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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030137921694420

             № 01-123/ო 25 / მარტი / 2020 წ.             

ახალი  კორონავირუსით  ( S A R S - C o V- 2 )  გამოწვეული  ინფექციის  ( C O V I D - 1 9 )
გავრცელების  პრევენციისა  და  მართვის  უზრუნველყოფის  მიზნით  გასატარებელ

ღონისძიებათა  შესახებ  

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის,
„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“
ქვეპუნქტის, 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, 70-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 74-ე მუხლის, 75-ე
მუხლის, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-5 პუნქტის „ზ“
ქვეპუნქტის, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14
სექტემბრის N473 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტების, მე-3
მუხლის „ა“ და  „ნ“ ქვეპუნქტების, მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ და  „ო“ ქვეპუნქტების გათვალისწინებით,
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და  მართვისთვის საჭირო ღონისძიებების
გატარების უზრუნველყოფის მიზნით,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს:

ა) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შემთხვევასთან

კონტაქტირებულთა მართვის დროს გასატარებელი დროებითი მეთოდური რეკომენდაციები“ N1 დანართის
შესაბამისად;

 ბ) ,,ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის დროებითი რეკომენდაცია (გაიდლაინი) სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების  მიმწოდებლებისათვის“ N2 დანართის შესაბამისად;

გ) „მგზავრების თვითგამოკითხვის კითხვარი“ N3 დანართის შესაბამისად;

 დ) ,,COVID-19 შემთხვევის განსაზღვრება (დროებითი)“ N4 დანართის შესაბამისად;

ე) ,,ახალი კორონავირუსის (SARS-CoV-2) ქვეყანაში შემოტანისა და გავრცელების რისკების შემცირების
მიზნით, კონტაქტირებულ პირთა დროებითი იზოლაციის  პერიოდში სამედიცინო ზედამხედველობისა და
საყოფაცხოვრებო მომსახურების განხორციელების პროტოკოლი (დროებითი)“ N5 დანართის შესაბამისად;

ვ) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციისადმი (COVID-19) ექსპოზირებული
არასამედიცინო ობიექტების დასუფთავების დროებითი რეკომენდაციები“ N6 დანართის შესაბამისად;

ზ) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების ქვეყნებიდან
საერთაშორისო მოგზაურთათვის განკუთვნილი რეკომენდაციები“ N7 დანართის შესაბამისად;

თ) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული
რეკომენდაციები საერთაშორისო მოგზაურთათვის/ტურისტული კომპანიებისათვის“ N8 დანართის

შესაბამისად;

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

რეკომენდაციები იზოლაციაში მყოფი პირებისათვის“ N9 დანართის შესაბამისად;
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კ) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული

რეკომენდაციები თვითიზოლაციაში მყოფი პირებისთვის“ N10 დანართის შესაბამისად;

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

რეკომენდაციები თვითმფრინავის ბორტის ეკიპაჟის წევრებისათვის“ N11 დანართის შესაბამისად;

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

რეკომენდაციები მედია-ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტებისათვის“ N12 დანართის შესაბამისად;

ნ) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციისადმი (COVID-19)  სავარაუდოდ

ექსპოზირებული შშმ პირთა განთავსების ობიექტებში დასუფთავება- დეზინფექციისა და იზოლირებულ პირთა
ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო მომსახურების (დასუფთავება, საკვების/პროდუქტის დარიგება-მიწოდება)
განმახორციელებელი პერსონალისთვის“ N13 დანართის შესაბამისად;

ო) ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19)  დადასტურებული ან საეჭვო
დიალიზზე მყოფი შემთხვევებისთვის“ N14 დანართის შესაბამისად;

პ) ,,რეკომენდაციები სტომატოლოგიური დაწესებულებებისთვის ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2)
გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების შემთხვევაში“ N15 დანართის შესაბამისად;

ჟ) ,,ინფექციის კონტროლის ღონისძიებები ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით
(COVID-19) დაინფიცირებული პაციენტის გარდაცვალების დროს“ N16 დანართის შესაბამისად;

რ) ,,გეგმური იმუნიზაციის რეკომენდაციები ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის
(COVID-19) გავრცელების დროს“ N17 დანართის შესაბამისად;

ს) ,,პერინატალური სერვისები ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19)
გავრცელების დროს“ N18დანართის შესაბამისად.

 
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და
მართვის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 21
თებერვლის N01-62/ო ბრძანება.

 

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე
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