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

დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები  ბაზრობებისთვის 

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:  

                                           (წელი, თვე, რიცხვი) 

 

 

 

 

 

ორგანიზაციის დასახელება: 

საიდენტიფიკაციო ნომერი:  

ტელეფონი:  

ელ.ფოსტა:  



სექცია I: მოთხოვნები დამსაქმებლებისათვის 

 მოთხოვნები მოქმედება/ 

კომენტარი 
დიახ არა 

ღია და დახურულ ბაზრობებზე, ახალი კორონავირუსით  

(COVID-19) ჯვარედინი დაბინძურების თავიდან 

აცილების მიზნით, არის თუ არა უზრუნველყოფილი 

მომხმარებელთა  ნაკადურობის დაცვა? ამ მიზნით  

მკაცრად არის თუ არა განსაზღვრული და გამიჯნული 

ბაზრობის ტერიტორიაზე მომხმარებელთა/მყიდველთა 

შესასვლელი და გამოსასვლელი, სათანადო 

სავალდებულო ნიშნების მითითებით? 

   

ერთიან შესასვლელებში არის თუ არა უზრუნველყოფილი 

მომხმარებელთა თერმოსკრინინგი და ხელების 

დამუშავება 70%-იანი ალკოჰოლის შემცველი ხელის 

დასამუშავებელი ჰიგიენური ხსნარით? 

   

თვალსაჩინო ადგილას არის თუ არა განთავსებული 

ინფორმაცია როგორც ახალი კორონავირუსის პრევენციის,  

ასევე მოვაჭრეთა და მომხმარებელთა ვალდებულებების 

შესახებ? 

   

პერიოდულად, დღეში რამდენჯერმე, უზრუნველყოფილი 

არის თუ არა დახურული სივრცეების/სათავსების 

ბუნებრივი ვენტილაცია? 

   

ყოველი დღის ბოლოს უზრუნველყოფილია თუ არა 

ტერიტორიის  დეზინფექცია და ჩატარებული 

სამუშაოების აღრიცხვა? 

   

არის თუ არა უზრუნველყოფილი სამუშაო ადგილების 

სველი წესით დასუფთავება და დეზინფექცია? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა ბაზრის ტერიტორიაზე, 

შესაბამის ადგილას, საკმარისი რაოდენობის ხელსაბანის 

და საპირფარეშოს ფუნქციონირება? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა სველი წერტილების 

დასუფთავება/დეზინფიცირება? 

   

ხელსაბანები არის თუ არა აღჭურვილი შესაბამისი 

ჰიგიენური საშუალებებით: თხევადი საპონი, 

ხელსახოცები? 

   

არის თუ არა გაწერილი პროცედურები 

კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სავარაუდო 

სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში  მოქმედების 

შემთხვევაში?   

   

კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სავარაუდო 

სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში, სხვებთან   

კონტაქტის აცილების მიზნით, გაქვთ თუ არა  

სპეციალურად მოწყობილი იზოლირებული სივრცე?  

   



არის თუ არა უზრუნველყოფილი  

მომხმარებელთა/მყიდველთა შორის სოციალური 

დისტანციის დაცვა არანაკლებ 2მ მანძილზე? 

   

არის თუ არა უზრუნველყოფილი უსაფრთხო დისტანციის 

დაცვა დასაქმებულებს შორის (დახლების შემთხვევაში)? 

იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება შესაბამისი 

დისტანციის დაცვა, არის თუ არა გამოიყენებული  

დროებითი გამყოფი ტიხრები (ბარიერები)? 

   

სავაჭრო სივრცეში მასობრივი თავშეყრის თავიდან 

აცილების მიზნით, ხდება თუ არა ერთდროულად 

მომხმარებელთა/მყიდველთა ნაკადის კონტროლი?   

   

სავაჭრო დახლების წინ არის თუ არა მონიშნული  

უსაფრთხო დისტანცია?  

   

დაშვებულია თუ არა ბაზრობის ტერიტორიაზე  

მომხმარებელი პირბადისა და ხელთათმანის გარეშე? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა  მოვაჭრე პერსონალისა და 

მომხმარებლის  მიერ გამოყენებული ერთჯერადი 

ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული ჰიგიენური 

ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერების განთავსება, 

სათანადო აღნიშვნით,  რომელშიც ჩაფენილი იქნება 

ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი? ნარჩენების პარკის 

ამოღება და განკარგვა ხდება თუ არა ერთჯერადი 

ხელთათმანების გამოყენებით? არის თუ არა 

უზრუნველყოფილი ასეთი ნარჩენების   დროული გატანა 

შესაბამისი პირის/ სამსახურის მიერ? 

   

სამუშაო სივრცეში:  დახლებს შორის, სასაწყობე ფართსა  

და გასასვლელებში უზრუნველყოფილია თუ არა  

თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა ობიექტის დროული 

დასუფთავება და  ნარჩენების დროული გატანა. 

   

სხვა გარემოებები:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სექცია II: დამატებითი ვალდებულებები დახურული ტიპის ბაზრობებისთვის  

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა  

დახურულ სივრცეში განთავსებული ინდივიდუალური 

მოსარგებლეების სავაჭრო ობიექტის შესასვლელში არის 

თუ არა განთავსებული დეზობარიერები და 

უზრუნველყოფილია თუ არა დეზინფექტანტით მათი 

რეგულარული განახლება? 

   

o სამუშაო ადგილებზე განთავსებულია თუ არა 

ზედაპირების სადეზინფექციო საშუალებები, ხშირად 

გამოყენებული ზედაპირების დასამუშავებლად და მათი 

სწორად მოხმარების წესები? 

   

o ყოველი ცვლის შემდგომ არის თუ არა გამოყენებული  

სანიტარული შესვენებები? 

   

o უზრუნველყოფილია თუ არა სამუშაო პროცესში 

ბუნებრივი ვენტილაციის უწყვეტი რეჟიმი?  ბუნებრივი 

ვენტილაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში 

უზრუნველყოფილია თუ არა უსაფრთხო ვენტილაცია 

გარედან შემოსული ჰაერით? 

   

o უზრუნველყოფილია თუ არა სამუშაო სივრცის 

დროული დასუფთავება და ნარჩენების დროული 

გატანა? 

   

o ინდივიდუალური სავაჭრო ფართით მოსარგებლე პირის 

მიერ შესასვლელში უზრუნველყოფილია თუ არა ხელის 

ანტისეპტიკური საშუალებების განთავსება? 

   

o ყოველი სამუშაო დღის შემდგომ არის თუ არა 

უზრუნველყოფილი საერთო გამოყენების სივრცის 

სველი წესით დალაგება სადეზინფექციო საშუალებების 

გამოყენებით? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სექციაIII: ბაზრობებზე მოვაჭრე პერსონალის ვალდებულებები   

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

სამუშაო ადგილზე  იცავთ თუ არა ჰიგიენის წესებს?    

იცავთ თუ არა  სოციალური  დისტანციას  (არანაკლებ 2მ)?    

სამუშაოების   შესრულებისას იყენებთ თუ არა    

ინდივიდუალური   დაცვის საშუალებებს: ნიღაბი, 

ხელთათმანი, საჭიროების შემთხვევაში - სახის დამცავი 

ფარი? 

   

სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრებისას სადეზინფექციო  

საშუალებებით ასუფთავებთ  თუ არა სამუშაო  ადგილებს  

და  იმ  ხელსაწყოებს,  რომელთაც  იყენებთ სამუშაო 

პროცესის მიმდინარეობისას? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

 დამსაქმებლის ხელმოწერა:    

 

საზედამხედველო ორგანოს წარმომადგენლის ხელმოწერა: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


