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

დაკავშირებული რეკომენდაციები პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა 

და პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განმახორციელებელი  

დაწესებულებებისთვის 

 

1. 
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5. საკონტაქტო პირი: ................................................................................................................................. 
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6. საზედამხედველო ჯგუფის წევრები .................................................................................................... 
                                                                                                                                         (სახელი, გვარი)                     

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

1.1 ზოგადი მოთხოვნები ლაბორატორიებისთვის 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

ხდება თუ არა პედაგოგებისა და სტუდენტების 

მიღება სასწავლო დაწესებულებებში წინასწარ 

განსაზღვრული გეგმის მიხედვით?  

   

უზრუნველყოფილია თუ არა პროფესიული 

განათლების მასწავლებლებისა და ცვლაში 

მისაღები პროფესიული 

სტუდენტების/მსმენელების რაოდენობა ისე, 

რომ როგორც პრაქტიკული, ასევე თეორიული 

სწავლებისთვის განკუთვნილ სივრეში 

უზრუნველყოფილ იყოს  2 მეტრიანი 

დისტანციის დაცვა?   

   

ხდება თუ არა ნაკადის კონტროლი უსაფრთხო 

დისტანციის დაცვით? (არაუმცირეს 2 მეტრი) 

   

ხდება თუ არა სტუდენტთა განთავსება 

სასწავლო მაგიდებთან იმგვარად, რომ  არ 

აღმოჩნდნენ ერთმანეთის და პედაგოგის 

პირისპირ? 

   

ხდება თუ არა ერთიან შესასვლელთან 

სტუდენტების და პედაგოგების 

თერმოსკრინინგი  და ხორციელდება თუ არა 

ტემპერატურის მატების დაფიქსირების 

შემთხვევაში მისი აღრიცხვა? 

   

სასწავლო დაწესებულების შესასვლელში და 

სასადილოებში არის თუ არა განთავსებული 

დეზობარიერი შესაბამისი სავალდებულო 

ნიშნის მითითებით? 

   

არის თუ არა სასწავლო დაწესებულების 

სივრცეში განთავსებული განცხადებები 

COVID-19 -ის შესახებ? 

   

დასაქმებულები  არიან თუ არა აღჭურვილნი 

სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე 

აუცილებელი ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით (ნიღაბი, საჭიროების 

შემთხვევაში სახის ფარი/დამცავი სათვალე)?  

   

არის თუ არა სამუშაო ადგილები 

უზრუნველყოფილი ხელის დაბანის 

შესაძლებლობით,  შესაბამისი საპნითა და სხვა 

ჰიგიენური საშუალებებით? 

   



სამუშაო ადგილზე განთავსებულია თუ არა 

ხშირად შეხებადი ზედაპირების 

დასამუშავებელი სადეზინფექციო 

საშუალებები და სამუშაო სივრცეში მყოფი 

ადამიანები ინფორმირებულები არიან თუ არა 

მათი სწორად მოხმარების წესების შესახებ? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა  არსებული 

დახურული სივრცეების/ სათავსების 

ბუნებრივი ვენტილაცია? 

   

ბუნებრივი ვენტილაციის შეუძლებლობის 

შემთხვევაში უზრუნველყოფილია თუ არა     

ხელოვნული ვენტილაციის მომატებული 

უწყვეტი რეჟიმი, გარე სივრციდან ჰაერის 

შემოტანით, ცირკულაციითა და გარეთ 

გატანით? 

   

არის თუ არა სასწავლო დაწესებულებაში 

განთავსებული დახურული კონტეინერები 

გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა 

თუ სხვა გამოყენებული ჰიგიენური 

ნარჩენებისათვის? 

   

ხორციელდება თუ არა ნარჩენების პარკის 

ამოღება და გატანა ერთჯერადი 

ხელთათმანების გამოყენებით შესაბამისი 

პირის/სამსახურის მიერ? 

   

ხორციელდება თუ არა  საერთო სამუშაო 

ფართის და სანიტარული წერტილების 

ყოველდღიური/ პერიოდული  დეზინფექცია? 

   

ხორციელდება თუ არა სახელურების, ლიფტის 

ღილაკების, მოაჯირების, კარების 

სახელურების და ხშირად გამოყენებული 

ზედაპირების სანიტარული დამუშავება 

პერიოდულად (3 საათიანი ინტერვალებით)? 

   

ხორციელდება თუ არა მოწყვლადი 

ჯანმრთელობის მქონე შეზღუდული 

შესაძლებლობისა და სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

პირებთან მუშაობისას სამუშაოს ადაპტირება 

ისე რომ მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი 

მოწყვლადი  ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

მქონე   შშმ/ სსსმ პირის დაწესებულებაში 

ვიზიტი? 

   

ხორციელდება თუ არა   სამუშაო სივრცის 

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 შესაბამისი დანართით 

გათვალისწინებული წესით? 

სხვა გარემოებები: 

 

ვალდებულებები პროფესიული ტესტირების მიზნით ორგანიზებული  საგამოცდო ცენტრებისთვის, 

ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და იურიდიული პირებისათვის, რომლებიც პროფესიული 

ტესტირების ფარგლებში გეგმავენ კონკურსის/შერჩევის ორგანიზებას ან/და პროფესიული 

მომზადების/გადამზადების პროგრამებზე მსმენელთა შერჩევის ორგანიზებას 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

უზრუნველყოფილია თუ არა მაგიდების 

ისეთი განლაგება, რომ დაცული იყოს   2მ-

იანი დისტანცია?  

   

ხორციელდება თუ არა კონტროლი   

საგამოცდო ცენტრში არ მოხდეს 

პედაგოგებისა და სტუდენტების შესვლა  

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების 

გარეშე? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა აპლიკანტების 

მაგიდებთან ისე განლაგება, რომ ისინი არ 

მოთავსდნენ  ერთმანეთის პირისპირ? 

   

იყენებთ  თუ არა ცვლებში მუშაობის რეჟიმს?    

იყენებთ თუ არა ყოველი ცვლის შემდგომ 

სანიტარულ შესვენებებს? 

   

არის თუ არა განთავსებული საგამოცდო 

ცენტრის შესასვლელებში ხელის 

დეზინფექციისათვის საჭირო სულ მცირე 

70%-იანი ალკოჰოლის შემცველი ხელის 

დასამუშავებელი ხსნარი? 

   

არის თუ არა განთავსებული დახურული 

კონტეინერები გამოყენებული ერთჯერადი 

ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული 

ჰიგიენური ნარჩენებისათვის? 

   



სხვა გარემოებები: 

 

 სექცია II: პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, ასევე პროფესიული 

მომზადების/გადამზადების პროგრამების განმახორციელებლი 

დაწესებულებების პერსონალისა და პროფესიულ სტუდენტთა/მსმენელთა  

ვალდებულებები: 

 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 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: 

 

 

 


