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დანართი №1.2.21 

კითხვარი 

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

რეკომენდაციები ღია/დახურული ტიპის აუზების, საუნებისა და აბანოებისთვის 

 

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:  
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სექცია I: მოთხოვნები დამსაქმებლების მიმართ 

1.1. ზოგადი მოთხოვნები 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

შემუშავებულია თუ არა საგანგებო სიტუაციებში 

სამოქმედო გეგმა? 

   

თანამშრომლები არიან თუ რა აღჭურვილი  

სათანადო ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით: 

 ნიღაბი; 

 ხელთათმანი; 

 საჭიროების შემთხვევაში, დამცავი 

სათვალე და/ან სახის დამცავი ფარი; 

 სპეციფიკური სამუშაოს შემთხვევაში - 

სპეცტანსაცმელი? 

   

თანამშრომელთა ხელმისაწვდომ, თვალსაჩინო 

ადგილას განათავსებულია თუ არა 

სრულყოფილი ინფორმაცია ჰიგიენისა და 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების 

გამოყენების შესახებ, მათ შორის - ხელის 

ჰიგიენის, ნიღბის, ბახილების და 

ხელთათმანის  გამოყენების, აგრეთვე, მათი 

მორგების, ტარების მოხსნისა და მოცილების 

(ნარჩენების კონტეინერში განთავსება) შესახებ? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა ნარჩენების 

მართვა კანონმდებლობის მოთხოვნების 

შესაბამისად?  

   

დასუფთავებაზე პასუხისმგებელ პერსონალს 

მიაწოდეთ თუ არა ზუსტი  ინფორმაცია 

დასუფთავების ჰიგიენური პრაქტიკისა და 

უსაფრთხო ღონისძიებების, აგრეთვე 

სარეცხი/სადეზინფექციო საშუალებების 

გამოყენებისა და ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებების გამოყენების წესების შესახებ? 

 

   

ხორციელდება თუ არა  მონიტორინგი 

პერსონალის მიერ დალაგებისა და 

დეზინფექციის პროცედურის ჯერადობასა და 

ხარისხზე? 

   

არის თუ არა  უზრუნველყოფილი აუზის 

ყოველ 6 მ2 ფართობზე 1 ადამიანის დაშვება? 
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არის თუ არა დაცული ნაკადურობის ჰიგიენურ 

პრინციპი, რომლის მიხედვით, ვიზიტორების 

გადაადგილება ხდება ფუნქციური სქემით – 

გარდერობი, გასახდელი, საშხაპე, ფეხის 

აბაზანა, აუზის აბაზანა? 

 

   

 

აუზების ჰიგიენური მოთხოვნების შესაბამისი 

ხარისხიანი წყლით უზრუნველყოფისათვის 

ხდება თუ არა აბაზანებში წყლის განახლება? 

 

   

 

რეცირკულაციით წყლის განახლებისას ხდება 

თუ არა მისი გაწმენდა, გაუსნებოვნება და 

წყალსადენის წყლის დამატება უწყვეტად, 

არანაკლებ 5%-ისა აუზის მუშაობის ყოველ 24 

სთ-ში? 

 

 

 

 

 

 

 

აუზების დეზინფექცია ტარდება თუ არა 

წყლის გაშვების და მექანიკური გაწმენდის 

შემდეგ, მორწყვის ორჯერადი მეთოდით, 

თავდაპირველად დეზინფექტანტის 0,6-0,8 

ლ/მ2 რაოდენობით, ხოლო შემდგომ აქტიური 

ქლორის 100 მგ/დმ3 კონცენტრაციის ხსნარით, 

სადეზინფექციო ხსნარი ჩაირეცხითა ცხელი 

წყლით, მისი გაშვებიდან არაუდრეს 1 სთ-ისა? 

 

   

 

აუზით სარგებლობის პერიოდში 

გაკონტროლდება თუ არა   

მადეზინფიცირებელი აგენტის ნარჩენი 

რაოდენობები წყალში (თავისუფალი ნარჩენი 

ქლორის კონცენტრაცია უნდა შეადგენდეს 0,3 

მგ/ლ ან მეტს მინიმუმ 30 წუთის კონტაქტის 

შემდეგ pH- ზე <8.0. ნარჩენი ქლორი უნდა 

შენარჩუნდეს განაწილების მთელ სისტემაში)? 
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უზრუნველყოფილია თუ არა წყლის ხარისხის 

საწარმოო – ლაბორატორიული კონტროლი 

შემდეგი მაჩვენებლების განსაზღვრით და 

ნიმუშის აღების ჯერადობით: 

 ძირითადი მიკრობიოლოგიური 

მაჩვენებლები (კოლიფორმული 

ბაქტერიები, თერმოტოლერანტული 

კოლიფორმული ბაქტერიები, კოლიფაგი და 

ლეციტინაზა დადებითი სტაფილოკოკები), 

ასევე ამონიუმის აზოტის, ქლორიდების და 

აუზის წყლის ხარისხის 

გაუმჯობესებისათვის გამოყენებული 

რეაგენტების ნარჩენი რაოდენობის 

შემცველობა – 10 დღეში ერთხელ? 

 ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები 

(სიმღვრივე, ფერიანობა, სუნი) – დღეში 

ერთხელ, დღის ან საღამოს საათებში? 

 გამაუსნებოვნებელი რეაგენტების (ქლორი, 

ბრომი, ოზონი) ნარჩენი რაოდენობის 

შემცველობა - აუზის მუშაობის დაწყების 

წინ და შემდგომ? 

   

ხდება თუ არა შეზლონგების გამოყენებამდე/ 

და ყოველი გამოყენების შემდგომ დამუშავება 

სადეზინფექციო ხსნარით? 

 

   

მოხმარებლისათვის განკუთვნილი არის თუ 

არა ინდივიდუალური პირსახოცი - 

ერთჯერადი შეფუთვით?  

   

სარგებლობის შემდეგ პირსახოცი (არა პირადი) 

რჩება თუ არა ადგილზე? 

   

უშუალოდ აუზების მომსახურე პერსონალი 

აღჭურვილი არის თუ არა ხელთათმანებით, 

ნიღბით, სპეცფეხსაცმლითა და ხალათით?  

   

პირსახოცებს შეგროვება ხდება თუ არა 

ერთჯერად პარკში, ხოლო შემდგომ -  

ნიშანდებულ კონტეინერში? 

   

შეზლონგებს  შორის არის თუ არა დაცული 

უსაფრთხო დისტანცია (არა ნაკლებ 2 მეტრისა) 

გამონაკლისების გარდა (12 წლამდე 

მოზარდზე)? 

   

გამოიყენება თუ არა შეზლოგნებისთვის 

რბილი, შეწოვადი მასალებისაგან 

დამზადებული გადასაფარებლები?  
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უზრუნველყოფილია თუ არა გასახდელების 

და საშხაპეების ხშირი დასუფთავება და 

დეზინფექცია? 

 

   

სხვა გარემოებები: 

მოთხოვნები აუზებში სამკურნალო კატეგორიას მიკუთვნებული წყლის ხარისხისადმი: 

 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

მინერალურi წყლის ორგანოლეპტიკური 

თვისებები შეესაბამება თუ არა შემდეგ 

მაჩვენებლებს:  

ფერი - უფერო სითხე ან მოყვითალოდან 

მომწვანო ელფერით? 

სუნი და გემო - დამახასიათებელი წყალში 

გახსნილი ნივთიერებების კომპლექსებისთვის? 

გარეგნული სახე - გამჭვირვალე სითხე, უცხო 

მინარევების გარეშე, მინერალური მარილების 

უმნიშვნელო ბუნებრივი ნალექით? 

   

მინერალური წყლის სინჯების გამოკვლევა, 

მისი შენახვისა და ტრანსპორტირების 

პირობების დაცვით (ტემპერატურა, 

კონსერვაციის მეთოდი, ნიმუშის ასაღები 

ჭურჭელი) ტარდება თუ არა შემდეგ ვადებში: 

ტემპერატურა, აირთა შედგენილობა, 

წყალბადიონის მაჩვენებელი, რკინა (II), 

ჰიდროკარბონატი, კარბონატი, ამონიუმი, 

ნიტრიტები – ადგილზე, ზოგადი ქიმიური 

მაჩვენებლები – სინჯის აღებიდან არა 

უგვიანეს  24 საათისა? მიკრობიოლოგიური 

მაჩვენებლების განსაზღვრისათვის 

მინერალური წყლის მაქსიმალურად 

რეკომენდებული შენახვის ვადაა – 6 საათი?  
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აუზების ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს თუ 

არა მინერალური წყლის ხარისხის საწარმოო – 

ლაბორატორიული კონტროლს შემდეგი 

მაჩვენებლების განსაზღვრით და ნიმუშის 

აღების ჯერადობით: 

 მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები 

(,,სამკურნალო კატეგორიას 

მიკუთვნებული წყლის ობიექტების 

ნუსხისა და მინერალური წყლის 

ხარისხისადმი წაყენებული 

ჰიგიენური მოთხოვნების 

დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2002 წლის 5 

ნოემბრის №310/ნ ბრძანების N2 

დანართის მე-4 ცხრილის მიხედვით) 

და აუზის წყლის ხარისხის 

გაუმჯობესებისათვის (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) 

გამოყენებული რეაგენტების ნარჩენი 

რაოდენობის შემცველობა – 10 დღეში 

ერთხელ? 

 ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები 

(სიმღვრივე, ფერიანობა, სუნი) – დღეში 

ერთხელ, დღის ან საღამოს საათებში? 

 გამაუსნებოვნებელი რეაგენტების (ქლორი, 

ბრომი, ოზონი) ნარჩენი რაოდენობის 

შემცველობა - აუზის მუშაობის დაწყების წინ 

და შემდგომ? 

 

   

ტარდება თუ არა აუზების სადეზინფექციო 

სამუშაოები წმენდისა და დეზინფექციის  წესის 

შესაბამისად? 

   

სხვა გარემოებები:    
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მოთხოვნები საუნებისა და აბანოებისადმი 

 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

აბანოებსა და საუნებში მოწყობილ 

საშხაპეებში დეზინფექცია ხდება თუ არა  

სათანადო წესით და პერიოდულობით 

(არანაკლებ 2 საათში ერთხელ)? 

   

აბანოებში შესაძლებელია თუ არა ბუნებრივი 

ვენტილაცია (თუნდაც ორგანიზებული 

ჰაერის ნაკადის მიწოდების გარეშე)?  

   

აბანოს/საუნის შენობებში განთავსებული 

აღჭურვილობა ექვემდებარება თუ არა 

გარეცხვასა და დეზინფექციის სათანადო 

წესს? 

   

მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში 

გასახდელ, გასასაპნ-დასაბან, საშხაპე, 

საორთქლე და სხვა სათავსებში დაცულია 

თუ არა  სისუფთავე? 

   

სააბაზანო-საშხაპე კაბინებში, ყოველი 

სარგებლობის შემდეგ, ტარდება თუ არა 

საფუძვლიანი დასუფავება და 

დეზინფექცია? 

   

ყოველდღე, აბაზანის დახურვის შემდეგ, 

ხდება თუ არა მთელი შენობის ინვენტარისა 

და აღჭურვილობის საფუძვლიანი 

დასუფთავება?  

   

გენერალური დალაგება-დასუფთავება 

ხდება თუ არა  მინიმუმ კვირაში ერთხელ? 

   

გასასაპნ-დასაბან და საორთქლე სათავსებში 

ჩატარდება თუ არა შემდეგი სახის 

დალაგება-დასუფთავება:  

 დასაჯდომების გარეცხვა უხეში 

ჯაგრისით, ცხელი წყლით, მარილმჟავით 

ან სოდით და ჩარეცხვა ჭავლის 

გამოყენებით? კედლების პანელების, 

გამოწეული კონსტრუქციების, 

მილგაყვანილობის, გასანათებელი და 

გასათბობი საშუალებების, ფანჯრის 

მინებისა გაირეცხვა ჯაგრისით? 

 იატაკების წმენდა ჯაგრისით, უწყვეტი 

წყლის ნაკადის ქვეშ? 

 იატაკის წმენდა, კედლები და 

აღჭურვილობის რეცხვა ცხელი წყლით? 
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სველი ქიმიური დეზინფექცია, როგორც 

წესი,  ჩატარდება თუ არა  თვეში ერთხელ? 

 

   

აბანოს აუზში სუფთა წყალი მიეწოდება თუ 

არა მუდმივად?  

 

   

დაბინძურების მიხედვით, მაგრამ არანაკლებ 

თვეში ერთხელ ხდება თუ არა აუზის 

მექანიკური გაწმენდა, წყლის წინასწარი 

დაცლის შემდეგ? 

გაწმენდა მდგომარეობს კედლებიდან და 

ფსკერიდან ნალექისა და ლორწოს 

მოშორებაში. გაწმენდა უნდა წარმოებდეს 

ჯაგრისით მარილმჟავით ან ტექნიკური 

სოდით და ჩაირეცხოს წყლით შლანგებით.  

 

   

უსაფრთხოების დამატებითი ზომები აუზზე არსებული სათავსების მიმართ: 

 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

აუზის და მისი დამატებითი სათავსების 

დალაგება-დასუფთავება ხდება თუ არა  

დაბინძურების მიხედვით, მაგრამ არანაკლებ 

დღეში ერთხელ, დროის იმ შუალედში, 

როცა ვიზიტორი არ იმყოფება 

ტერიტორიაზე? 

   

იყენებთ თუ არა მშრალი დაგვისა და 

მტვრის გადაწმენდის წესს?  

 

   

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა თუ 

არა ხშირად შეხებადი ზედაპირების 

დასუფთავებას და ხშირად დაბინძურებადი 

სივრცეების სანიტარიული კვანძის 

(საშხაპე/სააბაზანო და ტუალეტი) 

ზედაპირების დასუფთავებასა და 

აუცილებელი წესით დეზინფექციას? 

   

დალაგებისა და დეზინფექციის ყოველი 

პროცედურის დასრულების შემდგომ 

აკეთებთ  თუ არა შესაბამის აღნიშვნას 

სპეციალურ სააღრიცხვო ფორმაში? 

   

მთელი სივრცის დალაგება ხდება თუ არა 

ქლორის შემცველი სადეზინფექციო 

საშუალებებით? 
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მომსახურე პერსონალს უტარდება თუ არა  

დამატებითი ტრენინგი - მაღალი 

კონცენტრაციის    საშუალებების 

გამოყენების და შენახვის წესებზე? 

   

ხელების დასამუშავებლად იყენებთ თუ არა  

არანაკლებ 70%-იანი სპირტის შემცველი 

ხსნარს? 

   

არაფოროვან საწმენდ მასალებს  უკეთებთ 

თუ არა დეზინფექციას 0.5% ნატრიუმ 

ჰიპოქლორიტის ხსნარით ან სხვა ქლორის 

შემცველი ხსნარით, კანონმდებლობის 

შესაბამისად?  

 

   

ტექნიკოსი/ინჟინრი არის თუ არა 

აჭურვილი სათანადო ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებებით: სახის დამცავი 

ფარი/სათვალე, ნიღაბი, ხელთათმანი? 

 

   

დამლაგებლის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

დამლაგებელი არის თუ არა აჭღურვილი 

იდს-ებით: 

 ერთჯერადი სამედიცინო ნიღაბი? 

 სპეც-ფორმა და ზემოდან ერთჯერადი 

ხალათი, სრული სახელოებით? 

 სპეციალური/სქელი ხელთათმანი 

(მრავალჯერადი)? 

 თვალის დამცავი (სათვალე ან სახის ფარი)? 

   

სხვა გარემოებები: 

        სექცია II: მოთხოვნები დასაქმებულთა მიმართ  

 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? 

   

გაქვთ თუ არა წვდომა ხელის ჰიგიენურ 

საშუალებებზე?  
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გაწვდით თუ არა დამსაქმებელი 

ინფორმაციას ვირუსის პირობებში როგორ 

უნდა მოხდეს თქვენზე დაკისრებული 

სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულება 

(სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით)? 

   

სამუშაოს დაწყების და დამთავრებისას 

ახდენთ თუ არა თქვენი სამუშაო ადგილის 

და  იმ  ხელსაწყოების დასუფთავება-

დეზინფექციას,  რომელსაც  იყენებთ  

სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

დამსაქმებლის ხელმოწერა: 

 

ზედამხედველობის განმახორციელებლები: 


