
 

 

 

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ 

ინფექციის (COVID-19) პრევენციასთან დაკავშირებული 

მოთხოვნების შესრულების  

კითხვარის სახელმძღვანელო 
 

(სახელმძღვანელო განკუთვნილია ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირებისათვის) 

 

 

 

 

 

 

კითხვარის ზოგადი აღწერა: კითხვარი შედგება რამოდენიმე ნაწილისაგან: ორგანიზაციის შესახებ 

ზოგადი მონაცემები, რომლის შევსებაც სავალდებულოა.  

სექცია I - მოთხოვნები დამსაქმებლებისათვის, რომელიც შედგება ქვესექციებისგან: ზოგადი ნაწილი, 

სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, მომსახურების სექტორი, დამამუშავებელი და წარმოების სექტორი და 

მიტანის მომსახურების საქმიანობები. პირველი ქვესექციის შევსება სავალდებულოა, ხოლო 

შემდგომი ქვესექციები უნდა შეივსოს ორგანიზაციის საქმიანობის მიხედვით.  

სექცია II –  მოთხოვნები დასაქმებულებისათვის. მისი შევსება სავალდებულოა მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც ორგანიზაცია ფაქტობრივად ახორციელებს საქმიანობას და სამუშაო ადგილზე 

შესაძლებელია დასაქმებულების გამოკითხვა.  

თითოეული კითხვას აქვს ორი პასუხი - კი/არა, ასევე თითოეული მოთხვის გასწვრივ შესაძლებელია 

კომენტარის გაკეთებაც.  

თითოეულ ქვესექციის ბოლოში არის სხვა გარემოებების ველი, სადაც ასევე შესაძლებელია 

ქვესექციასთან დაკავშირებული რაიმე კომენტარის გაკეთება. 
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დამსაქმებელმა სამუშაოს დაწყების წინ უნდა უზრუნველყოს ყველა დასაქმებულის ტემპერატურული 

კონტროლი ან გამოკითხვა ვირუსის სიმპტომებთან დაკავშირებით. 

გამოკითხვისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს ვირუსის ისეთ სიმპტომებზე, როგორიცაა სუნთქვის 

გაძნელება, ხველა, საერთო სისუსტე, ყნოსვისა და გემოვნების შეგრძნების დაკარგვა.  

ტემპერატურული კონტროლი გულისხმობს დასაქმებულების ტემპერატურის გაზომვას მზომი 

ხელსაწყოების გამოყენებით. მზომი ხელსაწყო შეიძლება იყოს როგორც დისტანციური, ასევე 

ჩვეულებრივი თერმომეტრი.  

შენიშვნა: ჩვეულებრივი თერმომეტრის ქონის შემთხვევაში აუცილებელია იგი ყველა დასაქმებულს 

ჰქონდეს ინდივიდუალური სახელის და გვარის მითითებით. 

ტემპერატურული სკრინინგის და ვირუსისათვის დამახასიათებელ სიმპტომატიკასთან დაკავშირებით 

გამოკითხვის შემდგომ აუცილებელია ხდებოდეს მონაცემების აღნიშვნა და ტემპერატურული სკრინინგის 

ჟურნალის წარმოება.  

ჟურნალი უნდა მოიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: 

 ორგანიზაციის დასახელება; 

 დასაქმებულის/მესამე პირის სახელი და გვარი; 

 გამოკითხვის თარიღი; 

 დაფიქსირებული ტემპერატურა/გამოკითხვის შედეგები; 

 ინფორმაცია კოვიდინფიცირებულთან კონტაქტის შესახებ (კი/არა) 

 გამოკითხულის ხელმოწერა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. კონტროლდება თუ არა დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა რესპირატორულ 

სინდრომებზე სამუშაოს დაწყების წინ? 

დამსაქმებელმა ზედამხედველს შემოწმებისას უნდა წარუდგინოს თერმოსკრინინგის ჟურნალი. იმ 

შემთხვევაში, თუკი შემოწმებისას ორგანიზაცია ფაქტობრივად არ მუშაობს და არ ყავს დასაქმებული,  

ზედამხედველს შეუძლია წარუდგინოს თერმოსკრინინგის ჟურნალის პროექტი/გეგმა როგორც 

ამობეჭდილი, ასევე ელექტრონული ფორმით. ელექტრონული ფორმით არსებული თერმოსკრინინგის 

ჟურნალი დამსაქმებელმა ზედამხედველს უნდა მიაწოდოს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 
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დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო სივრცეში განათავსოს განცხადებები COVID-19-ის შესახებ. 

აუცილებელია განცხადებები განთავსდეს თვალსაჩინო ადგილზე, როგორიცაა შენობის, ან ოთახის 

შესასვლელები, დასაქმებულთა კონცენტრაციის ადგილები და ა.შ.  

ასევე გააკრას მაფრთხილებელი და მიმათითებელი ნიშნები ისეთ ადგილებში, სადაც მაღალია ვირუსის 

გავრცელების რისკი (მაგ: ონკანთან - დაიბანეთ ხელები)  

განცხადება უნდა მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას: 

 ზოგად ვირუსის შესახებ;  

 მისი გავრცელების და დაინფიცირების გზების შესახებ; 

 ვირუსისათვის დამახასიათებელ სიმპტომების შესახებ; 

 რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფების შესახებ; 

 ვირუსისაგან თავის დაცვის გზების შესახებ. 

 

3. ის თანამშრომლები. რომელთაც შეუძლიათ სამუშაოს შესრულება დისტანციურად 

სარგებლობენ თუ არა ამგვარი მეთოდის გამოყენებით? 

 

სამუშაო ადგილზე დამსაქმებელმა უნდა შეაფასოს თითოეული დასაქმებულის სამუშაოს პოზიცია და 

სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით უპირატესობა უნდა მიანიჭოს მუშაობის დისტანციური 

მეთოდის გამოყენებას, თუ კი დასაქმებულის სამუშაო სპეციფიკა ამის საშუალებას იძლევა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. არის თუ არა სამუშაო სივრცეში განთავსებული განცხადებები COVID-19-ის შესახებ? 

ორგანიზაციის შემოწმებისას ზედამხედველის მიერ მოთხოვნილ უნდა იქნეს ინფორმაცია იმის 

შესახებ, იყენებს თუ არა დასაქმებული დისტანციურად მუშაობის მეთოდს და ასევე მოთხოვნილ უნდა 

იქნეს დისტანციურად დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია. 
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4. უზრუნველყოფთ თუ არა დასაქმებულთა ტრანსპორტირებას? 

 

საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პირობებში დამსაქმებელი ვალდებულია  აკონტროლებდეს 

დასაქმებულთა ტრანსპორტირების საკითხებს. ამ მიმართულებით დამსაქმებელმა უნდა გადადგას 

შემდეგი ნაბიჯები: 

1) ავტოსატრანსპორტო საშუალებით (M1, M2, M3 კატეგორია)1 უნდა უზრუნველყოს ის 

დასაქმებულები, რომლებიც ცხოვრობენ სამუშაო ადგილიდან მოშორებით, ჩვეულებრივ რეჟიმში 

გადაადგილდებოდნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. დამსაქმებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი 

დასაქმებულების გადაადგილების ყოველდღიური აღრიცხვა. 

2) ის დასაქმებულები, რომლებიც გადაადგილდებიან საკუთარი ავტომობილებით, დამსაქმებელმა 

უნდა მოახდინოს მათი აღრიცხვა სახელის, გვარის და ავტომობილის ნომრის/სერიის მითითებით. 

3) ის დასაქმებულები, რომლებიც ცხოვრობენ სამუშაო ადგილთან ახლოს და გადაადგილდებიან 

ფეხით, დამსაქმებელმა უნდა მოახდინოს მათი აღრიცხვა და მოაწერინოს ხელი აღნიშნულ ჟურნალში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. აღრიცხავთ თუ არა ყოველ ჯერზე ერთ ჯგუფად გადაყვანილ მგზავრებს მათი პირადი 

მონაცემებისა და თარიღის მიხედვით? 

 

დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულთა ტრანსპორტირების დროს აწარმოოს შესაბამისი ჟურნალი, 

რომელიც უნდა მოიცავდეს: 

 ორგანიზაციის დასახელებას; 

 ერთ ჯგუფად გადაადგილებული მგზავრების სახელს და გვარს; 

 მგზავრობის თარიღს; 

 გადაადგილების მარშრუტს; 

 მგზავრობის დაწყების და დასრულების დროს. 

                                                           
1 M1 - არაუმეტეს 8 ადგილისა; 

  M2 - 8 ადგილზე მეტი 5 ტონამდე; 

  M3 - 8 ადგილზე მეტი 5 ტონაზე მეტი; 

დასაქმებულების ავტომობილებით გადაადგილების შემოწმების დროს ზედამხედველის მიერ 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს განსაზღვრულ ავტომობილებში პერიოდულად ერთი და იგივე 

ხალხის გადაადგილების მიღწევის შესაძლებლობაზე, ვინაიდან მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი 

სხვადასხვა ადამიანების ავტომობილებში კონტაქტი, რადგან ვირუსის დადასტურების შემთხვევაში 

შესაბამისი სამსახურების მიერ გაადვილდეს კონტაქტების მოძიება.   

მნიშვნელოვანია, რომ ფეხით გადაადგილებული დასაქმებულების განსაზღვრისას მხედველობაში 

იქნეს მიღებული სამუშაო ადგილსა და საცხოვრებელ ადგილს შორის არსებული გონივრული 

დისტანცია. 
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6.  სამუშაო ადგილზე არის თუ არა განათავსებული დეზობარიერები შესაბამისი 

სავალდებულო ნიშნის მითითებით? 

 

 

დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო ადგილზე, კერძოდ ადმინისტრაციული შენობის შესასვლელში, 

მოსასვენებელ ოთახში, სასადილო ოთახის შესასვლელებში განათავსოს დეზობარიერები და გააკეთოს 

შესაბამისი წერილობით აღნიშვნა. დეზობარიერად ითვლება წყალგაუმტარი მატერიის მქონე საშუალება, 

(რეზინის, ღრუბლის, ან მეტალის ჩარჩოს მქონე დეზობარიერი) რომელსაც შეუძლია სინესტის 

ხანგრძლივი დროის მანძილზე შენარჩუნება. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ პერიოდულად ხდებოდეს 

დეზობარიერის შესაბამისი სადეზინფექციო ხსნარით დასველება, რომ იგი სამუშაო ადგილზე 

დასაქმებულთა გადაადგილების დროს ინარჩუნებდეს მუდმივ სინესტეს, რათა მაქსიმალურად 

შემცირდეს სამუშაო ადგილებზე ინფექციის ფეხით შეტანი ალბათობა. 

 

 

7. არის თუ არა სამუშაო ადგილები უზრუნველყოფილი ხელის დაბანის შესაძლებლობით, 

შესაბამისი საპნითა და სხვა ჰიგიენური საშუალებებით? 

 

 

დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო ადგილი უზრუნველყოს ხელის ჰიგიენური საშუალებებით, 

კერძოდ, შესაბამისი თხევადი საპნით, ჩვეულებრივი საპნითა და სხვა ჰიგიენური საშუალებებით, ხოლო 

მათი არქონის შემთხვევაში სამუშაო ადგილზე უნდა ქონდეს 70% ალკოჰოლის შემცველი ხელის 

გამწმენდი სადეზინფექციო ხსნარი. დამსაქმებელმა ხელის დაბანის საშუალებები და ხელის გამწმენდი 

ხსნარი უნდა განათავსოს თვალსაჩინოდ, ასევე აუცილებლია იყოს გამოკრული  ასეთი საშუალებების 

სწორად მოხმარების ინსტრუქცია. 

 

ხელის დაბანის შესაძლებლობის არქონის შემთხვევაში, აუცილებელია სამუშაო ადგილებზე ჰქონდეთ 

70% ალკოჰოლის შემცველი ხელის გამწმენდი ხსნარი, რომელსაც უნდა გააჩნდეს აღნიშნულის 

დამადასტურებელი ეტიკეტი.  
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8. უტარდებათ თუ არა ტრენინგები თანამშრომლებს ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებისა (იდს-ების) და ჰიგიენური საშუალებების სწორად გამოყენებასა და 

შემდგომში მის შენახვა/მოცილებაზე? 

 

დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო ადგილზე განახორციელოს ინსტრუქტაჟი  COVID-19-ის შესახებ. 

ინსტრუქტაჟი უნდა ჩაუტარდეს: 

 ყველა არსებულ თანამშრომელს ორგანიზაციის საქმიანობის დაწყების წინ; 

 ყველა ახალ თანამშრომელს; 

 ყველა იმ დასაქმებულს განმეორებით, რომელიც არ იცავს სამუშაო ადგილზე COVID-19-ის 

პრევენციის მიზნით დადგენილ წესებს. 

დამსაქმებელმა ინსტრუქტაჟები ასევე უნდა ატაროს პერიოდულად გონივრული რაოდენობით. 

ინსტრუქტაჟები უნდა მოიცავდეს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: 

1) ზოგადი ინფორმაცია ვირისუს, მისი გავრცელების და დაინფიცირების გზების შესახებ; 

2) სამუშაო ადგილზე იდს-ების, მათი გამოყენების, მნიშვნელობის და გამოყენებული იდს-ების 

განთავსების/მოცილების შესახებ; 

3) სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოდ მუშაობის პროცედურების და ვირუსისაგან თავის დაცვის გზების 

შესახებ; 

4) სამუშაო ადგილზე საგანგებო სიტუაციაში მოქმედების, მათ შორის დასაქმებულის მიერ მის, ან 

სხვა თანამშრომლისათვის ვირიუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომების დაფიქისირების შემთხვევაში 

მოქმედების შესახებ; 

აუცილებელია, რომ დამსაქმებელმა ყოველი ასეთი ინსტრუქტაჟი დააოქმოს და აწარმოოს 

ინსტრუქტაჟების ჟურნალი, რომელიც უნდა მოიცავდეს: 

 ორგანიზაციის დასახელებას; 

 ინსტრუქტაჟის ჩატარების ადგილს და დროს; 

 ინფორმაციას ჩატარებული ინსტრუქტაჟის შესახებ; 

 დასაქმებულთა სახელს, გვარს და ხელმოწერას; 

 ინსტრუქტორის სახელს, გვარს და ხელმოწერას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დამსაქმებელს ინსტრუქტაჟების ჟურნალთან ერთად სამუშაო ადგილზე უნდა წარმოადგინოს 

ინსტრუქტაჟების თემატიკა, რათა საჭიროების შემთხვევაში  მოხდეს ჩატარებული ინსტრუქტაჟების 

შინაარსობრივი შემოწმება. ელექტრონული ფორმით არსებული ინსტრუქტაჟების თემატიკა 

დამსაქმებელმა ზედამხედველს უნდა გადაუგზავნოს. 

დამსაქმებელმა ზედამხედველს შემოწმებისას უნდა წარუდგინოს ინსტრუქტაჟების ჟურნალი. იმ 

შემთხვევაში, თუკი შემოწმებისას ორგანიზაცია ფაქტობრივად არ მუშაობს და არ ყავს დასაქმებული,  

ზედამხედველს შეუძლია წარუდგინოს ინსტრუქტაჟების ჟურნალის პროექტი/გეგმა როგორც 

ამობეჭდილი, ასევე ელექტრონული ფორმით. ელექტრონული ფორმით არსებული ჟურნალი 

დამსაქმებელმა ზედამხედველს უნდა გადაუგზავნოს. 
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9. დასაქმებულები სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე არიან თუ არა აღჭურვილი 

აუცილებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ხორციელდება თუ არა 

კონტროლი მათ გამოყენებაზე? 

 

დამსაქმებელი ვალდებულია ყველა დასაქმებული სამუშაო ადგილზე უზრუნველყოს აუცილებელი 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით: სამედიცინო ნიღბებით, ხელთათმანებით.  დამსაქმებელმა 

ასევე უნდა უზრუნველყოს ამგვარი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებაზე კონტროლი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ხდება თუ არა დახურული სივრცეების/სათავსების ბუნებრივი ვენტილაცია? 

 

დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესის დაწყების წინ, შესვენებისას, სანიტარული შესვენების 

დროს დღის განმავლობაში გონივრული პერიოდულობით მოახდინოს დახურული სივრცეების 

ბუნებრივი ვენტილაცია. 

 

 

 

 

 

 

 

11. იყენებთ თუ არა სანიტარულ შესვენებებს? 

 

დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო ადგილზე დღეში გონივრული პერიოდულობით მოაწყოს 

სანიტარული შესვენებები, მოახდინოს დასაქმებულთა სამუშაო ადგილების და სამუშაო სივრცეების 

დასუფთავება.  

 

შემოწმების ზედამხედველი განხორციელებისას ახორციელებს დახურული სივრცეების 

დათვალიერებას და იმის გარკვევას, აქვს თუ არა დახურულ სივრცეებს ბუნებრივი ვენტილაციის 

შესაძლებლობა. ასევე აქვს თუ არა ინფორმაცია დამსაქმებელს სივრცეების ბუნებრივი ვენტილაციის, 

მისი პერიოდულობის და მნიშვნელობის შესახებ. აღნიშნული პროცესი შეფასებითია და ამ 

შემთხვევაში კომპანიის მიერ წარმოდგენილი დოლუმენტი, სანიტარული შესვენების და დახურული  

სივრცეების ბუნებრივი ვენტილაცის შესახებ  

შემოწმებისას დამსაქმებელმა ზედამხედველს უნდა წარუდგინოს იდს-ების შესაბამისი რაოდენობა და 

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მათი გონივრული რაოდენობით ფლობა დასაქმებულთა 

რიცხოვნობის გათვალისწინებით; მინიმუმ 7 დღის მარაგით 
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დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო ადგილზე, კერძოდ შენობის, ოთახების შესასვლელებში, 

დასაქმებულთა კონცენტრაციის ადგილებში გონივრული რაოდენობით განათავსოს გამოყენებული 

ჰიგიენური ნარჩენების განთავსებისათვის საჭირო დახურული კონტეინერი შესაბამისი წერილობითი 

აღნიშვნებით. აუცილებელია რომ კონტეინერში მოთავსებული იყოს ცელოფნის/ნეილონის პარკი, 

დასაქმებულის მხრიდან  შემხებლობის შემცირების მიზნით. 

12. არის თუ არა ობექტზე განთავსებული დახურული კონტეინერები  გამოყენებული 

ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული ჰიგიენური ნარჩენებისათვის და 

ხორციელდება თუ არა მისი დროული გატანა? 


