
ახალი კორონავირუსით (SARS – CoV – 2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID - 19) 

დაკავშირებული რეკომენდაციები სილამაზის სალონებისა და ესთეტიკური 

მედიცინის ცენტრებისათვის 

1. 

 

 

 

2. საქმიანობის სფერო: 

............................................................................................................................................................. 

 

3. ობიექტის მისამართი 

      იურიდიული: .................................................................................................................................. 

                                      (ქალაქი/რაიონი, ქუჩა, ქუჩის ნომერი)      

      ფაქტობრივი: .................................................................................................................................... 

                                      (ქალაქი/რაიონი, ქუჩა, ქუჩის ნომერი) 

4. დაწესებულების ხელმძღვანელი: ....................................................................................................... 

                                 (სახელი, გვარი) 

5. საკონტაქტო პირი: ................................................................................................................................. 

                                                                                (სახელი, გვარი) 

       საკონტაქტო ინფორმაცია: ........................................................................................................... 
                                                       (ტელეფონი/ელ.ფოსტა) 

6. საზედამხედველო ჯგუფის წევრები .................................................................................................... 
                                                                                                                                         (სახელი, გვარი)                     

................................................................................................................................................................... 
          (სახელი, გვარი)                               

7. ორგანიზაციაში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 

სულ სამუშაო ადგილზე დასაქმებულთა რაოდენობა: 

 ქალი მამაკაცი არასრულწლოვანი 18 

წლამდე 

შშმ პირი სულ 

     

      დისტანციურად დასაქმებული: 

 ქალი მამაკაცი არასრულწლოვანი 18 

წლამდე 

შშმ პირი სულ 

     

 

      შევსების თარიღი:  
 

 

 

ორგანიზაციის დასახელება: 

საიდენტიფიკაციო ნომერი:  

ტელეფონი:  

ელ.ფოსტა:  



სექცია I: მოთხოვნები დამსაქმებლებისათვის 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

ხდება თუ არა მომხმარებელთა მიღება 

წინასწარი დაჯავშნის სისტემის გამოყენებით? 

   

დასაქმებულებს აქვთ თუ არა ინფორმაცია 

უსაფრთხო მუშაობის პროცედურების და 

ვირუსის გავრცელების პრევენციის შესახებ?  

   

დაცულია თუ არა საერთო სივრცეში 

მომხმარებელთა დაშვების პროცედურების 

კონტროლი (5მ2 ფართზე 1 მომხმარებელი)   

   

დაცულია თუ არა თითოეულ სამუშაო უბანს 

შორის 2 მეტრიანი დისტანცია/არის თუ არა 

სივრცეების იზოლირებისათვის გამოყენებული 

ბარიერები? 

   

20-ზე მეტი დასაქმებულის შემთხვევაში,  

ხორციელდება თუ არა ყოველდღიური 

თერმოსკრინინგი?  

   

შენობის შესასვლელში არის თუ არა 

განთავსებული დეზობარიერი შესაბამისი 

სავალდებულო ნიშნის მითითებით? 

   

დაცულია თუ არა მომხმარებელთა 

განთავსების/მოსაცდელების ადგილებში 

სოციალური დისტანცია? 

   

არის თუ არა სამუშაო სივრცეში განთავსებული 

განცხადებები COVID-19 -ის შესახებ? 

   

სალონის შესასვლელში, თვალსაჩინო ადგილას 

განთავსებულია თუ არა ხელის ჰიგიენური 

საშუალებები? 

   

არის თუ არა სამუშაო ადგილები 

უზრუნველყოფილი ხელის დაბანის 

შესაძლებლობით, შესაბამისი საპნითა და სხვა 

ჰიგიენური საშუალებებით?  

   

დასაქმებულებს აქვთ თუ არა წვდომა ხელის 

ჰიგიენურ საშუალებებთან და იციან თუ არა 

მისი გამოყენება?  

   

სამუშაო ადგილები უზრუნველყოფილია თუ 

არა ერთჯერადი ხელსახოცებითა და სუფთა 

პირსახოცებით? 

   

დასაქმებულები სამუშაოს სპეციფიკიდან 

გამომდინარე არიან თუ არა აღჭურვილი 

აუცილებელი ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით? (მათ შორის ერთჯერადი 

ხელთათმანი, დამცავი ტანსაცმელი, სათვალე, 

სამედიცინო ნიღაბი) 

   



უტარდებათ თუ არა ტრენინგები 

თანამშრომლებს ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებისა და ჰიგიენური საშუალებების 

სწორად გამოყენებასა და შემდგომში მის 

შენახვა/მოცილებაზე? (დამადასტურებელი 

დოკუმენტი). 

   

ხდება თუ არა გარკვეული პერიოდულობით 

ხშირად გამოყენებული სამუშაო 

აღჭურვილობისა და სამუშაო ადგილების 

დეზინფექცია?  

   

ხდება თუ არა დახურული 

სივრცეების/სათავსების 

ბუნებრივი/ხელოვნური ვენტილაცია? 

   

არის თუ არა ობიექტზე განთავსებული 

დახურული კონტეინერები გამოყენებული 

ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა 

ჰიგიენური ნარჩენებისათვის? 

   

სამუშაო სივრცეში მოწესრიგებულია თუ არა  

ერგონომიკა? ხდება თუ არა ობიექტის 

დროული დასუფთავება და  ნარჩენების 

დროული გატანა?  

   

რეგისტრატურა არჭურვილი არის თუ არა 

გამჭვირვალე ბარიერით ხოლო, მისი 

არარსებობის შემთხვევაში არიან თუ არა 

რეგისტრატურის თანამშრომლები 

აღჭურვილნი ინდივიდუალური დამცავი 

ფარით? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სექცია II: მოთხოვნები დასაქმებულებისათვის 

 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? 

   

სამუშაო ადგილზე უზრუნველყოფილი არის 

თუ არა შესაბამისი ასეპტიკური პრაქტიკა? 

   

სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას 

ასუფთავებთ თუ არა სადეზინფექციო 

საშუალებებით  სამუშაო ადგილებს და იმ 

ხელსაწყოებს, რომელსაც იყენებთ? 

   

გაქვთ თუ არა წვდომა ხელის ჰიგიენურ 

საშუალებებზე?  

   

სხვა გარემოებები: 

 

დამსაქმებლის ხელმოწერა:    

 

საზედამხედველო ორგანოს წარმომადგენლის ხელმოწერა: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


