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დანართი №1.2.23 

 

კითხვარი 

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

რეკომენდაციები  ტირ-პარკებისთვის 

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. ტირ-პარკების საქმიანობის პროცესში განსახორციელებელი ღონისძიებები: 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

უზრუნველყოფილია თუ არა ერთიან შესასვლელთან, 

თერმოსკრინინგი, ვიდეოსკრინინგის ან ტემპერატურული 

დისტანციური მზომი ხელსაწყოს გამოყენებით? 

   

არის თუ არა შემუშავებული საგანგებო სიტუაციების 

მართვის გეგმა (პროცედურები ცხელების დაფიქსირების 

შემთხვევაში)? 

   

კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სავარაუდო 

სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევებისათვის 

გამოყოფილია თუ არა ვიზიტორის დროებითი 

იზოლაციისათვის სპეციალური ოთახი? 

   

განთავსებულია თუ არა თვალსაჩინო ადგილას   

ინფორმაცია COVID-19-ის პრევენციული ღონისძიებების 

შესახებ? 

   

განთავსებულია თუ არა ტერიტორიაზე დახურული 

კონტეინერები, სათანადო აღნიშვნით გამოყენებული 

ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული 

ჰიგიენური ნარჩენებისთვის?   

   

უზრუნველყოფილია თუ არა საერთაშორისო სატვირთო 

გადაზიდვების განმახორციელებელი პირებისთვის 

განთავსების საშუალებები იმგვარად, რომ ერთი 

დასასვენებელი სათავსი გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ 

ერთი ვიზიტორისთვის? 

   

ტირ-პარკების ტერიტორიაზე დაიშვება თუ არა 

მომსახურე პერსონალისა და მძღოლების გარდა, სხვა 

გარეშე მესამე პირი? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა  დღეში რამდენჯერმე 

(ყოველ 2  საათში 15 წუთით) დახურული  სათავსების 

ბუნებრივი ვენტილაცია?  

   

ბუნებრივი ვენტილაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში 

გამოიყენება თუ არა  ხელოვნური ვენტილაციის 

მომატებული უწყვეტი რეჟიმი, გარე სივრციდან ჰაერის  

შემოტანის გაზრდილი კონცენტრაციით, ცირკულაციითა 

და გარეთ გატანით? 

   

ხორციელდება თუ არა საერთო გამოყენების სველი 

წერტილების დეზინფექცია  მათი ყოველი გამოყენების 

შემდგომ?  
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ყველა დახურული სათავსის დამოუკიდებელ 

შესასვლელში განთავსებულია თუ არა დეზობარიერი, 

შესაბამისი სავალდებულო ნიშნის მითითებით? 

   

იმ მომსახურე პერსონალისათვის, რომელთაც უწევთ 

მძღოლებთან კომუნიკაცია, მოწყობილია თუ არა დამცავი 

გამჭვირვალე ბარიერები (მიმღებში, ბართან, სალაროსთან 

და ა.შ.)? 

   

განთავსებულია თუ არა თვალსაჩინო და ხელმისაწვდომ 

ადგილზე  70%-იანი ალკოჰოლის შემცველი ხელის 

დასამუშავებელი ჰიგიენური საშუალებები და მათი 

სწორად მოხმარების წესები? 

   

ტირ-პარკების მთელ ტერიტორიაზე, დასასვენებელ 

სივრცეებში, არის თუ არა უზრუნველყოფილი 

ზედაპირების დასუფთავება/დეზინფექცია სათანადო 

წესით (დაბინძურების შესაბამისად, მაგრამ არანაკლებ 

დღეში 3-ჯერ), ასევე ყოველ ორ საათში ერთხელ ყველა იმ 

ზედაპირის დამუშავება, რომელთანაც ხშირად შეხება 

უწევთ  ვიზიტორებს ან სივრცეში მყოფ პირებს (მაგ: კარის 

და ფანჯრის სახელურები, კიბის მოაჯირები, ლიფტის 

ღილაკები და ა.შ.)? 

   

დასასვენებელ სივრცეში არსებულ  საერთო მოხმარების 

სათავსებში ხორციელდება თუ არა პერსონალს ან/და 

სტუმრებს შორის სათანადო დისტანციის დაცვა?  

   

ხდება თუ არა ტირ-პარკების ტერიტორიაზე განთავსებულ 

შენობა-ნაგებობებში არსებულ საძინებლებში სტუმრის 

განთავსება? 

   

მომსახურების გაწევამდე, ხორციელდება თუ არა ტირ-

პარკის ადმინისტრაცის მიერ  როგორც დასაქმებულების, 

ასევე იმ ვიზიტორების აღრიცხვა, რომლებიც 

სარგებლობენ ტირ-პარკის რომელიმე სერვისით?  

   

სტუმართა მიერ ტირ-პარკის კვების ობიექტის 

გამოყენების დროს გამოიყენება თუ არა ინდივიდუალური 

გამასპინძლების მეთოდი?  

   

შვედური მაგიდის გამოყენების შემთხვევაში, პერსონალის 

მომხმარებლებთან კონტაქტის შემცირების მიზნით, 

დამონტაჟებულია თუ არა შვედურ მაგიდასთან დამცავი 

გამჭვირვალე ბარიერი? 

   

შვედურ მაგიდასთან დამონტაჟებულ ბარიერთან არის თუ 

არა უზრუნველყოფილი უსაფრთხო დისტანცია, 

შესაბამისი მანიშნებლებით? 

   

საკვები და გამოსაყენებელი ჭურჭელი არის თუ არა 

განთავსებული ბარიერს მიღმა?  
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კვების ობიექტზე შემოსული მძღოლებისთვის 

გამოიყენება თუ არა მხოლოდ ბეჭდური (ერთჯერადი) 

მენიუ? 

   

გამოიყენება თუ არა კვების ობიექტზე მაგიდის 

ერთჯერადი გადასაფარებლები?  

   

ყოველი მოხმარების შემდგომ ხორციელდება თუ არა 

სასადილო მაგიდების წმენდა და დეზინფექცია? 

   

ხორციელდება თუ არა სასმელით მომსახურება 

ინდივიდუალურად, მაგიდასთან მიტანის სერვისით ? 

   

ბარის მაგიდა აღჭურვილია თუ არა დამცავი გამჭვირვალე 

ბარიერით (არსებობის შემთხვევაში)? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა დასაქმებულთა და 

ვიზიტორთა ხელის დაბანის შესაძლებლობა წყლით, 

თხევადი საპნითა და ერთჯერადი ხელსახოცების 

გამოყენებით?  

   

სხვა გარემოებები:  

 

სექცია II. მოთხოვნები ტირ-პარკის ტერიტორიაზე არსებული ღია სივრცის მქონე საზოგადოებრივი კვების 

ობიექტებისთვის: 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა  

დაცულია თუ არა მომხმარებელთა მაგიდებს შორის 

უსაფრთხო მანძილი, არანაკლებ 2 მეტრი? 

   

დაცულია თუ არა სკამების საზურგეებს შორის - 

მანძილი არანაკლებ 1 მეტრი? 

   

დაცულია თუ არა მაგიდებთან ვიზიტორთა რაოდენობა 

(ერთ მაგიდასთან არაუმეტეს 2 მომხმარებელი) და ხდება 

თუ არა მისი კონტროლი?  

   

სხვა გარემოებები: 

 

სექცია III. მოთხოვნები ტირ-პარკის ტერიტორიაზე არსებული დახურული სივრცის მქონე 

საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიმართ: 



 5 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

დაცულია თუ არა მაგიდებს შორის უსაფრთხო მანძილი, 

არანაკლებ 2 მეტრისა? 

   

დაცულია თუ არა ერთ მაგიდასთან განთავსებულ  

მომხმარებლებს შორის არანაკლებ 1-მეტრიანი 

დისტანცია? 

   

დაცულია თუ არა მაგიდებთან ვიზიტორთა რაოდენობა 

(ერთ მაგიდასთან არაუმეტეს 2 მომხმარებელი) და ხდება 

თუ არა მისი კონტროლი? 

   

დახურულ სათავსებში უზრუნველყოფილია თუ არა 

ბუნებრივი ვენტილაცია?  

   

ბუნებრივი ვენტილაციის  შეუძლებლობის შემთხვევაში 

გამოიყენება თუ არა ხელოვნური ვენტილაცია გარედან 

შემოსული ჰაერის მომატებული კონცენტრაციით, 

ცირკულაციითა და გარეთ გატანით?  

   

ხორციელდება თუ არა საინჟინრო კონტროლი 

სავენტილაციო სისიტემის  გამართულ მუშაობაზე? 

   

გამოიყენება თუ არა ინდივიდუალური გამასპინძლების 

მეთოდი? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა სტუმრებისთვის  ბეჭდური 

(ერთჯერადი) მენიუ? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა სასმელებით მომსახურების 

სივრცეში (ბარი), ბარმენებთან მომხმარებლების 

პირდაპირი კონტაქტის თავიდან აცილების მიზნით, 

სასმელით მომსახურება ინდივიდუალურად, 

მაგიდასთან მიტანის სერვისით? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

 

სექცია IV. მოთხოვნები ჭურჭლის ხელით რეცხვისას: 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 
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ხდება თუ არა ჭურჭლის რეცხვა და შრობა 

სპეციალურად გამოყოფილ ზონაში? 

   

ხორციელდება თუ არა ჭურჭლის მექანიკურად  

გათავისუფლება  საჭმლის ნარჩენებისგან? 

   

ხორციელდება თუ არა ჭურჭლის რეცხვა  არანაკლებ 

40⁰C ტემპერატურის წყლითა და სარეცხი საშუალებების 

გამოყენებით პირველ  სამზარეულოს ნიჟარაში? 

   

ხორციელდება თუ არა ჭურჭლის გარეცხვა ხელმეორედ 

არანაკლებ 40⁰C ტემპერატურის წყლითა და უფრო 

ნაკლები რაოდენობის სარეცხი საშუალების 

გამოყენებით მეორე სამზარეულოს ნიჟარაში? 

   

ხორციელდება თუ არა ჭურჭლის გავლება არანაკლებ 

65⁰C ტემპერატურის ცხელი გამდინარე წყლით?  

   

ხორციელდება თუ არა ჭურჭლის დაწრეტვა/გაშრობა 

საწრეტზე? 

   

ხელით რეცხვისას გამოიყენება თუ არა 

სამგანყოფილებიანი ნიჟარები სადილის ჭურჭლისათვის 

და ორგანყოფილებიანი - შუშის ჭურჭლისა და 

სასადილო მოწყობილობებისათვის? 

    

შეზღუდული ასორტიმენტის არსებობისას (იმ 

შემთხვევაში, თუ არ მიმდინარეობს ძირითადი საჭმლის 

მომზადება ტირ-პარკის სამზარეულოში) ხდება თუ არა 

სასადილო ჭურჭლისა და მოწყობილობების რეცხვა 

ორგანყოფილებიან სამზარეულოს ნიჟარებში? 

   

ლუდის ბარებში უზრუნველყოფილია თუ არა ჭიქების 

და ბოკლების რეცხვა არანაკლებ 45-50⁰C ტემპერატურის 

ცხელი წყლითა და სარეცხი და სადეზინფექციო 

საშუალებების გამოყენებით?  

   

სარეცხ განყოფილებებში თვალსაჩინო ადგილას 

განთავსებულია თუ არა ინსტრუქცია ჭურჭლისა და 

ინვენტარის რეცხვის წესების შესახებ, გამოყენებული 

სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებების 

კონცენტრაციების მითითებით?  

   

სხვა გარემოებები: 
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სექცია V. მოთხოვნები სამზარეულოს პერსონალის მიმართ: 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

დასაქმებულები არიან თუ არა აღჭურვილი 

ერთჯერადი სამედიცინო ნიღბებით? 

   

დასაქმებულები არიან თუ არა აღჭურვილი სპეც-

ფორმით და ზემოდან ერთჯერადი ხალათით?  

   

დასაქმებულები არიან თუ არა აღჭურვილი 

სპეციალური/სქელი ხელთათმანით (მრავალჯერადი)? 

   

დასაქმებულები არიან თუ არა აღჭურვილი თვალის 

დამცავი (სათვალე ან სახის ფარი) საშუალებებით? 

   

გამოიყენება თუ არა დახურული სპეც.ფეხსაცმელი?     

სხვა გარემოებები: 

 

 

სექცია VI. მთხოვნები თეთრეულის რეცხვისას: 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

ხდება თუ არა ნახმარი  თეთრეულის  შეგროვება  

სპეციალურად ამ მიზნისთვის განკუთვნილ  ტომარაში  

ან  სხვა  თავდახურულ  სათავსში?   

   

მიმდინარეობს თუ არა თეთრეულის შეგროვება 

იატაკზე დაყრის ან/და დაბერტყვის გარეშე? 

   

ხდება თუ არა არა გამონაცვალი თეთრეულის გამოტანა 

ოთახიდან შეფუთულ მდგომარეობაში და ერთ 

სივრცეში დაგროვება? 

   

ხდება თუ არა თეთრეულის (ასევე, პირსახოცების)  

რეცხვა  დაწესებულების  სამრეცხაოში?   

   

იმ შემთხვევაში, თუ თეთრეულის რეცხვა ხდება 

სათანადო ხელშეკრულების  საფუძველზე, სპეციალურ  

სამრეცხაოებში, უზრუნველყოფილია თუ არა რეცხვის  

მთელი  ციკლისათვის  (მიღება,  დახარისხება,  რეცხვა,  
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გაშრობა,  გაუთოება,  დასაწყობება,  შენახვა  და  გაცემა)  

დამოუკიდებელი  ტექნოლოგიური  ხაზის  არსებობა? 

გარე მომსახურებით თეთრეულის რეცხვის 

მართვისათვის, გამოიყენება თუ არა შემდეგი ეტაპები: 

თეთრეულის შეკრება,  ტრანსპორტირება, რეცხვა  და  

დეზინფექცია, დაუთოება,  შეფუთვა და  სუფთა  

თეთრეულის  შენახვა?  

   

სამრეცხაოში უზრუნველყოფილია თუ არა   

თეთრეულის დამუშავებისას ტექნოლოგიური  

პროცესების ნაკადურობა, იმგვარად რომ  გამოირიცხოს  

ჭუჭყიანი  და  სუფთა  თეთრეულის  ნაკადების  

გადაკვეთა? 

    

თუ  დაწესებულებაში  ვერ  ხერხდება  ჭუჭყიანი  და  

სუფთა  თეთრეულის  მოძრაობის  ნაკადების  სრული  

გამიჯვნა, ხდება თუ არა როგორც ჭუჭყიანი, ასევე 

სუფთა თეთრეულის შეფუთვა მათ გაცემამდე? 

   

ხდება თუ არა თეთრეულის რეცხვის პროგრამის 

შერჩევა მისი დაბინძურების  ხარისხისა  და  

თეთრეულის  ტიპის შესაბამისად? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

სექცია VII. უსაფრთხოების დამატებითი ზომები დალაგების დროს: 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

არის თუ არა ობიექტზე ნებადართული მშრალი წესით 

დაგვა ან/და მტვრის მშრალი წესით გადაწმენდა? 

   

ხდება თუ არა სპეციალურ სააღრიცხვო ფორმაში 

დალაგებისა და დეზინფექციის ყოველი პროცედურის 

აღრიცხვა მისი დასრულების შემდგომ?  

   

არის თუ არა ობიექტზე არსებული დისტანციური 

მართვის პულტები მოთავსებული დამცავ  

გამჭვირვალე პარკებში? 

   

ხდება თუ არა ნებისმიერი ზედაპირის, რომელიც 

შეიძლება დაბინძურდა შესაძლო დაინფიცირებული 

პირის/პირების რესპირატორული სეკრეციის ან სხვა 

ორგანული სითხეების მოხვედრით, (მაგ.: ტუალეტი, 
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ნიჟარა, აბაზანა)  დასუფთავება რეგულარული 

საყოფაცხოვრებო სადეზინფექციო ხსნარით, რომელიც 

მოიცავს ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის 0,1 %-ს? 

ხდება თუ არა ზედაპირების სუფთა წყლით მორეცხვა 

ქლორიტ დამუშავებიდან 10 წუთის შემდგომ? 

   

უტარდება თუ არა მომსახურე პერსონალს ტრენინგი 

სადეზინფექციო და სარეცხი საშუალებების სწორი 

გამოყენებისა და შენახვის წესების შესახებ? 

    

ხდება თუ არა არაფოროვანი საწმენდი მასალების 

დეზინფექცია სათანადო წესების დაცვით (0.5% 

ნატრიუმ ჰიპოქლორიტის ხსნარით ან სხვა ქლორის 

შემცველი ხსნარით)? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

 

სექცია VIII. მოთხოვნები სანიტარიული კვანძების/საპირფარეშოების/საშხაპეების  

დალაგება/დეზინფექციისას: 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

ხდება თუ არა სანიტარიული კვანძების (საშხაპე, 

სააბაზანო, ტუალეტი) დალაგება/დეზინფექცია   

დაბინძურებისთანავე (გამოყენების შემედგომ), ასევე 

აუცილებელი წესით ყოველი სამუშაო დღის 

დაწყებამდე  და დასრულების შემდეგ (სველი წესით და 

სარეცხი საშუალებებით, წმენდის შემდგომი 

დეზინფექციით? 

   

ხორციელდება თუ არასველი წერტილების  

დაყოვნებლივ დალაგება/დეზინფექცია საერთაშორისო 

სატვირთო გადაზიდვის განმახორციელებელი 

მძღოლის მიერ მათი სარგებლობის შემდგომ? 

   

დასუფთავება-დალაგების პროცედურები ტარდება თუ 

არა „ახალი კორონავირუსით (SARS-cov-2) გამოწვეული 

ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და 

მართვის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ 

ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
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ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

2020 წლის 25 მარტის №01-123/ო ბრძანების მე-6 

დანართით დადგენილი წესით? 

სველი წერტილებისა და სააბაზანოს დალაგების 

პროცესში გამოიყენება თუ არა მშრალი წესით (მშრალი 

ცოცხითა და ჩვრებით) დალაგების მეთოდები? 

    

კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სავარაუდო 

სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევებისათვის 

გამოყოფილი ოთახისთვის შემუშავებულია თუ არა 

განსაკუთრებული დასუფთავების და დეზინფექციის 

გეგმა? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

  

 

სექცია IX. მოთხოვნები დამსაქმებელთა მიმართ: 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

არიან თუ არა თანამშრომლები აღჭურვილნი სათანადო 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით? 

   

განთავსებულია თუ არა თანამშრომელთა 

ხელმისაწვდომ, თვალსაჩინო ადგილას  სრულყოფილი 

ინფორმაცია ჰიგიენისა და ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებების გამოყენების შესახებ, მათ შორის ხელის 

ჰიგიენის დაცვის, ნიღბის, ბახილების და ხელთათმანის  

გამოყენების, აგრეთვე, მათი მორგების, ტარების 

მოხსნისა და მოცილების (ნარჩენების კონტეინერში 

განთავსება) წესები? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა ნარჩენების მართვა 

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად 

(დაუშვებელია კონტეინერების გადავსება, მათი 

დაცლისას გამოყენებული უნდა იქნეს სათანადო 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, ხოლო 

ნარჩენები გატანილ იქნეს დროულად  შესაბამისი 

პირის/სამსახურის მეშვეობით)? 
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მიეწოდება თუ არა პერსონალს  ზუსტი  ინფორმაცია 

დასუფთავების ჰიგიენური პრაქტიკისა და უსაფრთხო 

ღონისძიებების, აგრეთვე სარეცხი/სადეზინფექციო 

საშუალებების გამოყენების შესახებ? 

   

ხორციელდება თუ არა მონიტორინგი პერსონალის 

მიერ დალაგებისა და დეზინფექციის პროცედურის 

ჯერადობასა და ხარისხზე? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

 

სექცია X. მოთხოვნები დასაქმებულთა მიმართ: 

 მოთხოვნები მოქმედება/კომენტარი 

დიახ არა 

აქვთ თუ არა დასაქმებულებს ინფორმაცია სამუშაოების 

სპეციფიკიდან გამომდინარე ინდივიდუალური   

დაცვის  საშუალებების სწორად გამოყენების შესახებ?   

   

სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრებისას ხორციელდება 

თუ არა სამუშაო  ადგილების  და იმ  ხელსაწყოების 

დასუფთავება-დეზინფექცია, რომელიც  გამოიყენება  

სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას? 

   

ხელის დამუშავებისას, თუ არ არის ხელების დაბანის 

შესაძლებლობა, გამოიყენება თუ არა არანაკლებ 70% 

ალკოჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი 

ჰიგიენური საშუალებები?  

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

დამსაქმებლის ხელმოწერა:    

საზედამხედველო ორგანოს წარმომადგენლის ხელმოწერა: 


