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

დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ტურ-ოპერატორების და გიდებისთვის 

 

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: 
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შშმ პირი სულ 

     

      დისტანციურად დასაქმებული: 
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წლამდე 

შშმ პირი სულ 

     

 

      შევსების თარიღი:  
 

 

 

 

ორგანიზაციის დასახელება: 

საიდენტიფიკაციო ნომერი:  

ტელეფონი:  

ელ.ფოსტა:  



სექცია I: მოთხოვნები დამსაქმებლებისათვის 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

ხორციელდება თუ არა ტურის დაწყებამდე 

ყოველდღიურად  გიდის, მძღოლისა და  

ტურისტთა თერმოსკრინინგი და 

მონაცემების ჩაწერა?  

   

უზრუნველყოფილია თუ არა ტურისტული 

ჯგუფი  (მათ შორის გიდი და მძღოლი) 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით? 

(ნიღაბი, ხელთათმანი, პირბადე და დამცავი 

ფარი/სათვალე- საჭიროების შესაბამისად)? 

   

არის თუ არა  სატრანსპორტო საშუალებებში 

განთავსებული  სულ მცირე 70%-იანი 

ალკოჰოლის შემცველი ხელის გამწმენდი 

სითხე? 

   

ხორციელდება თუ არა ოფისებსა და 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში  

ხშირად შეხებადი  ზედაპირების  (მათ 

შორის კლავიატურის,  ღილაკების, კარების 

სახელურების, ჩამრთველ/გამომრთველი 

ღილაკების, ტელეფონების და სხვა ხშირად 

შეხებადი ზედაპირებისა და საგნების) 

დამუშავება დღეში რამდენჯერმე  (2 

საათიანი ინტერვალებით) შესაბამისი 

კონცენტრაციის სადეზინფექციო ხსნარით? 

   

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები არის თუ 

არა უზრუნველყოფილი დახურული 

კონტეინერით გამოყენებული ერთჯერადი 

ხელსახოცებისა თუ სხვა ჰიგიენური 

საშუალებების მოსაცილებლად? 

   

მგზავრებისგან დისტანცირების 

უზრუნველსაყოფად არის თუ არა მძღოლის 

კაბინა გამოყოფილი დამცავი გამჭვირვალე 

ბარიერით? 

   

ავტოტრანსპორტის დასუფთავებისას 

ხორციელდება თუ არა  სავარძლების თავის 

საყრდენი მოწყობილობების და 

სავარძლების სამკლავურების (ხელის 

დასასვენებელი ადგილი) დამუშავება?  

   

ტურის მსვლელობისას  მძღოლი არის თუ 

არა უზრუნველყოფილი ინდივიდუალური 

ტემპერატურის საზომით?  

   

სხვა გარემოებები: 

 

 



გიდის ვალდებულებები  

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

ტურისტებთან უშუალოდ შეხვედრის 

დროს გიდი არის თუ არა 

უზრუნველყოფილი  შესაბამისი  ნიღაბით? 

 

   

ტურის მსვლელობისას გიდი არის თუ არა 

აღჭურვილი ინდივიდუალური 

თერმომეტრით და ხორციელდება თუ არა  

თერმოსკრინინგი ყოველდღიურად? 

   

შემუშავებულია თუ არა პროტოკოლი, იმ 

შემთხვევაში, თუ ჯგუფის წევრს აღმოაჩნდა 

ვირუს Covid 19-ისთვის დამახასიათებელი 

სიმპტომები: ხველა, ყელის სიმშრალე, 

ტემპერატურა, სახსრების ტკივილი და ა.შ?  

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

დამსაქმებლის ხელმოწერა:    

 

საზედამხედველო ორგანოს წარმომადგენლის ხელმოწერა: 

 

 

 


