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სექცია I: მოთხოვნები დამსაქმებლებისათვის 

1.1 ზოგადი მოთხოვნები 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

ობიექტის ერთიან შესასვლელში ხორციელდება 

თუ არა ტემპერატურის კონტროლი 

ვიდეოსკრინინგის ან ტემპერატურის 

დისტანციური მზომი ხელსაწყოს გამოყენებით? 

   

არის თუ არა თვალსაჩინო ადგილას  

განთავსებული ინფორმაცია COVID-19 ის 

შესახებ? 

   

ხორციელდება თუ არა სასტუმროს ტერიტორიაზე 

ზედაპირების დასუფთავება/დეზინფექცია  

სათანადო წესით (დღეში სამჯერ)?   

 

 

 

 

 

ხორციელდება თუ არა ხშირად შეხებადი 

ზედაპირების (მათ შორის კარის და ფანჯრის 

სახელურები, კიბის მოაჯირები,  ლიფტის 

ღილაკები და სხვა) დამუშავება ყოველ 2 საათში 

ერთხელ?  

   

ხორციელდება თუ არა სასტუმროს საერთო 

მოხმარების სივრცეებში დისტანციის 

დაცვა/კონტროლი? 

   

არის თუ არა ობიექტზე განთავსებული 

დახურული კონტეინერები გამოყენებული 

ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა 

გამოყენებული ჰიგიენური ნარჩენებისათვის? 

   

ხდება თუ არა სასტუმროს სივრცეში არსებული 

დახურული სივრცეების/სათავსების სათანადო 

წესით ვენტილაცია (ბუნებრივი/ხოლოვნური)? 

   

ხდება თუ არა ობიექტზე ადამიანთა 

კონცენტრაციის ადგილების სველი წესით 

დასუფთავება? 

   

გამოიყენებთ თუ არა ორ სართულიან საწოლებს?    

ხორციელდება თუ არა საერთო სარგებლობის 

სველი წერტილების დეზინფექცია მათი 

გამოყენების შემდეგ? 

   

სასტუმროს შესასვლელში არის თუ არა 

განთავსებული დეზობარიერი შესაბამისი 

სავალდებულო ნიშნის მითითებით? 

   

თანამშრომლები მესამე პირებთან 

ურთიერთობისას არიან თუ არა 

უზრუნველყოფილი დამცავი გამჭვირვალე 

ბარიერით (მიმღები)? 

   



დასაქმებულთა და სტუმართათვის 

თვალსაჩინო და ხელმისაწვდომ ადგილას 

განთავსებულია თუ არა 70%-იანი 

ალკოჰოლის შემცველი ხელის 

დასამუშავებელი ჰიგიენური საშუალებები და 

მათი სწორად მოხმარების წესები? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა დახურული 

სივრცეები ბუნებრივი ვენტილაციით? 

ბუნებრივი ვენტილაციის შეუძლებლობის 

შემთხვევაში გამოიყენება თუ არა 

ხელოვნული ვენტილაციის მომატებული 

უწყვეტი რეჟიმი, გარე სივრციდან ჰაერის  

შემოტანის გაზრდილი კონცენტრაციით, 

ცირკულაციითა და გარეთ გატანით? 

   

გამოიყენება თუ არა ობიექტზე სტუმრის 

მიღების და გასვლის დისტანციური სისტემა? 

   

სტუმრის გასვლის შემდეგ, ოთახების 

დალაგება ხორციელდება თუ არა დადგენილი 

პროცედურების შესაბამისად? (დეზინფექცია, 

4 საათიანი განიავება,  დალაგება-

დასუფთავება) 

   

სხვა გარემოებები: 

 

კვებითი უზრუნველყოფა  

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

ობიექტზე გამოიყენება თუ არა 

ინდივიდუალური გამასპინძლების მეთოდი? 

   

გამოიყენება თუ არა ე.წ. შვედური მაგიდა?    

შვედური მაგიდის გამოყენების შემთხვევაში 

განთავსებულია თუ არა დამცავი გამჭირვალე 

ბარიერი შვედურ მაგიდასთან? 

   

სტუმრებისთვის იყენებთ თუ არა ბეჭდურ 

(ერთჯერად) მენიუს? 

   

იყენებთ თუ არა მაგიდის ერთჯერად 

გადასაფარებლებს? 

   



არის თუ არა შემუშავებული პროცედურები 

სასმელებით მომსახურების დროს? 

   

ლოდინის რეჟიმში მყოფი სტუმრებისთვის 

გაქვთ თუ არა წინასწარ განსაზღვრული 

ადგილი მათი მოცდისთვის? (იატაკის 

მონიშვნა, დისტანციის დაცვა) 

   

 

ღია სივრცის მქონე საზოგადოებრივი კვების ობიექტები  

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

მომხმარებელთა მაგიდებს შორის არის თუ არა 

დაცული  უსაფრთხო დისტანცია არანაკლებ 2 

მეტრი?  

   

არის თუ არა შემუშავებული წესები ერთ 

მაგიდასთან მომხმარებელთა განთავსების 

შესახებ (არაუმეტეს 6 მომხმარებელი) და არის 

თუ არა განსაზღვრული ფართობი სათანადო 

წესების დაცვით (2,25მ2)?  

   

იქ სადაც ვერ ხორციელდება 2 მეტრიანი 

დისტანციის დაცვა უზრუნველყოფილია თუ 

არა დამცავი ბარიერები მაგიდებს შორის (31 მ2 

ზემოთ საერთო სასადილოს ფართის 

შემთხვევაში)? 

   

სტუმრებისთვის იყენებთ თუ არა ბეჭდურ 

(ერთჯერად) მენიუს? 

   

ელექტრონული მენიუს გამოყენების 

შემთხვევაში არის თუ არა განთავსებული 

ხელის ჰიგიენური დამუშავებისთვის 

სადეზინფექციო საშუალებები მენიუს 

დაფასთან? 

   

არის თუ არა შესაბამისი აღნიშვნებით 

მარკირებული მაგიდების განლაგება და მათ 

შორის დისტანცია? 

   

 

 



დახურული სივრცის მქონე საზოგადოებრივი კვების ობიექტები  

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

მომხმარებელთა მაგიდებს შორის არის თუ არა 

დაცული  უსაფრთხო დისტანცია არანაკლებ 2 

მეტრი?  

   

არის თუ არა უზრუნველყოფილი ერთ 

მაგიდასთან განთავსებულ მომხმარებლებს 

შორის არანაკლებ 1 მეტრიანი დისტანცია? 

   

არის თუ არა შემუშავებული წესები ერთ 

მაგიდასთან მომხმარებელთა განთავსების 

შესახებ  და არის თუ არა განსაზღვრული 

ფართობი (2,25მ 2)? 

   

იქ სადაც ვერ ხორციელდება 2 მეტრიანი 

დისტანციის დაცვა უზრუნველყოფილია თუ 

არა დამცავი ბარიერები მაგიდებს შორის (31 მ2 

ზემოთ საერთო სასადილოს ფართის 

შემთხვევაში)? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა დახურული 

სივრცეების  ბუნებრივი/ხელოვნური 

ვენტილაცია? 

   

სტუმრებისთვის იყენებთ თუ არა ბეჭდურ 

(ერთჯერად) მენიუს? 

   

ელექტრონული მენიუს გამოყენების 

შემთხვევაში არის თუ არა განთავსებული 

ხელის ჰიგიენური დამუშავებისთვის 

სადეზინფექციო საშუალებები მენიუს 

დაფასთან? 

   

 

 

 

 

 

 



ჭურჭლის ხელით რეცხვა   

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

ხორციელდება თუ არა სამზარეულოში 

ჭურჭლის რეცხვა სპეციალურად გამოყოფილ 

ზონაში? 

   

ხდება თუ არა ჭურჭლის მექანიკურად 

გათავისუფლება საჭმლის ნარჩენებისაგან? 

   

ხდება თუ არა ჭურჭლის გარეცხვა 

არანაკლებ 40⁰C ტემპერატურის წყლითა და 

სარეცხი საშუალებების გამოყენებით 

პირველ სამზარეულოს ნიჟარაში? 

   

ხდება თუ არა ჭურჭლის ხელმეორედ 

არანაკლებ 40⁰C ტემპერატურის წყლითა და 

უფრო ნაკლები რაოდენობის სარეცხი 

საშუალების გამოყენებით გარეცხვა  მეორე 

სამზარეულოს ნიჟარაში? 

   

ხდება თუ არა ჭურჭლის გავლება 

არანაკლებ 65⁰C ტემპერატურის ცხელი 

გამდინარე წყლით? 

   

ხდება თუ არა ჭურჭლის დაწრეტა და 

გაშრობა საწრეტზე? 

   

გათვალისწინებულია თუ არა ხელით 

რეცხვისას სამგანყოფილებიანი ნიჟარები 

სასადილო ჭურჭლისათვის და 

ორგანყოფილებიანი შუშის ჭურჭლისა და 

სასადილო მოწყობილობებისათვის 

(დასაშვებია, შეზღუდული ასორტიმენტის 

ორგანიზაციებში სასადილო ჭურჭლისა და 

მოწყობილობების რეცხვა 

ორგანყოფილებიან სამზარეულოს 

ნიჟარებში)? 

   

ხორციელდება თუ არა ლუდის ბარებში 

ჭიქებისა და ბოკლების გარეცხვა არანაკლებ 

45-50⁰C ტემპერატურის ცხელი წყლითა და 

სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებების 

გამოყენებით? 

   

არის თუ არა გაკრული კედელზე ჭურჭლისა და 

ინვენტარის რეცხვის წესები (არის თუ არა 

გაკეთებული ნიჟარების ნიშანდება)? 

   

 



დისპენსერები    

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

უზრუნველყოფილია თუ არა საპნის და 

სადეზინფექციო ხსნარების დისპენსერების, 

ხელის საშრობების, ერთჯერადი 

ხელსახოცების  დისპენსერების და მსგავსი 

მოწყობილობების გამართული მუშაობის 

მუდმივი რეჟიმი? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა სადეზინფექციო 

გელის დისპენსერების განთავსება სასტუმროს 

სხვადასხვა ნაწილში, მათ შორის საერთო 

საპირფარეშოებში? 

   

 

თეთრეულის ჰიგიენური რეჟიმის დაცვა 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

ხორციელდება თუ არა ნახმარი თეთრეულის 

შეგროვება სპეციალურად ამ მიზნებისთვის 

განკუთვნილ ტომარაში ან სხვა თავდახურულ 

მოცულობაში? 

   

თეთრეულის რეცხვა ხორციელდება თუ არა 

დაწესებულების სამრეცხაოში ან სპეციალურ 

სამრეცხაოში (ხელშეკრულების საფუძველზე)/ 

არის თუ არა შემუშავებული თეთრეულის 

რეცხვის პროცედურები ეტაპების 

გათვალისწინებით? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა ჭუჭყიანი და 

სუფთა თეთრეულის ნაკადების გადაკვეთის 

თავიდან აცილება? 

   

თეთრეულის რეცხვისას გამოყენებულია თუ 

არა რეცხვის არანაკლებ 60 C ტემპერატურა და 

სათანადო სარეცხი ფხვნილის კომბინაცია? 

   

 

 



 

სასტუმროში განთავსებული ღია და დახურული საცურაო აუზები  

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

კონტროლდება  თუ არა აუზის ყოველ 6მ2 

ფართობზე 1 ადამიანის დაშვება (არის თუ არა 

შემუშავებული შესაბამისი კონტროლის 

ღონისძიებების ობიექტზე)? 

   

ხორციელდება თუ არა აუზების ჰიგიენური 

მოთხოვნების შესაბამისი ხარისხიანი წყლით 

უზრუნველყოფა წყლის განახლების 

გამოყენებით? 

   

ხორცილედება თუ არა რეცირკულაციით 

წყლის განახლებისას მისი სათანადო წესით 

გაწმენდა (გაუსნებოვნება  და წყალსადენის 

წყლის დამატება, უწყვეტად, არანაკლებ 10%,  

აუზების მუშაობის ყოველ 8 საათში)?  

   

მცირე აუზებში ხორციელდება თუ არა წყლის 

გამოცვლა წყალსადენის წყლის უწყვეტი 

ნაკადით, არაუმეტეს 24 საათში? 

   

ხორციელდება თუ არა წყალში   

მადეზინფიცირებელი აგენტის ნარჩენი 

რაოდენობების კონტროლი? 

   

ხორციელდება თუ არა აუზების დეზინფექცია  

სათანადო წესით, წყლის გაშვების და 

მექანიკური გაწმენდის შემდეგ, მორწყვის 

ორჯერადი მეთოდის გამოყენებით 

(თავდაპირველად დეზინფექტანტის 0,6-0,8 

ლ/მ2 რაოდენობით, ხოლო შემდგომ აქტიური 

ქლორის 100 მგ/დმ3 კონცენტრაციის ხსნარით, 

სადენზინფექციო ხსნარის ჩარეცხვით ცხელი 

წყლით, მისი გაშვებიდან არაუადრეს 1 

საათისა)? 

   

ხორციელდება თუ არა შეზლონგის 

გამოყენებამდე და ყოველი გამოყენების 

შემდგომ სადეზინფექცო ხსნარით დამუშავება? 

   



მოხმარებლისათვის უზრუნველყოფილია თუ 

არა ინდივიდუალური პირსახოცი - 

ერთჯერადი შეფუთვით?    

   

მომსახურე პერსონალი გამოყენებული 

პირსახოცების გატანისას არის თუ არა 

აღჭურვილი ხელთათმანებით, ნიღბით, 

სპეცფეხსაცმლითა და ხალათით?  

   

ხორციელდება თუ არა გამოყენებული 

პირსახოცების შეგროვება ერთჯერად პარკში და 

შემდგომში მისი  განთავსება ნიშანდებულ 

კონტეინერში?  

   

უზრუნველყოფილია თუ არა შეზლონგებს  

შორის უსაფრთხო დისტანცია (არა ნაკლებ 2 

მეტრი)? 

   

ხორციელდება თუ არა  გასახდელების და 

საშხაპეების ხშირი დეზინფექცია? 

   

ხორციელდება თუ არა ღია საცურაო აუზების 

სივრცის დასუფთავება  ოთახების და საჯარო 

სივრცეების დასუფთავების წესის მიხედვით 

სველი წესით დალაგება/დეზინფექცია (,,ახალი 

კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული 

ინფექციის (COVID-19) გავრცელების 

პრევენციისა და მართვის უზრუნველყოფის 

მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ 

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის   2020 წლის 27 აპრილის № 01-123/ო  

ბრძანების  სათანადო დანართის შესაბამისად)? 

   

 

 

 

 

 

 

 



სპორტულ-გასართობი ცენტრები: 

 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

ობიექტზე ფუნქციონირებს თუ არა ბავშვთა 

გასართობი ზონები (უარყოფითი პასუხის 

შემთხვევაში, როდის გეგმავს ობიექტი მის 

ამუშავებას - მიუთითეთ კომენტარში)? 

   

ობიექტზე ფუნქციონირებს თუ არა სპორტული 

დარბაზები (უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, 

როდის გეგმავს ობიექტი მის ამუშავებას - 

მიუთითეთ კომენტარში)? 

   

ხორციელდება თუ არა სასტუმროს გარე 

სივრცეში არსებული ბილიარდის, ტენისის და 

სხვა სპორტულ/გასართობი  ცენტრისთვის 

გამოყოფილი ინვენტარის დამუშავება  

სადეზინფექციო ხსნარის მეშვეობით, ყოველი 

გამოყენების შემდგომ?  

   

 

განსაკუთრებული მოთხოვნები 

 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

სასტუმროს თითოეული დასაქმებული არის თუ 

არა  აღჭურვილი  სამედიცინო ნიღბით?  

   

უზრუნველყოფილია თუ არა მიმღების მაგიდა 

დროებით გამჭვირვალე ტიპის ბარიერით? 

   

ხორციელდება თუ არა სასტუმროს ნომრების 

დალაგება დღეში ერთხელ, დროის იმ შუალდეში, 

როცა ვიზიტორი არ იმყოფება ნომერში? 

   



ხორციელდება თუ არა დასუფთავება 

დადგენილი პროცედურების შესაბამისად (ჯერ 

შედარებით სუფთა, შემდეგ უფრო 

დაბინძურებული არეების დასუფთავება; 

დაუშვებელია მშრალი დაგვა და მტვრის 

გადაწმენდა, რათა თავიდან ავიცილოთ მტვრისა 

და მიკროორგანიზმების მოხვედრა ჰაერში და 

სუფთა ზედაპირებზე)? 

   

ხორციელდება თუ არა დალაგებისა და 

დეზინფექციის ყოველი პროცედურის 

დასრულების შემდგომ  მისი აღნიშვნა 

სპეციალურ სააღრიცხვო ფორმაში? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა დისტანციური 

მართვის პულტები  დამცავი  გამჭვირვალე 

პარკებით?   

   

ხორციელდება თუ არა სტუმრის სასტუმროდან 

გასვლის შემდეგ, ოთახების დალაგება 

დადგენილი პროცედურების  დაცვით 

(დეზინფექცია, 4 საათიანი განიავება,  დალაგება-

დასუფთავება; ზედაპირების ქლორით 

დამუშავებიდან  10 წუთის შემდგომ  სუფთა 

წყლით გარეცხვა)? 

   

ხორციელდება თუ არა მომსახურე 

პერსონალისთვის შესაბამისი  ტრენინგის 

ჩატარება მაღალი კონცენტრაციის საშუალებების 

გამოყენების და შენახვის წესებზე? 

   

ხორციელდება თუ არა არაფოროვან საწმენდ 

მასალებზე დეზინფექცია 0.5% ნატრიუმ 

ჰიპოქლორიდის ხსნარით ან სხვა ქლორის 

შემცველი ხსნარით? 

 

   

სასტუმროში დასაქმებული ტექნიკოსი ან/და 

ინჟინერი არიან თუ არა აღჭურვილნი 

სათანადო ინდივიდულაური დაცის 

საშუალებებით (სახის დამცავი ფარი ან 

სათვალე, ნიღაბი, ხელთათმანი)? 

   



ობიექტზე დასაქმებულები (დამლაგებელი 

და სამზარეულოს პერსონალი)  არიან თუ არა 

აღჭურვილი სამუშაოს სპეციფიკიდან 

გამომდინარე აუცილებელი 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით 

(ერთჯერადი სამედიცინო ნიღაბი; სპეც-

ფორმა და ზემოდან ერთჯერადი ხალათი 

სრული სახელოებით; სპეციალური/სქელი 

ხელთათმანი (მრავალჯერადი); თვალის 

დამცავი (სათვალე ან სახის ფარი); 

დახურული სპეცფეხსაცმელი)? 

   

სასტუმროში არის თუ არა შემუშავებული 

სამოქმედო გეგმა და პროცედურები, იმ 

შემთხვევაში თუ   რომელიმე ვიზიტორს 

აღენიშნება კორონავირუსისთვის 

დამახასიათებელი სავარაუდო სიმპტომი (112-ის 

შეტყობინება)?  

   

მოქმედებს თუ არა განსაკუთრებული 

დასუფთავების და დეზინფექციის გეგმა, იმ 

შემთხვევაში თუ  სავარაუდო სიმპტომის მქონე 

სტუმარი იმყოფება სასტუმროში ან მან დატოვა 

სასტუმრო?   

   

დასაქმებული არის თუ არა აღჭურვილი 

სპეციალური დამცავი აღჭურვილობით იმ 

შემთხვევაში, თუ მას მოუწევს სავარაუდო 

სიმპომის მქონე პირთან კონტაქტი? 

   

 

სხვა გარემოებები: 

 

 

 

 

 

 

 

 



        სექცია II: მოთხოვნები დასაქმებულთა მიმართ  

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

იცავთ თუ არა ჰიგიენის წესებს თქვენს 

სამუშაო ადგილზე? 

   

სამუშაოების შესრულებისას ხდება თუ არა 

სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე 

შესაბამისი ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებების გამოყენება? 

   

გაქვთ თუ არა წვდომა ხელის ჰიგიენურ 

საშუალებებზე?  

   

გაწვდით თუ არა დამსაქმებელი 

ინფორმაციას ვირუსის პირობებში როგორ 

უნდა მოხდეს თქვენზე დაკისრებული 

სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულება 

(სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით)? 

   

სამუშაოს დაწყების და დამთავრებისას 

ახდენთ თუ არა თქვენი სამუსაოა დგილის 

და  იმ  ხელსაწყოების დასუფთავება-

დეზინფექციას,  რომელსაც  იყენებთ  

სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას? 

   

    

სხვა გარემოებები: 

 

 

დამსაქმებლის ხელმოწერა: 

 

ზედამხედველი ორგანოს წარმომადგენლის ხელმოწერა: 

 

 

 


