
დანართი №1.2.2. 

ზოგადი კითხვარი 

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

დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სავაჭრო ცენტრებისთვის (მოლებისთვის) 

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. ზედამხედველი 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: სავაჭრო ცენტრის (მოლის) ადმინისტრაციის მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

უზრუნველყოფილია თუ არა სავაჭრო ცენტრში 

(მოლში) ცალმხრივი შესასვლელისა და 

გასასვლელის შერჩევა? 

   

ერთიან შესასვლელში მოწყობილია თუ არა 

თერმოსკრინინგის კამერა სკანირებისთვის? 

   

ხდება თუ არა სავაჭრო ცენტრის სივრცეში 

მომხმარებელთა დაშვება სათანადო 

გაანგარიშების შესაბამისად (ინდივიდუალური 

მაღაზიებისათვის დაწესებული გათვლის 

პრინციპის გათვალისწინებით - 20 მ2/10მ2-ზე - 1 

მომხმარებელი)? 

   

მიმდინარეობს თუ არა სავაჭრო ცენტრის 

სივრცეში დაშვებული მომხმარებლების 

რაოდენობის კონტროლი ელექტრონული ან/და 

მატერიალური სახით? 

   

სავაჭრო ცენტრის შესასვლელებთან არის თუ არა 

უზრუნველყოფილი არანაკლებ 70% სპირტის 

შემცველი ხელის დეზინფექციისთვის საჭირო 

ხსნარი მომხმარებლების/მესამე პირებისთვის? 

   

ერთიან შესასვლელში განთავსებულია თუ არა 

დეზობარიერი? შესაბამისი სავალდებულო 

ნიშნის მითითებით? 

   

მოლის საერთო სივრცეში კონტროლდება თუ 

არა მომხმარებელთა ნაკადი შესაბამისი 

უსაფრთხო დისტანციის დაცვით (არანაკლებ 

2მ)? 

   

ხდება თუ არა სავაჭრო ცენტრის სივრცეში 

მომხმარებელთა მიერ ნიღბის გამოყენების 

კონტროლი? 

   

მომხმარებელთა ნაკადის სამართავად და 

უსაფრთხო დისტანციის დასაცავად გამოიყენება 

თუ არა სავალდებულო პირობითი ნიშნები 

(იატაკზე შესაბამისი სტიკერები/ნახაზები)? 

   



უზრუნველყოფილია თუ არა საერთო 

გამოყენების ფართების სველი წესით 

დამუშავება/დეზინფექცია („ახალი კორონა 

ვირუსით (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 25 მარტის N01-123/ო 

ბრძანების დანართი N6-ის შესაბამისად)? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა ხშირად 

გამოყენებული ზედაპირების სადეზინფექციო 

ხსნარით დამუშავება ყოველ 2 საათში 

(ესკალატორების სახელურები, ლიფტის 

ღილაკები, მოაჯირები, კარების სახელურები, 

საბანკო ტერმინალები)? 

   

მიმდინარეობს თუ არა დაბინძურების 

შესაბამისად, მაგრამ არანაკლებ 2 საათიანი 

ინტერვალებით, სანიტარული კვანძების 

დალაგება და დეზინფექცია? 

   

ინფექციის რისკის შემცირების მიზნით, 

მიმდინარეობს თუ არა  (მათ შორის 

აუდიო/ვიდეო ტექნიკის გამოყენებით), 

მომხმარებელთა ინფორმირება კორონავირუსის 

გავრცელების პროფილაქტიკური 

ღონისძიებების შესახებ? 

   

სავაჭრო ცენტრის სივრცეში არის თუ არა 

განთავსებული დასაქმებულების, 

მომხმარებლების, მესამე პირთა მიერ  

გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ 

სხვა გამოყენებული ჰიგიენური ნარჩენებისთვის 

დახურული კონტეინერების განთავსება, 

რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი 

პლასტიკური პარკი? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა უსაფრთხო 

ვენტილაცია გარედან შემოსული ჰაერის მაღალი 

კონცენტრაციით (არის თუ არა არანაკლებ 

ვენტილაცია მომართული 40% გარედან 

შემოსული ჰაერის ცირკულაციის რეჟიმზე)? 

   



სავაჭრო ცენტრის გახსნამდე ხდება თუ არა 

ვენტილაცია ნომინალურ სიჩქარეზე გადართვა 

და სავაჭრო ცენტრის დახურვიდან 2 საათის 

შემდეგ სიჩქარე მინიმალურამდე შემცირება 

(არის თუ არა ვენტილაციის უწყვეტობა 

შენარჩუნებული როგორც სამუშაო ასევე 

არასამუშაო საათებში)? 

   

სანიტარიულ კვანძებში არის თუ არა ჩართული 

ვენტილაცია 24/7 რეჟიმში? 

   

ხდება თუ არა ცენტრალური კონდიცირების 

სისტემის ფილტრების ყოველთვიური 

მონიტორინგი, რეცხვა/გასუფთავება/გამოცვლა 

(დაბინძურების შესაბამისად, მაგრამ არანაკლებ 

4 თვეში ერთხელ)? 

   

დალაგებაზე პასუხისმგებელი პირი არის თუ არა 

აღჭურვილი, საჭიროებიდან გამომდინარე,  

სათანადო ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით (ერთჯერადი სამედიცინო 

ნიღაბი, სპეც-ფორმა და ზემოდან ერთჯერადი 

ხალათი, სრული სახელოებით, 

სპეციალური/სქელი ხელთათმანები, თვალის 

დამცავი (სათვალე ან სახის ფარი), დახურული 

სპეცფეხსაცმელი)? 

   

სხვა გარემოებები:  

 

სექცია II: სავაჭრო ცენტრის სივრცეში განთავსებული ინდივიდუალური ფართით მოსარგებლეთა 

(ინდივიდუალური მაღაზიების ადმინისტრაციის) ვალდებულებები 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

არის თუ არა მკაცრი კონტროლი 

მომხმარებელთა ნაკადების მართვაზე და 

შემუშავებულია თუ არა შესაბამისი სქემა 

თქვენს სავაჭრო სივრცეში მომხმარებელთა 

ეტაპობრივი დაშვების თაობაზე? 

   

ხდება თუ არა სავაჭრო სივრცეში 

მომხმარებელთა რაოდენობის კონტროლი 

სურსათის/ცხოველის საკვების, ცხოველის, 

ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, 

   



საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის, 

ვეტერინარული პრეპარატების, 

პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, 

სათესლე და სარგავი მასალების 

რეალიზაცია, ელექტროკომუნიკაციის, 

ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, 

წყლის, ბენზინის, დიზელის, თხევადი აირის 

მიწოდების, სამედიცინო დანიშნულების 

საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტის 

რეალიზაციის, ასევე პრესის ჯიხურების 

ობიექტების ყოველ 10მ2 და ნაკლები ფართის 

შემთხვევაში სავაჭრო სივრცეში მხოლოდ 1 

მომხმარებლის, ხოლო 10მ2-ის ზევით, ყოველ 

10მ2 სავაჭრო ფართზე - 1 მომხმარებლის 

დაშვების პრინციპით? 

ბ) ყველა სხვა ტიპის სავაჭრო ობიექტზე, 

რომლის სავაჭრო ფართობი არის 20მ2 და 

ნაკლები, სავაჭრო სივრცეში მხოლოდ 1 

მომხმარებლის, ხოლო 20მ2-ის ზევით, ყოველ 

20მ2 სავაჭრო ფართზე 1 მომხმარებლის 

დაშვების პრინციპით? 

სავაჭრო ობიექტის ადმინისტრაციის მიერ 

ხდება თუ არა ობიექტის შესასვლელში და 

შესაძლებლობის გათვალისწინებით 

მიმდებარე ტერიტორიაზე რიგების მართვის, 

მომხმარებლებს შორის დისტანციის დაცვისა 

და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების 

სწორად გამოყენების კონტროლი? 

   

სავაჭრო ობიექტში ფასდაკლებების და 

აქციების არსებობის შემთხვევაში, 

შემუშავებულია თუ არა  ძირითადად დილის 

საათებსა ან/და ონლაინ გაყიდვების 

წახალისების მექანიზმები? 

   

ობიექტებზე ფუნქციონირებს თუ არა 

მოსასინჯი ოთახები? 

   

სამუშაო მაგიდებზე, იქ სადაც დასაქმებულს 

უწევს კონტაქტი მომხმარებლებთან, არის თუ 

არა დამონტაჟებული გამჭვირვალე დამცავი 

ბარიერები (უკიდურეს შემთხვევაში 

შესაძლებელია სახის დამცავი ფარის, 

ხელთათმანისა და შესაბამისი სამედიცინო 

ნიღბის გამოყენება)? 

   

„სავაჭრო კუნძულები“ აღჭურვილია თუ არა 

ოთხივე მხრიდან დამცავი გამჭვირვალე 

ბარიერით (იმ „სავაჭრო კუნძულების“ 

   



შემთხვევაში რომელიც არ  იძლევა ამის 

საშუალებას დასაქმებული უნდა აღიჭურვოს 

სახის დამცავი ფარით და დაიცვას უსაფრთხო 

დისტანცია)? 

დასაქმებულები უზრუნველყოფილნი არიან 

თუ არა აუცილებელი ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებებით (პირბადე, 

ხელთათმანი, დამცავი ფარი)? 

   

სათავსებში ავეჯი არის თუ არა იმგვარად 

განლაგებული რომ დაცული იყოს უსაფრთხო 

დისტანცია? 

   

სივრცის შესასვლელში განთავსებულია თუ 

არა 70%-იანი ალკოჰოლის შემცველი 

სადეზინფექციო ხსნარი? 

   

არის თუ არა სამუშაო სივრცეში 

განთავსებული ინფორმაცია COVID 19-ის 

პრევენციული ღონისძიებების შესახებ? 

   

მაღაზიის სივრცეში უსაფრთხო დისტანციის 

დასაცავად გამოიყენება თუ არა 

სავალდებულო პირობითი ნიშნები (იატაკზე 

შესაბამისი სტიკერების/ნახაზების სახით)? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა ხშირად 

შეხებადი ზედაპირის დამუშავება სათანადო 

სადეზინფექციო ხსნარით 2 საათიანი 

ინტერვალებით (მათ შორის, კლავიატურის, 

ქალაქის ტელეფონის, ღილაკების, კარების 

სახელურების, ჩამრთველ/გამომრთველი 

ღილაკების)? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა სამუშაო 

სივრცის მუდმივი ვენტილაცია? 

   

უზრუნველყოფილია თუ არა ჰიგიენური 

ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერების 

განთავსება რომელშიც ჩაფენილი იქნება 

ერთჯერადი პლასტიკური პარკი? 

   

ანგარიშსწორებისას გამოიყენება თუ არა 

ელექტრონული საშუალებები (ბარათით 

გადახდა, გადარიცხვა)? 

   

სხვა გარემოებები: 

 

 

       



სექცია III: მოთხოვნები დასაქმებულებისათვის 

 მოთხოვნები მოქმედება/ კომენტარი 

დიახ არა 

იცავთ თუ არა მუშაობისას უსაფრთხო 

დისტანციას?  (არანაკლებ 2 მ) 

   

სამუშაოების   შესრულებისას  იყენებთ თუ 

არა იმ ინდივიდუალური   დაცვის  

საშუალებებს,   რომელსაც  გაწვდით 

დამსაქმებელი? 

   

სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას 

ასუფთავებთ თუ არა სადეზინფექციო 

საშუალებებით  სამუშაო ადგილებს და იმ 

ხელსაწყოებს, რომელსაც იყენებთ? 

   

 

 დამსაქმებლის ხელმოწერა:    

 

ზედამხედველი ორგანოს წარმომადგენლის ხელმოწერა: 

 


