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

დაკავშირებული  რეკომენდაციები მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო 

(ავტობუსი, მიკროავტობუსი) ტრანსპორტისთვის 

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 

ხორციელდება თუ არა კონტროლი 

საზოგადოებრივ სატრანსპორტო 

საშუალებებში მომხმარებელთა ნიღბის გარეშე 

შესვლაზე? 

   

უსაფრთხო დისტანციის დასაცავად 

ხორციელდება თუ არა  მომხმარებელთა 

ნაკადის კონტროლი (მოსაცდელში, მეტროს 

სალაროსთან)? მათ შორის სავალდებულო 

პირობითი ნიშნებით? (იატაკზე შესაბამისი 

სტიკერების/ნახაზების სახით); 

   

არიან თუ არა დასაქმებულები 

უზრუნველყოფილი   სამუშაოს სპეციფიკიდან 

გამომდინარე ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით? (ნიღაბი;  

პირბადე; დამცავი ფარი) 

   

ხორციელდება თუ არა ხშირად შეხებადი  

ზედაპირებისა (ღილაკების, კარების 

სახელურების და სხვა ხშირად შეხებადი 

ზედაპირების) დამუშავება შესაბამისი 

კონცენტრაციის სადეზინფექციო ხსნარით? 

   

მძღოლის კაბინასთან მოწყობილია თუ არა  

ბარიერი (გარდა მიკროავტობუსებისა) ? 

   

ხორციელდება თუ არა ავტოტრანსპორტის 

დასუფთავებისას სავარძლების, თავის 

საყრდენი მოწყობილობებისა  და სავარძლების 

სამკლაურების (ხელის დასასვენებელი 

ადგილი) დამუშავება? 

   

ხორციელდება თუ არა ყოველი სამუშაო დღის 

შემდგომ  საერთო გამოყენების სივრცის სველი 

წესით დალაგება/დეზინფექცია საქართველოს 

(,,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? 

   

სხვა გარემოებები:  

 



ვალდებულებები მეტროსთვის 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

ყოველდღიურად ხორციელდება თუ არა  

ესკალატორების სახელურების და სხვა 

ხშირად გამოყენებული ზედაპირების სველი 

წესით დამუშავება სადეზინფექციო 

ხსნარების გამოყენებით? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა უსაფრთხო 

ვენტილაცია გარედან შემოსული ჰაერით? 

   

ხორციელდება თუ არა სანიტარული 

კვანძების დალაგება და დეზინფექცია 

დაბინძურების შესაბამისად? 

   

ხორციელდება თუ არა ინფექციის რისკის 

შემცირების მიზნით, მომხმარებელთა 

ინფორმირებულობა კორონავირუსის 

გავრცელების პროფილაქტიკური 

ღონისძიებების შესახებ (შესაძლებელია 

აუდიო/ვიდეო ტექნიკის გამოყენება)? 

   

დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი 

პერსონალი, უზრუნველყოფილია თუ არა  

სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე 

შესაბამისი ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით  (ნიღაბი; ხელთათმანი;  

სახის დამცავი ფარი;   

სპეცტანსაცმელი) 

   

ხორციელდება თუ არა ყოველი სამუშაო 

დღის შემდგომ საერთო გამოყენების 

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 სათანადო დანართის 

შესაბამისად? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

 



სექცია II: მოთხოვნები დასაქმებულებისათვის 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

სამუშაოების შესრულებისას ხდება თუ არა 

იმ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების 

გამოყენება რომელსაც გაწვდით 

დამსაქმებელი?  

   

იცავთ თუ არა მუშაობისას უსაფრთხო 

დისტანციას?  (არანაკლებ 2 მ) 

   

სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას 

ასუფთავებთ თუ არა სადეზინფექციო 

საშუალებებით  სამუშაო ადგილებს და იმ 

ხელსაწყოებს, რომელსაც იყენებთ? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

დამსაქმებლის ხელმოწერა: 

 

საზედამხედველო ორგანოს წარმომადგენლის ხელმოწერა 

 

 

 

 

 

 

 

 


