 

პროცესში ან სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით მომხდარი შემთხვევა, რომელსაც შედეგად 

მოჰყვა დასაქმებულის ან სხვა პირის ჯანმრთელობის დაზიანება, შრომისუნარიანობის 

შეზღუდვა ან დაკარგვა, გარდაცვალება ან მისი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება. 

დასაქმებულს უფლება აქვს მიიღოს კომპენსაცია სამუშაო სივრცეში მიყენებული 

ზიანისათვის, მათ შორის, პროფესიული დაავადებით მიყენებული ზიანისათვის.  

(„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი, 10.1 „ე“ მუხლი). 

 

თუმცა, დამსაქმებელი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, თუ სამუშაო ადგილზე 

მომხდარი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია იმ გარემოებებით, რომელთა წინასწარ 

გათვალისწინება შეუძლებელი იყო ან რომლებიც არ ექვემდებარებოდა დამსაქმებლის 

კონტროლს, ან ისეთი მოსალოდნელი გარემოებებით, რომელთა თავიდან აცილება, 

დამსაქმებლის შესაბამისი ძალისხმევის მიუხედავად, ვერ მოხერხდა. („შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი 5.13 მუხლი). კანონი ცალსახად არ განსაზღვრავს, მაინც 

აანაზღაურებს თუ არა დაზღვევა ზარალს ამ შემთხვევაში.  

 

პრევენციული და დამცავი ღონისძიებები 

დამსაქმებელმა მუშაობის ყველა ეტაპზე უნდა შეაფასოს ეს რისკი და მიიღოს საჭირო ზომები 

ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების რისკის შესამცირებლად ან აღმოსაფხვრელად 

შემდეგის საშუალებით: ა) იზრუნოს არსებული რისკების თავიდან აცილებაზე; ბ) შეაფასოს ის 

რისკები და საფრთხეები, რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია; გ) 

იზრუნოს საფრთხის შემცირებაზე, მათ შორის, მისი წყაროს აღმოფხვრაზე დ) თავისი 

შესაძლებლობის ფარგლებში, ჩაანაცვლოს საფრთხის შემცველი ფაქტორები უსაფრთხო ან 

ნაკლებად საშიში ფაქტორებით; ე) შეიმუშაოს თანამიმდევრული პრევენციული 

ღონისძიებების პოლიტიკა; ვ) უზრუნველყოს სამუშაოს ადაპტირება დასაქმებულთან 

მათთვის უსაფრთხო პირობების შექმნის მიზნით; ზ) უზრუნველყოს დაცვისა და კონტროლის 

სისტემის უწყვეტი და სათანადო ფუნქციონირება; თ) დასაქმებული და სამუშაო სივრცეში 

მყოფი სხვა პირი უფასოდ აღჭურვოს აუცილებელი ეფექტიანი ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით იქ, სადაც ეს აუცილებელია მათი სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის დასაცავად, 

უზრუნველყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების სისუფთავე და ტექნიკური 

გამართულობა; ი) უზრუნველყოს დასაქმებულისათვის წინასწარი და პერიოდული 

სამედიცინო შემოწმების ჩატარება და კ) არ დაუშვას სამუშაოზე დასაქმებული ან/და სხვა 

პირი, რომელიც ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის 

მდგომარეობაში იმყოფება („შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი, მე-6 მუხლი). 
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პირველადი სამედიცინო დახმარება და  სახანძრო უსაფრთხოება  

დამსაქმებელი ვალდებულია მიიღოს პირველადი სამედიცინო დახმარების, სახანძრო 

უსაფრთხოებისა და ევაკუაციის უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ზომები და 

განახორციელოს აუცილებელი და მყისიერი კომუნიკაცია სასწრაფო, სამაშველო, და სხვა 

სპეციალიზებულ სამსახურებთან; დამსაქმებელს უფლება არ აქვს, მოსთხოვოს დასაქმებულს 

ან სამუშაო სივრცეში მყოფ სხვა პირს სამუშაოს გაგრძელება მანამ, სანამ არსებობს 

მომეტებული ან გარდაუვალი საფრთხე. დასაქმებული არ უნდა აღმოჩნდეს არახელსაყრელ 

მდგომარეობაში მომეტებული საფრთხის არსებობის დროს სამუშაო ადგილის ან/და 

საფრთხის შემცველი ტერიტორიის მიტოვებისას საკუთარი ქმედების გამო და დაცული უნდა 

იყოს ზიანის მომტანი შედეგებისაგან („შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი, მე-8 მუხლი). 

 

ქალი თანამშრომლებისთვის დამახასიათებელი ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის 

უსაფრთხოების რისკები 

5.7 მუხლის შესაბამისად, დამსაქმებელმა არ უნდა დაასაქმოს ორსული და მეძუძური ქალები 

ისეთ სამუშაოზე, რომელიც დედის ან ბავშვის ჯანმრთელობისათვის საზიანოა ან/და 

განსაკუთრებული რისკის შემცველია. აღნიშნული სამუშაოების ჩამონათვალს განსაზღვრავს 

MoILHSA-ს მინისტრი სამმხრივ კომისიასთან კონსულტაციების შედეგად. 

 

საფრთხის შემცველი სიტუაციის შესახებ ანგარიშგების უფლება და ვალდებულება, სამუშაო 

ადგილის დატოვების უფლება და ანგარიშგების გამო დასაქმებულის წინააღმდეგ ზომების 

მიღების აკრძალვა 

თანამშრომელი პასუხს აგებს საფრთხის შემცველი სიტუაციების, მათ შორის, უბედური 

შემთხვევების შესახებ დამსაქმებლის ინფორმირებაზე,  მას უფლება აქვს მიმართოს შრომის 

უსაფრთხოების სპეციალისტს, შრომის ინსპექციას, დასაქმებულთა წარმომადგენელს, თუ 

სამუშაო სივრცეში შრომის უსაფრთხოების ნორმები სათანადოდ დაცული არ არის  („შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი, მე-10.1 მუხლი). 

თანამშრომელს უფლება აქვს უარი თქვას დამსაქმებლის იმ დავალების ან მითითების 

შესრულებაზე, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს ან შრომის უსაფრთხოების ნორმების 

დაუცველობის გამო შეიძლება საფრთხე შეუქმნას თანამშრომლებს; თანამშრომელს უფლება 

აქვს საფრთხის არსებობისას დატოვოს სამუშაო ადგილი („შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 

კანონი, მე-10.1 მუხლი). 

დაუშვებელია დასაქმებულის სამუშაოდან გათავისუფლება ან სხვა დასაქმებულებთან 

შედარებით მისი მდგომარეობის გაუარესება თუ ეს დასაქმებული გამოიყენებს ანგარიშგების 

უფლებას ან დატოვებს სამუშაო ადგილს საფრთხის დროს („შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 

კანონი, მე-10.2 მუხლი). 

 

პროექტის თანამშრომლებთან თანამშრომლობა და კონსულტაცია ჯანდაცვისა და შრომის 

უსაფრთხოების საკითხებზე 
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კანონის მე-9 მუხლი მთლიანად ეთმობა დასაქმებულებთან კონსულტაციებს და მათ 

მონაწილეობას  შრომის უსაფრთხოების საკითხებში. დამსაქმებელი ვალდებულია 

უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებაში  

დასაქმებულების ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენლის მონაწილეობა, რაც გულისხმობს 

მათთან კონსულტაციების გავლას და დასაქმებულებისთვის მათთვის საინტერესო 

საკითხების წამოჭრის უფლების მიცემას. კანონით დასაქმებულებს უფლება აქვთ აირჩიონ 

წარმომადგენელი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის 

უსაფრთხოების საკითხებზე კონსულტაციებში. 

 

თუ რამდენიმე საწარმოს დასაქმებულები ერთად მუშაობენ, აღნიშნულ პროცესში მონაწილე 

ყოველი დამსაქმებელი ვალდებულია ითანამშრომლოს სხვა დამსაქმებელთან შრომის 

უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და ჰიგიენური ნორმების დაცვის საკითხებთან 

დაკავშირებით. დამსაქმებლები ასევე ვალდებულნი არიან სამუშაოს სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, უზრუნველყონ მათი საქმიანობის კოორდინაცია დასაქმებულთა შრომის 

უსაფრთხოებისა და პროფესიული რისკების პრევენციის საკითხებთან დაკავშირებით. 

დამსაქმებლებმა ასევე სხვა დამსაქმებლებთან უნდა გაცვალონ ინფორმაცია შრომის 

უსაფრთხოებისა და პროფესიული რისკების შესახებ. დაბოლოს, დამსაქმებელი ვალდებულია 

დასაქმებულებს ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენელს მიაწოდოს ინფორმაცია შრომის 

უსაფრთხოებისა და პროფესიული რისკების შესახებ („შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 

კანონი, მე-5.8 მუხლი). 

 

თანამშრომელთათვის განკუთვნილი ნაგებობები 

კანონში ცოტა რამ არის ნათქვამი ნაგებობებზე და დასაქმებულების საცხოვრებელ ადგილზე. 

იგი შემოიფარგლება დამსაქმებლის ზოგადი ვალდებულების აღნიშვნით დაფაროს 

ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და სამუშაო ადგილზე ჰიგიენის დაცვასთან 

დაკავშირებული ხარჯები („შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი, მე-7 მუხლი). კანონი არ 

მოითხოვს ცალკე ნაგებობების არსებობას მამაკაცებისა და ქალებისთვის და არ მოიცავს 

მოთხოვნებს დასაქმებულების საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით. 

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების რეგულარული მიმოხილვის სისტემა 

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის ზოგადი მოთხოვნის შესაბამისად, დამსაქმებელი 

ვალდებულია უზრუნველყოს ჯანმრთელობის დაცვა და შრომის უსაფრთხოება სამუშაო 

ადგილზე. ამ ვალდებულების ფარგლებში, დამსაქმებელმა საჭიროა რომ კანონის მოთხოვნები 

შეასრულოს და იზრუნოს, რომ მავნე ზემოქმედებით გამოწვეულმა რისკებმა თანამშრომელთა 

ჯანმრთელობასა და  უსაფრთხოებას საშიშროება არ შეუქმნას. კანონის მიხედვით, 

დამსაქმებელი ვალდებულია რეგულარულად აკონტროლოს ტექნიკური აღჭურვილობის 

უსაფრთხოების მდგომარეობა, ასევე უზრუნველყოს ინდივიდუალური დაცვის 
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საშუალებების და სხვა დამცავი საშუალებების მოვლა-გასუფთავება, გააკონტროლოს მათი 

სწორად გამოყენება და საჭიროების შემთხვევაში დროულად შეცვალოს ისინი. გარდა ამისა, 

დამსაქმებელი ვალდებულია შეამოწმოს, გაზომოს და შეაფასოს საწარმოო გარემოს შემდეგი 

ფაქტორები: ა) ფიზიკური ფაქტორები (მათ შორის ტემპერატურა, ტენიანობა,  ჰაერის 

მოძრაობის სიჩქარე, სითბური გამოსხივება, არამაიონებელი 

გამოსხივება, მაიონებელი გამოსხივება, საწარმოო ხმაური, ულტრაბგერა, ინფრაბგერა, 

ვიბრაცია, უპირატესად ფიბროგენული მოქმედების აეროზოლები (მტვერი), განათება, 

აეროიონები, ელექტროძაბვა) ბ) ქიმიური ფაქტორები (მათ შორის, ქიმიური სინთეზით 

მიღებული ზოგიერთი ნივთიერება (ანტიბიოტიკები, ვიტამინები, ჰორმონები, ფერმენტები, 

ცილოვანი პრეპარატები) ან/და ნივთიერებები, რომელთა კონტროლისათვის ქიმიური 

ანალიზის  მეთოდები გამოიყენება). კანონის მიხედვით დამსაქმებელი ვალდებულია  

დოკუმენტურად ასახოს პროფესიული საფრთხეები და უზრუნველყოს უბედური 

შემთხვევების შესახებ ანგარიშგება. თუმცა, კანონი ცალსახად არ მოითხოვს ისეთი 

კონკრეტული უბედური შემთხვევების დოკუმენტირებას, როგორიცაა პროექტთან 

დაკავშირებული საწარმოო ტრავმები, პროფესიული დაავადებები და შრომის უუნარობის 

გამომწვევი საწარმოო ტრავმები (LTI).  

შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი ითვალისწინებს ჯანმრთელობის დაცვასთან და შრომის 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების (ESS2) 

მთავარ მოთხოვნებს, თუმცა გარკვეული მოთხოვნები მხოლოდ ნაწილობრივ არის მოცული. 

კანონი ვრცელდება ეკონომიკის ყველა სექტორზე, იგი არ ავალდებულებს დამსაქმებლებს, 

რომ მათ ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომელთა 

ტრენინგის შესახებ დეტალური ანგარიშები შეადგინონ, უზრუნველყონ ცალ-ცალკე 

ობიექტები  ქალებისა და მამაკაცებისთვის, მათ შორის სასადილოზე, სანიტარულ 

ნაგებობებზე, დასვენების ადგილებზე წვდომა, და დოკუმენტურად ასახონ ისეთი 

კონკრეტული უბედური შემთხვევები, როგორიცაა პროექტთან დაკავშირებული 

პროფესიული საწარმოო ტრავმები, დაავადებები და შრომის უუნარობის გამომწვევი 

ტრავმები (LTI).  

 

5. პასუხისმგებელი პერსონალი 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია 

პასუხისმგებელია ზოგადად პროექტის განხორციელების ზედამხედველობაზე და 

კოორდინაციაზე, ასევე პროექტის მონიტორინგსა და მის შესახებ ანგარიშგებაზე,  



COVID-19 Response ESMF – LMP 

135 
 

განსაკუთრებით „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს“ და 

შრომის მართვის პროცედურების განხორციელების შესახებ. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია 

პასუხისმგებელია შემდეგზე:  

 შრომის მართვის პროცედურის განხორციელება და მისი პოლიტიკისა და 

პროცედურების გამოყენება პროექტის თანამშრომლების მიმართ  

 სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე პასუხისმგებელი კონტრაქტორის 

(კონტრაქტორების) და ჯანდაცვის ობიექტების მიერ შრომის მართვის პროცედურების 

შესრულების უზრუნველყოფა 

 მონიტორინგის განხორციელება იმაზე, თუ რამდენად ასრულებენ ხელშეკრულებით 

და ქვე-ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლების მიმართ  კონტრაქტორები 

ხელშეკრულების ზოგადი პირობებით (მსოფლიო ბანკის სტანდარტული სატენდერო 

დოკუმენტაცია) განსაზღვრულ ვალდებულებებს, და აკმაყოფილებენ 

გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების (ESS2) თუ ეროვნული შრომის 

კოდექსის მოთხოვნებს  

 ძირითადი თანამშრომლების შერჩევა-დაქირავების და დასაქმების პროცესებზე 

აღრიცხვის წარმოება  

 ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლების დასაქმების პროცესის 

მონიტორინგი, იმისათვის რომ იგი განხორციელდეს შრომის მართვის ამ პროცედურის 

და საქართველოს შრომის კოდექსის შესაბამისად 

 მონიტორინგის განხორციელება სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის დაცვისა და 

უსაფრთხოების სტანდარტების შესრულების მიზნით, ჯანმრთელობის დაცვისა და 

შრომის უსაფრთხოების შესახებ ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, ასევე ESS2 

ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მოთხოვნებისა და COVID-19– ის პრევენციის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციისა და მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად 

 მონიტორინგის განხორციელება პროექტის თანამშრომელთა ტრენინგზე 

ჯანმრთელობის დაცვის და შრომის უსაფრთხოების, სექსუალური ექსპლუატაციის და 

ძალადობის/სექსუალური შევიწროვების საკითხებზე, ასევე სხვა სავალდებულო 

ტრენინგების მონიტორინგი 

 პროექტის თანამშრომლებისთვის საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის შექმნა, მისი 

განხორციელების მონიტორინგი და განხორციელებაზე ანგარიშგება 

 თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსის დაცვის მონიტორინგი 

 აღრიცხვის პროცედურის შექმნა და განხორციელება კონკრეტულ უბედურ 

შემთხვევებზე, მათ შორის პროექტთან დაკავშირებულ საწარმოო ტრავმებზე, 

პროფესიულ დაავადებებზე და შრომის უუნარობის გამომწვევ საწარმოო ტრავმებზე 

(LTI). მათ შესახებ ანგარიშების შედგენა და ყველა მესამე მხარისგან მათი შედგენის 
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მოთხოვნა. ეს ანგარიშები ჯანმრთელობის დაცვის, შრომის უსაფრთხოების და 

სამუშაო პირობების რეგულარული მიმოხილვისას იქნება გამოყენებული 

 საშუალო სიმძიმის, მძიმე, ფატალური და მასობრივი უბედური შემთხვევების დროს 

სამართალდამცავი ორგანოების, შრომის ინსპექციის და მსოფლიო ბანკის 

ინფორმირება. 

 შრომის მართვის პროცედურის განახლება საჭიროების შემთხვევაში პროექტის 

განხორციელების დროს, აგრეთვე ეროვნულ კანონმდებლობაში შრომის მართვის  

პროცედურებთან დაკავშირებული ასპექტების ცვლილების დროს 

 

კონტრაქტორები, მათ შორის ჯანდაცვის ობიექტები პასუხისმგებლები არიან შემდეგი 

ღონისძიებების განხორციელებაზე:  

 მათი პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისობის უზრუნველყოფა შრომის, 

ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების შესახებ ეროვნულ კანონმდებლობასთან 

 შრომის მართვის ამ პროცედურასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, მათ შორის 

ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლებისთვის დავის გადაჭრის მექანიზმის 

შექმნა და განხორციელება 

 ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლებისთვის სამუშაო აღწერილობების 

და დასაქმების პირობების გაცნობა 

 სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალის ტრენინგი ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის უახლესი რეკომენდაციების გასაცნობად COVID-19 ინფექციის 

პრევენციასთან დაკავშირებით 

 COVID-19 გავრცელების რისკის შემცირების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და 

ტრენინგში ყველა თანამშრომლის (როგორც სამედიცინო, ისე არასამედიცინო 

პერსონალის) მონაწილეობის უზრუნველყოფა 

 პოსტერების შექმნა, რომლებიც აღწერენ როგორც პაციენტების, ისე სამედიცინო 

პერსონალის სათანადო ქცევას  და მათი გაკვრა სამედიცინო/იზოლაციის (კარანტინის) 

ცენტრებში. პოსტერებში უნდა მიეთითოს ტელეფონის ნომრები, არასასურველი 

ქცევის შემთხვევაში ინციდენტის შესახებ შესაბამისი უწყებების ინფორმირების 

მიზნით 

 თანამშრომლების ჯანმრთელობის შემოწმება COVID-19 გავრცელების აღკვეთის 

მიზნით 

 ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლების შერჩევა-დაქირავებისა და 

დასაქმების პროცესზე აღრიცხვის წარმოება 

 ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლებისთვის სამუშაო აღწერილობებისა 

და დასაქმების პირობების შესახებ ინფორმაციის მკაფიოდ მიწოდება და მათთვის 

შრომითი ხელშეკრულების ერთი ასლის გადაცემა 

 თანამშრომელთა საჩივრების განხილვის მექანიზმის შემუშავება, დანერგვა და 

განხორციელება და ხელშეკრულებით და ქვე-ხელშეკრულებით დაქირავებული 

თანამშრომლების პრეტენზიების განხილვა 
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 შრომის კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების, ჯანმრთელობისა და შრომის 

უსაფრთხოებისა დაცვის მხრივ არსებული მდგომარეობის რეგულარული 

მიმოხილვისა და ანგარიშგების სისტემის ქონა  

 თანამშრომელთა მიღებისას მათთვის რეგულარულად ტრენინგების ჩატარება შემდეგ 

საკითხებზე, თუმცა არა მხოლოდ: ჯანმრთელობის დაცვა და შრომის უსაფრთხოება; 

ჯანმრთელობის დაცვის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი პოლიტიკა 

(HSE); სოციალური ასპექტები; სექსუალური ექსპლუატაცია და 

ძალადობა/სექსუალური შევიწროვება 

 მუშები უზრუნველყოს საჭირო PPE მოწყობილობებით ჯანდაცვის მსოფლიო 

ჯანდაცვის რეკომენდაციებისა და მსოფლიო ჯანდაცვის EHS სახელმძღვანელო 

მითითებების შესაბამისად; 

 კონკრეტული უბედური შემთხვევების - პროექტთან დაკავშირებული პროფესიული 

საწარმოო ტრავმები, პროფესიული დაავადებები და შრომის უუნარობის გამომწვევი 

ტრავმები - დოკუმენტურად ასახვის პროცედურის შემუშავება და განხორციელება. 

აღრიცხვის წარმოება 

 სამართალდამცავ ორგანოების  და შრომის ინსპექციის ინფორმირება საშუალო 

სიმძიმის, მძიმე, ფატალური და მასობრივი უბედური შემთხვევების დროს 

 COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხების 

მონიტორინგი, ზედამხედველობა და მათზე ანგარიშგება (COVID-19 საკონტაქტო 

პირი) 

6. პოლიტიკა და პროცედურები 

პოლიტიკა და პროცედურები უნდა უზრუნველყოფდნენ გარემოსდაცვითი და სოციალური 

სტანდარტების (ESS2)  ამოცანების მიღწევას და შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და 

უსაფრთხოების დადგენილი რისკების აღმოფხვრას.  

საქართველოს შრომის კოდექსის შესაბამისად, პროექტის თანამშრომლების დაქირავების 

პროცესი დისკრიმინაციის აღკვეთისა და თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპების 

საფუძველზე განხორციელდება. არ იქნება არანაირი დისკრიმინაცია სამუშაო ურთიერთობის 

ნებისმიერ ასპექტთან დაკავშირებით, მაგალითად, დაქირავება, ანაზღაურება, სამუშაო 

პირობები და დასაქმების პირობები, ტრენინგზე წვდომა, დაწინაურება და შრომითი 

ურთიერთობების შეწყვეტა. თანამშრომელთა სამართლიანი მოპყრობის უზრუნველსაყოფად 

კონტრაქტორები (მათ შორის ჯანდაცვის ობიექტები) შემდეგ ღონისძიებებს შეიმუშავებენ, 

რომელთა შესრულებას მონიტორინგს  პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია და 

ზედამხედველი კონსულტანტი  გაუწევენ: 

 

 საქართველოს შრომის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, შერჩევა-დაქირავების 

პროცედურები იქნება გამჭირვალე, საჯარო და არადისკრიმინაციული ეროვნების, 
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რელიგიური, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობების, სქესის 

და ნებისმიერი სხვა ნიშნით, რომელიც მითითებულია შრომის კოდექსში 

 ვაკანსიებზე განაცხადები განიხილება კონტრაქტორების მიერ შემუშავებული 

სააპლიკაციო პროცედურების შესაბამისად 

 შერჩევა-დაქირავებამდე უზრუნველყოფილი იქნება მკაფიო სამუშაო აღწერილობები, 

სადაც მითითებული იქნება თითოეულ პოზიციისთვის საჭირო უნარები 

 ყველა თანამშრომელს ექნება წერილობითი ხელშეკრულება, რომელშიც მიეთითება 

სამუშაო პირობები. მათ განემარტებათ ხელშეკრულების შინაარსი. თანამშრომლები 

ხელს მოაწერენ შრომით ხელშეკრულებას. დასაქმების პირობები ხელმისაწვდომი 

იქნება სამუშაო ობიექტებზე 

 პროექტის ყველა თანამშრომელს უფლება აქვს ჰქონდეს რეგულარული ხელფასი, 

ასევე მიიღოს ანაზღაურება სამუშაოზე არყოფნის პერიოდში ან სამუშაოს 

სპეციფიკური პირობების ქონის დროს (ღამის სამუშაო, ზეგანაკვეთური სამუშაო, 

უქმე დღეებში მუშაობა) და ა.შ. 

 პროექტის თანამშრომლებს უფლება აქვთ დაისვენონ სამუშაო საათებში 

ყოველდღიურად, ყოველკვირეულად და ყოველწლიური შვებულების დროს, 

კანონის შესაბამისად 

 თანამშრომლებს შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის შესახებ ეცნობებათ შრომითი 

ურთიერთობის შეწყვეტის მოსალოდნელ თარიღამდე მინიმუმ ორი თვით ადრე. თუ 

15 დღის განმავლობაში 100-ზე მეტ თანამშრომელთან შეწყდება შრომითი 

ხელშეკრულება კონტრაქტორები ამის შესახებ აცნობებენ  საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მასიურ შემცირებამდე მინიმუმ 45 კალენდარული 

დღით ადრე 

 პროექტში მონაწილე პერსონალის ყველა წევრი იქნება 18 წლის ან მეტი ასაკის 

 კონტრაქტორები და ჯანდაცვის ობიექტები ვალდებულები არიან სამუშაო ადგილზე 

განახორციელონ დამცავი ღონისძიებები და თანამშრომლებს ჩაუტარონ ტრენინგი 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სახელმძღვანელო მითითებების შესაბამისად 

 ჯანდაცვის ობიექტი ვალდებულია განათავსოს პოსტერი ხელის ჰიგიენის 

ინსტრუქციებით სამუშაო ადგილის შესასვლელთან და სხვა ადგილებში (მაგ.: 

სასადილოში, სათათბირო ოთახებში და ა.შ.) 

 კონტრაქტორები და ჯანდაცვის ობიექტები ვალდებულები არიან თანამშრომლებისა 

და სტუმრებისთვის ხელის დასაბანად და დეზინფექციისთვის ადვილად 

ხელმისაწვდომი ადგილები გამოყონ 

 კონტრაქტორები და ჯანდაცვის ობიექტები ვალდებულები არიან შეასრულონ 

პერსონალური დაცვის აღჭურვილობასთან დაკავშირებული სახელმძღვანელო 

მითითებები და ყურადღება მიაქციონ, რომ ასაკიანი და ქრონიკული დაავადებების 

მქონე თანამშრომლებს  არ მოუხდეთ კლიენტებთან უშუალოდ შეხება 
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 კონტრაქტორები და ჯანდაცვის ობიექტები მონიტორინგს გაუწევენ და შეაფასებენ 

თანამშრომლების ფიზიკურ და გონებრივ სიჯანსაღეს 

 სამუშაო ადგილი, ისე უნდა მოეწყოს, რომ სხვა ადამიანებისგან მინიმუმ 2-მეტრიანი 

დისტანცია იქნეს დაცული, შესაძლებლობის შემთხვევაში 

 საჭიროა ვირტუალური შეხვედრების/ტრენინგების ორგანიზება პირისპირ 

შეხვედრების/ტრენინგების ნაცვლად 

 სამედიცინო პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის სათანადო მარაგების მოპოვება, 

მათ შორის, ხალათების, წინსაფრების, ფარდების, სამედიცინო ნიღბების და 

რესპირატორების (N95 ან FFP2); ხელთათმანების (როგორც სამედიცინო, ისე 

არასამედიცინო, დამლაგებლებისთვის); თვალის დამცავი აღჭურვილობა (სათვალე ან 

დამცავი ეკრანი); ხელის საპონი და დეზინფექციის საშუალება და დასუფთავების 

ეფექტიანი აღჭურვილობა. თუ შესაბამისი პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის 

მოპოვება შეუძლებელია, გეგმაში უნდა მიეთითოს შესაძლო ალტერნატივები, მაგ.: 

ქსოვილის ნიღბები, სპირტიანი ხელსახოცები, ცხელი წყალი დასასუფთავებლად და 

ხელის დასაბანი დამატებითი საშუალებები, სანამ შესაბამისი დამცავი აღჭურვილობა 

ხელმისაწვდომი არ გახდება 

 სამედიცინო პერსონალის ტრენინგი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის უახლესი 

რეკომენდაციების გასაცნობად COVID-19 ინფექციის სპეციფიკასთან დაკავშირებით 

 დასუფთავების გაძლიერებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის კვების 

ობიექტების/სასადილოების/საკვების/სასმელის განთავსების ადგილების, 

ტუალეტების, შხაპების, საერთო ზონების, მათ შორის კარის სახელურების, იატაკების 

და ყველა იმ ზედაპირის საფუძვლიანად გასუფთავება (შესაბამისი დეზინფექციის 

საშუალების გამოყენებით), რომელსაც რეგულარულად ეხებიან 

 დასუფთავების პერსონალის ტრენინგი და შესაბამისი პერსონალური დაცვის 

აღჭურვილობით უზრუნველყოფა, როდესაც ისინი საკონსულტაციო ოთახებს და იმ 

მოწყობილობებს ასუფთავებენ, რომლებიც დაინფიცირებული პაციენტების 

სამკურნალოდ გამოიყენება 

 კომუნიკაციის სტრატეგიის/გეგმის განხორციელება რეგულარული კომუნიკაციის 

მხარდასაჭერად და ჯანდაცვის მუშაკებისთვის განახლებული და მკაფიო 

ინფორმაციის მისაწოდებლად ახლო რაიონებში COVID-19-ის გავრცელების, უახლესი 

ფაქტების და სტატისტიკური მონაცემების, ასევე გამოსაყენებელი პროცედურების 

შესახებ 

 მსესხებელი ბანკს 48 საათის განმავლობაში აცნობებს ნებისმიერი ინციდენტის ან 

უბედური შემთხვევის შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია პროექტთან ან 

სავარაუდოდ მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა ექნება გარემოზე, ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფ თემებზე, საზოგადოებაზე ან თანამშრომლებზე (შრომის, ჯანმრთელობის 

და უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებული ინციდენტი, უბედური შემთხვევა ან 

გარემოება), მაგრამ არაუგვიანეს შემთხვევიდან სამი კალენდარული დღის შემდეგ. 

ასეთი შემთხვევა შეიძლება იყოს გაფიცვა და სხვა სახის შრომითი პროტესტი, 



COVID-19 Response ESMF – LMP 

140 
 

თანამშრომელთა მიერ სერიოზული ტრავმის მიღება ან მათი გარდაცვალება, თემის 

წევრების მიერ მიღებული, პროექტით გამოწვეული ტრავმები და ქონების დაზიანება. 

მსესხებელი ამზადებს ანგარიშს მოვლენისა და მაკორექტირებელი ქმედების შესახებ 

და გადასცემს ბანკს მოვლენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში 

 კონტრაქტორი ვალდებულია პერიოდულად უზრუნველყოს ინფორმაცია  შრომის 

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების, ჯანმრთელობისა და შრომის 

უსაფრთხოებისა დაცვის მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ 

 გარდა ამისა, კონტრაქტორი ვალდებულია აცნობოს მსესხებელს შესაბამისი 

სამინისტროების მიერ ჩატარებული შემოწმებისა და აუდიტის შესახებ, მაგ.: შრომის 

ინსპექციის შესახებ. მოთხოვნის შემთხვევაში, შრომითი აუდიტის შედეგები 

წარედგინება მსესხებელსა და ბანკს. 

 

COVID-19 აღკვეთის ღონისძიებები  

(a) სამუშაო ძალის მახასიათებლების შეფასება 

 კონტრაქტორი ვალდებულია მოამზადოს პროექტის თანამშრომლების დეტალური 

პროფილი, მათი ძირითადი საქმიანობის აღწერა, ამ საქმიანობის განხორციელების 

გრაფიკი, მიუთითოს ხელშეკრულებების სხვადასხვა ხანგრძლივობა და როტაციის 

პირობები (მაგ.: 4 კვირა მუშაობა და 4 კვირა დასვენება) 

 აღნიშნული ინფორმაცია მოიცავს თანამშრომლების დაყოფას შემდეგ კატეგორიებად - 

თანამშრომლები, რომლებიც საკუთარ სახლში ცხოვრობენ (მაგალითად, ადგილობრივი 

თემებიდან დაქირავებული თანამშრომლები), თანამშრომლები, რომლებიც ადგილობრივ 

თემში ცხოვრობენ და თანამშრომლები, რომლებიც ობიექტზე არსებულის საცხოვრებლით 

სარგებლობენ. თუ შესაძლებელია, საჭიროა განისაზღვროს COVID-19-ით დაინფიცირების 

გაზრდილი რისკის წინაშე მდგომი თანამშრომლები, ისინი ვისაც ჯანმრთელობის 

პრობლემები აქვთ ან სხვა მიზეზების გამო იმყოფებიან რისკის ზემოქმედების ქვეშ 

 საჭიროა განხილვა, თუ რა გზით არის შესაძლებელი ობიექტზე შესვლა-გასვლის 

მინიმალურ დონემდე შეზღუდვა. აღნიშნულის ფარგლებში, შესაძლებელია არსებული 

ხელშეკრულებების ვადის გაგრძელება, ინფიცირებულ რაიონებში თანამშრომლების 

დაბრუნების აღსაკვეთად ან ინფიცირებული რაიონებიდან თანამშრომელთა ობიექტზე 

დაბრუნების აღსაკვეთად 

 ობიექტზე განთავსებულ თანამშრომლებს მოეთხოვებათ მინიმუმამდე დაიყვანონ 

კონტაქტი ობიექტის მახლობლად მყოფ ადამიანებთან, ხოლო გარკვეულ შემთხვევაში 

აეკრძალებათ ობიექტის დატოვება მათი ხელშეკრულების მოქმედების ვადით, რათა 

თავიდან იქნას აცილებული კონტაქტი ადგილობრივ თემებთან 

 საჭიროა შემდეგი საკითხის განხილვა - ადგილობრივ თემში მცხოვრებ თანამშრომლებს 

მოეთხოვოთ ობიექტში არსებულ საცხოვრებელში გადასვლა (ადგილების არსებობის 

შემთხვევაში), სადაც ისინი იმავე შეზღუდვებს დაექვემდებარებიან 
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 შედარებით რთული იქნება იმ თანამშრომლების მართვა, რომლებიც ადგილობრივი 

თემიდან არიან და ყოველდღიურად, ყოველ კვირა ან ყოველთვიურად ბრუნდებიან 

სახლში. ისინი გაივლიან სამედიცინო შემოწმებას ობიექტზე შესვლისთანავე (ზემოთ 

აღნიშნულის შესაბამისად) და გარკვეულ მომენტში, გარემოებებიდან გამომდინარე 

შეიძლება საჭირო გახდეს, რომ მათ მოსთხოვონ, რომ ობიექტის საცხოვრებელი 

გამოიყენონ ან არ მოვიდნენ სამსახურში. 

 

(b) ობიექტზე შესვლა/ობიექტიდან გამოსვლა და მუშაობის დაწყებისას თანამშრომლების 

შემოწმება 

საჭიროა ობიექტზე შესვლა/გასვლის კონტროლი და აღრიცხვა, როგორც თანამშრომლების, 

ისე მესამე მხარეების, მათ შორის, მხარდამჭერი პერსონალის და მომწოდებლების. იხ. 

შესაძლო ღონისძიებების ჩამონათვალი: 

 ობიექტზე შესვლა/გასვლის კონტროლის სისტემის შექმნა, ობიექტის საზღვრების 

დადგენა, და შესვლა/გასვლის წერტილების დადგენა (იმ შემთხვევაში თუ ჯერ არ 

არსებობს). ობიექტზე შესვლა/გასვლაზე აღრიცხვის წარმოება 

 უსაფრთხოების პერსონალის ტრენინგი იმ (გაძლიერებულ) სისტემასთან დაკავშირებულ 

საკითხებში, რომელიც შეიქმნა ობიექტის უსაფრთხოების დასაცავად და შესასვლელისა და 

გასასვლელის გასაკონტროლებლად; სისტემის განხორციელებაში მათთვის საჭირო 

ქცევების და COVID -19-თან დაკავშიერბული საკითხების გაცნობა 

 ობიექტში შესვლის მაკონტროლებელი პერსონალის ტრენინგი, მათთვის საჭირო 

რესურსების უზრუნველყოფა თანამშრომლების შესვლის აღსარიცხად, ტემპერატურის 

გასაზომად და იმ თანამშრომლებზე ინფორმაციის ჩასაწერად, რომელთაც ობიექტში 

შესვლაზე უარი ეთქვათ 

 დადასტურება, რომ თანამშრომლები შესაბამის ფორმაში არიან სამუშაოდ, ობიექტში 

შესვლამდე ან სამუშაოს დაწყებამდე. ამისათვის პროცედურები უკვე უნდა არსებობდეს, 

თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს თანამშრომლებს, რომლებსაც 

ჯანმრთელობის ძირითადი პრობლემები აქვთ ან სხვა მიზეზების გამო შეიძლება რისკის 

ზემოქმედების ქვეშ იყვნენ. საჭიროა განიხილოთ ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე 

პერსონალის დემობილიზაციის საკითხი 

 ტემპერატურის გაზომვა და აღრიცხვა თანამშრომლებისთვის და სხვა პირებისთვის, 

რომლებიც ობიექტზე შემოდიან ან თვით-ანგარიშგებას საჭიროებენ ობიექტზე 

შემოსვლამდე ან ობიექტზე შემოსვლისას 

 მუშაობის დაწყებამდე თანამშრომლებისთვის ყოველდღიური ბრიფინგების ჩატარება, 

COVID-19 დაკავშირებულ საკითხებზე ყურადღების გამახვილებით, მათ შორის ხველის 

ეტიკეტზე, ხელის ჰიგიენაზე და დისტანცირების ღონისძიებებზე, დემონსტრირების და 

ჩართულობის მეთოდების გამოყენებით 

 ყოველდღიური ბრიფინგების დროს თანამშრომლებისთვის შეხსენება, რომ საკუთარ თავს 

გაუწიონ მონიტორინგი შესაძლო სიმპტომების აღმოჩენის მიზნით (სიცხე, ხველა) და 
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აცნობონ მათ ხელმძღვანელს ან COVID-19-ის საკონტაქტო პირს, იმ შემთხვევაში თუ 

სიმპტომები აქვთ ან თავს შეუძლოდ გრძნობენ 

 თანამშრომლის ინფიცირებულ რაიონში მისვლის პრევენცია, ან დაინფიცირებულ პირთან 

კონტაქტში მყოფი თანამშრომლის ობიექტზე დაბრუნების პრევენცია 14 დღის 

განმავლობაში ან (თუ ეს შეუძლებელია), ამ თანამშრომლის იზოლირება 14 დღის 

განმავლობაში 

 ავადმყოფი თანამშრომლის ობიექტზე შესვლის აღკვეთა, მათი მიმართვა ადგილობრივ 

ჯანდაცვის ობიექტებში საჭიროების შემთხვევაში ან მათვის 14 დღის განმავლობაში 

სახლში იზოლაციის მოთხოვნა. 

 

(c) ზოგადი ჰიგიენა 

საჭიროა თანამშრომლებისთვის ზოგადი ჰიგიენის მოთხოვნების გაცნობა და შესრულების 

მონიტორინგი, მათ შორის: 

 

 ობიექტზე თანამშრომლების და პერსონალის ტრენინგი COVID-19-ის ნიშნებისა და 

სიმპტომების ამოცნობაში, როგორ ვრცელდება ის, როგორ დაიცვან თავი (მათ შორის 

რეგულარულად ხელის ბანა და სოციალური დისტანციის დაცვა) და როგორ მოიქცნენ თუ 

მათ ან სხვა პირებს სიმპტომები აქვთ (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. WHO COVID-

19 advice for the public). 

 ობიექტის ტერიტორიაზე პოსტერებისა და ნიშნების განთავსება სურათებითა და 

ადგილობრივ ენაზე ტექსტით 

 ობიექტის ტერიტორიაზე, ძირითად ზონებში ხელის საბანი მოწყობილობის საპნით, 

ქაღალდის ხელსახოცებით და დახურული სანაგვეებით უზრუნველყოფა, მათ შორის 

სამუშაო სივრცის შესასვლელებში/გასასვლელებში; ტუალეტთან, სასადილოსთან ან 

საკვების და სასმელი წყლის განთავსების ადგილებში; თანამშრომლების საცხოვრებელ 

ადგილას; ნაგვის ბუნკერებთან; მაღაზიებთან და საერთო სივრცეში. იქ სადაც ხელსაბანი 

მოწყობილობა საერთოდ არ არის ან შესაბამისი მოწყობილობა არ არის, საჭიროა ზომების 

მიღება მათ განსათავსებლად. შესაძლებელია ასევე, სპირტის შემცველი დეზინფექციის 

საშუალებების გამოყენება (თუ შესაძლებელია, 60-95% სპირტის შემცველი დეზინფექციის 

საშუალების) 

 თანამშრომლების საცხოვრებლების გადასინჯვა და მათი შეფასება შემდეგი დოკუმენტის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით „სსკ/ეთგო-ს სახელმძღვანელო პრინციპები 

თანამშრომლების საცხოვრებლის შესახებ: პროცესები და სტანდარტები“ (IFC/EBRD 

guidance on Workers’ Accommodation: processes and standards), რომელიც მნიშვნელოვან 

სახელმძღვანელო პრინციპებს შეიცავს საცხოვრებლის რეკომენდებული პრაქტიკის 

შესახებ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475-jqetNIh
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-60593977-91c6-4140-84d3-737d0e203475-jqetNIh
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 თანამშრომელთა საცხოვრებლის ნაწილის გამოყოფა თვით-კარანტინის ან პოტენციურად 

დაინფიცირებული პერსონალის შედარებით ფორმალური იზოლაციის მიზნით (იხ. 

პარაგრაფი (f)). 

 

 

(d) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 

 

ობიექტზე არსებული ყველა ნაგებობის რეგულარულად და საფუძვლიანად გაწმენდა, მათ 

შორის ოფისების, საცხოვრებლის, სასადილოების და საერთო სივრცეების. ძირითადი 

სამშენებლო მოწყობილობის გასუფთავების პროტოკოლების გადასინჯვა (განსაკუთრებით 

მაშინ, თუ მათ სხვადასხვა თანამშრომელი იყენებს). იხ. შესაძლო ღონისძიებების 

ჩამონათვალი ქვემოთ: 

 დასუფთავების პერსონალის უზრუნველყოფა შესაბამისი დასუფთავების 

აღჭურვილობით, მასალებით და დეზინფექციის საშუალებებით 

 დასუფთავების ზოგადი სისტემების გადასინჯვა, დასუფთავების პერსონალის 

ტრენინგი დასუფთავების შესაბამის პროცედურებზე და სიხშირეზე მაღალი 

გამოყენების ან მაღალი რისკის ზონებში 

 თუ დამლაგებლებს COVID-19-ით დაბინძურებული ან სავარაუდოდ დაბინძურებული 

ზონის გაწმენდას მოსთხოვენ, მათი აღჭურვა შესაბამისი პერსონალური დაცვის 

აღჭურვილობით: ხალათებით ან წინსაფრებით, სათვალეებით, თვალების დამცავი 

აღჭურვილობით (ნიღბები, სათვალეები ან სახის დამცავი ეკრანები) და ჩექმებით ან 

დახურული სამუშაო ფეხსაცმლით. თუ შესაბამისი პერსონალური დაცვის 

აღჭურვილობა არ არის ხელმისაწვდომი, დამლაგებლებს გადაეცემათ შესაძლო 

საუკეთესო ალტერნატიული აღჭურვილობა  

 დამლაგებლების ტრენინგი ჰიგიენის სათანადოდ დაცვაში (ხელების დაბანის 

ჩათვლით) დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელებამდე, მათი 

განხორციელების დროს და შემდეგ; პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის 

უსაფრთხოდ გამოყენებაში (საჭიროების შემთხვევაში); ნარჩენების კონტროლში (მათ 

შორის გამოყენებული პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის და საწმენდი 

მასალების) 

 ნებისმიერი სამედიცინო ნარჩენები, რომლებიც დაავადებული თანამშრომლების 

მკურნალობის დროს წარმოიქმნება უსაფრთხოდ შეგროვდება სპეციალურ 

კონტეინერებში ან ჩანთებში და მოხდება მათი გატანა შესაბამისი მოთხოვნების 

მიხედვით (მაგ.: ეროვნული კანონმდებლობის, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

მოთხოვნები). თუ საჭიროა სამედიცინო ნარჩენების ღია წესით დაწვა და ინსინერაცია, 

ეს შეძლებისდაგვარად ხანმოკლე პერიოდში უნდა გაკეთდეს. საჭიროა ნარჩენების 

შემცირება ან სეგრეგაცია, იმისათვის, რომ მხოლოდ ნარჩენების უმცირესი 

რაოდენობის ინსინერაცია მოხდეს (შემდგომი ინფორმაციისთვის იხ. WHO interim 

guidance on water, sanitation and waste management for COVID-19). 

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
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(e) სამუშაო პრაქტიკაში შესწორებების შეტანა 

განიხილეთ სამუშაო პროცესში და ხანგრძლივობაში ცვლილებების შეტანის საკითხი 

თანამშრომლებს შორის კონტაქტის შემცირების ან მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, იმის 

გათვალისწინებით, რომ შეიძლება ამან გავლენა მოახდინოს პროექტის განხორციელების 

გრაფიკზე. იხ. შესაძლო ღონისძიებების ჩამონათვალი ქვემოთ: 

 სამუშაო ჯგუფების შემცირება 

 ობიექტზე გარკვეულ დროს ერთად მყოფი თანამშრომლების რაოდენობის შეზღუდვა 

 24-საათიან სამუშაო ცვლაზე გადასვლა 

 კონკრეტული სამუშაო აქტივობებისა და ამოცანების შესასრულებლად სამუშაო 

პროცესების ადაპტაცია და შეცვლა სოციალური დისტანციის დაცვის მიზნით; 

თანამშრომელთა ტრენინგი ამ პროცესებში 

 უსაფრთხოების ტრენინგების ჩატარების გაგრძელება და მისთვის COVID-19-ისთვის 

დამახასიათებელი საკითხების დამატება. ტრენინგმა უნდა მოიცვას პერსონალური 

დაცვის აღჭურვილობის სათანადო გამოყენების საკითხი. დღევანდელი 

მდგომარეობით, ზოგადი ინსტრუქციის თანახმად მშენებლობაზე მომუშავე 

თანამშრომლებს  COVID-19 -ისთვის დამახასიათებელი პერსონალური დაცვის 

აღჭურვილობა არ სჭირდებათ, ეს საკითხი შემდგომ განხილვას ექვემდებარება 

(დამატებითი ინფორმაცია იხ. WHO interim guidance on rational use of personal protective 

equipment (PPE) for COVID-19) 

 სამუშაო მეთოდების გადახედვა სამშენებლო პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის 

გამოყენების შეზღუდვის მიზნით, იმ შემთხვევაში თუ მარაგები შემცირდება ან 

პერსონალური დაცვის აღჭურვილობა სამედიცინო მუშაკებს ან დამლაგებლებს 

ესაჭიროებათ. მაგ.: მტვრის საწინააღმდეგო ნიღბების საჭიროების შემცირების 

მცდელობის მიღება სარწყავი სისტემების გამართულად მუშაობის და მათი ტექნიკური 

მომსახურების შემოწმებით ან სატვირთო მანქანების სიჩქარის შეზღუდვით 

 შესვენებების ორგანიზება ობიექტზე ღია სივრცეში (თუ შესაძლებელია) 

 სასადილოს მოწყობილობის შეცვლა და საკვების მისაღებად შესვენების ეტაპობრივად 

დაყოფა სოციალური დისტანცირების უზრუნველსაყოფად; ობიექტის ტერიტორიაზე 

არსებულ გასართობ/დასვენების ობიექტებზე, მათ შორის სპორტულ დარბაზში 

შესვლის ეტაპობრივად დაშვება და/ან დროებით შეზღუდვა 

 გარკვეულ მომენტში შეიძლება საჭირო გახდეს გადაიხედოს პროექტის საერთო 

გრაფიკი, იმისათვის, რომ განისაზღვროს რა დონემდე საჭიროებს შესწორებას (ან 

სამუშაოს მთლიანად შეწყვეტას), აისახოს მუშაობის გონივრული მეთოდები, 

თანამშრომლების და თემის პოტენციური რისკი და მარაგების ხელმისაწვდომობა 

ხელისუფლების რეკომენდაციებისა და ინსტრუქციების გათვალიწინებით. 

 

(f) პროექტის სამედიცინო მომსახურება  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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განიხილეთ არის თუ არა პროექტის სამედიცინო სერვისები ადეკვატური, არსებული 

ინფრასტრუქტურის (კლინიკის / სამედიცინო განყოფილების ზომა, საწოლების რაოდენობა, 

იზოლაციის ობიექტები), სამედიცინო პერსონალის, აღჭურვილობის, მარაგების, 

პროცედურების და ტრენინგის გათვალისწინებით. თუ არ არის ადეკვატური, განიხილეთ 

სერვისების განახლების საკითხი (თუ შესაძლებელია), მათ შორის, მიიღეთ შემდეგი 

ღონისძიებები: 

 

 სამედიცინო ინფრასტრუქტურის გაფართოება და პაციენტების იზოლაციისთვის 

სივრცეების მომზადება. იზოლაციის ობიექტების მოწყობის სახელმძღვანელო 

მითითებები იხილეთ აქ:  WHO interim guidance on considerations for quarantine of individuals 

in the context of containment for COVID-19). იზოლაციის ობიექტები თანამშრომლების 

საცხოვრებელი სივრციდან და სამუშაო ადგილიდან მოშორებით უნდა მდებარეობდეს. 

თუ შესაძლებელია, თანამშრომლებისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ერთი ოთახი, 

რომელიც კარგად ნიავდება (ღია ფანჯრები და კარები). თუ ეს შეუძლებელია, იზოლაციის 

ობიექტი უნდა მოეწყოს იმავე ოთახში სხვა თანამშრომლისგან მინიმუმ 1 მეტრის 

დაშორებით, ისე, რომ თანამშრომლები ერთმანეთისგან ფარდით იყვნენ გამოყოფილი, თუ 

შესაძლებელია. ავადმყოფმა თანამშრომლებმა უნდა შეზღუდონ მოძრაობა, თავი აარიდონ 

საერთო სივრცეებს და ობიექტებს და არ მიიღონ მნახველები, სანამ 14 დღის შემდეგ  

სიმპტომებისგან არ გათავისუფლდებიან. თუ მათ საერთო სივრცეების და ობიექტების 

გამოყენება სჭირდებათ  (მაგალითად, სამზარეულოს და სასადილოს), ეს მხოლოდ მაშინ 

უნდა გააკეთონ, როდესაც ჯანმრთელი თანამშრომლები იქ არ იმყოფებიან; ეს 

სივრცე/ობიექტი მათ მისვლამდე და მათი მისვლის შემდეგ უნდა გაიწმინდოს 

 სამედიცინო პერსონალისთვის ტრენინგის ჩატარება COVID-19- ის და მისი სპეციფიკის 

შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიმდინარე რჩევების რეკომენდაციების 

გასაცნობად. თუ COVID-19-ით დაინფიცირების ეჭვია არსებობს, ობიექტზე არსებული 

სამედიცინო პროვაიდერები მოქმედებენ შემდეგი მითითებების შესაბამისად: WHO 

interim guidance on infection prevention and control during health care when novel coronavirus 

(nCoV) infection is suspected 

 სამედიცინო პერსონალის ტრენინგი ტესტირებაში, იმ შემთხვევაში თუ ტესტის ჩატარება 

შესაძლებელია 

 ობიექტზე არსებული აღჭურვილობის, სახარჯი მასალებისა და მედიკამენტების 

მარაგების შეფასება და საჭიროებისა და შესაძლებლობის შემთხვევაში დამატებითი 

მარაგების შეძენა, მაგ.: პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის - ხალათები, წინსაფრები, 

სამედიცინო ნიღბები, ხელთათმანები და თვალების დამცავი საშუალებები. იხ. ჯანმოს 

სახელმძღვანელო მითითებები (დამატებითი ინფორმაცია იხ. WHO interim guidance on 

rational use of personal protective equipment (PPE) for COVID-19). 

 თუ პერსონალური დაცვის აღჭურვილობა ხელმისაწვდომი არ არის, მსოფლიოში 

შექმნილი დეფიციტის გამო, პროექტის სამედიცინო პერსონალი თანხმდება 

ალტერნატიულ საშუალებებზე და ცდილობს შეისყიდოს ისინი. ჩვეულებრივ სამშენებლო 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
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ობიექტებზე გამოყენებულ ალტერნატიულ საშუალებებს მიეკუთვნება მტვრის 

საწინააღმდეგო ნიღბები, სამშენებლო ხელთათმანები, სათვალეები. მართალია ეს 

საშუალებები რეკომენდებული არ არის, საჭიროა მათი გამოყენება ერთადერთი შესაძლო 

არჩევანის სახით, იმ შემთხვევაში თუ სამედიცინო პერსონალური დაცვის აღჭურვილობა 

არ არის ხელმისაწვდომი 

 როგორც წესი, ვენტილატორები სამუშაო ადგილებზე არ იქნება ხელმისაწვდომი და 

ნებისმიერ შემთხვევაში, ინტუბაცია მხოლოდ გამოცდილი სამედიცინო პერსონალის მიერ 

უნდა ჩატარდეს. თუ თანამშრომელი ძალიან ავად არის და დამოუკიდებლად სუნთქვა 

უჭირს, ის დაუყოვნებლივ უნდა გაიგზავნოს ადგილობრივ საავადმყოფოში (იხ. (g) 

ქვემოთ).  

 გადახედეთ სამედიცინო ნარჩენების მართვის არსებულ მეთოდებს, მათ შორის შენახვისა 

და გატანის სისტემებს (დამატებითი ინფორმაცია იხ. WHO interim guidance on water, 

sanitation and waste management for COVID-19, და WHO guidance on safe management of 

wastes from health-care activities). 

 

(g) ადგილობრივი სამედიცინო და სხვა სერვისები 

პროექტის სამედიცინო სერვისების შეზღუდული მასშტაბის გათვალისწინებით, შეიძლება 

საჭირო გახდეს ავადმყოფი თანამშრომლების გაგზავნა ადგილობრივ სამედიცინო 

დაწესებულებებში. მოსამზადებელი ღონისძიებები მოიცავს შემდეგს: 

 

 ადგილობრივი სამედიცინო სერვისების რესურსებზე და სიმძლავრეებზე ინფორმაციის 

მოპოვება (მაგ.:. საწოლების რაოდენობა, ტრენინგ გავლილი პერსონალის 

ხელმისაწვდომობა და საჭირო მასალები) 

 წინასწარი მოლაპარაკებები კონკრეტულ სამედიცინო ობიექტებთან, თუ რა უნდა 

გაკეთდეს იმ შემთხვევაში თუ ავადმყოფი თანამშრომლის მათთან გაგზავნა იქნება საჭირო 

 იმ საშუალებების განხილვა, რომლითაც პროექტს შეუძლია ადგილობრივი სამედიცინო 

ობიექტების მხარდაჭერა თემის წევრების ავადმყოფობისთვის მომზადების პროცესში, 

იმის გათვალისწინებით, რომ ხანდაზმულები ან ჯანმრთელობის მანამდე არსებული 

პრობლემების მქონე პირები დამატებით მხარდაჭერას საჭიროებენ სათანადო 

მკურნალობის მისაღებად თუ ავად გახდებიან 

 ავადმყოფი თანამშრომლების სამედიცინო ობიექტამდე ტრანსპორტირების საშუალების 

გარკვევა და ასეთი ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის შემოწმება 

 ადგილობრივ სასწრაფო/სამედიცინო მომსახურების ობიექტებთან კომუნიკაციის 

შეთანხმებული პროტოკოლის დადგენა 

 ადგილობრივ სამედიცინო ობიექტებთან/კონკრეტულ სამედიცინო ობიექტებთან გასაწევი 

მომსახურების სფეროს, პაციენტების რეგისტრაციის პროცედურის (საჭიროების 

შემთხვევაში) და დაკავშირებული ხარჯებისა და ანაზღაურების ოდენობის შეთანხმება 

 სპეციალური პროცედურის მომზადებას COVID-19-ით დაავადებული თანამშრომელის 

გარდაცვლების შემთხვევაში სამოქმედოდ 

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
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მართალია ამ შემთხვევაზე ვრცელდება პროექტის რეგულარული პროცედურები, თუმცა  

COVID-19-ის გამო შეიძლება სხვა საკითხები წამოიჭრას დაავადების ინფექციური ბუნების 

გამო. პროექტის ფარგლებში საჭიროა კომუნიკაცია ადგილობრივი ხელისუფლების შესაბამის 

ორგანოებთან, იმისათვის რომ შეთანხმდნენ საჭირო ქმედებებზე, მათ შორის ანგარიშგებაზე 

და ეროვნული კანონმდებლობით  განსაზღვრულ სხვა შესაძლო მოთხოვნებზე. 

 

(h) ვირუსით დაინფიცირების და მისი გავრცელების შემთხვევები 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია დაწვრილებით რეკომენდაციებს უზრუნველყოფს იმის 

შესახებ თუ რა უნდა მოიმოქმედოთ, როდესაც პირი ავად გახდება ან სავარაუდოდ COVID-19-

ის სიმპტომები აქვს (დამატებითი ინფორმაცია იხ. WHO interim guidance on infection prevention 

and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected). პროექტის 

ფარგლებში საჭიროა რისკებზე დაფუძნებული პროცედურების შემუშავება, რომელიც 

შემთხვევის სიმძიმის დონის (მსუბუქი, საშუალო, მძიმე, კრიტიკული) და რისკის ფაქტორების 

გათვალისწინებით შესრულდება (მაგ.: ასაკი, ჰიპერტონია, დიაბეტი) (დამატებითი 

ინფორმაცია იხ. WHO interim guidance on operational considerations for case management of 

COVID-19 in health facility and community). იხ. შესაძლო ღონისძიებების ჩამონათვალი ქვემოთ: 

 თუ თანამშრომელს COVID-19-ის სიმპტომები აქვს (მაგ.: სიცხე, მშრალი ხველა, სისუსტე) 

დაუყოვნებლივ  უნდა შეწყვიტოს მუშაობა და ობიექტზე იზოლირდეს. 

 თუ ობიექტზე ტესტირება შესაძლებელია, საჭიროა თანამშრომლის ობიექტზე 

ტესტირება. თუ ობიექტზე ტესტირება შეუძლებელია, საჭიროა თანამშრომლის 

ტრანსპორტირება ადგილობრივ სამედიცინო დაწესებულებაში ტესტირების მიზნით  

(იმ შემთხვევაში თუ იქ ტესტირება შესაძლებელია) 

 თუ COVID-19-ის ტესტზე პასუხი პოზიტიურია ან ტესტირება შეუძლებელია, 

თანამშრომელი დარჩება იზოლაციაში. მისი იზოლირება შეიძლება სამუშაო ობიექტზე 

ან მის სახლში. სახლში იზოლირების შემთხვევაში, საჭიროა თანამშრომლის 

ტრანსპორტირება სახლამდე; მის ტრანსპორტირებას პროექტი უზრუნველყოფს 

 ის ადგილი, სადაც თანამშრომელი იმყოფებოდა ინტენსიურად გაიწმინდება სპირტის 

მაღალი შემცველობის დეზინფექციის საშუალებით, მანამდე სანამ ამ სივრცეში 

მუშაობას დაიწყებდნენ. თანამშრომლის მიერ გამოყენებული ხელსაწყოები 

დეზინფექციის საშუალებებით დამუშავდება და მისი პერსონალური დაცვის 

აღჭურვილობა გადაიყრება 

 დაინფიცირებული თანამშრომლის კოლეგებს (ე.ი. თანამშრომლები, ვისთანაც 

დაავადებული თანამშრომელი ახლო კონტაქტში იმყოფებოდა) მოეთხოვებათ 

შეწყვიტონ მუშაობა და 14 დღე კარანტინში გაატარონ, მაშინაც კი, როცა სიმპტომები არ 

აქვთ 

 დაინფიცირებული თანამშრომლის ოჯახის წევრებს და სხვა ახლო კონტაქტებს 

მოეთხოვებათ 14 დღე კარანტინში გაატარონ,   მაშინაც კი, როცა სიმპტომები არ აქვთ 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
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 თუ თანამშრომელს COVID-19 ობიექტზე დაუდასტურდა, საჭიროა ობიექტზე 

ვიზიტორების შესვლის შეზღუდვა და თანამშრომელთა ჯგუფების ერთმანეთისგან 

მაქსიმალურად იზოლირება 

 თუ სახლში მცხოვრებ თანამშრომლის ოჯახის წევრს  დაუდასტურდა ან სავარაუდოდ 

COVID-19 აქვს, ეს თანამშრომელი კარანტინში უნდა დარჩეს და  არ დაიშვას პროექტის 

ობიექტზე 14 დღე, მაშინაც კი, როცა სიმპტომები არ აქვს 

 თანამშრომლები აგრძელებენ ანაზღაურების მიღება ავადმყოფობის პერიოდში, 

იზოლაციისა და კარანტინის დროს, ან იმ შემთხვევაში თუ მუშაობის შეწყვეტას 

მოსთხოვენ, ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად 

 თანამშრომლის სამედიცინო მომსახურების (იქნება ეს ობიექტზე, ადგილობრივ 

საავადმყოფოში თუ კლინიკაში) ხარჯებს დამსაქმებელი იხდის. 

 

(i) მარაგების მიწოდების და პროექტის საქმიანობის უწყვეტობა 

 

COVID-19-ით დაინფიცირების შემთხვევაში, იქნება ეს პროექტის ობიექტზე თუ თემში, 

შესაძლოა პროექტის ობიექტზე წვდომა შეიზღუდოს და ამან მარაგების მიწოდებაზე 

უარყოფითად იმოქმედოს.   

 სარეზერვო თანამშრომლების განსაზღვრა, იმ შემთხვევაში თუ პროექტის 

ხელმძღვანელი გუნდის ძირითადი წევრები  (პროექტის განმახორციელებელი 

ორგანიზაციის წარმომადგენელი, მთავარი ინჟინერი, კონტრაქტორი, 

ქვეკონტრაქტორები) ავად გახდებიან; შესაბამის პირების ინფორმირება მიღებული 

პროცედურების შესახებ  

 წერილობითი პროცედურების შემუშავება, იმისათვის, რომ პირები ინფორმირებული 

იყვნენ მათი მოვალეობების შესახებ და ერთი ადამიანის ცოდნაზე არ იყვნენ 

დამოკიდებული 

 ელექტროენერგიის, წყლის, საკვების, სამედიცინო დანიშნულების პროდუქციის და 

დასუფთავების საშუალებების საჭირო მარაგების მიწოდების ჯაჭვის შესახებ 

ინფორმაციის ქონა, მასზე შესაძლო ზემოქმედებისა და ხელმისაწვდომი 

ალტერნატივების ცოდნა. მნიშვნელოვანია ადრეულ ეტაპზე საერთაშორისო, 

რეგიონული და ეროვნული მიწოდების ჯაჭვების პროაქტიური განხილვა, 

განსაკუთრებით პროექტისთვის კრიტიკულად მნიშნველოვანი მარაგების 

შემთხვევაში (მაგ.: საწვავი, საკვები, სამედიცინო დანიშნულების საქონელი, 

დასუფთავების საშუალებები და სხვა საჭირო მარაგები). მიზანშეწონილია, შედარებით 

განაპირა რაიონებში განხორციელებული პროექტების შემთხვევაში კრიტიკულად 

მნიშნველოვანი პროდუქციის მიწოდების გეგმაში 1-2 თვიანი წყვეტის 

გათვალისწინება  

 სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მარაგების შეკვეთა/შესყიდვა. თუ არ არის 

ხელმისაწვდომი ალტერნატიული ვარიანტების განხილვა (შესაძლებლობის 

შემთხვევაში)  
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 არსებული უსაფრთხოების ღონისძიებების განხილვა და მათი ადეკვატურობის 

შეფასება პროექტის განხორციელების ნორმალური რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში 

 განხილვა, როდის შეიძლება გახდეს საჭირო პროექტის ფარგლებში საქმიანობის 

მნიშვნელოვნად შემცირება ან მთლიანად შეწყვეტა, და რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის, 

და საქმიანობის განსაახლებლად, როდესაც ეს შესაძლებელი გახდება 

 

(j) თანამშრომელთა ტრენინგი და მათთან კომუნიკაცია  

თანამშრომლებს უნდა ჰქონდეთ რეგულარული შესაძლებლობა, რომ გაიგონ რა 

მდგომარეობაში იმყოფებიან და როგორ დაიცვან საკუთარი თავი, ოჯახები და საზოგადოება 

უკეთესად. მათ უნდა ესმოდეთ პროექტის ფარგლებში დანერგილ პროცედურები და მათ 

შესრულებაში საკუთარ პასუხისმგებლობა. 

 საჭიროა იმის გაცნობიერება, რომ ობიექტთან ახლოს მდებარე თემისთვის და 

თანამშრომლებისთვის, რომელთაც არ აქვთ ურთიერთობა პროექტის 

ხელმძღვანელობასთან სოციალური მედია სავარაუდოდ ინფორმაციის მთავარი 

წყაროა. ამის გამო მნიშვნელოვანია, რომ თანამშრომლები რეგულარულად იღებდნენ 

ინფორმაციას  (მაგ.: ტრენინგის,  საზოგადოებასთან შეხვედრის, კომუნიკაციის 

ინსტრუმენტთა ნაკრების გამოყენებით) ხელმძღვანელობის მიერ COVID-19-ის 

რისკებთან გამკლავების მიზნით გატარებული ღონისძიებების შესახებ. შიშის გაქრობა 

თანამშრომლების მშვიდად ყოფნისა და საქმიანობის უწყვეტობის მნიშვნელოვანი 

ასპექტია. თანამშრომლებს უნდა ჰქონდეთ კითხვების დასმის, პრობლემური 

საკითხების წამოჭრისა და წინადადებების შეთავაზების შესაძლებლობა 

 როგორც ზემოთ აღინიშნა, თანამშრომლებს რეგულარულად უნდა ჩაუტარდეთ 

ტრენინგი, რათა მიიღონ მკაფიო ინფორმაცია, იმის შესახებ თუ როგორ ქცევას მოელიან 

მათგან და როგორ უნდა შეასრულონ სამუშაო მოვალეობები 

 ტრენინგზე საჭიროა დისკრიმინაციასა და წინასწარ განწყობებთან დაკავშირებული 

საკითხების განხილვა, როდესაც თანამშრომელი ავად ხდება და ინფორმაციის 

მიწოდება ვირუსის გავრცელების ტრაექტორიის შესახებ, როდესაც თანამშრომლები 

სამსახურში ბრუნდებიან 

 ტრენინგმა უნდა მოიცვას ყველა საკითხი, რომელიც ჩვეულებრივ სამუშაო ობიექტზე 

წამოიჭრება, მათ შორის უსაფრთხოების პროცედურების გამოყენება, სამშენებლო 

პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის გამოყენება, ჯანმრთელობის დაცვისა და 

შრომის უსაფრთხოების საკითხები და ქცევის კოდექსი სამუშაო პრაქტიკაში შეტანილი 

შესაძლო შესწორებების გათვალისწინებით 

 კომუნიკაცია უნდა იყოს მკაფიო, ფაქტებზე დაფუძნებული და თანამშრომლებისთვის 

ადვილად აღსაქმელი, მაგალითად პოსტერების გამოკვრის საშუალებით, სადაც 

მითითებული იქნება ხელის ჰიგიენის, სოციალური დისტანციის დაცვის 

პროცედურები და სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ თანამშრომლის მიერ 

გადასადგმელი ნაბიჯები. 
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(k) თემთან კომუნიკაცია და კონტაქტი 

საჭიროა თემთან ურთიერთობის დაკვირვებით მართვა და ყურადღების იმ ღონისძიებებზე 

გამახვილება, რომლებიც თანამშრომლებისა და თემის დასაცავად მიიღება. თემი შეიძლება 

შეშფოთებული იყოს, იმის გამო რომ პროექტის ობიექტზე ჩამოსული თანამშრომლები 

მუშაობენ, ან იმ საფრთხის გამო, რომელიც თემს ადგილობრივი თანამშრომლების პროექტის 

ობიექტზე მუშაობით ექმნება. პროექტის ფარგლებში საჭიროა რისკებზე დაფუძნებული 

პროცედურების შექმნა, რომელშიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სახელმძღვანელო 

მითითებები აისახება (დამატებითი ინფორმაცია იხ. WHO Risk Communication and Community 

Engagement (RCCE) Action Plan Guidance COVID-19 Preparedness and Response). შესაძლებელია, 

შემდეგი სამაგალითო პრაქტიკის გათვალისწინება: 

 

 კომუნიკაცია უნდა იყოს მკაფიო, რეგულარული, ფაქტებზე დაფუძნებული და თემის 

წევრებისთვის ადვილად გასაგები 

 კომუნიკაციისთვის ხელმისაწვდომი საშუალებები უნდა იქნეს გამოყენებული. 

ძირითადად, პირისპირ შეხვედრა თემთან ან თემის წარმომადგენლებთან 

შეუძლებელი იქნება. საჭიროა კომუნიკაციის სხვა ფორმების გამოყენება; პოსტერები, 

პამფლეტები, რადიო, ტექსტური შეტყობინება, ვირტუალური შეხვედრები. ამ 

საშუალებების გამოყენებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს, აქვს თუ არა თემის 

სხვადასხვა წევრს მისი გამოყენების საშუალება, იმისათვის რომ სამიზნე ჯგუფებთან 

კომუნიკაცია ეფექტიანად განხორციელდეს 

 თემი უნდა იცნობდეს თუ რა პროცედურები ხორციელდება ობიექტზე COVID-19-თან 

დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის მიზნით. ეს უდა მოიცავდეს ყველა ზომას, 

რომელიც თანამშრომლებსა და თემს შორის კონტაქტის შეზღუდვის ან აკრძალვის 

მიზნით ხორციელდება. საჭიროა ამ ინფორმაციის გარკვევით უზრუნველყოფა, რადგან 

ზოგიერთი ღონისძიება შეიძლება ფინანსურად იყოს დაკავშირებული თემთან  

(მაგალითად, იმ შემთხვევაში თუ თანამშრომლები საცხოვრებელს ან ადგილობრივ 

ობიექტებს ქირაობენ). თემის წევრებმა უნდა იცოდნენ ობიექტზე შესვლა/გასვლის 

პროცედურა, თანამშრომლების ტრენინგის შესახებ, ასევე იმის შესახებ თუ რა მოხდება 

იმ შემთხვევაში თუ  პროექტის თანამშრომელი ავად გახდება 

 თუ პროექტის წარმომადგენლებს, კონტრაქტორებს ან თანამშრომლებს თემთან 

ურთიერთობა აქვთ, უნდა დაიცვან სოციალური დისტანცია და COVID-19-თან 

დაკავშირებული სხვა სახელმძღვანელო მითითებები, როგორც ეროვნული, ისე 

საერთაშორისო (მაგ.: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია) 

 

 

https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
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7. დასაქმებულთა ასაკი 

პროექტის ფარგლებში დასაქმებულთა მინიმალური ასაკი შეადგენს 18 წელს. ეროვნული 

კანონმდებლობა კრძალავს ბავშვის შრომას. შრომის კანონმდებლობით მავნე და საშიშ 

სამუშაოებზე 18 წლამდე ასაკის პირის მუშაობა აკრძალულია.  

კონტრაქტორი ვალდებულია გადაამოწმოს და დაადგინოს ყველა თანამშრომლის ასაკი.  

ამისათვის საჭიროა, რომ თანამშრომლებმა წარმოადგინონ ოფიციალური დოკუმენტი მათი 

ასაკის დასამოწმებლად, მაგ, პირადობის მოწმობა, პასპორტი, მართვის მოწმობა, ვარგისი 

სამედიცინო ან სასკოლო დოკუმენტები. 

თუ აღმოჩნდა, რომ პროექტში მონაწილე თანამშრომელი არ აკმაყოფილებს მინიმალურ 

ასაკთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს, მიიღება ზომები მასთან შრომითი ურთიერთობის 

გასაწყვეტად შესაბამისი პასუხისმგებლობით,  ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან 

გამომდინარე. 

8. პროექტში დასაქმების პირობები 

პროექტში თანამშრომლების დასაქმების ან მონაწილეობის პირობები, სხვათა შორის, 

შეესაბამება შემდეგ სტანდარტებს: 

 პროექტის თანამშრომლებთან გაფორმდება წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება, 

რომელიც აღწერს დასაქმების პირობებს; 

 პროექტის თანამშრომელი უფლებამოსილია მიიღოს რეგულარული ხელფასი, ასევე 

ხელფასის კომპენსაცია არასამუშაო პერიოდში და სამუშაოს განსაკუთრებული 

პირობების გამო  (ღამე მუშაობა, ზეგანაკვეთური სამუშაო, მძიმე სამუშაო პირობებში 

მუშაობა, შაბათ-კვირას და უქმე დღეებში მუშაობა); 

 პროექტის თანამშრომლის სამუშაო დღე შეადგენს 8 საათს დღეში, ზეგანაკვეთური 

სამუშაო ანაზღაურდება; 

 8 საათის ზემოთ ნებისმიერი სამუშაოს შესრულება მიიჩნევა ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ; 

 პროექტის თანამშრომელი უფლებამოსილია ყოველ კვირა დაისვენოს 24 საათის 

განმავლობაში თანმიმდევრობით; 

 სამუშაო საათების რაოდენობა კვირაში შეადგენს  40 საათს; 

 ზეგანაკვეთური სამუშაოს საათების რაოდენობა კვირაში შეადგენს მაქსიმუმ 10 საათს; 

 ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურდება ხელფასის გაზრდილი ოდენობით, არა 

ნაკლებ საბაზო ხელფასის ოდენობის 1.25-სა; 

 პროექტის თანამშრომელს უფლება აქვს მიიღოს წლიური შვებულება, ბიულეტენი, 

ასევე დეკრეტული შვებულება და შვებულება ოჯახური მდგომარეობის გამო, 

ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. თუ ეროვნული 

კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს თანამშრომლისთვის რაიმე მიზეზით 
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შვებულების მიცემას (მაგ.: დროებითი სამუშაო), ხელშეკრულების დამდები მხარე 

თანამშრომელს, მისი თხოვნის საფუძველზე, უზრუნველყოფს შვებულებით, 

გონივრული ვადით ყველა გარემოების გათვალისწინებით; 

 პროექტის თანამშრომლებს უფლება აქვთ შექმნან ან გაერთიანდენ პროფესიულ 

კავშირებში ან მათთვის სასურველ სხვა ორგანიზაციებში და კოლექტიურად აწარმოონ 

მოლაპარაკებები, ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად. დამსაქმებელი (მესამე 

მხარე) არ ჩაერევა თანამშრომლის უფლებაში აირჩიოს ორგანიზაცია ან შეარჩიოს სხვა 

ალტერნატიული მექანიზმი მათი უფლებების დასაცავად სამუშაო პირობებთან 

დაკავშირებით; 

 დამსაქმებელი ვალდებულია პროექტის თანამშრომლები შესაბამისი პერსონალური 

დაცვის აღჭურვილობით უზრუნველყოს და ჩაატაროს ჯანმრთელობის დაცვის და 

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

სახელმძღვანელო პრინციპებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად; 

 უზრუნველყოს თანამშრომლის მიერ გამომუშავებული ხელფასის, სოციალური 

სარგებლის, შვებულების გამოუყენებელი პერიოდის კომპენსაციის, საპენსიო 

შენატანების და სხვა საზღაურის მიღება შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას ან მის 

შეწყვეტამდე; 

 დასაქმების აღნიშნული პირობები შეესაბამება მინიმუმ შრომის მართვის პროცედურას 

და ეროვნულ შრომის კოდექსს; 

 პროექტის თანამშრომლებს უფლება აქვთ გამოხატონ პრეტენზია საჩივრებზე 

რეაგირების მექანიზმის გამოყენებით, რომელიც აღწერილია საჩივრებზე რეაგირების 

მექანიზმის შესახებ თავში. 

 

9. საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი 

პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია შეიმუშავებს და განახორციელებს 

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმს ძირითადი თანამშრომლებისთვის სამუშაო 

გარემოსთან დაკავშირებული პრეტენზიების გამოთქმის მიზნით.  

პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია კონტრაქტორებისგან მოითხოვს 

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის შემუშავებას და განხორციელებას მათი 

თანამშრომლებისთვის, ქვე-ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლების 

ჩათვლით, სამუშაოების დაწყებამდე. მშენებლობის სფეროს კონტრაქტორები 

შეიმუშავებენ შრომის მართვის პროცედურას სამოქალაქო სამუშაოების დაწყებამდე, 

რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად თანამშრომელთა საჩივრებზე რეაგირების 

მექანიზმსაც მოიცავს. 

თანამშრომელთა საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი მოიცავს შემდეგს: 
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- საჩივრის მიღების პროცედურა, მათ შორის: კომენტარის/პრეტენზიის ფორმა, 

რეკომენდაციების ყუთები, ელ. ფოსტით შეტყობინება, სატელეფონო ცხელი ხაზი;  

- საჩივრებზე პასუხის გაცემის და შემთხვევების განხილვის სავალდებულო ვადა;  

- საჩივრების დროულად მოგვარების აღრიცხვის და მიკვლევადობის რეესტრი;  

- საჩივრების მიღებაზე, აღრიცხვაზე, მოგვარებაზე და მიკვლევადობაზე 

პასუხისმგებელი განყოფილება.  

 

პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია მონიტორინგს გაუწევს საჩივრების შესახებ 

კონტრაქტორების დოკუმენტებს და საჩივრებზე რეაგირებას, და შესაბამის ინფორმაციას 

პროექტის განხორციელების ყოველთვიურ ანგარიშში შეიტანს. პროცესს მონიტორინგს 

გაუწევს საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის საკონტაქტო პირი, პროექტის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციის სოციალური სტანდარტების სპეციალისტი, რომელიც 

პასუხისმგებელია საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის მართვაზე. 

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმს პროექტის პერსონალს გაცნობითი ხასიათის ტრენინგზე 

გააცნობენ, რომელიც ყველა თანამშრომლისთვის იქნება უზრუნველყოფილი. მექანიზმი 

შემდეგ პრინციპებს დაეფუძნება: 

 პროცესი იქნება გამჭირვალე და თანამშრომლებს მათი პრობლემების გამოხატვის და 

საჩივრის აღძვრის საშუალებას მიცემს. 

 არ მოხდება თანამშრომელთა დისკრიმინაცია, მათ მიერ საჩივრის გამოთქმის 

შემთხვევაში და მათი საჩივრების კონფიდენციალურობა დაცული იქნება. 

 ანონიმური საჩივრები იგივენაირად განიხილება, როგორც სხვა საჩივრები, რომელთა 

წარმომავლობა ცნობილია. 

 ხელმძღვანელობა საჩივრებს სერიოზულად მოეპყრობა და დროულ და შესაბამის 

ზომებს მიიღებს მათზე რეაგირების მიზნით. 

 

ინფორმაცია საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის შესახებ პროექტის თანამშრომლებისთვის 

(როგორც ძირითადი, ისე ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლებისთვის) 

ადვილად იქნება ხელმისაწვდომი    განცხადებების დაფების, “წინადადებების/საჩივრების 

ყუთების”, და სხვა მექანიზმების საშუალებით საჭიროებისამებრ.  

პროექტის თანამშრომლების საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი ხელს არ შეუშლის 

თანამშრომლებს შრომის კოდექსით უზრუნველყოფილი შემათანხმებელი პროცედურის ან 

ნებისმიერი სხვა იურიდიული მექანიზმის გამოყენებაში.  

10. კონტრაქტორის მართვა 

მსესხებელი გამოიყენებს ბანკის 2017 წლის სტანდარტულ შესყიდვების დოკუმენტაციას (SPD) 

წინადადების წარდგენის მოთხოვნისა და ხელშეკრულებებისთვის, რომლებიც მოიცავს 

შრომის კანონმდებლობის, ჯანმრთელობის დაცვის და შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნებს.  
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დაპროექტებისა და მშენებლობის სფეროდან კონტრაქტორების შერჩევის ფარგლებში, 

რომლებიც პროექტისთვის თანამშრომლებს ხელშეკრულების საფუძველზე დაიქირავებენ,  

პროექტის განმახორციელებელმა ორგანიზაციამ და/ან ზედამხედველმა კონსულტანტმა 

შეიძლება განიხილონ შემდეგი ინფორმაცია:  

• საჯარო დაწესებულებებში არსებული ინფორმაცია, მაგალითად, კორპორაციული 

რეესტრები და საჯარო დოკუმენტები მოქმედი შრომის კანონმდებლობის დარღვევის 

შესახებ, მათ შორის შრომის ინსპექციის და სხვა აღმასრულებელი ორგანოების 

ანგარიშები;  

• საქმიანობის ლიცენზიები, რეგისტრაცია, ნებართვები და დასტურის დოკუმენტები;  

• შრომის მართვის სისტემასთან დაკავშირებული დოკუმენტები, მათ შორის 

დოკუმენტები ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე, 

მაგალითად, შრომის მართვის პროცედურები;  

• შრომის მართვის, უსაფრთხოების და ჯანდაცვის პერსონალის, მათი კვალიფიკაციისა 

და სერთიფიკატების იდენტიფიკაცია;  

• თანამშრომელთა სერთიფიკატები/ნებართვები/ტრენინგები, რომლებიც მათ 

შესაბამისი სამუშაოს შესრულების უფლებას აძლევს;  

• უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნების და მათზე რეაგირების 

აღრიცხვის დოკუმენტები;  

• უბედური და ფატალური შემთხვევების აღრიცხვის დოკუმენტები და შესაბამისი 

ორგანოებისთვის გაგზავნილი შეტყობინებები;  

• თანამშრომელთათვის კანონით გათვალისწინებული სარგებლის შესახებ აღრიცხვის 

დოკუმენტები და დაკავშირებულ პროგრამაში თანამშრომლების მონაწილეობის 

დამადასტურებელი საბუთები;  

• თანამშრომელთა სახელფასო დოკუმენტები, მათ შორის ნამუშევარი საათები და 

მიღებული ანაზღაურება;  

• უსაფრთხოების კომიტეტის წევრების იდენტიფიკაცია და შეხვედრების ოქმები; და 

• კონტრაქტორებთან და მიმწოდებლებთან წინა ხელშეკრულებების ასლები, 

რომელშიც ჩანს, რომ ისინი გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების (ESS2) 

მოთხოვნებს მოიცავენ.  

 

შერჩეულ კონტრაქტორებთან ხელშეკრულებები მოიცავს დებულებებს ჯანმრთელობის 

დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების შესახებ, მსოფლიო ბანკის სტანდარტული შესყიდვების 

დოკუმენტაციის (SPD) და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

ზედამხედველი კონსულტანტი მართავს და მონიტორინგს გაუწევს კონტრაქტორების 

საქმიანობას ხელშეკრულებით დაქირავებულ თანამშრომლებთან მიმართებაში და 

ყურადღებას გაამახვილებს კონტრაქტორების მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე 

(ვალდებულებები, წარმომადგენლობა, გარანტიები). ამის ფარგლებში შეიძლება 

განხორციელდეს პერიოდულად აუდიტი, შემოწმებები და/ან შემოწმდეს პროექტის ფართობი 

ან სამუშაო ობიექტები და/ან შრომის მართვასთან დაკავშირებული დოკუმენტები და 
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კონტრაქტორების მიერ შედგენილი ანგარიშები. კონტრაქტორების შრომის მართვის 

დოკუმენტები და ანგარიშები შესაძლოა შემდეგ დოკუმენტებს მოიცავდეს: (ა) სამუშაო 

ხელშეკრულებების ან შეთანხმებების წარმომადგენლობითი ნიმუში მესამე მხარეებსა და 

ხელშეკრულებით დაქირავებულ თანამშრომლებს შორის; (ბ) საჩივრის მიღებასა და მის 

მოგვარებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები; (გ)უსაფრთხოების შემოწმების ანგარიშები, 

მათ შორის, ფატალური და უბედური შემთხვევები და მაკორექტირებელი ქმედებები; (დ) 

ეროვნულ კანონმდებლობის დარღვევის მომცველი ინციდენტების შესახებ დოკუმენტები; და 

(ე) დოკუმენტები ხელშეკრულებით დაქირავებული თანამშრომლებისთვის 

უზრუნველყოფილი ტრენინგის შესახებ, რომელიც გაიარეს შრომის კანონმდებლობის და 

სამუშაო პირობების გაცნობის და ასევე პროექტში ჯანმრთელობის დაცვის და შრომის 

უსაფრთხოების საკითხების გაცნობის მიზნით.  

11. პირველადი მომწოდებლები 

პირველადი მომწოდებლები შეიძლება იყვნენ, როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო 

საქონლისა და მასალების მწარმოებელი კომპანიები. 

ადგილობრივ მომწოდებლებთან ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, კონტრაქტორი 

ვალდებულია განახორციელოს კომპლექსური შემოწმების (due diligence) პროცედურები, რათა 

დაადგინოს ხომ არ შეიცავს  მომწოდებელის საქმიანობა ბავშვის შრომის ან იძულებითი 

შრომის მნიშვნელოვან რისკებს, ან ხომ არ არის სერიოზული დარღვევები თანამშრომელთა 

შრომის უსაფრთხოებაში. უცხოელ მომწოდებლებთან ხელშეკრულების გაფორმებისას, 

კონტრაქტორი ვალდებულია შესყიდვების პროცესის განხორციელების დროს გამოიკვლიოს 

ხომ არ  დაუდანაშაულებიათ მომწოდებელი ან სანქციები ხომ არ დაუკისრებიათ მასზე 

რომელიმე აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, და ასევე მათი კორპორაციული 

მოთხოვნები ბავშვის შრომასთან, იძულებით შრომასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებით. ბავშვის შრომასთან, იძულებით შრომასთან და შრომის უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებით რისკების არსებობის შემთხვევაში პროექტის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია ამზადებს ამ რისკების აღმოფხვრის პროცედურებს. 
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დანართი VI. რესურსების ჩამონათვალი: COVID-19-თან დაკავშირებული სახელმძღვანელო 

მითითებები  

იმის გათვალისწინებით, რომ COVID-19-თან დაკავშირებით მდგომარეობა სწრაფად იცვლება, 

რესურსების ჩამონათვალის ეს ვერსია რეგულარულად განახლდება და გამოქვეყნდება 

მსოფლიო ბანკის COVID-19-თან დაკავშირებული საქმიანობის ინტრანეტის გვერდზე 

(http://covidoperations/). 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სახელმძღვანელო მითითებები 

რეკომენდაცია საზოგადოებისთვის 

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციები საზოგადოებისთვის, მათ შორის 

სოციალური დისტანციის დაცვის, რესპირატორული ჰიგიენის, თვით-იზოლაციის, 

სამედიცინო კონსულტაციის მიღების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის ვებგვერდზე: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public  

ტექნიკური სახელმძღვანელო მითითებები 

 Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is 

suspected, გამოიცა 2020 წლის 19 მარტს 

 Recommendations to Member States to Improve Hygiene Practices, გამოიცა 2020 წლის 1 

აპრილს 

 Severe Acute Respiratory Infections Treatment Center, გამოიცა 2020 წლის 28 მარტს 

  

 Infection prevention and control at health care facilities (with a focus on settings with limited 

resources), გამოიცა 2018 წელს 

 Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19), გამოიცა 2020 

წლის 18 მარტს 

 Laboratory Biosafety Manual, 3rd edition, გამოიცა 2014 წელს 

 Laboratory testing for COVID-19, including specimen collection and shipment, გამოიცა 2020 

წლის 19 მარტს 

 Prioritized Laboratory Testing Strategy According to 4Cs Transmission Scenarios, გამოიცა 2020 

წლის 21 მარტს 

 Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-

19, გამოიცა 2020 წლის 24 მარტს 

 Key considerations for repatriation and quarantine of travelers in relation to the outbreak COVID-

19, გამოიცა 2020 წლის 11 თებერვალს 

 Preparedness, prevention and control of COVID-19 for refugees and migrants in non-camp 

settings, გამოიცა 2020 წლის 17 აპრილს 

http://covidoperations/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/severe-acute-respiratory-infections-treatment-centre
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/facility-manual.pdf
https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/facility-manual.pdf
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331538/WHO-COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/news-room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-of-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
https://www.who.int/publications-detail/preparedness-prevention-and-control-of-coronavirus-disease-(covid-19)-for-refugees-and-migrants-in-non-camp-settings
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 Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of health workers, 

including key considerations for occupational safety and health, გამოიცა 2020 წლის 18 მარტს 

 Oxygen sources and distribution for COVID-19 treatment centers, გამოიცა 2020 წლის 4 აპრილს 

 Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action Plan Guidance COVID-19 

Preparedness and Response, გამოიცა 2020 წლის 16 მარტს 

 Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease 

(COVID-19), გამოიცა 2020 წლის 19 მარტს 

 Operational considerations for case management of COVID-19 in health facility and community, 

გამოიცა 2020 წლის 19 მარტს 

 Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), გამოიცა 

2020 წლის 17 თებერვალს 

 Getting your workplace ready for COVID-19, გამოიცა 2020 წლის 19 მარტს 

 Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19, გამოიცა 2020 წლის 19 მარტს 

 Safe management of wastes from health-care activities, გამოიცა 2014 წელს 

 Advice on the use of masks in the community, during home care and in healthcare settings in the 

context of the novel coronavirus (COVID-19) outbreak, გამოიცა 2020 წლის 19 მარტს 

 Disability Considerations during the COVID-19 outbreak, 2020 წლის 26 მარტს  

 

მსოფლიო ბანკის ჯგუფის სახელმძღვანელო მითითებები 

 Technical Note: Public Consultations and Stakeholder Engagement in WB-supported operations 

when there are constraints on conducting public meetings, გამოიცა 2020 წლის 20 მარტს 

 Technical Note: Use of Military Forces to Assist in COVID-19 Operations, გამოიცა 2020 წლის 25 

მარტს 

 ESF/Safeguards Interim Note: COVID-19 Considerations in Construction/Civil Works Projects, 

გამოიცა 2020 წლის 7 აპრილს 

 Technical Note on SEA/H for HNP COVID Response Operations, issued in March 2020 

 Interim Advice for IFC Clients on Preventing and Managing Health Risks of COVID-19 in the 

Workplace, გამოიცა 2020 წლის 6 აპრილს 

 Interim Advice for IFC Clients on Supporting Workers in the Context of COVID-19, გამოიცა 2020 

წლის 6 აპრილს 

 IFC Tip Sheet for Company Leadership on Crisis Response: Facing the COVID-19 Pandemic, 

გამოიცა 2020 წლის 6 აპრილს 

 WBG EHS Guidelines for Healthcare Facilities, გამოიცა 2007 წლის 30 აპრილ 

 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სახელმძღვანელო მითითებები  

https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331492/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf?sequence=1
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/who-documents-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Public%20Consultations%20in%20WB%20Operations.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/Security%20Forces%20EandS%20issues%20in%20COVID%20projects.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/wbunits/opcs/Knowledge%20Base/ESF%20Safeguards%20Interim%20Note%20Construction%20Civil%20Works%20COVID.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/HealthySocieties/Documents/COVID-19/Technical%20Note%20on%20addressing%20SEAH%20in%20HNP%20COVID%20response%20operations.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19-ohs
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19-ohs
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19_supportingworkers
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/guidelines_reviews+and+case+studies/tip+sheet+for+company+leadership+on+crisis+response+-+facing+the+covid-19+pandemic
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final%2B-%2BHealth%2BCare%2BFacilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169
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 ILO Standards and COVID-19 FAQ, გამოიცა 2020 წლის 23 მარტს (დოკუმენტი წარმოადგენს 

შრომის საერთაშორისო სტანდარტებსა და COVID-19-ზე ყველაზე ხშირად დასმულს 

შეკითხვებზე პასუხების ნაკრებს) 

 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სახელმძღვანელო მითითებები 

 ADB Managing Infectious Medical Waste during the COVID-19 Pandemic 

 IDB Invest Guidance for Infrastructure Projects on COVID-19: A Rapid Risk Profile and Decision 

Framework 

 KfW DEG COVID-19 Guidance for employers, გამოიცა 2020 წლის 31 მარტს 

 CDC Group COVID-19 Guidance for Employers, გამოიცა 2020 წლის 23 მარტს 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739937.pdf
https://www.adb.org/publications/managing-medical-waste-covid19
https://idbinvest.org/en/download/9625
https://idbinvest.org/en/download/9625
https://idbinvest.org/en/download/9625
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/COVID-19-DEG-information-for-customers-and-business-partners/
https://assets.cdcgroup.com/wp-content/uploads/2020/03/23093424/COVID-19-CDC-ESG-Guidance.pdf

