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გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმა 

1. საქართველოს მთავრობა (შემდეგ „მსესხებელი“) განახორციელებს COVID-19-ის წინააღმდეგ

სწრაფი რეაგირების პროექტს (შემდეგ „პროექტი“) საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამინისტროს მონაწილეობით. რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკი

(შემდეგ „ბანკი“) თანახმაა გამოყოს დაფინანსება ამ პროექტის განსახორციელებლად.

2. პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების (ESSs) შესაბამისად

განხორციელების მიზნით, მსესხებელმა განახორციელოს არსებითი ღონისძიება და საჭირო

ქმედება. აღნიშნული გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმა ადგენს

არსებით ღონისძიებებსა და საჭირო ქმედებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ან

განისაზღვროს მსესხებლის მიერ, ქმედებებისა და ღონისძიებების ვადების, ინსტიტუციური,

პერსონალის ტრენინგის, მონიტორინგისა და ანგარიშგების ღონისძიებების, ასევე საჩივრების

მართვის და გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასებისა და იმ ინსტრუმენტების ჩათვლით,

რომლებიც უნდა მომზადდეს ან განახლდეს, გასაჯაროვდეს, და კონსულტაციების ჩატარების

მერე, დამტკიცდეს და განხორციელდეს მსოფლიო ბანკისთვის მისაღები ფორმით,

გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმისა (ESCP)და გარემოსდაცვითი და

სოციალური სტანდარტების (ESS) შესაბამისად.

3. მსესხებელი პასუხისმგებელია შესრულოს გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების

გეგმით დადგენლი ყველა მოთხოვნა მაშინაც კი, როცა კონკრეტული ღონისძიებები

ხორციელდება პირველ აბზაცში მითითებული სამინისტროს მიერ.

4. გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების წინამდებარე გეგმით განსაზღვრული

არსებითი ღონისძიებებისა და ქმედებების განხორციელების მონიტორინგი და მათ შესახებ

მსოფლიო ბანკის წინაშე ანგარიშგება მოხდება მსესხებლის მიერ, ამ გეგმისა და

სამართლებრივი ურთიერთშეთანხმების პირობების შესაბამისად. პროექტის მიმდინარეობისას

მსოფლიო ბანკი   შეაფასებს და მონიტორინგს გაუწევს არსებითი ღონისძიებებისა და

ქმედებების მიმდინარეობას,

5. მსოფლიო ბანკსა და მსესხებელს შორის არსებული ურთიერთშეთანხმების თანახმად,

პროექტის მიმდინარეობისას შესაძლოა გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების

გეგმაში პერიოდულად შევიდეს შესწორებები, თუკი ამის აუცილებელობა განპირობებულია

პროექტის განხორცილებისას მომხდარი ცვლილებების ან გაუთვალისწინებელი გარემოებების

შედეგად, ან იმ შემთხვევაში თუ ამის საჭიროება გამოვლენილ იქნება გარემოსდაცვითი და

სოციალური ვალდებულების გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად განხორცილებული პროექტის

შესაბამისობის შეფასებისას. ასეთ შემთხვევაში მსესხებელი ვალდებულია სასურველი

ცვლილებები, მათი დოკუმენტში ასახვის მიზნით, შეათანხმოს  მსოფლიო ბანკთან და

განაახლოს გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმა. აუცილებელია,

მსოფლიო ბანკსა და მსესხებელს შორის მიღწეული შეთანხმება, გარემოსდაცვითი და

სოციალური ვალდებულების გეგმაში ცვლილების შეტანის შესახებ, შესაბამისი

კორესპონდენციის საფუძველზე დასაბუთებუთდეს დოკუმენტურად. მსესხებელი დროულად

უზრუნველყოფს განახლებული გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმის

გამოქვეყნებას.

6. თუ პროექტის მიმდინარეობისას განხორციელებული პროექტის ცვლილებას,

გაუთვალისწინებელ გარემოებებს ან პროექტის შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით
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განხორციელებულ ღონისძიებებს თან სდევს რისკებისა და ზემოქმედების ცვლილება, ამგვარ 

რისკებზე და ზემოქმედებაზე საპასუხო ქმედებებისა და ღონისძებების განახორციელების 

მიზნით, მსესხებელმა უნდა გამოყოს დამატებითი სახსრები, რამაც შესაძლებელია მოიცვას 

გარემოზე ზემოქმედება და შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვისა რისკები; 

ასევე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების რისკები, რომელიც გამოწვეულია 

COVID-19 ვირუსის გავრცელებით, სამედიცინო ნარჩენების არასათანადო მართვითა და 

ძალოვანი პერსონალის შესაძლო გამოყენებით; სიციალური რისკები, რომლებიც უკავშირდება 

ვაქცინების ხელმისაწვდომობასა და ვაქცინაციაში ჩართულობას, და ვაქცინების შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობით გამოწვეულ საზოგადოებრივ კონფლიქტებს, მათ შორის, სექსუალური 

ძალადობისა და ექსპლუატაციის და სექსუალური შევიწროვების რისკებს (SEA/SH)



THE WORLD BANK - ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP) FOR COVID-19 EMERGENCY RESPONSE PROJECTS 

Page 4 of 11 

არსებითი ზომები და ღონისძიებები ვადა პასუხისმგებელი 
უწყება/ 
ორგანომონიტორინგი და ანგარიშგება 

A რეგულარული ანგარიშგება: გარემოს დაცვის, სოციალური, ჯანდაცვის 

და უსაფრთხოების საკითხების მონიტორინგის რეგულარული 

ანგარიშების მომზადება და ბანკისთვის წარდგენა, რომელიც მოიცავს 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულების გეგმის  

განხორციელებას, აღნიშნული გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად 

მომზადებული გარემოსდაცვითი და სოციალური დოკუმენტებსა  და 

მათი განხორციელების სტატუსს, დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობის ღონისძიებებს, საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის 

ფუნქციონირების პირობებს, მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება. 

ყოველკვარტალურად, პროექტის 

ეფექტურობის გამოცხადებიდან მისი 

განხორციელების დასრულებამდე. 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროსთან 

არსებული პროექტის 

განმახორციელებელი 

ჯგუფი 
B ინციდენტები და უბედური შემთხვევები 

ბანკის დაუყოვნებლივ ინფორმირება პროექტთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი ინციდენტის ან უბედური შემთხვევის შესახებ, რომელსაც 

აქვს ან შეიძლება თან ახლდეს მნიშვნელოვანი უარყოფითი 

ზემოქმედება გარემოზე, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ თემებზე, 

საზოგადოებაზე ან მუშებზე. მათ შორის ისეთი შემთხვევები, რომელიც 

უკავშირდება საწარმოო უბედურ შემთხვევბს და შესაძლებელია 

გამოიწვიოს სიკვდილი ან სერიოზული დაზიანება, სიმაღლიდან 

ჩამოვარდნა და სატრანსპორტო შემთხვევები, სექსუალური 

ექსპლუატაცია და ძალადობა და სექსუალური შევიწროება (SEA/SH). 

ინციდენტთან ან უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით საკმარისი 

დეტალების წარდგენა, სადაც მითითებული იქნება გატარებული 

გადაუდებელი ზომები ან  დაგეგმილი ზომები რომელიც საჭიორა 

გატარდეს შემთხვევაზე საპასუხოდ და საჭიროების მიხედვით, 

ნებისმიერი კონტრაქტორისა და საზედამხედველო ერთეულის მიერ 

წარმოდგენლი ნებისმიერი ინფორმაცია. 

კონტრაქტორებისთვის, მონაწილე სამედიცინო და სოციალური 

დაწესებულებებისთვის, ინციდენტის ან ავარიის შესახებ საკმარისი 

დეტალების წარმოდგენის მოთხოვნა, მოვლენის გამომწვევი მიზეზის 

ანალიზის (RCA) შედეგების, დაუყოვნებელი ზომების ან 

განსახორციელებელი მაკორექტირებელი ზომების ან მასზე საპასუხოდ 

დაგეგმილი ქმედებების მითითებით. ასევე, საჭირების შემთხვევაში, 

ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მოწოდებულ იქნება 

ბანკისთვის ინციდენტისა ან უბედური 

შემთხვევის შესახებ შეტყობინება, მისი 

გამოვლენიდან  48 საათის განმავლობაში 

ბანკისთვის ინციდენტის ანგარიშის 

წარდგენა, მათ შორის მიზეზების ძირეული 

ანალიზი (RCA),  ბანკისთვის მისაღებ 

გონივრულ  ვადებში განხორციებული 

უსაფრთხოებისა და საკომპენსაციო ზომები, 

პროექტის განხორციელების განმავლობაში, 

ინციდენტის/შემთხვის 

შეტყობინების/ანგარიშგების სისტემის 

შენარჩუნება  

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროსთან 

არსებული პროექტის 

განმახორციელებელი 

ჯგუფი 
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არსებითი ზომები და ღონისძიებები ვადა პასუხისმგებელი 
უწყება/ 
ორგანოკონტრაქტორისა ან ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულების მიერ. 

ბანკის მოთხოვნის შესაბამისად ინციდენტის ან ავარიის შესახებ 

ანგარიშის მომზადება, ემთხვევების განმეორების თავიდან 

ასაცილებლად საჭირო ზომების მითითებით. 

ESS 1: გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების და ზემოქმედების შეფასება და მართვა 

1.1 ორგანიზაციული სტრუქტურა: პროექტს განახორციელებს საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან შექმნილი 

პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა პიველადი 

პროექტისთვის. პროექტის გარემოს დაცვის, სოციალური, 

ჯანმრთელობის დაცვისა დაცვის და შრომის  უსაფრთხოების რისკებისა 

და მოსალოდნელი ზემოქმედების მართვის მიზნით სამინისტრო 

პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფში შეინარჩუნებს ბანკისთვის 

მისაღები კვალიფიცის მქონე პერსონალს და საჭირო რესურსებს. 

პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფში პერსონალს შორის არის 

გარემოსდაცვითი სტანდარტების ერთი სპეციალისტი და სოციალური 

სტანდარტების ერთი სპეციალისტი. გარემოსდაცვითი სტანდარტების 

სპეციალისტს უნდა გააჩნდეს  შრომის ჰიგიენასა და უსაფრთხოებისა 

(OHS) და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული რისკებისა და 

ზეგავლენის ზედამხედველობის სათანადო კვალიფიცია.  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს  
სპეციალიზებული კომუნიკაციების კომპანიის დაქირავებას, რომელიც 

განახორციელებს არსებულ COVID-19-ის საწინაღმდეგო ვაქცინაციის 

კომუნიკაციის სტრატეგიას. 

პროექტის განხორციელების მანძილზე 

ორგანიზაციული სტრუქტურის, მათ შორის 

ერთი გარემოსდაცვითი და ერთი 

სოციალური სპეციალისტის პოზიციების 

შენარჩუნება. გარემოსდაცვითი 

სპეციალისტის კონტრაქტი უნდა 

გაგრძელდეს სრული განაკვთამდე, პროექტის 

ეფექტურობის თარიღიდან, არანაკლებ 30 

დღეში, რათა დაკმაყოფილებულ იქნას 

შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოებასა (OHS) 

და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ 

რისკებსა და ზეგავლენის მართვაზე 

გაზრდილი მოთხოვნა.  

სპეციალიზირებული საკომუნიკაციო 

კომპანია დაქირავებულ უნდა იქნეს 

პროექტის ეფექტურობის თარიღიდან, 

არანაკლებ 30 დღეში და შენარჩუნდეს 

პროექტის მიმდინარეობისას 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

1.2 გარემოსდაცვითი და სოციალური შეფასება / მართვის გეგმები და 

ინსტრუმენტები / კონტრაქტორები 

a. თავდაპირველად,  საწყისი პროექტისთვის მომზადებული ბუნებრივ

და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის განახლებული

ჩარჩოს (ESMF) დასრულება, გასაჯაროვება და მიღება და მისი

შესრულება პროექტის განხორციელების მანძილზე. ბუნებრივ და

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვისგანახლებული  ჩარჩო

(ESMF) უნდა მოიცავდეს ვაქცინის ცივი შენახვის ტემპერატურის

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 

ზემოქმედების მართვის განახლებული 

ჩარჩოს (ESMF) დასრულება, გასაჯაროვება და 

მიღება, პროექტის ძალაში შესვლის შემდეგ, 

არანაკლებ 30 დღეში და მისი შესრულება 

პროექტის მიმდინარეობისას 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 
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არსებითი ზომები და ღონისძიებები ვადა პასუხისმგებელი 
უწყება/ 
ორგანომონიტორინგის გეგმას. პროექტის შემოთავაზებული აქტივობების 

გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები და გავლენები უნდა 

შეფასდეს გარემოს დაცვის და სოციალური სტანდარტებისა (ESSs) და 

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს 

(ESMF), გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობის დაცვის და შრომის 

უსაფრთხოების სახელმძღვანელოების (EHSGs), და სხვა საუკეთესო 

საერთაშორისო სამრეწველო პრაქტიკის (GIIP) მოთხოვნათა 

შესაბამისად, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) შესაბამისი 

გაიდლაინების ჩათვლით, იმის გათვალისწინებით, რომ 

უზრუნველყოფილ იქნას ინდივიდებს ან ჯგუფებს, რომლებიც მათი 

განსაკუთრებული მდგომარეეობის გამო შესაძლებელია აღმოჩნდნენ 

დაუცველები ან მოწყვლადები, ჰქონდეთ თანაბარი წვდომა პროექტის 

შედეგად მიღებულ სარგებელზე.  

b. თითოეული  ინვესტიციისთვის, საჭიროების მიხედვით რისკების

შეფასების პროცესზე დაყრდნობით, მომზადდეს, გასაჯაროვდეს და

კონსულტაციიების შემდე და დამტკიცდეს ადგილ-სპეციფიკური

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმები

(ESMPs), ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმები

(ICWMPs), ვაქცინის ცივი შენახვის ტემპერატურის მონიტორინგის

გეგმა,  რომელებიც შესაბამისობაში იქნება გარემოს დაცვის და

სოციალური სტანდარტების (ESSs), ბუნებრივ და სოციალურ

გარემოზე ზემოქმედების მართვის განახლებული ჩარჩოს (ESMF),

გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობი დაცვის და შრომი უსაფრთხოების

სახელმძღვანელოს (EHSGs) და სხვა საუკეთესო საერთაშორისო

სამრეწველო პრაქტიკასთან (GIIP), ჯანდაცვის მსოფლიო

ორგანიზაციის (WHO) შესაბამისი სახელმძღვანელოების ჩათვლით,

ისე რომ უზრუნველყოფილ იქნეს პროექტის სარგებელზე, მათ შორის,

COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებზე, სამართლიანი და თანასწორი

ხელმისაწვდომობა, იმ ინდივიდებისა ან ჯგუფების

გათვალისწინებით, რომლებიც თავიანთი განსაკუთრებული

მდგომარეობი გამო შესაძლებელია იყვნენ დაუცველები ან

მოწყვლადი.

პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის 

მიერ სპეციფიკური ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის 

(ESMPs) შესრულება, გასაჯაროვება და 

კონსულტაცია და ბანკის მიერ სატენდერო 

სამუშაოების დაწყებამდე დამტკიცება და 

შემდგომი განხორციელება სამუშაოების 

მიმწოდებლებისგან, სამოქალაქო სამუშაოების 

კონტრაქტების განმალობაში. ინფექციის 

კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმის 

(ICWMPs) უნდა მომზადდეს, 

განხორციელდეს, გასაჯაროვდეს და 

კონსულტაცია უნდა გაიაროს პროექტის 

განხორციელებისას, პროექტის ბენეიფიცარი 

ჯანდაცვის დაწესებულებების მიერ. ვაქცინის 

ცივ ტემპერატურაში შენახვის მონიტორინგის 

გეგმა შემუშავებული იქნება პროექტის 

განმახორციელებელი ჯგუფის მიერ 

პროექტის ძალაში შესვლის თარიღიდან 

არაუგვიანეს 30 დღეში და მონიტორინგი 

განხორციელდება მთლიანი პროექტის 

განხორციელების განმავლობაში. 

სამინისტროსთან 

არსებული პროექტის 

განმახორციელებელი 

ჯგუფი 

ბენეფიციარი 

სამედიცინო 

დაწესებულებები 

კონტრაქტორები 
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არსებითი ზომები და ღონისძიებები ვადა პასუხისმგებელი 
უწყება/ 
ორგანოc. გარემოს დაცვის და სოციალური ვალდებულების გეგმის შესაბამისი

ასპექტების, მათ შორის, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე

ზემოქმედების მართვის ჩარჩოს (ESMF), ნებისმიერი ბუნებრივ და

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის (ESMP),

ინფექციის კონტროლისა და ნარჩენების მართვის გეგმისა (ICWMPs)

და/სხვა ინსტრუმენტების  გარემოს დაცვის და სოციალური

სტანდარტების (ESS2) მოთხოვნების და სხვა გარემოსდაცვითი,

სოციალური, ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების

(ESHS) ზომების შესაბამისად, გარემოსდაცვითი, სოციალური,

ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების

გათვალისწინება  სატენდერო დოკუმენტების სპეციფიკაციებსა და

კონტრაქტორებან და საზედამხედველო კომპანიებთან გაფორმებულ

კონტრაქტებში. ხოლო შემდეგ, კონტაქტორებისა და

საზედამხედველო კომპნიების მხრიდან უზრუნველყოფილ იქნას,

მათი კონტრაქტების გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობის

დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების (ESHS) სპეციფიკაციების

შესრულება.

d. პროცედურების, პროტოკოლებისა და სხვა ზომების შემუშავება,

რომელიც უზრუნველყოფს, ბენეფიციარების ნებაყოფლობით

თანხმობას პროექტის ფარგლებში შესყიდული COVID-19-ის

საწინააღმდეგო ვაქცინების მიღებაზე. ასევე, პროექტის იმ

ბენეფიციარების ვაქცინაციის პროგრამა, რომლებიც ვაქცინას

პროექტის ფარგლებში მიიღებენ, არ უნდა მოიცავდეს იძულებით

ვაქცინაციას, მისაღები უნდა იყოს ბანკისთვის და შეესაბამებოდეს

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის

ჩარჩოთი დადგენილ მოთხოვნებს.

შესაბამისი გარემოსდაცვითი, სოციალური, 

ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების 

(ESHS) ზომები მიღებული უნდა იქნას 

შესყიდვის დოკუმენტებში, შესყიდვის 

პროცესის განხორციელების დაწყებამდე, 

შესაბამისი პროექტის აქტივობებისას და 

უნდა შესრულდეს ამგვარი აქტივობების 

განხორციელების მთლიანი პერიოდის 

განმავლობაში.  

პროექტის აქტივობების განხორციელების  

დაწყებამდე და შემდეგ პროექტის 

მიმდინარეობისას, შესაბამისი აქტივობების 

განხორციელებისას. 

1.3 შეზღუდვები: პროექტის ფარგლებში ვერ დაფინანსდება შემდეგი სახის 

აქტივობები:  

 აქტივობები, რომლებსაც შესაძლოა თან ახლდეს მნიშვნელოვანი 
უარყოფითი სოციალური ზემოქმედება და ხელი შეუწყობს 
მნიშვნელოვანი სოციალური კონფლიქტის წარმოქმნას;

 აქტივობები, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიონ გრძელვადიანი,

მუდმივი და /ან შეუქცევადი (მაგ.ბუნებრივი ჰაბიტატის

მნიშნელობანი განდგურება) უარყოფითი ზემოქმედება გარემოზე

 ქმედებები, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა იქონიონ ეროვნული

1.2.ა პუნქტით გათვალისიწნებული 

შეფასების პროცესში  
საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროსთან 

არსებული პროექტის 

განმახორციელებელი 
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არსებითი ზომები და ღონისძიებები ვადა პასუხისმგებელი 
უწყება/ 
ორგანოუმცირესობების მიწებზე ან მათ უფლებებზე; 

 აქტივობები, რომლებსაც შეიძლება თან ახლდეს არანებაყოფლობითი

განსახლება, მიწის გამოსყიდვა და/ან სარგებლობის უფლების

შეზღუდვა ან უარყოფითი ზემოქმედება კულტურულ

მემკვიდრეობაზე;

 სხვა საქმიანობა, რომლის დაფინანსებას  ზღუდავს პროექტის

გარემოსდაცვთი და სოციალური მართვის ჩარჩო.

ჯგუფი 

1.4 იმუნუზირებული პირების ეროვნული მონაცემთა ბაზის წარმოება და 

იმუნიზაციის შემდგომი გვერდითი მოვლენების (AEFI) მონიტორინგის 

შედეგების აღნუსხვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ჯანდაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) გვერდითი მოვლენების 

ზედამხედველობის გლობალურ სახელმძღვანელოსთან. 

იმუნიზირებულ პირთა ეროვნული 

მონაცემთა ბაზის შემუშავება და 

იმუნიზაციის შემდგომი გვერდითი 

მოვლენების მონიტორინგის შედეგების 

აღნუსხვა, პროექტის მთლიანი ციკლის 

დროს  

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

დაავადებათა 

კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის 

მეშვეობით 

ESS 2: შრომა და სამუშაო პირობები 
2.1 სამუშაო ძალის მართვა:  პროექტი უნდა განხორციელდეს 

გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტი N2-ის სათანადო 

მოთხოვნების შესაბამისად, მსოფლიო ბანკისთვის მისაღები ფორმით, 

მათ შორის, სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის 

უსაფრთხოების საღანადო ღონისძიებების განხორციელებით 

(საგანგებო სიტუაციების და საპასუხო ღონისძიებების მიმართ 

მზადყოფნის ჩათვლით), პროექტის თანამშრომლებისთვის საჩივრების 

მექანიზმების შემუშავებითა და სატენდერო დოკუმენტების 

სპეციფიკაციებსა და კონტრაქტორებთან და საზედამხედველო 

კომპანიებთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებში, გარემოსდაცვით, 

სოციალური, ჯანმრთელობის დაცვისა და შომის უსაფრთხოების 

მოთხოვნებში შრომითი მოთხოვნების გათვალისწიებით (სექსუალური 

ექსპლოატაციისა და ძალადობის, და სექსუალური შევიწროვების 

პრევენციის ღონისძიებებისა და 18 წლამდე ასაკის პირების რისკის 

სამუშაო ძალის მართვის გეგმა და 2.1 

პუნქტში მითითებული ყველა სხვა ზომა 

პროექტის განხორციელებისას მიღებული 

და გათვალისწინებული იქნება. სამუშაო 

ძალის მართვის გეგმა, როგორც 

გარემოსდაცვითი და სოციალური 

მართვის ჩარჩოს ნაწილი, საბოლოო 

სახით უნდა ჩამოყალიბდეს პროექტის 

ეფექტურობის გამოცხადებიდან 

არაუგვიანეს ერთ თვეში. 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროსთან 

არსებული პროექტის 

განმახორციელებელი 

ჯგუფი 
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არსებითი ზომები და ღონისძიებები ვადა პასუხისმგებელი 
უწყება/ 
ორგანოშემცველ სამუშაოზე დასაქმების / ჩართვის აკრძალვის ჩათვლით). 

შრომის პირობების მართვის პროცედურები (LMP) რომელიც  

თავდაპირველად მომზადდა საწყისი პროექტისთვის, შედის ESMF– ში 

და აერთიანებს ESS2–ის მოთხოვნებს, რომელიც აუცილებლად უნდა 

შესრლდეს; ასევე პროექტის ბენეფიციარი ჯანდაცვის დაწესებულებები 

პროექტის მიმდინარეობის მანძლიზე განახორციელებენ  PIU– ს მიერ 

დამტკიცებულ ICWMP– ებს  
ESS 3: რესურსების ეფექტიანობა და დაბინძურების პრევენცია და მართვა 

ამ სტანდარტის შესაბამისი ასპექტები გათვალისწინებული უნდა იქნეს 

საჭიროებისამებრ, 1.2 პუნქტით განსაზღვრული ქმედებების განხორციელებისას. მათ 

შორის, ვაქცინების შეძენის, შენახვის, ტრანსპორტირებისა და დამუშავების 

ღონისძიებების ჩათვლით (ცივი ჯაჭვის მართვა), რომელიც იქნება ,უსაფრთხო და 

მიესადაგება გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობის დაცვის და შრომის უსაფრთხოების 

სახელმძღვანელოს (EHSGs) და სხვა საუკეთესო საერთაშორისო სამრეწველო 

პრაქტიკის (GIIP) მოთხოვნებს, მათ შორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

(WHO) მითითებებს, რაც ხელს შეუწყობს სამედიცინო და სხვა,  სახიფათო და 

არასახიფათო ნარჩენების ადეკვატურად მართვას. 

მთლიანად პროექტის განმავლობაში საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროსთან 

არსებული პროექტის 

განმახორციელებელი 

ჯგუფი 
ESS 4: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხოება 

ამ სტანდარტის შესაბამისი ასპექტები გათვალისწინებული უნდა იქნეს 

საჭიროებისამებრ, 1.2 პუნქტით განსაზღვრული ქმედებების 

განხორციელებისას, კერძოდ ისეთი ღონისძიებებისთვის, რომელიც: 

მინიმუმამდე შეამცირებს საზოგადოებაში გადამდები ინფექციური 

დაავადების გავრცელების პოტენციალს, უზრუნველყოფს პროექტის 

განვითარების ბენეფიტების, იმ ფიზიკური პირებისა ან ჯგუფებისთვის 

ხემისაწვდომობას, რომლებიც გარკვეული გარემოებების გამო შეიძლება 

იყვნენ მოწყვლადნი ან მოკლებულნი წვდომის გარკვეულ 

შესაძლებლობებს, და პასუხობს სექსუალური ექსპლოატაციისა და 

ძალადობის, და სექსუალური შევიწროვების პრევენციის მოთხოვნებს 

პროექტის სასიცოცხლო ციკლის 

განმავლობაში 
საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროსთან 

არსებული პროექტის 

განმახორციელებელი 

ჯგუფი 

ESS 5: მიწის შესყიდვა, მიწათსარგებლობის შეზღუდვა და იძულებითი განსახლება 

არ ეხება ამ პროექტს 

ESS 6: ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და ცოცხალი ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა 

არ ეხება პროექტს 

ESS 7: აბორიგენი მოსახლეობა / საჰარის სამხრეთით ბინადარი ტრადიციული თემები, რომლებიც მოკლებულნი არიან სერვისებს 
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არსებითი ზომები და ღონისძიებები ვადა პასუხისმგებელი 
უწყება/ 
ორგანოარ ეხება პროექტს 

ESS 8: კულტურული მემკვიდრეობა 

არ ეხება ამ პროექტს 

ESS 9: ფინანსური შუამავლები 
არ ეხება ამ პროექტს 

ESS 10: დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა და ინფორმაციის გამჟღავნება 
10.1 დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა: დაინტერესებულ 

მხარეთა ჩართულობის გეგმის განახლება, გამოქვეყნება, დამტკიცება და 

განხორციელება გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტი N10-ის 

შესაბამისად, რაც მოიცავს დაინტერესებული მხარეებისთვის დროული, 

გასაგები, რელევანტური და ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მიწოდებას, 

მათთან კულტურულად მისაღები ფორმით კონსულტაციის საფუძველზე, 

არ მოიცავს მანიპულაციას, უხეშ ჩარევას, იძულებას, დისკრიმინაციასა და 

დაშინებას - ყველა ქმედება უნდა განხორციელდეს მსოფლიო ბანკისთვის 

მისაღები ფორმით. 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 

გეგმა განახლდეს და ხელახლა გამოქვეყნდეს 

პროექტის ძალაში შესვლის თარიღიდან 30 

დღეში.  შემდეგ კი პერიოდულად განახლდეს 

და გამხორციელდეს პროექტის 

მიმდინარეობისას, მის დასრულებამდე. 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროსთან 

არსებული პროექტის 

განმახორციელებელი 

ჯგუფი 

10.2 საჩივრების მექანიზმები: საჩივრის განხლვის ხელმისაწვდომი 

მექანიზმებები, რომლებიც შეიქმნა საწყისი პროექტის ფარგლებში, უნდა 

დარჩეს საჯაროდ ხელმისაწვდომი, პროექტთან დაკავშირებული 

პრობლემებისა და საჩივრების მიღებისა და მათი სწრაფად და 

ეფექტურად გადაჭრის მიზნით, ისეთი გამჭჯვირვალე მეთოდების 

გამოყენებით, რომელიც კულტურულად მისაღები და ხელმისაწვდომი 

იქნება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ყველა მხარისთვის, და 

შესაძლებლობას მისცემს მათ, უფასოდ, დანახარჯების გარეშე 

წარადგინონ საჩივრები და პრეტენზიები, მათ შორის ანონიმური. 

პროცედურები უდა შეესაბამებოდეს გარემოსდაცვითი და სოციალური 

სტანდარტი N10-ის მოთხოვნებს და განხორცილდეს მსოფლიო 

ბანკისთვის მისაღები ფორმით. 

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი უნდა 

ფუნქციონირებდეს პროექტის 

განხორციელების მანძილზე.  

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროსთან 

არსებული პროექტის 

განმახორციელებელი 

ჯგუფი 

შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭედაუყონებლივ რა (სწავლება) 

პროექტის განხორციელებაში ჩართული პერსონალისთვის 

ჩასატარებელი სწავლების თემები სხვა საკითხებთან ერთად უნდა 

მოიცავდეს შემდეგს: 

ტრენინგი უნდა ჩატარდეს პროექტის 

განხორციელების პერიოდში, 

საჭიროებისამებრ და ადგილ- 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 
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არსებითი ზომები და ღონისძიებები ვადა პასუხისმგებელი 
უწყება/ 
ორგანო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ქვეყანა და ტექნიკური

მითითებები - კორონავირუსული დაავადებები (COVID-19)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technical-guidance შემდეგის ჩათვლით:

- COVID-19 ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის 

რეკომენდაციები 

- COVID-19 -თან დაკავშირებული ლაბორატორიული 

ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელო 

- ნიმუშების შეგროვება და ტრანსპორტირება 

- სტანდარტული უსაფრთხოების ღონისძიებები COVID-19-ით 

დაავადებული პაციენტებისთვის 

- რისკის კომუნიკაცია და საზოგადოების ჩართულობა 

- კარანტინის შემოღება 

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მითითებები ჯანდაცვის

სექტორის ნარჩენების უსაფრთხო მართვის შესახებ

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/978924154856

4_eng.pdf;jsessionid=EE45FF4B510A5297A7DFF6030A3BED25?seque

nce=1

 ეროვნული სანიტარული ნორმები და წესები

 პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების

მართვის ჩარჩოს (ESMF), დაინტერესებული მხარის ჩართულობის

გეგმის (SEP) და გარემოსდაცვითი და სოციალური ჩარჩოს (ESF) სხვა

მოთხოვნების განხორციელება

 იმუნიზაციის შემდგომი გვერდითი მოვლენების (AEFI), ვაქცინის

ცივი ჯაჭვის და ტემპერატურის მონიტორინგის განხორციელება

სპეციფიკური საპროექტო აქტივობების 

დაწყებამდე 
დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროსთან 

არსებული პროექტის 

განმახორციელებელი 

ჯგუფი 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf;jsessionid=EE45FF4B510A5297A7DFF6030A3BED25?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf;jsessionid=EE45FF4B510A5297A7DFF6030A3BED25?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85349/9789241548564_eng.pdf;jsessionid=EE45FF4B510A5297A7DFF6030A3BED25?sequence=1



