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1. ტერმინები და განსაზღვრებები
ამ გაიდლაინის
მნიშვნელობა:

მიზნებისათვის,

ქვემოთმოყვანილ

ტერმინებს

აქვს

შემდეგი

საბავშვო ბაღი ანუ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული იურიდიული პირი, რომელიც
უზრუნველყოფს ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების მომსახურებას ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განხორციელებას;
დაწესებულება შეიძლება იყოს კერძო ან საჯარო. საჯაროა დაწესებულება, რომელიც
დაფუძნებულია და იმართება მუნიციპალიტეტის ან მის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის მიერ (საქართველოს კანონი „ადრეული და
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“).
აღმზრდელ-პედაგოგი – დაწესებულების თანამშრომელი, რომელიც ხელმძღვანელობს და
ახორციელებს საგანმანათლებლო პროცესს ადრეული და სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან.
განათლება - ინდივიდისთვის უნარების, ცოდნისა და ღირებულებების განვითარების
ხელშეწყობა და სწავლება მისი მთლიანობითი განვითარების მიზნით.
კურიკულუმი - ყველა დაგეგმილი ან დაუგეგმავი გამოცდილება, საქმიანობა, რუტინა,
მოვლენა და ყველა ტიპის ურთიერთობა, რომელიც ხორციელდება ბავშვის განვითარებისა
და სწავლებისთვის განკუთვნილ გარემოში [ადაპტირებულია Te Whariki]. (AGDE/EWRCAG,
2009).
საკონსულტაციო საბჭო - კანონით გათვალისწინებული საბჭო, რომელიც არსებობს საჯარო
დაწესებულებაში მისი ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის. საბჭო, რომლის წევრები არიან
როგორც მშობლები, ისე აღმზრდელ-პედაგოგები, განიხილავს და რეკომენდაციებს იძლევა
საჯარო დაწესებულებაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით.
საქმიანობა - ინდივიდის ან ჯგუფის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი პროცესი.
ადრეული და სკოლამდელი განათლების პროგრამის ფარგლებში, საქმიანობა შეიძლება იყოს
წამოწყებული ბავშვის მიერ, უფროსის მიერ ან განპირობებული რუტინით. რუტინული
საქმიანობა ყოველდღიურად მეორდება და მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო პროცესის
წარმატებულად განხორციელებისთვის: ჯგუფში მიღება, კვება, დასვენება, ჩაცმა, ხელის
დაბანა და სხვ. ბავშვის ჰოლისტური და მრავალმხრივი განვითარების ხელშესაწყობად
აუცილებელია მრავალფეროვანი გამოცდილება, რომელიც უზრუნველყოფილია სხვადასხვა
ტიპის საქმიანობებით: დრამატული, წესებიანი, შემოქმედებითი, კვლევითი თამაშები და
სხვ.
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2. საბავშვო ბაღის შენობის გარე პერიმეტრისა და
ტერიტორიის მოწყობა სანიტარიულ-ჰიგიენური
ნორმების გათვალისწინებით
 საბავშვო ბაღის ტერიტორიის დაცვა მომიჯნავე ობიექტების ზეგავლენისაგან;
 შენობის გარე პერიმეტრის მოწყობა;
 საბავშვო ბაღის ტერიტორიის გამწვანება;
 მისასვლელი ბილიკები და მოედნები;
 საბავშვო ბაღის ეზოს ინფრასტრუქტურის სხვა ძირითადი კომპონენტები;
 საბავშვო ბაღის ეზოს დასუფთავების წესები;
 საბავშვო ბაღის ეზოს დაცვა

საბავშვო ბაღის ტერიტორიის უსაფრთხოებასა და კომფორტულობას განაპირობებს არა
მარტო მისი კეთილმოწყობა და კარგი მოვლა-პატრონობა, არამედ მომიჯნავე ტერიტორიების,
შენობა-ნაგებობებისა, თუ ობიექტების ზეგავლენის დონე, მათი ფუნქციური დატვირთვიდან
გამომდინარე.
საბავშვო ბაღის შენობა განთავსებულ უნდა იქნას მაქსიმალურად კარგი ინსოლაციის მქონე
გარემოში, რაც ძალზე გაძნელდება მჭიდრო და მაღალსართულიანი დასახლების პირობებში.
ის, თუ რა მნიშვნელობა ენიჭება კარგ ინსოლაციას, ქვემოთ იქნება განხილული.
საბავშვო ბაღის ტერიტორია დაცული უნდა იყოს ჯანმრთელობისათვის საშიში გაფრქვევის
წყაროების (მაგ.: ნაგავსაყრელი), მაღალი ინტენსივობის საავტომობილო მაგისტრალის,
აეროპორტის, რკინიგზის, სხვა ხმაურიანი, აგერთვე ინდუსტრიული ზონების, მაღალი ძაბვის
ელექტროგადამცემი ხაზების მავნე ზემოქმედებისაგან. საბავშვო ბაღის ტერიტორიის დაცვა
სხვადასხვა ხერხებითაა შესაძლებელი (მაღალეფექტური ფილტრების გამოყენება შესაბამისი
საწარმოებისათვის, ეკრანირება, გამწვანება, მიწისქვეშა თუ მიწისზედა გადასასვლელების
მოწყობა და ა.შ.), თუმცა ყველაზე ეფექტური, უსაფრთხო და მარტივი, მაინც მავნე
ზეგავლენის წყაროებიდან საკმარისი დაშორებაა.
საბავშვო ბაღის ტერიტორია არ უნდა იყოს დიდად ქანობიანი რელიეფის, უმჯობესია
ჰქონდეს სწორკუთხოვანი ფორმა და მოსახერხებელი მისასვლელები, რათა მაქსიმალურად
ეფექტიანად გამოიყენებოდეს მთელი ფართობი.
უსაფრთხოების

უზრუნველყოფის

მიზნით,

საბავშვო

ბაღის

ტერიტორიის

მთავარი

შესასვლელი სასურველია მოშორებული იყოს მაღალი ინტენსივობის სატრანსპორტო
მაგისტრალიდან, ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა მოშორება შეუძლებელია, საბავშვო ბაღის

5

წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა საბავშვო ბაღში
მთავარი შესასვლელი სტრანსპორტო გზიდან უნდა გაიმიჯნოს ხელოვნური ბარიერების
(მაგ.: კუნძულის) ან სხვა გამომყოფი საშუალების გამოყენებით.
საბავშვო ბაღის ტერიტორიისათვის ყველაზე სასურველია მეზობლად საზოგადოებრივი
პარკის ან სიმწვანით მდიდარი სხვა ტერიტორიის, ასევე საზოგადოებრივი ავტოსადგომის
არსებობა. ვინაიდან, პირველი გამწვანების წილის შემცირების შესაძლებლობას იძლევა,
ხოლო მეორე – პარკირების ადგილის გამოყოფის საჭიროებას აგვაცილებს. ზოგადად,
რეკომენდებულია გამწვანებას ეჭიროს საბავშვო ბაღის ნაკვეთის ფართობის არანაკლებ 4050%, ხოლო პარკირებისათვის 5% მაინც არის საჭირო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საბავშვო
ბაღის ტერიტორიის გამწვანებისათვის დაუშვებეულია იმგვარი მცენარეების გამოყენება,
რომელთაც აქვთ ეკლები ან შხამიანი ნაყოფი. საბავშვო ბაღის ეზოს გამწვანება არა მარტო
ლანდშაფტური დიზაინის ელემენტს წარმოადგენს, არამედ სწორი დაგეგმარების
შემთხვევაში ხარჯების დაზოგვის საშუალებასაც იძლევა. ასე მაგალითად, მწვანე ნარგავები
საბავშვო ბაღის შენობის პერიმეტრის გასწვრივ ენერგიის დაზოგვის საშუალებაა, რადგან
შემოდგომით, ფოთოლცვენის შედეგად საბავშვო ბაღის ფანჯრებში მზის სხივების ჭარბად
შეღწევას განაპირობებს, ხოლო გაზაფხულზე ხეებისა და ბუჩქების გაფოთვლის შემდგომ
საუკეთესო საჩრდილობელია. მარადმწვანე ხეებისგან შექმნილი ეკრანი კარგად დაიცავს
საბავშვო ბაღის შენობას ზამთრის ქარებში სითბოს დამატებითი დანაკარგებისაგან.
ამერიკელი ექსპერტების გათვლებით, მართებული გამწვანება ხელს უწყობს საბავშვო ბაღის
შენობის გაგრილება-გათბობის ხარჯების 10-20%-ით შემცირებას.
საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული უნდა იყოს შემოსვლის შესაძლებლობა
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სახანძრო, სამაშველო მანქანებისათვის, ავტობუსისთვის,
საბავშვო ბაღის ბუფეტის ან სამზარეულოს მომარაგებისათვის და ა.შ.
საბავშვო ბაღის შიდა ეზო იმგვარად უნდა დაპროექტდეს, რომ პერიმეტრზე განთავსებულმა
შენობებმა ხელი არ შეუშალოს მზის სხივის შეღწევას ეზოში.
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საბავშვო ბაღის გარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა დანიშნულების ზონის (სათამაშო,
სპორტული, სამეურნეო, სარეკრიაციო1 და ა.შ.) და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
დაგეგმვისას, საჭიროა გათვალისწინებული იქნეს, როგორც მათი კავშირი ძირითად
შენობასთან, ასევე ურთიერთზეგავლენა (მანძილი, ხმაური, მიკროკლიმატი, უსაფრთხოება
და ა.შ.)
სათამაშო-სპორტული ზონა,
შენობიდან

(15-20მ

უზრუნველყოფს

რეკომენდებულია

მანძილით)

ხმაურის

და

დაშორებული

მდებარეობდეს

შემცირებას

და

მწვანე

ოპტიმალური

იყოს

საბავშვო

ნარგავებს

ბაღის

მიღმა,

მიკროკლიმატის

რაც

შექმნას.

სპორტული მოედნის საფარის ტიპის (მყარი, ბალახის, ხელოვნური მ. შ. კაუჩუკის)
შერჩევისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს მისი შემდგომი მოვლის მოხერხებულობა და
სიმარტივე, ხოლო უმთავრესად, ტრავმატიზმის თავიდან აცილება
სხვადასხვა

ხასიათის

დაზიანების

გამო

(აყრილი

საფარი,

თხრილები, გუბეები და ა.შ.).
სარეკრიაციო ზონის კარგი გამწვანება და დაშორება სათამაშო და
სპორტული ზონიდან ხელს უწყობს კომფორტული პირობების
შექმნას დასვენებისათვის. ამასთან, უმჯობესია საბავშვო ბაღის
სათამაშო და დასასვენებელი მოედანი შენობის შესასვლელებთან
ახლოს განლაგდეს, რათა მაქსიმალურად იქნეს გამოყენებული
შესვენებების დროს ყველა საფეხურის ბავშვთათვის.
საბავშვო

ბაღის

ნაკვეთი

შეიძლება

გაფართოვდეს

სათბურების,

ორანჟერიების,

მცირეგაბარიტიანი სამეურნეო ტექნიკისა და ინვენტარის შესანახი სათავსის ხარჯზე.
სამეურნეო ზონა, სადაც სხვადასხვა სამეურნეო სათავსი (სასადილოს, ბუფეტის და სხვ.
საწყობები,

ნარჩენების

დასაწყობების

ადგილი,

საქვაბე

და

წყალსადაწნეო

ავზი,

ცენტრალური წყალმომარაგებისა და გათბობის უქონლობის შემთხვევაში და სხვ.) ან მათი
მისადგომია, საბავშვო ბაღის მთავარი შესასვლელიდან მაქსიმალური
დაშორებით უნდა იქნეს განთავსებული და რეკომენდებულია,
გააჩნდეს დამოუკიდებელი შესასვლელი. ასე, მაგალითად, ნაგვის
კონტეინერები სპეციალურ ბეტონის მოედანზე უნდა დაიდგას,
სასადილოს ფანჯრებიდან და შესასვლელიდან (ბუფეტის) არანაკლებ
25 მ-ის მოშორებით, რათა კონტეინერების გატანისა და მოედნის
დასუფთავების სამუშაოები ხელს არ უშლიდეს საგანმანათლებლო
პროცესებს.

1

სარეკრიაციო -დასვენებისათვის/შესვენებისათვის, სწავლა-აღზრდისა და შრომის შედეგად
დაკარგული ძალის აღდგენისათვის განკუთვნილი.
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საბავშვო ბაღის შენობის გარშემო არსებული და ეზოში სამოძრაო ბილიკები, სამეურნეო
შენობებთან და სხვადასხვა მოედნებთან, ასევე ეზოში განთავსებულ ტუალეტამდე (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში) მისასვლელი გზები უნდა დაიფაროს ასფალტით, ბეტონით ან სხვა
მყარი საფარით (მაგალითად, ღრავით). ბილიკების საფარის ტიპი განაპირობებს, თუ
რამდენად

იქნება

დაბინძურებისაგან
ტალახი

და

დაცული

(ფეხით

მტვერი)

შეტანილი

შენობის

შიდა

ზედაპირები (იატაკი, კიბეები).
საღამოს

საათებში

უზრუნველყოფისა
თავიდან

მეთვალყურეობის
და

აცილების

ტრავმატიზმის
მიზნით

მთავარი
შესასვლელი
ინტენსიური
მოძრაობის
განათებული
სისტემის

უნდა

იქნეს

მეშვეობით

გარე

ეზოს

და
სხვა
ბილიკები

განათების

(განათების

ნორმა

არანაკლებ 10 ლუქსი).
საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს
საკმარისი რაოდენობით ურნები, რათა ბავშვებს
(და არა მარტო მათ) ჰქონდეთ საშუალება
ნარჩენები ურნაში ჩაყარონ და არ დაანაგვიანონ
ეზო.
ურნებს შორის მანძილის ზომა განისაზღვრება ტერიტორიის
გამოყენების ინტენსივობით, მაგრამ არაუმეტეს 40მ-ის დაშორებით.
საბავშვო
ბაღის
ეზოს
სისუფთავე
მნიშვნელოვანწილად
განაპირობებს დასუფთავების სამუშაოთა ინტენსივობას საბავშვო
ბაღის შენობის შიგნით. ამიტომ, საბავშვო ბაღის ტერიტორია
ყოველდღიურად უნდა დასუფთავდეს, ხოლო ნაგავი მოგროვდეს და
ჩაიყაროს

ეზოში

არსებულ

თავსახურიან

ნაგავშემკრებ

კონტეინერებში.
საბავშვო
ბაღებისათვის
რეკომენდებულია,
ტალახისაგან ფეხსაცმლის გასაწმენდი მოწყობილობის (საფხეკი,
ცხაური და სხვა) დადგმა მთავარი შესასვლელის წინ, რაც შეამცირებს საბავშვო ბაღის შიგნით
იატაკის დაბინძურებას.
კონტეინერების დაცლა მათი 3/4-ით გავსებისთანავე უნდა ხდებოდეს, რათა არ გადაივსოს.
გარდა ამისა, ნაგვის ლპობისა და ხრწნის თავიდან ასაცილებლად, უმჯობესია
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ყოველდღიურად ხდებოდეს კონტეინრების გატანა საბავშვო ბაღის ტერიტორიიდან,
განსაკუთრებით წლის თბილ პერიოდში. თვეში ორჯერ კონტეინერები უნდა გაირეცხოს და
ჩაუტარდეს დეზინფექცია (10%-იანი ქლორიანი კირის ხსნარით 60წთ-ის განმავლობაში, ან
სხვა

ნებისმიერი

შესაბამისი

დეზინფექტანტით).

საბავშვო

ბაღის

ადმინისტრაციის

ორგანიზებით, სპეციალიზებული სამსახურის მეშვეობით უნდა ჩატარდეს ნარჩენების
კონტეინერების განთავსების ადგილის, ასევე საწყობებისა და სარდაფების პერიოდული
დამუშავება მწერებისა და მღრღნელების გამრავლების საწინააღმდეგო საშუალებებით
(დეზინსექცია, დერატიზაცია), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
შემოდგომით,

ფოთოლცვენისას,

დროულად

უნდა მოგროვდეს ფოთლები და ჩაიყაროს
კონტეინერში, ან გატანილ იქნეს სპეციალურად
ამისათვის

გამოყოფილ

კომპოსტირების

ადგილზე.

ნაკვეთსა

ან

დაუშვებელია

ფოთლების დაწვა ღია ცის ქვეშ, რადგან წვისას
გამოიყოფა

ჯანმრთელობისათვის

საშიში,

მომწამლავი აირები!!!
საბავშვო ბაღის ეზო უნდა შემოიღობოს, რათა
დაცული იქნეს გარეშე პირების უნებართვო
შეღწევისაგან,
ასევე
სასურველია,
ადმინისტრაციული სათავსების ფანჯრებიდან
ადვილად შეიძლებოდეს თვალყურის მიდევნება
ეზოს მთელ პერიმეტრზე. შემოღობვა, ასევე მნიშვნელოვანია ცხოველების შეღწევისა და მათი
ექსკრემენტებით ეზოს დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად.

3. საბავშვო ბაღის შენობის შიდა პერიმეტრისა და
ტერიტორიის მოწყობა
 საბავშვო ბაღის შენობის შიდა გეგმარების ჰიგიენური პრინციპები
 ფართობისა და ორიენტაციის სანიტარიული მნიშვნელობა სხვადასხვა სათავსისათვის
 ზედაპირების მოპირკეთებისა და სათავსის დანიშნულების კორელაცია
 მცენარეები საბავშვო ბაღის შენობაში
საბავშვო ბაღის შენობა სასურველია დაპროექტდეს, როგორც ერთიანი არქიტექტურული
ორგანიზმი, რათა ყველა ბავშვს მიეცეს
საბავშვო
ბაღის
ცხოვრებაში
სრულად
ინტეგრირების

საშუალება,

მათთვის
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განკუთვნილი ყველა ზონისა და სათავსის თანაბრად ათვისების მეშვეობით.
აღნიშნული სულაც არ გამორიცხავს საბავშვო ბაღის პროექტირებას ერთმანეთთან
გადასასვლელებით დაკავშირებული ცალკეული ბლოკების სახით.
საბავშვო ბაღის შენობის შიგნით სასწავლო-სააღმზრდელო სათავსების განაწილებისას,
გათვალისწინებული უნდა იყოს ბავშვთა ასაკი და ფართობის ფუნქციური დანიშნულება.
უმცროსი ასაკის ჯგუფები უმჯობესია პირველ
სართულზე

განთავსდეს,

ხოლო

ზოგადად,

საბავშვო ბაღის სართულიანობა, სასურველია,
ორს არ აღემატებოდეს. ამგვარი დაგეგმარება
მარტივი

და

მოსახერხებელია

ბავშვთა

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და საბავშვო
ბაღის
ჯგუფის
შენობის

მოვლა-პატრონობის

თვალსაზრისით.

ძირითადი ოთახების განთავსება
სარდაფსა და ნახევრადსარდაფში

დაუშვებელია, მიკროკლიმატისა და ბუნებრივი განათების სათანადო პარამეტრების
უზრუნველყოფის დაბალი შესაძლებლობის გამო.
საბავშვო ბაღის შენობაში მოსახერხებელი
უნდა

იყოს

გადაადგილება

შესაძლებლობის
შემთხვევაში

მქონე

ძირითადი

შეზღუდული

პირთათვის.
აქცენტები

ამ

უნდა

გაკეთდეს კორიდორების, კიბის უჯრედებისა
და

საპირფარეშოების

სათანადო

პარამეტრებით დაგეგმარებაზე, „შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირებისათვის
სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და
გეგმარებითი
რეგლამენტის

ელემენტების
დამტკიცების

ტექნიკური
თაობაზე“

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის N41 დადგენილების შესაბამისად.
რეკომენდებულია საბავშვო ბაღის ვესტიბიულში მოეწყოს საერთო საგარდერობო, სადაც
დატოვებენ ბავშვები ზედა ტანსაცმელს და არ შეიტანენ ჯგუფურ ოთახებში. იდეალურ
შემთხვევაში,

თითოეულ

ბავშვს

უნდა

გააჩნდეს საკუთარი კარადა პირადი
ნივთების შესანახად, რომელიც შესაბამისი
სიგანისა და ფართობის მქონე დერეფანში
შეიძლება განლაგდეს მიჯრით.
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საბავშვო ბაღის შენობის წყობა სათანადო პირობებს უნდა უქმნიდეს ბავშვებს თამაშის გზით
სწავლისა და დასვენებისათვის. ამიტომ, ჯგუფური ოთახები უნდა ემიჯნებოდეს და
დაშორებული იყოს იმ სათავსებისაგან, რომლებიც ხმაურის და სუნის წყაროს წარმოადგენს
(სპორტული დარბაზები, სამეურნეო სათავსები, კვების ბლოკი და სხვა).
როგორც ქალაქის, ისე სოფლის ბაღებში, ბაგისა და ბაგა-ბაღის ბავშვთა აქტივობები ცალკე
ბლოკში უნდა მიმდინარეობდეს, თითოეული ჯგუფისათვის გამოყოფილ ცალკე ოთახში.
ბაგისა და ბაგა-ბაღისათვის განკუთვნილი ფართების ცალკე მინაშენში განთავსებისას, ეს
უკანასკნელი უნდა უერთდებოდეს საბავშვო ბაღის შენობას გადასასვლელებით. ჯგუფური
ოთახის

საერთო

ფართობი

უნდა

შეადგენდეს

არანაკლებ

2.5-5მ2-ს

1

ბავშვზე

გადაანგარიშებით.
სასწავლო-სააღმზრდელო
სათავსებს რეკომენდებულია
ჰქონდეთ შემდეგი
მახასიათებლები:
•

ოთახი

უნდა

იყოს

ტრანსფორმირებადი
განსხვავებული
შესასრულებლად,
ინვენტარის

ფუნქციების
ავეჯისა

და

მარტივად

გადაადგილებით;
• სასურველია, რომ ჯგუფური
ოთახების უმრავლესობას ჰქონდეს
პირდაპირი კავშირი გარე სივრცესთან, რომელიც განკუთვნილი იქნება სასწავლოსააღმზრდელო თუ შემოქმედებითი საქმიანობისათვის;
• ჯგუფური ოთახები უნდა იყოს მჭიდრო კავშირში რეკრეაციულ ზონებთან, რათა
მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი სხვა რაიმე მიზნით დერეფნების გამოყენების შესაძლებლობა;
• ყველა ჯგუფურ ოთახს უნდა ჰქონდეს ბუნებრივი განათებისა და განიავების საშუალება.
ჯგუფურ ოთახებსა და დერეფნებში იატაკი უნდა იყოს გლუვი და უსაფრთხო. იგი
დაფარული უნდა იყოს მოცურებისაგან დამცავი მასალით, რომელიც ტენმედეგია და
მოსახერხებელი დასუფთავებისათვის. იატაკებზე არ უნდა იყოს ფეხის წამოსაკრავი არც
ერთი ელემენტი.
უმნიშვნელოვანესია,

გადაადგილების

უსაფრთხოება

კიბეებსა და პანდუსებზე. ამიტომ, პრიალა მასალისაგან
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დამზადებულ საფეხურებს, მოცურებისაგან დამცავი სარტყელები უნდა ჰქონდეს, ხოლო
კიდეები გლუვი.
საბავშვო ბაღის შენობის მოსაპირკეთებლად, აკრძალულია მავნე ქიმიური ნივთიერებებით
ჰაერის დამაბინძურებელი სამშენებლო მასალების (მაგ.: ასბესტი) გამოყენება.
ოთახის ყვავილები სიმყუდროვეს ქმნიან
საბავშვო ბაღის შენობაში და ესთეტიკურ
სიამოვნებას

გვანიჭებენ.

თუმცა,

ისინი

ფანჯრის ღიობიანი კედლის მოპირდაპირე
კედელსა და იატაკზე უნდა განვათავსოთ,
რათა არ დაფარონ შემომავალი სინათლე.
განათებულობის
ამცირებს

დონეს

მნიშვნელოვნად

ოთახის

ყვავილების

(განსაკუთრებით მაღალი ზომის) განთავსება
ფანჯრის რაფებზე. ფანჯრის რაფის სიმაღლე საშუალებას უნდა აძლევდეს ბავშვს
გადაიტანოს მზერა სივრცეში და ამით დაასვენოს მხედველობის ორგანო. ამიტომ,
რეკომენდებულია ფანჯრის რაფა იატაკიდან არაუმეტეს 60-70სმ-ით იყოს დაშორებული,
ხოლო მასზე არ იყოს განლაგებული სხვადასხვა საგნები, მათ შორის ყვავილები. იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ ყვავილები ფანჯრის ღიობის მხოლოდ 20%-ს ფარავს, ეს იძლევა
სინათლის 15-23%-იან დანაკარგს.
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შენობა უნდა უზრუნველყოფდეს
ბავშვების მაქსიმალურ უსაფრთხოებას, რაც დამოკიდებულია:
ა) შენობის ინტერიერის მოსაპირკეთებელი მასალების ხარისხზე;
ბ) შენობის იატაკების ხარისხზე;
გ) მოწყობილობების და ავეჯის ხარისხზე;
დ) კარებების და ფანჯრების ხარისხზე;
ე) სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის ფუნქციონირებაზე;
ე) საევაკუაციო გასასვლელების სწორად დაგეგმარებაზე.
ბავშვთა თავშეყრის ადგილებში, კედლებს 2 მეტრის სიმაღლემდე არ უნდა ჰქონდეს ბასრი
კიდეები, წვეტიანი გამოშვერილი ნაწილები და არანაირი ისეთი ელემენტი, რომელიც
შეიძლება

წარმოადგენდეს

საფრთხეს

მასთან

დაჯახების

შემთხვევაში.

სახიფათო

ელემენტებად შეიძლება ჩაითვალოს შემდეგი:
• კარების ამორტიზატორები და ფიქსატორები, რომლებიც კედლიდან 15 სმ-ზე მეტითაა
გამოშვერილი;
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• თვალით შეუმჩნეველი ან არათვალსაჩინო გადაბმის ელემენტები იატაკზე;
• საფეხურები და სხვა.
იმ

ადგილებში,

სადაც

შესაძლებელია

ბავშვის

გადმოხტომა

ან
50

გადმოვარდნა

სმ

და

მეტი სიმაღლიდან, იატაკის
შესაბამისი

ზედაპირი

მეტრის

2

სიგანეზე

მთლიანად
უნდა

თავისუფალი
იყოს

საგნებისაგან.

სხვა

ხოლო, თუ

ამგვარი
გადმოსახტომის
სიმაღლე 1 მეტრს შეადგენს,
შესაბამისი

2

მეტრიანი

სიგანის ზონა რბილი საფარით უნდა დაიფაროს (მაგ. ბალახის საფარით, ქვიშით,
დაცემისაგან დამცავი ხელოვნური ზედაპირით და სხვა.)
საბავშვო

ბაღის

შენობის

ითვალისწინებდეს

არქიტექტურულ-გეგმარებითი

კომფორტულ

და

გადაწყვეტა,

ხელმისაწვდომ

გარემოს

ასევე

უნდა

შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთათვის.

4. საბავშვო ბაღის სათავსების ჰიგიენა
 ჯგუფური ოთახი
 სპორტული დარბაზი
 ადმინისტრაციული ზონის სათავსები
 აუზი
 საშხაპე და ტუალეტი
 საბავშვო ბაღის დერეფანი
საბავშვო ბაღში საგანმანათლებლო
პროცესისათვის განკუთვნილი სათავსები
განსხავებული შეიძლება იყოს თავისი დანიშნულების მიხედვით. ამასთან, მნიშვნელოვანია
ჯგუფებში

ბავშვების

რაოდენობა

და

მათი

თანაფარდობა

აღმზრდელ-პედაგოგების

რაოდენობასთან.
სათავსი

ფართობი (არანაკლებ)
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საერთო

გასახდელი

(ასეთის

არსებობის შემთხვევაში)

18მ2;

მცირე

კომპლექტაციის

გასახდელის

ფართობის

ჯგუფებისათვის

შემცირება

1

დასაშვებია

ბავშვზე

1მ2

გადაანგარიშებით, მაგრამ არანაკლებ 6მ2-ისა.
10-14მ2

ჯგუფური ოთახის მისაღები ზონა
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
ჯგუფური ოთახის თამაშების ზონა

2-2.5მ2 1 ბავშვზე გადაანგარიშებით.

ჯგუფური

1.8-2.0მ2 ერთ ბავშვზე გადაანგარიშებით.

ოთახის

საძინებელი

ზონა
ჯგუფური ოთახის ტუალეტი

12-16მ2

სამედიცინო ბლოკი

სამედიცინო კაბინეტი 12მ2
სანიტარიული

კვანძი

მომზადების არე - 6მ
ადმინისტრაციული და სამეურნეო

და

სადეზინფექციო

ხსნარების

2

ფართობი (მ2) ბავშვებისა და ჯგუფების რაოდენობის მიხედვით

დანიშნულების სათავსები
80-მდე

(1-

150-მდე (5-6)

240-მდე (7-12)

350-მდე (13-18)

4)
დირექტორის კაბინეტი

10

10

10

10

აღმზრდელ-პედაგოგთა ოთახი

12

12

12

12

საწყობი/სუფთა

4

5

8

12

თეთრეულის/საბავშვო ეტლების
ტუალეტი პერსონალისათვის

3

3

6

6

სამრეცხაო

14

14

16

18

(ასეთის

არსებობის

შემთხვევაში)

აღმზრდელებისა და ბავშვების რეკომენდებული თანაფარდობა ჯგუფის ზომის მიხედვით
ჯგუფები ბავშვების რაოდენობის მიხედვით და
მათში აღმზრდელი/ბავშვის თანაფარდობა
ბავშვების

6

8

10

12

1:3

1:4

1:5

1:4

1:4

1:5

1:6

1:5

1:6

14

16

18

20

22

24

1:8

1:9

1:10

1:11

1:12

4 წლის

1:8

1:9

1:10

1:11

1:12

5 წლის

1:8

1:9

1:10

1:11

1:12

ასაკი
12-24 თვე
24-30 თვე
30-36 თვე
3 წლის

1:7
1:7
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ჯგუფური ოთახის საერთო ფართობი უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 2.5-5მ2-ს 1 ბავშვზე
გადაანგარიშებით და მიზანშეწონილია, შედგებოდეს შემდეგი ზონებისაგან: მისაღები ან/და
გასახდელი, თამაშების ზონა, საძინებელი ზონა, ტუალეტი ხელსაბანით და სასადილო ზონა.
ამავდროულად, შესაძლებელია ჯგუფური ოთახის დაგეგმვა სხვა კონფიგურაციის
მიხედვით, მაგალითად, ერთი სასადილო ან სანიტარიული კვანძი რამდენიმე ჯგუფური
ოთახისათვის და ა.შ.
სასურველია, რომ ბავშვების მაგიდები და სკამები დაცილებული იყოს ღიობებიდან და
ტიხრებიდან უსაფრთხო მანძილზე. მანძილი მაგიდიდან შემინულ ღიობამდე უნდა იყოს
არანაკლები ღიობის სიმაღლის ნახევრისა, მიწისძვრისა და ტექტონიკური ზემოქმედების
შედეგად მიღებული სხეულის შესაძლო დაზიანების პრევენციის მიზნით.
მაგიდები და სკამები სხვადასხვა კონფიგურაციით შეიძლება განვალაგოთ ჯგუფურ ოთახში,
თუმცა უზრუნველყოფილი უნდა
განათებულობა მთელ ოთახში.

იყოს

ოპტიმალური

სმენადობა,

ხილვადობა

და

ჯგუფური ოთახის ჭერის სიმაღლე რეკომენდებულია 3მ-ს შეადგენდეს, რაც ბუნებრივი
ვენტილაციისა და ჰაერცვლის ოპტიმალურ რეჟიმს უზრუნველყოფს. თუმცა, ჭერის
მინიმალური სიმაღლე შეიძლება შემცირებული იქნეს 2.8მ-მდე საბავშვო ბაღებისთვის,
რომლებიც ზღვის დონიდან 1000მ-ის ზემოთ მდებარეობს და სადაც კლიმატური პირობები
საკმაოდ მკაცრია. ჯგუფური ოთახების ფართობები ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში
განისაზღვრება

დაწესებულების

რაოდენობისა

და

ტიპის,

ბავშვების

ასაკის,

რაოდენობის,

ჯგუფების

სხვა

თავისებურებების
გათვალისწინებით.
საბავშვო

ბაღის

სპორტული

დარბაზის ტიპი და რაოდენობა
უნდა

შეესაბამებოდეს
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დაწესებულების ტიპს და ტევადობას. საბავშვო ბაღის სპორტულ დარბაზს რეკომენდებულია
დაეთმოს სპეციალური ფართობი შენობის პირველ სართულზე. დარბაზის ზომები უნდა
შეესაბამებოდეს ბავშვების რაოდენობას და ფიზიკური აღზრდის პროგრამას, აგრეთვე
შესაძლებელი უნდა იყოს სპორტული შეჯიბრებებისა და

საბავშვო ბაღის მიერ

ორგანიზებული სხვა ღონისძიებების ჩატარებაც.


საბავშვო ბაღის სპორტული დარბაზი უნდა აღიჭურვოს მარტივი ტიპის სპორტული
ინვენტარით: ასაცოცებელი თოკები, შვედური კედელი და ა.შ.



დარბაზი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ბუნებრივი განათებითა და ვენტილაციით,
ხოლო ფანჯრის ღიობები - მსხვრევისაგან დამცავი კონსტრუქციით.

საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციისათვის განკუთვნილი სათავსების (დირექტორის კაბინეტი,
ბუღალტერია, კანცელარია, არქივი, შეხვედრების ოთახი და ა.შ.) განლაგება სასურველია
იმგვარად, რომ უზრუნველყოფდეს პასიური მეთვალყურეობის შესაძლებლობას საბავშვო
ბაღის მთავარ შესავლელზე, საგარდერობოზე, ბავშვების თავშეყრის ადგილებზე, კიბის
უჯრედზე, საბავშვო ბაღის ეზოზე და ა.შ.
რეკომენდებულია, თითოეულ ჯგუფური ოთახს გააჩნდეს მისაღები, რომელიც აღიჭურვება
სექციური კარადებით ბავშვების ქურთუკებისა და ფეხსაცმლის, აგრეთვე სხვა პირადი
ნივთების
აღნიშნული

განსათავსებლად.
სექციური

კარადები

უნდა დაპროექტდეს იმგვარად, რომ
ბავშვებს აქვე შეეძლოთ ჩამოჯდომა
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის გამოსაცვლელად.
საბავშვო

ბაღის

ყველა

სართულზე

უნდა

არსებობდეს

ტუალეტები

ბიჭებისა

და

გოგონებისათვის, რომელსაც უნდა ჰქონდეს კარებიანი კაბინები (უმჯობესია ჩამკეტის
გარეშე). სან-კვაძი უნდა მოეწყოს შემდეგი განგარიშებით: 10-12 ბავშვზე 1 უნიტაზი და 1
ნიჟარა; სან-კვანძის ფართობი გამოითვლება 1 ბავშვზე 0,15მ2 გადაანგარიშებით. ტუალეტის
კარი კაბინის შიგნით უნდა იღებოდეს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ბავშვების
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დაზიანება. ადმინისტრაციისა და ბავშვებისათვის უნდა არსებობდეს ცალკე სან-კვანძი. სანკვანძებს უნდა ჰქონდეს ბუნებრივი განათება და ვენტილაცია.
საშხაპეები უნდა მოეწყოს სპორტული დარბაზის სან-კვანძის ბლოკში. საშხაპეებს უნდა
ჰქონდეს გასახდელები, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს ინდივიდუალური კარადები
ბავშვებისათვის.

ბიჭებისა და გოგონების ტუალეტს შეიძლება ჰქონდეს საერთო ხელსაბანი არე. ტუალეტების
კარგი დიზაინი და სისუფთავე, დადებითი ქცევის ჩამოყალიბების წახალისებას იწვევს
ბავშვებში და ამცირებს ვანდალიზმს.
საბავშვო ბაღში ერთი ტუალეტი მაინც უნდა იქნეს
მოწყობილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ბავშვებისათვის,

რომლებიც

გადაადგილდებიან.

ამ

ტიპის

ეტლით
ტუალეტის

გეგმარებითი სქემა მოცემულია ნახაზზე.

მიზანშეწონილია,

ტუალეტის

ბლოკი

განთავსდეს

ადმინისტრაციული

სათავსების

სიახლოვეს, რაც პასიური ზედამხედველობის განხორციელების საშუალებას იძლევა მთელი
დღის განმავლობაში.
სოფლად, იმ ტერიტორიებზე სადაც არ არის წყალ-საკანალიზაციო გაყვანილობა, ეზოს
ტუალეტები ჰიგიენური მოთხოვნების შესაბამისად უნდა მოეწყოს. კერძოდ, ეზოს ტუალეტი
საბავშვო ბაღის შენობიდან, სათამაშო და დასასვენებული მოედნიდან დაშორებული უნდა
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იყოს არანაკლებ 20 და არაუმეტეს 100 მეტრით. ხოლო, ტუალეტის დაშორება ჭებისა და
წყალმომარაგების წყაროების კაპტაჟებიდან უნდა შეადგენდეს 50მ-ს.
ეზოს ტუალეტის კონსტრუქცია სხვადასხვა ტიპის შეიძლება იყოს, თუმცა აუცილებელია
გააჩნდეს:


საასენიზაციო ორმო წყალგაუმტარი ფსკერით, კედლებით და სახურავით;



მწერების შეღწევის საწინააღმდეგო ბადით აღჭურვილი სავენტილაციო მილი;



ბუნებრივი და ხელოვნური განათება;



ხელსაბანი;



ტუალეტთან მისასვლელი მოკირწყლული ბილიკი.

საბავშვო ბაღის დერეფნები და კიბეები ასრულებენ ყველა ტიპის ფართის დამაკავშირებელ
ფუნქციას, თუმცა ეს კავშირები არ უნდა იყოს მექანიკური. სასურველია, ჯგუფური ოთახები
არ იყოს განლაგებული ერთი გრძივი დერეფნის გასწვრივ და არ ხდებოდეს დერეფნების
გამოყენება თავშეყრის ადგილად თავისუფალ დროს. ჯგუფური ოთახები შეიძლება
დაჯგუფდეს სპეციფიკის მიხედვით, ხოლო ყოველ ასეთ ჯგუფს ჰქონდეს თავისი
რეკრეაციული ზონა.

Eეზო/რეკრიაციული
ზონა

Eეზო

Eეზო

შეხვედრების
ოთახი
საძინებელი
გასახდელი

დირექტორი

ჯგუფის ოთახი

ჯგუფის ოთახი

მისაღები

მისაღები

საბავშვო
ეტლების
შესანახი

საერთო
ტუალეტი

ჯგუფის ოთახი

სამზარეულო

ჯგუფის ოთახი

მისაღები

მისაღები

სამრეცხაო

საწყობი

სამნეო

ტექ. სამსახური

საბავშვო ბაღის შენობას თავისი ზომებიდან გამომდინარე უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ერთი
ჩვეულებრივი და ერთი საევაკუაციო კიბე, მიდგმული შენობის გარედან. ყოველი კიბე
(საევაკუაციო კიბის გარდა) არ უნდა ემსახურებოდეს 250 ბავშვზე მეტს პირველი სართულის
ზემოთ. საბავშვო ბაღის შენობებში დაუშვებელია ხვეული კიბეების განთავსება, რადგან
დამატებით რისკებს ქმნის ტრავმატიზმის თვალსაზრისით;

18

წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა საბავშვო ბაღში


კიბის სიგანე უნდა განისაზღვროს 0,5სმ ყოველ ბავშვზე, რომელიც სარგებლობს ამ კიბით.
თუმცა არ უნდა იყოს 1.2მ – ზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს 2მ-ს;



საფეხურების სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 16სმ-ს, ხოლო სიღრმე 30სმ-ს;



კიბეებს ორივე მხრიდან უნდა მიჰყვებოდეს უწყვეტი მოაჯირი. იმ შემთხვევაში როცა
კიბის სიგანე აღემატება 5 მ-ს, საჭიროა კიბის შუაში დამატებითი მოაჯირის დამონტაჟება;



მოაჯირები უნდა იყოს დაპროექტებული იმგვარად რომ შეუძლებელი იყოს მათი
გამოყენება ჩამოსაჯდომად, ჩამოსაცურებლად, ასაძრომად და ნივთების დასაწყობად.
დაუშვებელია, ამ მიზნით მოაჯირებზე წვეტიანი ელემენტების დამონტაჟება.



დერეფნებში, იატაკის დონის მცირე სხვაობა უნდა რეგულირდებოდეს პანდუსით და არა
საფეხურით;



დერეფნების სიგანე არ უნდა იყოს 1.8მ-ზე ნაკლები, ხოლო იმ შემთხვევაში როცა
დერეფნებში განთავსებულია ბავშვების კარადები, დერეფნის სიგანე არ უნდა იყოს 2.5მზე ნაკლები;



საბავშვო ბაღის დერეფნებში და ეზოებში უნდა იყოს განთავსებული სასმელი წყლის
წერტილები;



რეკრეაციული ზონების ფართები უნდა გაითვალოს 0.75მ2 თითოეულ ბავშვზე.

საბავშვო ბაღის გეგმარებითი გადაწყვეტა და გამოყენებული მოსაპირკეთებელი მასალები,
ხელს უნდა უწყობდეს ხმაურის შემცირებას და შენარჩუნებას დადგენილი ნორმების
ფარგლებში. ხმაურის დონე, საბავშვო ბაღში, შემდეგ პარამეტრებს უნდა აკმაყოფილებდეს:
ა) სათამაშო მოედანი შენობის გარეთ
მაქსიმალურად დასაშვები ხმაური: 60 (დბA)
ბ) საბავშვო ბაღი ძილისა და დასვენების ზონებით
მაქსიმალურად დასაშვები ხმაური: 50 (დბA)
საბავშვო ბაღის მოწყობისას, გათვალისწინებული უნდა იქნეს სხვადასხვა კონსტრუქციული
ტექნოლოგიები ხმაურის კონტროლისათვის:


აკუსტიკური მასალის გამოყენება ჭერისათვის



კორპი, ლინოლეუმი, ან ხალიჩა (როგორც მთლიანი ზედაპირის დასაფარად, ასევე
ფრაგმენტულად) შესაბამის ზონებში გამოყენებისათვის;



ხალიჩა

შეიძლება

ეფექტური

იყოს

გამოყენებისათვის,

ისეთი

ხმაურიანი

ადგილებისათვის როგორიცაა კორიდორი, ვიწრო კონფიგურაციის გამო;


ხმაურმშთანთქავი მოპირკეთება კედლისათვის, შეიძლება იქნეს გამოყენებული
შესაბამის ზონებში
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ინტერიერის დიზაინის ელემენტებად, უნდა განიხილებოდეს ხმაურმშთანთქავი
მასალებისაგან დამზადებული ტიხრების, ბანერების, ქსოვილის გამოყენება.

საშიში ქიმიური ნივთიერებები, რომელთა შემცველი საღებავები და სხვა მასალები არ არის
ნებადართული საბავშვო ბაღში გამოყენებისათვის
1,1,1-ტრიქლორეთანი (1,1,1-



trichloroethane)


აკროლინი (Acrolein)



სტიბიუმი (Antimony)



ბუთილ ბენზილ ფტალატი (Butyl



ტოლუოლი (მეთილ
ბენზოლი)/Toluene (methyl benzene

benzyl phthalate)
დი(2-ეთილჰექსილ)ფტალატი (Di (2-



ethylhexyl) phthalate)
დიეთილ ფტალატი (Diethyl


phthalate)


ეთილ ბენზოლი (Ethyl benzene)



ექვსვალენტიანი ქრომი (Hexavalent
chromium)



ვერცხლისწყალი (Mercury)



მეთილ იზობუთილ კეტონი (Methyl
isobutyl ketone)



ნაფტალინი (Napthalene)



ვინილის ქლორიდი (Vinyl chloride)
1,2-დიქლორბენზოლი (1,2-



dichlorobenzene)


აკრილონიტრილი (Acrylonitrile)



ბენზოლი (Benzene)



ტყვია (Pb)



კადმიუმი (Cadmium)
დი-n-ბუთილ ფტალატი (Di-n-butyl


phthalate)

დიმეთილ ფტალატი (Dimethyl


phthalate)


ფორმალდეჰიდი (Formaldehyde)



იზოფორონი (Isophorone)



მეთილ ეთილ კეტონი (Methyl ethyl
ketone)
მეთილენის ქლორიდი (Methylene


chloride)
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5. საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების სანიტარიული
პრინციპები
 სასმელი წყლის ხარისხის ჰიგიენური პარამეტრები
 წყლის უვნებლობის კონტროლი;
 წყლის ავზების მოვლის წესი;
 სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ბავშვებისათვის;
 წყლის საყოფაცხოვრებო დანიშნულება საბავშვო ბაღში, გამოყენებული წყლის რესურსების
დიფერენცირების შესაძლებლობანი.
ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის სასმელი წყლის პრობლემას განსაკუთრებული
მნიშვნელობა

ენიჭება.

საქართველოში

ამ

პრობლემის

სიმწვავე

განპირობებულია

წყალმომარაგების წყაროების სანიტარიული მდგომარეობის სხვადასხვაობით რეგიონების
მიხედვით

და

წყალმომზადების

სისტემებში

წყლის

გაწმენდის

და

გაუვნებლების

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სიძნელეებით.

უხარისხო სასმელი წყლის გამოყენებასთან დაკავშირებული დაავადებები

დამაბინძურებლები
ბაქტერიები და ვირუსები

დაავადებები
ნაწლავთა მწვავე ინფექციები, ვირუსული ინფექციები,
ვირუსული ჰეპატიტები, ამებიაზი, ტულარემია, მუცლის
ტიფი და ა.შ.

ქლორორგანული

მწვავე და ქრონიკული მოწამვლები

ნახშირწყალბადები
ქლორიდები და
სულფატები
აზოტისა და

კუჭ-ნაწლავისა და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები
ქრონიკული ნეფრიტები და ჰეპატიტები, ორსულთა

ქლორშემცველი შენაერთები ტოქსიკოზები, განვითარების თანდაყოლილი ანომალიები
ნიტრიტები
ბორი, ბრომი
კადმიუმი

სისხლწარმომქმნელი პროცესის დათრგუნვა
საჭმლის მომნელებელი ორგანოების დავადებები ბავშვებში
თირკმლის დაავადებები, იტაი-იტაი, ქსოვილების
დაზიანებები

დარიშხანი

სისხლის მიმოქცევის სისტემის პათოლოგიები,

წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა საბავშვო ბაღში
კანცეროგენული დაავადებების რისკის ზრდა
სპილენძი

ღვიძლისა და თირკმლის დაავადებები

ციანიდები

ნერვული სისტემის დაავადებები, თიროიდული
პათოლოგიები

ტყვია

ფიზიკური და მენტალური განვითარების შეფერხება
ბავშვებში, თირკმლის დაავადებები, ჰიპერტონია

სასმელად უვარგისი წყლის მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკები შეიძლება იყოს
მოკლევადიანი,

საშუალო

დაკავშირებულია

და

გრძელვადიანი.

მიკროორგანიზმებით

გრძელვადიანი

დაბინძურებული

წყლის

მიკრობული

რისკი

რეგულარულ

და

ხანგრძლივ მოხმარებასთან, ხოლო ეპიდემიური რისკი კი - ძალზე ვირულენტური
მიკროორგანიზმებით დაბინძურებული წყლის მოხმარებასთან.
საბავშვო

ბაღში

სასმელად

გამოყენებული

წყალი

უნდა

იყოს

უსაფრთხო

ჯანმრთელობისათვის და მისი ხარისხი შეესაბამებოდეს “სასმელი წყლის ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N58
დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.
სასმელი წყლის უვნებლობის პარამეტრებისა და ხარისხის კანონმდებლობით დადგენილ
მოთხოვნებთან

შესაბამისობის

კონტროლი

და

სასმელი

წყლის

გარე,

შერჩევითი

ლაბორატორიული კონტროლის განხორციელება საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს კომპეტენციაა.
წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემის არარსებობის, ან წყლის შეფერხებებით
მოწოდების შემთხვევაში, საბავშვო ბაღს აუცილებლად უნდა გააჩნდეს წყლის რეზერვუარი
(ავზი). წყლის რეზერვუარი საკმარისი მოცულობის, თავდახურულ ავზს უნდა
წარმოადგენდეს, რომელიც პერიოდულად გაიწმინდება და ჩაუტარდება დეზინფექცია
(დეზინფექციის ჩატარების შემდგომ ავზს აუცილებლად უნდა გამოევლოს სუფთა წყალი).
ამიტომ რეკომენდებულია წყლის არანაკლებ ორი ავზის ფლობა. წყლის რეზერვუარების
დამუშავების

პერიოდულობის

კონტროლის

მიზნით,

აუცილებელია

ჩატარებული

სამუშაოების
სათანადო აღრიცხვა შესაბამის ჟურნალში. წყლის ავზების დამუშავება
ყოველთვიურად უნდა ჩატარდეს, ხოლო სასმელი წყლის რეზერვუარში წყლის ცვლა ყოველ
48

საათში

უნდა

ხდებოდეს.

წყლის

რეზერვუარის

დეზინფექციის

ჩასატარებლად

გამოყენებული უნდა იქნეს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს მიერ რეგისტრირებული ნებისმიერი შესაბამისი სადეზინფექციო საშუალება.
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წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა საბავშვო ბაღში
წყალს

საციცხლო

მნიშვნელობა

ენიჭება

ადამიანის

ჯანმრთელობისა

და

კეთილდღეობისათვის. ადამიანის ორგანიზმი დაახლოებით 60%-ით წლისგან შედგება.
რადგან, ორგანიზმი მუდმივად კარგავს წყალს სუნქვით, შარდვით და ოფლის გამოყოფით,
აუცილებელია დანაკარგის შევსება სითხის მიღებით. ორგანიზმის მიერ წყლის 1-2%-იანი
დანაკარგის შემთხვევაშიც კი ვითარდება ე.წ. დეჰიდრატაცია (გაუწყლოება). ამიტომ,
საკმარისი რაოდენობით წყლის მიღება დღის განმავლობაში
დეჰიდრატაციის ადრეული
ნიშნებია:



იცავს ჯანმრთელობას;



ხელს უწყობს კარგი გუნება-განწყობის შექმნას;



ამაღლებს სიცოცხლისუნარიანობას;



ახდენს
შარდის
ბუშტსა
და
ნაწლავებთან
დაკავშირებული პრობლემების თავიდან აცილებას.

აღმზრდელ-პედაგოგისათვის

საკმაოდ

ძნელია

სუსტი

დეჰიდრატაციის ნიშნები ამოცნობა. მითუმეტეს, რომ
ძილიანობა,
გაღიზიანებადობა
და
კონცენტრაციის
დარღვევა

შეიძლება

აბსოლუტურად

განიხილებოდეს,

ნორმალური

მოვლენა

როგორც
სასწავლო-



წყურვილი;



მძიმე სუნთქვა;



თავის ტკივილი;



მშრალი ხველა;



მუცლის ტკივილი;



გაღიზიანებადობა;



ძილიანობა და
დაღლილობა;



კონცენტრაციის
დასუსტება;



სპორტული აქტივობის
შემცირება.

სააღმზრდელო დღის ბოლოსათვის. მაგრამ აღმზრდელპედაგოგს

უნდა

ახსოვდეს,

რომ

ეს

ნიშნები

ასევე

დეჰიდრატაციის მაჩვენებელია. თუ ბავშვი არ ღებულობს
საკმარისი რაოდენობით წყალს, ეს იწვევს დეჰიდრატაციას.

თვით მსუბუქი დეჰიდრატაცია ძლიერ ზეგავლენას ახდენს ჯანმრთელობასა და გუნებაგანწყობაზე,

რაც

თავის

მხრივ

უარყოფითად

მოქმედებს

ბავშვის

ფსიქო-ემოციურ

მდგომარეობაზე.
სასმელი წყალი, განსხვავებით უალკოჰოლო სასმელებისაგან, ახდენს კარიესისა და
სიმსუქნის პრევენციას. განსაკუთრებით არასასურველია გაზიანი და კოფეინის შემცველი
სასმელები, რაც შარდის გაძლიერებულ გამოყოფას განაპირობებს და რომელთა გამოყენება
საბავშვო ბაღში არ უნდა იქნეს ხელშეწყობილი.
ბავშვები გაცილებით დიდი რაოდენობით სასმელ
წყალს საჭიროებენ, ვიდრე მოზრდილები. გარდა
ამისა, ბავშვები უფრო ხშირადაც სვამენ წყალს,
ვიდრე მოზრდილები.
საშუალო დღიური მოთხოვნა სასმელ წყალზე
ბავშვებში შეადგენს 1.5 – 2 ლიტრს. ეს 6 – 8 ჭიქაა
დღეში (თუ ჭიქის ტევადობაა 250 მლ).

ბავშვისათვის საჭირო სასმელი წყლის
რაოდენობა დამოკიდებულია:








ასაკზე;
სქესზე;
სხეულის ზომაზე;
ამინდზე;
აქტიურობის დონეზე;
კვებით ჩვევებზე;
ტანსაცმელზე.
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წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა საბავშვო ბაღში
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში, 9 საათიანი დღის განმავლობაში
ბავშვმა უნდა დალიოს სასმელი წყლის დღიური მოთხოვნის თითქმის ნახევარი. თბილ
ამინდსა და მაღალი აქტივობის შემთხვევაში (მაგ.: სპორტული თამაშები) ეს რაოდენობა
კიდევ უფრო გაიზრდება. ბევრი ბავშვი, განსაკუთრებით მცირე ასაკისანი, ვერ აცნობიერებს
წყურვილს და საჭიროებს მითითებას წყლის დალევის აუცილებლობის თაობაზე. წყალი
წარმოადგენს ყველაზე აუცილებელ და ჯანმრთელ სურსათს ბავშვისათვის, რომელიც
საკმარისი რაოდენობით უნდა მიიღოს დღის მანძილზე. წყალი, ასევე საუკეთესო არჩევანია
საუზმის, სადილისა, თუ ვახშმის დროს მისაღებად ნაცვლად გაზიანი თუ უგაზო, შაქრის,
კოფეინის, საკვებდანამატების შემცველი, ჯანმრთელობისათვის უსარგებლო სასმელებისა.
ამასთან, ეს სასმელები შარდის გამოყოფის გაძლირებასაც იწვევს, რაც ორგანიზმიდან
სასარგებლო მიკროელემენტების გამორეცხვას უწყობს ხელს.
ბვშვები სხვადასხვა მიზეზის გამო შეიძლება არ სვამდნენ წყალს:
1. სამელი წყლის ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა:
 სასმელი წყლის წერტილი ხშირად ტუალეტთან ახლოს ან უშუალოდ ტუალეტშია
განთავსებული, რაც არაჰიგიენური და ესთეტიკურად მიუღებელია;


ტრადიციული სასმელი წყლის შადრევანი მოუხერხებელია საჭირო რაოდენობით
წყლის დასალევად;



სასმელი წყალი შეიძლება არასასიამოვნო კონდიციის იყოს (თბილი, უცხო სუნის,



ფერისა და გემოს მქონე);
არ იყოს საკმარისი რაოდენობით წყლის წერტილები;



შესვენებების დროს, წყლის დალევის შესაძლებლობა შეზღუდულია ბავშვთა
მოზღვავების გამო;

2. აღმზრდელები და მშობლები ხშირად არ არიან ინფორმირებული დეჰიდრატაციის
პოტენციური ზგავლენის შესახებ ბავშვის ჯანმრთელობასა და განწყობაზე.
3. ბავშვები შეიძლება ვერ აცნობიერებდნენ წყურვილს, თამაშით ან სხვა აქტივობით
გართულობის გამო.
4. ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და საკმარისი წყალი არ არის გათვალისწინებული საბავშვო
ბაღის ბიუჯეტით.
5. თანამედროვე და ჰიგიენურად გამართლებული წყლის წერტილები, მაგ.: წყლის
დისპენსერები (იდეალურ შემთხვევაში - ყველა ჯგუფურ
ოთახში) არ არის გათვალისწინებული ახალი საბავშვო
ბაღების დაგეგმვისას.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის შედეგად, ბავშვები სვამენ იმაზე
ბევრად ნაკლებ წყალს ვიდრე სჭირდება მათ ორგანიზმს,
ხოლო ზოგიერთი კი საერთოდ არ სვამს წყალს.
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წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა საბავშვო ბაღში
რა შეიძლება გაკეთდეს წყლის ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად?
თითოეულ ბავშვს უნდა მიეცეს საკუთარი, სუფთა და მარკირებული (სახელი, გვარი) წყლის
ბოთლის საბავშვო ბაღში ტარების უფლება (ან საბავშვო ბაღმა დაარიგოს იგი). დღის
განმავლობაში ბავშვს უნდა შეეძლოს ბოთლის შევსება ხარისხიანი სასმელი წყლით, იქნება
ეს ოკანიდან, ჭიდან, სასმელი წყლის ავზიდან თუ დისპენსერიდან.

6. საბავშვო ბაღის მიკროკლიმატის ოპტიმალური
პარამეტრები და უზრუნველყოფის ჰიგიენური
პრინციპები
 ტემპერატურა;
 ტენიანობა;
 ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე;
 ხამაური;
 ჰიგიენური მოთხოვნები გათბობისა და გაგრილების სისტემებისადმი.

გარემოსა და ადამიანის ორგანიზმს შორის ურთიერთდამოკიდებულება განპირობებულია
ქიმიური და ბიოლოგიური წარმოშობის ნივთიერებების, ასევე ენერგიის ურთიერთგაცვლის
პროცესის უწყვეტობით, რომელთა ხარისხი და რაოდენობა განსაზღვრავს, თუ რამდენად
უსაფრთხო და კეთილსასურველია ეს ზეგავლენა.
მოზარდი საბავშვო ბაღში ატარებს დღის მნიშვნელოვან ნაწილს, ამიტომ, საბავშვო ბაღის
სათავსების ჰიგიენასა და გარემოს პირობებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბავშვის ზრდაგანვითარებაში. საბავშვო ბაღის პერსონალის ამოცანაა, არა მარტო გაეცნოს ჰიგიენის
მოთხოვნებს, არამედ თავად უზრუნველყოს ოპტიმალური პირობების შექმნა ჯგუფური
ოთახის სათავსებში.
საბავშვო ბაღის პერსონალის განსაკუთრებული ყურადღებისა და ზრუნვის საგანი უნდა
იყოს ჯგუფური ოთახის განათებულობა, ჰაერის სისუფთავე და ტემპერატურული რეჟიმი,
რადგან სწორედ აღნიშნულ ფაქტორები ახდენს ყველაზე დიდ ზეგავლენას მოზარდის
ორგანიზმზე.
საბავშვო ბაღის გარემოს ჰიგიენა, ასევე განისაზღვრება არა მარტო მისი ქიმიური
შემადგენლობით, არამედ ფიზიკური მდგომარეობით: ტემპერატურით, ტენიანობით,
ატმოსფერული წნევით, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარით, ატმოსფეროს ელექტრული ველის
დაძაბულობით,

განათებულობით

და

ა.შ.

ადამიანის

ორგანიზმის

ნორმალური

ცხოველქმედებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს სხეულის ტემპერატურის მუდმივობას და

6

წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა საბავშვო ბაღში
გარემო ტემპერატურის კომფორტულობას, რაც ზეგავლენას ახდენს სითბოს წარმოქმნისა და
სითბოს გაცემის პროცესების თანაფარდობაზე.
საქართველოში ატმოსფეროს ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი წყაროა ტრანსპორტი.
ტრანსპორტის გამონაბოლქვი წარმოადგენს 200-მდე ნაერთის ნარევს, ის შეიცავს საწვავის
დაუწვავ და არასრულად დამწვარ კომპონენტებს. გამონაბოლქვის მეტად საშიში
შემადგენელი ნაწილია ტყვიის არაორგანული შენაერთები, რომლებიც წარმოიქმნება
ტეტრაეთილტყვიის (ანტიდეტონატორი) შემცველ საწვავზე მომუშავე დანადგარებში.
ამდენად მაღალი გამავლობის ავტომაგისტრალებიდან (სადაც აღნიშნული დაბინძურება
მაღალია) საბავშვო ბაღების ტერიტორიის სათანადო დაშორება ხელს შეუწობს ბავშვების
ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას ადრეულ და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების დაწესებულებაში.
მაღალი გამავლობის ავტომაგისტრალებიდან საბავშვო ბაღების დაშორება იმიტომაცაა
აუცილებელი, რომ მაქსიმალურად იქნეს შემცირებული ხმაური. ტრანსპორტით გამოწვეული
ქუჩის ხმაური არა მხოლოდ არღვევს ბავშვების სიმშვიდეს, არამედ მავნე გავლენას ახდენს
მათ ჯანმრთელობაზე. დღეისათვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებულია 11
მლნ მოზრდილი და 3 მლნ. ბავშვი, რომლებსაც ხმაურის მიზეზით გამოწვეული სმენის
დაქვეითება აღენიშნებოდათ. გარდა ამისა, ხმაურის მოქმედებით ვითარდება გადაღლა,
არტერიული წნევის მომატება, ტაქიკარდია ან ბრადიკარდია, ნივთიერებათა ცვლის
გაძლიერება, საჭმლის მომნელებელი ორგანოების ფუნქციის დარღვევა. ეს რეაქციები
ერთობლივად განიხილება, როგორც „დაცვითი“ რეაქციის ნიშანი, რომელიც ვლინდება
ვეგეტატიური ნერვული სისტემის მომატებული აგზნებადობით, შედეგად კი ხმაურიან
გარემოში შრომისუნარიანობა მკვეთრად კლებულობს.
თუმცა შესაძლებელია, როგორც ხმაურის, ისე ჰაერის დაბინძურების გარკვეულ დონემდე
შემცირება ჯგუფურ ოთახებში, სათანადო კონსტრუქციების ფანჯრებისა და ვენტილაციის
უზრუნველმყოფი დანადგარების გამოყენებით, მაგრამ საგანმანათლებლო პროცესი არ
შემოიფარგლება ბავშვების შენობაში გამოკეტვით. თანაც, ზემოაღნიშნული მიზეზების გამო,
სათანადო ინსოლაციისა და მზის სხივების მაქსიმალურად გამოყენების უზრუნველსაყოფად
დაუშვებელია მუდმივად ჩაკეტილ ფანჯრებიან სათავსებში ბავშვების ყოფნა.
მაღალი გამავლობის მაგისტრალებიდან ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების დაწესებულებების ტერიტორიის სათანადო (ამ შემთხვევაში მინიმუმ 100 მ-ით)
დაშორება

მინიმალური

მოთხოვნაა

ბავშვთა

ტრავმატიზმის

პროფილაქტიკისა

და

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის.
საბავშვო ბაღში ჰაერის ტემპერატურა (კლიმატური პირობების მიხედვით) უნდა შეადგენდეს:



ზამთარი - 210C; მინიმალური ფარდობითი ტენიანობა - 35%.
ზაფხული - 24-260C; მაქსიმალური ფარდობითი ტენიანობა - 50%.
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გარემოს მაღალი ტემპერატურა აძნელებს სითბოს გაცემას, რაც განაპირობებს სხეულის
ტემპერატურის

ზრდას.

ამასთან,

გახშირებულია

პულსი

და

სუნთქვა,

ვითარდება

დაღლილობა და ეცემა შრომისუნარიანობა. ასევე აძნელებს სითბოს გაცემას და აძლიერებს
ოფლის გამოყოფას, ხანგრძლივი დაყოვნება მაღალი ფარდობითი ტენიანობის პირობებში.
დაბალი

ტემპერატურისას

ადგილი

აქვს

დიდ

თბოდანაკარგებს,

რაც

ორგანიზმის

გადაცივების მიზეზი შეიძლება გახდეს. ჰაერის მაღალი ტენიანობისა და დაბალი
ტემპერატურის

პირობებში

მნიშვნელოვნად

იმატებს.

გაციებასთან
გარდა

ამისა,

დაკავშირებული
ორგანიზმის

დაავადებების

მიერ

სითბოს

რისკი
დაკარგვა

დამოკიდებულია ჰაერის მოძრაობის სიჩქარეზე და თავად სხეულის მოძრაობის სიჩქარეზე
(მაგ.: ველოსიპედით მოძრაობა, სირბილი და ა.შ.). ადამიანის ორგანიზმზე, ასევე მოქმედებს
ატმოსფეროს ელექტრული და მაგნიტური ველი. მაგალითად, ჰაერის უარყოფითი
ელექტრული ნაწილაკები პოზიტიურად მოქმედებს ორგანიზმზე (ხსნის დაღლილობას,
ამაღლებს შრომისუნარიანობას), ხოლო დადებითი იონების მოქმედება კი პირიქით,
თრგუნავს და აძნელებს სუნთქვას, იწვევს დაღლილობას და ა.შ. ჰაერის უარყოფითი იონები
უფრო მოძრავი და მსუბუქია, ხოლო დადებითი - ნაკლებ მოძრავი და მძიმე. სუფთა ჰაერში
უპირატესად მსუბუქი იონებია, ხოლო ჰაერის დაბინძურებასთან ერთად ისინი ერწყმის
მტვრის ნაწილკებსა და წყლის წვეთებს, რაც განაპირობებს მათ დამძიმებას. ამიტომ,
დაკეტილ სათასში ჰაერი თანდათანობით ხდება თბილი, დახუთული და ჰაერდახშული.
ორგანიზმის ცხოველქმედების შედეგად გარემოში გამოიყოფა სითბოს მნიშვნელოვანი
რაოდენობა. დაკვირვებებით დადგენილია, რომ ჯგუფურ ოთახში ტემპერეტურა 2,5 – 3,50 Cით იზრდება აქტივობების დასასრულისათვის, ხოლო არაკეთილსასურველ პირობებში
(ვენტილაციის არარსებობა) – 4-60 C-ით.

7. საბავშვო ბაღის სათავსების განათებულობის ნორმები
და მათი მნიშვნელობა ბუნებრივი განათება
 ბუნებრივი განათება
 ხელოვნური განათება
 შერეული განათება
 განათებულობის ნორმები ცალკეული სათავსებისათვის
საგანმანათლებლო პროცესი, როგორც წესი, დაკავშირებულია მხედველობის მნიშვნელოვან
დაძაბვასთან. საბავშვო ბაღის სათავსების განათებულობის ნორმალური ან მცირედ
მომატებული

დონე ხელს

უწყობს

ნერვული

სისტემის

დაძაბულობის

შემცირებას,

შრომისუნარიანობის და ბავშვების აქტიურობის შენარჩუნებას. საბავშვო ბაღის სათავსებს
უნდა გააჩნდეს ბუნებრივი განათება. ბუნებრივი განათების გარეშე შეიძლება დაპროექტდეს
საკუჭნაო, საშხაპე, ხელსაბანი ოთახი, სპორტდარბაზის ტუალეტი, პერსონალის ტუალეტი,
საწყობი, წიგნსაცავი, ბოილერი, წყალსაქაჩი, სავენტილაციო და ჰაერის კონდიცირების
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კამერები,

სხვადასხვა

საინჟინრო-ტექნოლოგიური

დანადგარების

მართვის

კვანძები,

სადეზინფექციო ხსნარების შესანახი სათავსი.
მზის სინათლე, კერძოდ კი ულტრაიისფერი სხივები, ხელს უწყობს მოზარდი ორგანიზმის
ნორმალურ ზრდა-განვითარებას, ამცირებს ინფექციური დაავადებების გავრცელების რისკს,
ვიტამინი D-ს გამომუშავებას ორგანიზმში.
საბავშვო ბაღის სათავსების არასაკმარისი განათებულობის პირობებში ბავშვები ძალზე
დაბლა ხრიან თავს სხვადასხვა სამაგიდო აქტივობის დროს (მაგ. ხატვა, აპლიკაციების
დამზადება და სხვა). აღნიშნული იწვევს სისხლის ჭარბი ნაკადის მოდინებას მხედველობის
ორგანოზე

და

წნევის

მატებას,

რაც

განაპირობებს

მისი

ფორმის

ცვლილებას

და

ახლომხედველობის განვითარებას. ყოველივე ზემოაღნიშნულის თავიდან ასაცილებლად
საჭიროა საბავშვო ბაღის სათავსების
კარგი

ბუნებრივი

განათებისა

და

ხელოვნური განათების დადგენილი
ნორმების დაცვა.
ბავშვისა და აღმზრდელ-პედაგოგის
სამუშაო

ადგილის

განათებულობის
დამოკიდებულია

ბუნებრივი
დონე
რამდენიმე

პარამეტრზე: საბავშვო ბაღის შენობის
განლაგება საბავშვო ბაღის ნაკვეთზე (შენობის ორიენტაცია), დაშორება მაღალი შენობებიდან,
ბუნებრივი განათებულობისა და სინათლის კოეფიციენტების დადგენილი მაჩვენებლების
დაცვა.
ბუნებრივი განათებულობის კოეფიციენტი - არის განათებულობის თანაფარდობა შენობის
შიგნით და გარეთ (ღია ცის ქვეშ) გამოხატული პროცენტებში (ლუქსებში). მოცემული
კოეფიციენტი მიიჩნევა ჯგუფური ოთახის ბუნებრივი განათებულობის მთავარ მაჩვენებლად
და იგი გაიზომება ლუქსმეტრის მეშვეობით.
სინათლის კოეფიციენტი - არის ოთახის იატაკისა და ფანჯრის ღიობის ფართობთა
თანაფარდობა. ჯგუფურ ოთახში ეს თანაფარდობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 1:4,
დერეფანსა და მუსიკალურ/სპორტულ დარბაზში შესაბამისად 1:5 და 1:6, დამხმარე
სათავსებში - 1:8.
ჯგუფური

ოთახის

ბუნებრივი

განათებულობის

დონე,

უპირველეს

ყოვლისა,

დამოკიდებულია ფანჯრის ღიობის ფორმასა და ზომაზე, სიმაღლეზე, ასევე შენობის
მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობაზე (მეზობლად არსებული შენობები, მწვანე ნარგავები).
რაც მეტია ფანჯრის ღიობის ზომა, მით მეტი სინათლის სხივი შეაღწევს ოთახში და მით მეტი
განათებულობის დონე მიიღწევა. დადგენილია, რომ ქალაქის საბავშვო ბაღებისათვის
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ფანჯრის ღიობის ფართობის თანაფარდობა იატაკის ფართობთან უნდა შეადგენდეს 1:4 ან 1:5.
ამ თანაფარდობას სინათლის კოეფიციენტი ეწოდება. სოფლებში, სადაც საბავშვო ბაღები
უმეტესად გაშლილ ადგილზე შენდება, სინათლის კოეფიციენტი შეიძლება შეადგენდეს 1:6.
ფანჯრის ღიობის ზედა კიდე, რაც შეიძლება ახლოს უნდა იყოს ჭერთან (20-30 სმ), ვინაიდან
ჯგუფური ოთახის სიღრმეში განთავსებული, ფანჯრიდან ყველაზე მეტად დაშორებული
მაგიდები და სკამები სწორედ ფანჯრის ამ ნაწილით ნათდება. ამიტომ, არ არის
მიზანშეწონილი, საბავშვო ბაღებისათვის მომრგვალებული ან წახნაგოვანი ზედა კიდის
ფორმის მქონე ფანჯრის გამოყენება, სინათლის ღიობის ზომის შემცირების გამო. ჯგუფური
ოთახის ბუნებრივი განათებულობის დონეს ასევე განაპირობებს კედლის ზომა ფანჯრის
ღიობებს შორის დაშორება, რაც უმჯობესია არ აჭარბებდეს 30-50 სმ-ს და საბავშვო ბაღის
მომიჯნავე შენობების ფასადის ფერი (უმჯობესია მათი შეღებვა თეთრად ან სხვა ღია
ტონალობაში).
ორმხრივი განათებისას შენობაში, რომლის სიღრმე არანაკლებ 6მ-ია, აუცილებელია მარჯვენა
განათების უზრუნველყოფა არანაკლებ 2,2 მ სიმაღლეზე (როცა კედლის სიმაღლე 3მ-ია).
ამასთან, დაუშვებელია, რომ სინათლის ძირითადი ნაკადი ბავშვს ზურგიდან ან წინიდან
სცემდეს.

საბავშვო

ბაღის

დარბაზებში

შეიძლება

არსებობდეს

ორმხრივი

(გვერდითი)

ან

კომბინირებული (ზედა და გვერდითი) ბუნებრივი განათება.
საბავშვო ბაღში დაცული უნდა იყოს ბუნებრივი განათებულობის კოეფიციენტი (ბგკ),
მაგალითად, შენობებშ, სადაც ცალმხრივი გვერდითი განათებაა ბუნებრივი განათებულობის
კოეფიციენტი (ბგკ) უნდა უდრიდეს 1,5%-ს, ხოლო ბუნებრივი განათების თანაბარზომიერება
საბავშვო ბაღის შენობაში არ უნდა აღემატებოდეს 3:1.
საბავშვო ბაღის ფანჯრები უმჯობესია ორიენტირებული იყოს სამხრეთით, სამხრეთაღმოსავლეთით, აღმოსავლეთისაკენ. ფანჯრები ჩრდილოეთით შეიძლება ჰქონდეს
ვიზუალური ხელოვნების აქტივობებისთვის განკუთვნილ ოთახებს (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში), სამზარეულოს.
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ზემოაღწერილი მოთხოვნები ბუნებრივი განათებისადმი გათვალისწინებული უნდა იქნეს
საბავშვო ბაღის შენობის პროექტირებისა და მშენებლობის ეტაპზე და ამდენად ნაკლებადაა
დამოკიდებული

საბავშვო

ბაღის

პერსონალზე.

თუმცა,

არსებობს

განათებულობის

გაუმჯობესების ისეთი ელემენტები, რომელთა გადაწყვეტა სწორედ საბავშვო ბაღის
პერსონალს ხელეწიფება. ასე მაგალითად, საბავშვო ბაღის სათავსების განათებულობა
დამოკიდებულია კედლების, ჭერისა და ავეჯის ფერზე. მუქი ფერები შთანთქავს დიდი
რაოდენობის სინათლის სხივებს და ამცირებს განათებულობას. ამიტომ, საბავშვო ბაღის
შენობის კედლების შესაღებად გამოყენებული უნდა იქნას საღებავები, რომელთა არეკვლის
კოეფიციენტია:
ა)ჭერისათვის - 0,7-0,8;
ბ)კედლისათვის - 0,5-0,6;
გ)იატაკისათვის - 0,3-0,5;
საბავშვო ბაღის შენობის შესაღებად რეკომენდებულია შემდეგი ფერის საღებავების
გამოყენება:
ა) ჯგუფური ოთახების კედლებისათვის შედარებით ღია ფერები. მაგ.: ღია
ტონალობის ყვითელი, ჩალისფერი, ბაცი ვარდისფერი, მწვანე და ცისფერი;
ბ) ავეჯისათვის (მაგიდები და სკამები, მაგიდები, კარადები) - ნატურალური ხის ფერი
ან ღია მწვანე;
გ) კარების და ფანჯრის ჩარჩოებისათვის - თეთრი.
დღის სინათლის მაქსიმალურად გამოყენების მიზნით და შენობის თანაბარი განათებისათვის
რეკომენდებულია:
ა) ხეები დაირგოს შენობიდან 10-15მ მოშორებით, ბუჩქნარი კი - 5მ;
ბ) არ უნდა შეიღებოს ფანჯრის მინები;
გ) ფანჯრის რაფებზე არ უნდა დაიდგას ყვავილები. ისინი უნდა მოთავსდეს
სპეციალურ გადასატან საყვავილეებში იატაკიდან 65-70სმ სიმაღლეზე, ან ფანჯრებს შორის
დაკიდებულ საყვავილეებში;
დ) ფანჯრების გაწმენდა, განსაკუთრებით ჯგუფური ოთახის, მიზანშეწონილია,
შეძლებისდაგვარად ხშირად ჩატარდეს, მაგრამ არანაკლებ წელიწადში 2-ჯერ (გაზაფხულზე
და შემოდგომაზე).
მნიშვნელოვანია, რომ საბავშვო ბაღის შენობის ფანჯრებს გააჩნდეს მზის სხივებისაგან
დამცავი ჟალუზები და/ან, ოთახის კედლის და ავეჯის ფერთან შეხამებული ღია ფერის
ფარდები. არ არის რეკომენდებული პოლიმერული ნივთიერებებისაგან დამზადებული
შტორების გამოყენება, ჯგუფური ოთახის ჰაერში ქიმიური ნივთიერებების მიგრაციის რისკის
გამო. ისეთ სივრცეში, სადაც სხვადასხვა ტიპის აქტივობები მოითხოვს ოთახის ჩაბნელებას,
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გამოიყენება

დამამუქებელი

შტორები.

საბავშვო ბაღის პერსონალმა ყურადღება
უნდა

მიაქციოს

იმ

გარემოებას,

რომ

დამამუქებელი შტორები იწეოდეს ფანჯრის
ღიობის ზედა კიდის ზემოთ, რათა არ
დაფაროს

სინათლის

ყველაზე

მნიშვნელოვანი წყარო.
როგორც

ზევით

განათებულობის

აღინიშნა,

სათავსის

გაზომვისათვის

გამოიყენება სპეციალური ხელსაწყო ლუქსმეტრი. ხოლო, ამ ხელსაწყოს არ
არსებობის შემთხვევაში ბუნებრივი განათების დონის განსაზღვრა შესაძლებელია ძალზე
მარტივი წესით. თუ სათავსის ყველაზე შორეული წერტილიდან ფანჯრის მთელ ღიობში
მოსჩანს ცა, განათებულობის დონე კარგია, თუ ცა მოსჩანს ფანჯრის ღიობის მხოლოდ 2/3-ში განათებულობა

დამაკმაყოფილებელია,

ხოლო

თუ

ღიობის

მხოლოდ

1/3-ში

–

არადამაკმაყოფილებელი. ზემოაღნიშნული მეთოდი მატივად და ყოველგვარი ხარჯების
გაწევის გარეშე შეიძლება იქნეს გამოყენებული აღმზრდელ-პედაგოგების მიერ.
საბავშვო

ბაღის

სათავსების ბუნებრივი

განათების

გასაუმჯობესებლად

გამოიყენება

ხელოვნური განათების წყარო - ელექტროენერგია, ვარვარა ან ლუმინესცენტური ნათურების
გამოყენებით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ბუნებრივი განათებულობის დონის
კორექტირება ხშირ შემთხვევაში გაძნელებულია, ხელოვნური განათების საკმარისობა
მთლიანად დამოკიდებულია საბავშვო ბაღის მესვეურთა ყურადღებაზე აღნიშნული
საკითხის მიმართ.
ხელოვნური განათება, განსხვავებით ბუნებრივისგან, მოკლებულია მზის განათების მთელ
რიგ უპირატესობებს, რაც უმთავრესად ზოგადბიოლოგიურ ზემოქმედებას ეხება ადამიანის
ორგანიზმზე. თუმცა, საკმარისად დიდია ხელოვნური განათების ზემოქმედება ბავშვის
მხედველობით ფუნქციასა და შრომისუნარიანობაზე. კვლევებით დადგენილია, რომ ბავშვთა
მხედველობის სიმახვილე ჯგუფური ოთახის განათების დონის პირდაპირპროპორციულია;
თუ ბავშვის სამუშაო ადგილის განათებულობის მაჩვენებელი შეადგენს 150-200 ლუქსს,
მხედველობის სიმახვილე დღის ბოლოსათვის უცვლელი რჩება და არ იკლებს, ხოლო თუ
განათებულობის მაჩვენებელი 50 ლუქსია, დღის ბოლოს მხედველობის სიმახვილე
რამდენადმე დაკლებულია; განათებულობის 30 ლუქსიანი მაჩვენებლის პირობებში კი
მხედველობის სიმახვილე მკვეთრად ეცემა უკვე 2-3 საათის შემდეგ.
იმისათვის, რომ ხელოვნური განათება არ უწყობდეს ხელს შრომისუნარიანობის დაქვეითებას
და მხედველობითი ფუნქციის გაუარესებას, იგი უნდა აკმაყოფილებდეს რიგ ჰიგიენურ
მოთხოვნებს.
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ხელოვნური

განათებისადმი

წაყენებული

პირველი

მოთხოვნა

მდგომარეობს

მის

საკმარისობაში. ჯგუფური ოთახის განათებულობის მინიმალური ჰიგიენური ნორმაა 150
ლუქსი ვარვარა ნათურების გამოყენების შემთხვევაში და 300 ლუქსი ლუმინესცენტური
ნათურების გამოყენებისას. განათების ამ დონის უზრუნველსაყოფად, მაგალითად 50მ2
სათავსში უნდა იყოს 300 ვატი სიძლიერის 6-8 ნათურა, ანუ ოთახის 1მ2-ზე უნდა მოდიოდეს
დაახლოებით 48 ვატი. ვიზუალური ხელოვნების აქტივობებისთვის განკუთვნილ ოთახში
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამუშაო არეალის განათებულობის მაჩვენებელი 200 ლუქსს
უნდა შეადგენდეს.
ხელოვნური განათებისადმი წაყენებული მეორე ჰიგიენური მოთხოვნა მდგომარეობს მის
თანაბარ გადანაწილებაში სათავსის მთელ ფართობზე. თანაბარი განათებულობის
მისაღწევად, ნათურები უნდა დაიკიდოს თანაბარი დაშორებით ერთმანეთისაგან და
პროპორციული გადანაწილებით ჭერის პროექციაში. ამასთან, სინათლის ნაკადი უნდა იყოს
გაფანტული და არა კაშკაშა, რაც აბაჟურების გამოყენებით მიიღწევა. დაუშვებელია ჯგუფური
ოთახების გასანათებლად უაბაჟურო, შიშველი ნათურების გამოყენება, რადგან ასეთი
განათება აღიზიანებს თვალის ბადურას და მავნე ზეგავლენას ახდენს მხედველობაზე, იწვევს
თავის ტკივილს და ნაადრევ დაღლას.
საბავშვო ბაღის დაწესებულებაში ხელოვნური განათების დაპროექტებისას უპირატესობა
ენიჭება ლუმინესცენტურ განათებას. დასაშვებია გამოყენებულ იქნეს ვარვარა ნათურებიც (ამ
დროს განათების მაჩვენებელი 2 საფეხურით ნაკლებია განათებულობის შკალაზე).
დაუშვებელია ერთ შენობაში ერთად იქნეს გამოყენებული ლუმინესცენტური და ვარვარა
ნათურები. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში
გამოყენებულ უნდა იქნეს განათების საერთო სისტემა. ლუმინესცენტური ნათურები და
ლამპარები სასურველია მოთავსდეს ფანჯრებიანი კედლის პარალელურად, ორ რიგად,
ყოველ 1,2მ-ში და 1,5მ-ის დაშორებით კედლიდან.
ხელოვნური განათების სისტემის დაპროექტებისას უნდა დაიგეგმოს განათების ხაზის
რამდენიმე დამოუკიდებელი ჩამრთველი, რაც განათებულობის დონის რეგულირებისა და
კომბინირების საშუალებას მოგვცემს.
საგანმანათლებლო ოთახებში, სხვა ძირითად და დამხმარე სათავსებში განათების დონე
უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ ნორმებს:

სათავსი
ვესტიბიული
მისაღები
დირექტორის ოფისი
ბაღის პერსონალის ოფისი

განათებულობის დონე
ლუქსებში
200-250
250-350
500
500
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შეხვედრების ოთახი
ტუალეტი (მოზრდილთა)
საწყობი
სამრეცხაო
სამზარეულო
ჯგუფური ოთახის სათამაშო ზონა

500
150-250
250-350
300-400
300-500
300-500
აუცილებელია ბუნებრივი განათება

ჯგუფური ოთახის შემეცნებითი ზონა

300-750
აუცილებელია ბუნებრივი განათება

ჯგუფური ოთახის სასადილო ზონა

300-500
აუცილებელია ბუნებრივი განათება

ჯგუფური ოთახის საძინებელი ზონა

150-500
აუცილებელია ბუნებრივი განათება

ტუალეტი (ბავშვთა)
300-500
ხელსაბანი (ბავშვთა)
300-500
როგორც ზევით აღვნიშნეთ, ბავშვის სამუშაო მაგიდის განათების მინიმალური ნორმაა 300
ლუქსი.
აუცილებელია განათების ხელსაწყოები გაიწმინდოს არანაკლებ წელიწადში ორჯერ და
დროულად გამოიცვალოს გადამწვარი ნათურები.
მწყობრიდან გამოსული, გადამწვარი ლუმინესცენტური ნათურები სახიფათო ნარჩენს
წარმოადგენს, ამიტომ უნდა შეგროვდეს და გატანილი იქნას შესაბამისი სამსახურის მიერ,
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ბევრს მიაჩნია, რომ შერეული განათება მავნეა მხედველობისათვის, მაგრამ ეს ასე არ არის.
შერეული განათება სხვადასხვა სიგრძის სინათლის ტალღებისაგან შედგება და ამიტომ
ნაკლებ სასურველია, ვიდრე, მაგალითად, საკმარისი ბუნებრივი განათება. თუმცა იგი არ
ახდენს მავნე ზემოქმედებას ადამიანის ორგანიზმზე. ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე
ზეგავლენას ახდენს მხედველობითი სამუშაოების განხორციელება განათებულობის
არასაკმარისი დონის პირობებში და ამ შემთხვევაში, შერეული განათება მხოლოდ
გააუმჯობესებს მხედველობით ფუნქციას. ასე მაგალითად, ელექტრო განათების ჩასართავად
არ არის აუცილებელი დაველოდოთ სრულ დაბინდებას. საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით,
ბაღებში ხელოვნური განათება ინთება ავტომატურად, ფოტოელემენტების მეშვეობით,
როგორც კი განათებულობის დონე დაიწევს გარკვეულ მაჩვენებლამდე. ამგვარი
მოწყობილობის გამოყენება, რა თქმა უნდა მიზანშეწონილია, თუმცა მის გარეშეცაა
შესაძლებელი განათების დონის დროულად გაუმჯობესება ჯგუფურ ოთახში ელეტრო დენის
ანთებით, თუ აღმზრდელ-პედაგოგი ყურადღებით ეკიდება ბავშვთა მხედველობის დაცვის
საკითხებს.
საბავშვო ბაღის შენობების დაგეგმარების დროს აუცილებელია მათი ორიენტაციის
გათვალისწინება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვთა ორგანიზმზე მზის სხივების
მოქმედებისათვის და ასევე განსაზღვრავს სამუშაო ადგილის განათებულობას. ყველა
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საბავშვო ბაღის სათავსი, სადაც საგანმანათლებლო პროცესი მიმდინარეობს, ბუნებრივად
უნდა ნათდებოდეს. ჯგუფის ოთახების ბუნებრივი განათების სათანადო ხარისხი მიიღწევა
ფანჯრების სათანადო ორიენტაციით. სამხრეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთი და აღმოსავლეთი
ორიენტაცია უზრუნველყოფს:


განათებულობის მაღალ დონეს, განსაკუთრებით დღის პირველ ნახევარში;



იძლევა ადრეული აერაციისა და ინსოლაციის საშუალებას;



არ იწვევს სათავსების გადახურებას (იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ დღის პირველ
ნახევარში

მზის

სხივების

ინტენსივობა,

სითბური

ენერგიის

გამოყოფის

თვალსაზრისით, მაღალი არ არის).
მეცნიერულად დასაბუთებულია, რომ მზის სხივებით კარგად განათებული ოთახი ხელს
უწყობს ბავშვის სწავლასა და განვითარებას. მზის ხილული სხივები აძლიერებენ თავის
ტვინის

ქერქის

აქტივობას,

დადებითად

მოქმედებენ

ემოციურ

მდგომარეობაზე,

ნივთიერებათა ცვლაზე, გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე და სხვა. ხოლო, არასაკმარისი
განათება იწვევს მხედველობის დარღვევას.
მზის სხივების ულტრაიისფერი სპექტრის ორგანიზმზე ზოგადი მოქმედების დროს ადგილი
აქვს მთელ რიგ ფუნქციურ ცვლილებებს, რომლებიც დადებითად მოქმედებს ჯანმრთელობის
ზოგად მდგომარეობასა და შრომის უნარზე. ხდება ენდოკრინული სისტემის მოქმედების,
კერძოდ თირკმელზედა, ფარისებრი და სხვა ჯირკვლების მოქმედების გაძლიერება. ამასთან,
შესაბამისი ფერმენტების გააქტიურებით სტიმულირდება ზედმეტი ცხიმოვანი ქსოვილის
დაშლის პროცესები. ის გავლენას ახდენს სისხლწარმოქმნის ფუნქციასა და ორგანიზმის
იმუნობიოლოგიური, დამცველ ძალებზე.
ულტრაიისფერ
სპეციფიკური

გამოსხივებას
მოქმედებაც,

ახასიათებს
რაც

არა

მარტო

დამახასიათებელია

ზოგადბიოლოგიური,
ელექტრომაგნიტური

არამედ
რხევების

გარკვეული დიაპაზონისთვის. ამ მიმართებით აღსანიშნავია მისი 280-200ნმ დიაპაზონის
ტალღები, რომელიც ხასიათდება ბაქტერიოციდული ეფექტით. დადგენილია, რომ ფანჯრის
მინის გავლით შესუსტებული ულტრაიისფერი გამოსხივებაც კი დამღუპველად მოქმედებს
პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე (ბუნებრივი დეზინფექცია) და დიდი მნიშვნელობა აქვს
ინფექციურ დაავადებათა პროფილაქტიკაში, როგორც დეზინფექციის „უსაფრთხო“ და
„უდანახარჯო“ მეთოდს.
ულტრაიისფერი სხივების 285-265 ნმ დიაპაზონის ტალღების ფოტოქიმიური მოქმედების
შედეგს წარმოადგენს მისი ანტირაქტული მოქმედებაც, კერძოდ D ვიტამინის წარმოქმნა
პროვიტამინ

ერგოსტერონისაგან,

რასაც

ნორმალური

ზრდა-განვითარებისათვის.

ძალზე

დიდი

აღსანიშნავია,

მნიშვნელობა
რომ

აქვს

ბავშვთა

საქართველოს

უმეტეს

ტერიტორიაზე (ალპური და სუბალპური ზონის გარდა) მზის სხივების ანტირაქიტული
მოქმედება მკვეთრად გამოხატულია დილის 9-იდან 11 სთ-მდე, ანუ იმ დროს, როცა ბავშვები
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში იმყოფებიან.
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ამასთან, ფანჯრის მინაში გავლის დროს შთაინთქმება მზის სხივების 35-90%, ამიტომ
ფანჯრების აღმოსავლეთი ორიენტაცია და მათი რეგულარულად გაღება (ამინდისა და
ტემპერატურისაგან დამოკიდებულებით) წარმოადგენს აუცილებელ პირობას მზის სხივების
ანტირაქიტული მოქმედების რაციონალურად გამოყენებისათვის.
საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებები
ულტრაიისფერ სხივებს თითქმის მთლიანად შთანთქავენ. ამდენად, ახალი საბავშვო ბაღების
მშენებლობისათვის შერჩეულ უნდა იქნეს ტერიტორიები, სადაც ატმოსფერული ჰაერი
ნაკლებადაა დაბინძურებული.

8. ჰიგიენური მოთხოვნები ჰაერის ხარისხისადმი საბავშვო
ბაღის შენობაში
 ჰაერის ხარისხის ჰიგიენური პარამეტრები;
 ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლები საბავშვო ბაღის შენობაში;
 ბუნებრივი და ხელოვნური ვენტილაცია საბავშვო ბაღის სათავსებში;
 სათავსთა განიავების წესი და მნიშვნელობა;
 როგორ დავაცემინოთ სწორად?
ჰაერში დიდი რაოდენობითაა სხვადასხვა წარმოშობის მინარევი: მტვერი, კვამლი,
სხვადასხვა

აირი.

ყოველივე

აღნიშნული

კი

უარყოფითად

მოქმედებს

ადამიანის

ორგანიზმზე.
გარდა მტვრისა, ჰაერში ასევეა მიკროორგანიზმები - ბაქტერიები, სპორები, ობის სოკოები და
სხვ. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობითაა მიკროორგანიზმები, დახურული სათავსების
ჰაერში.
საბავშვო ბაღის სათავსების მიკროკლიმატს განაპირობებს საჰაერო გარემოს ფიზიკურქიმიური და ბიოლოგიური მახასიათებლების ერთობლიობა. საბავშვო ბაღის საჰაერო გარემო
ფორმირდება საბავშვო ბაღში არსებული სათავსების ჰაერის ხარისხის შესაბამისად.
ჰიგიენური თვალსაზრისით ნორმალური საჰაერო გარემო საბავშვო ბაღში, წარმოადგენს
მნიშვნელოვან პირობას ბავშვების ჯანმრთელობისა და მაღალი შრომისუნარიანობისათვის.
ჯგუფის ოთახში 20-25 ბავშვის

ხანგრძლივად ყოფნის შემდგომ, ჰაერი ვეღარ პასუხობს

ჰიგიენურ ნორმებს. იცვლება მისი ქიმიური შემადგენლობა, ფიზიკური თვისებები და
ბაქტერიებით დაბინძურება. ყველა ეს მაჩვენებელი მკვეთრად იზრდება დღის
დასასრულისათვის.
სათავსის ჰაერის ხარისხის შესახებ შესაძლებელია ვიმსჯელოთ მასში ნახშირორჟანგის
შემცველობის მიხედვით, ვინაიდან ამ უკანასკნელის კონცენტრაცია იზრდება ჰაერის
ფიზიკური და ქიმიური მახასიათებლების ცვლის პარალელურად, ამონასუნთქი ჰაერის
მატების ხარჯზე. ცხადია ნახშირორჟანგი ჰაერის ხარისხის მარტოდენ ირიბ მახასიათებელს
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წარმოადგენს და ყოველთვის არ ასახავს მის სისუფთავეს. ასე მაგალითად, საბავშვო
დაწესებულებებში ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია შეიძლება რჩებოდეს ნორმის ფარგლებში
ჰაერის მნიშვნელოვანი დამტვერიანების (განსაკუთრებით, გათბობისათვის მყარი საწვავის
გამოყენების შემთხვევაში), ბაქტერიული დაბინძურებისა და თანამედროვე სამშენებლო
მასალებიდან გამოყოფილი ქიმიური ნივთიერებების მაღალი კონცენტრაციის პირობებში.
ნახშირორჟანგის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია საბავშვო ბაღის სათავსებში შეადგენს
0,1%-ს, მაგრამ მისი კონცენტრაციის 0,08%-მდე მიღწევის შემთხვევაშიც კი ბავშვებს
აღენიშნებათ ყურადღების მოდუნება და დაღლის სიმპტომები.
ჰაერის საჭირო მოცულობა ერთ ბავშვზე გადაანგარიშებით ჯგუფში (ე.წ. საჰაერო კუბი)
ჩვეულებრივ არ აღემატება 4,5-6მ3-ს. მაგრამ, იმისათვის, რომ ჯგუფური ოთახის ჰაერში,
ნახშირორჟანგის კონცენტრაციამ არ გადააჭარბოს 0,1%-ს, საჭიროა ჰაერის სამჯერადი ცვლა
საათში, რაც მიიღწევა სათავსის ხელოვნური ვენტილაციით ან/და ბუნებრივი განიავებით.
ჰაერის ქიმიური შემადგენლობა იცვლება ორგანიზმის ცხოველქმედების პროდუქტების ე.წ.
ანთროპოგენული გაფრქვევების გამო (ამოსუნთქული ჰაერის, ნაწლავური აირები, კანის
ზედაპირის გამონაყოფები). გარდა ამისა, საჰაერო გარემო ბინძურდება ზედაპირების
მოსაპირკეთებელი მასალებიდან გამოყოფილი ქიმიური ნივთიერებებით, ასევე სასწავლოსააღმზრდელო და სააღმზრდელო პროცესის დროს წარმოებული სამუშაოებისას. იცვლება
ჰაერის

ბიოლოგიური

მახასიათებლები

(ბაქტერიული

მოთესვიანობა),

იონური

შემადგენლობა (იზრდება მძიმე, დადებითად დამუხტული იონების რაოდენობა). სათავსის
ჰაერის იონური შემადგენლობის ცვლილებას განაპირობებს მსუბუქი იონების ადსორბცია
სასუნთქ გზებში, წყლის ორქლით, მტვრის ნაწილაკებით. კვლევებმა აჩვენა, რომ მსუბუქი
იონების

რაოდენობა

ჯგუფის

ოთახში

მისი

დამტვერიანების,

ტენიანობისა

და

ნახშირორჟანგის კონცენტრაციის უკუპროპორციულია. ჯგუფური ოთახის კარგი აერაცია კი
ხელს უწყობს ჰაერის იონური შემადგენლობის კეთილსასურველ ცვლილებას.
საბავშვო ბაღის სათავსების მიკროფლორის წყაროს წარმოადგენს ცხვირ-ხახის ფლორა და
მტვერი. სხვადასხვა დროს წარმოებულმა სამეცნიერო კვლევებმა ცხადყო, რომ ჰაერის 1მ3 -ში
არსებული

მიკროორგანიზმების

კოლონიების

რაოდენობა

საგანმანათლებლო

დღის

დაწყებიდან დასასრულისათვის 6-7-ჯერ იზრდება და შეიცავს როგორც საპროფიტულ, ასევე
პათოგენურ მიკროფლორას.
საბავშვო ბაღის სათავსების ჰაერში ასევე წარმოიქმნება ორგანულ ნივთიერებათა (ამიაკის,
აქროლადი ცხიმოვანი მჟავების, გოგიდრწყალბადის) ნარევები, რომელიც მავნე ზეგავლენას
ახდენს ბავშვის ორგანიზმზე.
ბუნებრივ ვენტილაციად იწოდება გარეთ არსებული ჰაერის შედინება სათავსში, სამშენებლო
მასალებში არსებული ფორებისა და ღრიჭოების, ან სპეციალურად ამისათვის განკუთვნილი
ღიობების მეშვეობით, რაც განპირობებულია ტემპერატურისა და წნევათა სხვაობით.
ჯგუფური ოთახების ამგვარად განიავებისათვის გამოიყენება სარკმელები და ფრამუგები.
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ფრამუგებს ენიჭება უპირატესობა, ვინაიდან გარეთ არსებული ჰაერი გაღებული ფრამუგას
მეშვეობით ჯერ ზევით მიეწოდება, ჭერისაკენ, სადაც გათბება და უკვე გამთბარი ეშვება
ქვევითკენ. ამასთან, ჯგუფის ოთახში მსხდომნი გრძნობენ არა სიცივეს, არამედ სუფთა ჰაერის
მოდინებას. ფრამუგების ღიად დატოვება ჯგუფურ ოთახში მიმდინარე აქტივობების დროს,
ზამთარშიცაა შესაძლებელი.
გაღებული სარკმელების ან ფრამუგების ფართობი არ უნდა იყოს ჯგუფური ოთახის იატაკის
1/50-ზე

ნაკლები,

რასაც

განიავების

კოეფიციენტი

ეწოდება.

ჯგუფის

ოთახები

რეგულარულად უნდა ნიავდებოდეს, ყოველ 1-1,5 საათში. ყველაზე ეფექტურია გამჭოლი
განიავება, როდესაც

ერთდროულად იღება, როგორც სარკმელები ან ფანჯრები, ასევე

ჯგუფური ოთახის კარი. გამჭოლი განიავება საშუალებას იძლევა 5წთ-ის განმავლობაში
ნორმამდე იქნეს დაწეული ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია, შემცირდეს ტენიანობა,
მიკრობთა რაოდენობა და გაუმჯობესდეს ჰაერის იონური შემადგენლობა. თუმცა, ამგვარი
განიავების დროს, ოთახში არ უნდა იყვნენ ბავშვები.
ხელოვნური ვენტილაცია - ეს არის შემწოვი, გამწოვი და შემწოვ-გამწოვი (შერეული)
ვენტილაცია ბუნებრივი ან მექანიკური აღმძრავით. მას იძულებით ვენტილაციასაც
უწოდებენ, ვინაიდან ჰაერი გარეთ გაიდევნება სპეციალური გამწოვი არხების მეშვეობით,
რომელთაც რამდენიმე ხვრელი აქვთ ოთახის ჭერის ქვეშ. ჰაერი ოთახიდან არხების
მეშვეობით გადაადგილდება სახურავის ქვეშა სივრცეში და გაიდევნება გარეთ, სადაც ჰაერის
ნაკადის გასაძლიერებლად, გამწოვ არხებში ჩამონტაჟებულია ჰაერის მოძრაობის სითბური
აღმძრავები - დეფლექტორები ან ელექტრონული ვენტილატორები. ამ ტიპის ვენტილაციის
სისტემის დამონტაჟება

გათვალისწინებული უნდა

იქნეს

შებობის

გეგმარებისა

და

მშენებლობის ეტაპებზე.

9. როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს სწორად დაცემინება?
მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ერთი დაცემინების შედეგად გამოიფრქვევა 40 ათასი
მიკროწვეთი, რომელიც მილიონობით ბაქტერიას შეიცავს და 10 მეტრამდე მანძილზე
შიძლება გავრცელდეს.
ამდენად, ძალზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დაცემინების სწორ ტექნიკას, როგორც
მიკრობთა გავრცელებისა და სათავსის ჰაერის დაბინძურების პრევენციის საშუალებას.
ბავშვებს უნდა ასწავლოთ შემდეგი:
1.

თუ

გაციებული

ხართ

და

გაცემინებთ,

მოიმარაგეთ საკმარისი რაოდენობის ქაღალდის
ერთჯერადი ხელსახოცები;
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2. თუ გრძნობთ, რომ უნდა დააცემინოთ, დროულად შეტრიალდით ზურგით სხვა
ბავშვებისაგან;
3. გამოიყენეთ ახალი და სუფთა ქაღალდის ხელსახოცი, რათა თავიდან აიცილოთ ხელის
დაბინძურება ლორწოვანი გამონაყოფით;
4. თუ ხელსახოცი თან არ გაქვთ, დაცემინებისას აიფარეთ მოხრილი იდაყვი ისე, რომ
მთლიანად დაიფაროს ცხვირ-პირი. ეს დაგეხმარებათ მოახდინოთ მიკრობთა გავრცელების
პრევენცია. არავითარ შემთხვევაში არ აიფაროთ დაცემინებისას შიშველი ხელები!
5. თუ გრძნობთ, რომ გაცემინებთ, ნუ ეცდებით ცხვირზე ხელის მოჭერით შეიკავოთ
დაცემინება და უკან შეისუნთქოთ. პირიქით, გამოდევნეთ ჰაერი ქაღალდის ერთჯერად
ხელსახოცზე, რომელსაც მაშინვე ჩააგდებთ თავდახურულ ნაგვის ყუთში ან ცელოფანის
პაკეტში. ძლიერი დაცემინების შეკავებამ შეიძლება გამოიწვიოს მიკრობთა შეღწევის
პროვოცირება შუა ყურსა და თავის ქალას სხვა ღრუებში.
6. დაცემინებისა და ცხვირის მოხოცვის შემდეგ, აუცილებელია ხელების დაბანა საპნით.

10. პირადი ჰიგიენის წესების დაცვა საბავშვო ბაღში
 ხელების დაბანის ჰიგიენური მნიშვნელობა;
 ხელების დაბანის წესები;
 პირის ღრუს ჰიგიენა;
 ბავშვების გათვითცნობიერება სხეულის სისუფთავის შენარჩუნების ძირითადი წესების
თაობაზე.
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აღმზრდელ-პედაგოგი ხელს უნდა უწყობდეს ბავშვის მიერ პირადი ჰიგიენისა და
თვითმოვლის

უნარ-ჩვევების

გამომუშავებასა და მათი მნიშვნელობის
გაცნობიერებას.
პედაგოგმა

ამიტომ აღმზრდელ-

სათანადო

დრო

და

ყურადღება უნდა დაუთმოს ბავშვთა
გათვითცნობიერებას ისეთ საკითხებში,
როგორიცაა ხელებისა და პირის ღრუს
ჰიგიენა, ტანის ყოველდღიური დაბანის,
თმის მოვლის, სუფთა ტანსაცმლისა და
ფეხსაცმლის ტარების მნიშვნელობა.
ამასთან, დაუშვებელია აღმზრდელპედაგოგმა

ბავშვს

სხვების

თანდასწრებით მიუთითოს სისუფთავის პრობლემებთან დაკავშირებით. საჭიროების
შემთხვევაში,

აღმზრდელ-პედაგოგი

პირდად

უნდა

გაესაუბროს

სისუფთავესთან

დაკავშირებული პრობლემის თაობაზე და მიაწოდოს მისთვის გასაგები ინფორმაცია პირადი
ჰიგიენის საკითხებზე.
ბავშვს უნდა გააჩნდეს ცოდნა პირის ღრუს ჰიგიენის წესების დაცვის შესახებ. კერძოდ,
კბილების არანაკლებ დღეში ორჯერ, დილა-საღამოს, კბილის ჯაგრისითა და შერჩეული
პასტით, არანაკლებ სამი წუთის განმავლობაში გამოხეხვის აუცილებლობის შესახებ. რაც არა
მარტო კბილებისა და ღრძილების სიჯანსაღეს განაპირობებს, არამედ წარმოადგენს კუჭნაწლავის დაავადებათა, აგრეთვე პირიდან ცუდი სუნის პროფილაქტიკის საშუალებას. კიდევ
უფრო უმჯობესია, კბილების გამოხეხვა ყოველი საკვების მიღების შემდგომ.
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ცოდნა პირადი ჰიგიენის იმ წესების შესახებ,
რომელთა შესრულება შეუძლებელია სკოლამდელ დაწესებულებაში (მაგ. ბანაობა), ბავშვებს
შეუძლიათ თამაშის საშუალებით განამტკიცონ (მაგ. როლური თამაშით, წესებიანი თამაშით,
სხვადასხვა სახალისო აქტივობებით და სხვა). ხოლო, ხელების ჰიგიენა უშუალოდ შეიძლება
შევასწავლოთ საბავშვო ბაღის პირობებში. კერძოდ, ბავშვს უნდა გააჩნდეს ცოდნა ხელების
ჰიგიენის, როგორც გადამდებ დაავადებათა გავრცელების თავიდან აცილების ერთ-ერთი
ყველაზე ეფექტური საშუალების შესახებ და ჩაუტარდეს პრაქტიკული სწავლება ხელების
დაბანვის წესების თაობაზე.
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ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ თვით ეპიდემიის შემთხვევაშიც კი ადამიანები, რომლებიც
ხშირად იბანენ ხელს არ ავადდებიან და ყოველგვარი დამატებითი ძალისხმევის გარეშე
ინარჩუნებენ ჯანმრთელობას. ჭუჭყიან ხელებზე მიკრობები ადვილად ფიქსირდება და
აგრძელებს გამრავლებას შემთხვევათა 95%-ში და რადგან საქმიანობისას უამრავ საგანს
ვეხებით, დაბინძურებული ხელები დაავადების გამომწვევთა გავრცელების წყაროდ იქცევა.
ამიტომ, აუცილებელია ხელების რაც შეიძლება ხშირად დაბანვა, განსაკუთრებით საკვების
მიღების წინა და შემდგომ, ტუალეტით სარგებლობის შემდგომ, ეზოში თამაშის შემდგომ,
ცხვირის მოწმენდის, დაცემინების, ან დახველებისას ხელის დაბინძურების შემთხვევაში.
საბავშვო ბაღში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ხელის დაბანის ხელმისაწვდომობა
ბავშვებისა და საბავშვო ბაღის პერსონალისათვის, რაც გამოიხატება ხელსაბანის, საპნის,
საკმარისი რაოდენობით წყლის, ხელსახოცის არსებობაში. ამასთან, უპირატესობა უნდა
მიენიჭოს თხევად საპონს, რადგან სასაპნეში მოთავსებულ მყარ საპონზე ჩვეულებრივად
მრავლდება მიკრობები. ხელის გასაშრობად უნდა გამოიყენებოდეს ქაღალდის ხელსახოცი,
რადგან ელექტროსაშრობის ცხელი ჰაერის ნაკადი მიკრობების სიცოცხლისუნარიანობის
გაზრდასა და მათ შორ მანძილზე გაფრქვევას უწყობს ხელს. საბავშვო ბაღში დაუშვებელია
ნაჭრის პირსახოცის გამოყენება, რომლიც ძალზე სწრაფად ბინძურდება, ხოლო მისი რეცხვა,
შრობა, დაუთოვება დამუშავება მნიშვნელოვან და გაუმართლებელ დანახარჯებთანაა
დაკავშირებული.
ნებისმიერ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში ერთ-ერთ მწვავე პრობლემას
წარმოადგენს პედიკულოზი (დატილიანება) საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვებში. ამიტომ,
პედიკულოზის გამოვლენის მიზნით რეკომენდებულია საბავშვო ბაღის პერსონალმა
(უმჯობესია სამედიცინო პერსონალმა) არანაკლებ 4-ჯერ წელიწადში, ყველა არდადეგების
შემდეგ და ყოველთვიურად ამორჩევით ჩაატაროს ბავშვების დათვალიერება. დათვალიერება
(სხეულის თმიანი ნაწილების და ტანსაცმლის) უნდა მოხდეს კარგად განათებულ ოთახში
ლუპის და წმინდა სავარცხლის გამოყენებით. აღნიშნული პროცესი არ უნდა იწვევდეს
ბავშვის სტრესს და უნდა წარიმართოს ხალისიანი, თამაშის ელემენტების შემცველი
ფორმით. ყველა დათვალიერების შემდეგ სავარცხელს უნდა გადაევლოს მდუღარე წყალი ან
გაიწმინდოს 70%-იანი სპირტის ხსნარით. ბავშვს და მის მშობელს სამედიცინო პერსონალის
მიერ უნდა გაეწიოს კვალიფიციური კონსულტაცია ჩასატარებელი მკურნალობისა და თმის
მოვლის შესაბამისი საშუალებების გამოყენების წესის შესახებ.

11. საბავშვო ბაღის ავეჯის ჰიგიენა
 საბავშვო ბაღის ავეჯის ჰიგიენური პარამეტრები;
 საბავშვო ბაღის ავეჯის ზომები ბავშვთა ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით;
 საბავშვო ბაღის მაგიდის დიზაინის შესაბამისობა ჰიგიენურ მოთხოვნებთან;
 ავეჯის განლაგების ჰიგიენური მნიშვნელობა.
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საბავშვო

ბაღის

თავისებურებებს,

ავეჯი

უნდა

გარდა

შეესაბამებოდეს

ამისა,

უნდა

ბავშვის

იყოს

ანატომიურ-ფიზიოლოგიურ

მარტივი

და

მოსახერხებელი

დასუფთავებისათვის, ჰქონდეს გლუვი ზედაპირი და მომრგვალებული კიდეები, გააჩნდეს
მყარი, მდგრადი, მარტივი და საიმედო კონსტრუქცია, რაც გამორიცხავს ტრავმატიზმს,
როგორც საგანმანათლებლო პროცესში, ასევე დასვენებისას. საბავშვო ბაღის ავეჯის დიზაინი
მომხიბვლელი უნდა იყოს ბავშვებისათვის ასაკობრივი კატეგორიების შესაბამისად.
საგანმანათლებლო

პროცესი

დაკავშირებულია მაღალ გონებრივ და
ფიზიკურ დატვირთვასთან. სამაგიდო
აქტივობები დაკავშირებულია სხეულის
გარკვეულ, უმთავრესად სტატიკურ
პოზაში დიდი ხნით დაყოვნებასთან, რაც
იწვევს ზურგის, კისრის, მუცლის, ზედა
და

ქვედა

კიდურების

კუნთების

დაძაბვას. შესაბამისად მნიშვნელოვანია,
რომ

სამაგიდო

აქტივობებს

ენაცვლებოდეს ფიზიკური აქტივობები.
სხეულის პოზის მართვის სისტემაში ჩართულია ცენტრალური ნერვული სისტემა (ზურგის
ტვინის შესაბამისი სეგმენტები) და კუნთების პერიფერიული რეცეპტორები. სხეულის პოზის
მართვას კუნთოვანი აპარატი ტრემორის (კუნთების უმნიშვნელო რხევა) მეშვეობით
ახორციელებს. პოზა, სხეულის მცირედ დახრით უფრო სასრგებლოა სტატიკისა და
ბიომექანიკის თვალსაზრისით, ვინაიდან სიმძიმის ცენტრის ნაკლებ რხევას იწვევს. სხეულის
ძლიერად

დახრისას

პროცესში

ერთვება

დამატებითი

მამოძრავებელი

ერთეულები,

გახშირდება პულსი, ქვეითდება სუნთქვის ამპლიტუდა, შესაძლებელია მხედველობის
დარღვევები, თავს იჩენს შეგუბებითი მოვლენები ქვედა კიდურებისა და მცირე მენჯის
სისხლის მიმოქცევის სისტემაში, იზრდება დაწოლა ხერხემლის მალთაშუა დისკებზე.
დადგენილია, რომ სხეულის კორპუსის მოხრილობა ბავშვებში იზრდება ასაკის მატებასთან
ერთად. სტატიკური დატვირთვების დაძლევის სირთულე მცირე ასაკის ბავშვებში, აიხსნება
ნერვული და კუნთოვანი აპარატის მოწყობის ნაკლები სრულყოფილებით ამ ასაკში.
ბაღებში შეიძლება გამოყენებული იქნეს ოთხადგილიანი ან ექვსადგილიანი მაგიდები,
მაგიდები ხატვისა და

ძერწვისათვის. ამასთან, მაგიდები ისე უნდა განლაგდეს, რომ

თითოეულ ბავშვს ჰქონდეს შესაძლებლობა კომფორტულად იმუშაოს/ითამაშოს ნებისმიერ
მაგიდასთან, მისი სიმაღლის, მხედველობის და სმენის მდგომარეობის შესაბამისად. ანუ,
გარემო ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ სენსორული განვითარების დარღვევების მქონე
ბავშვებს შეეძლოთ სრულფასოვანი მონაწილეობა მრავალფეროვანი ტიპის აქტივობებში.
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საბავშვო ბაღისათვის ავეჯის შერჩევა უნდა მოხდეს ზომის და ფერის მიხედვით
დაუშვებელია სკამების ნაცვლად, ტაბურეტების და გრძელი სკამების გამოყენება.
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების მოწყობისას
საბავშვო ბაღის ინვენტარს, ასევე ინვენტრსა და კედლებს შორის დაცული უნდა იყოს
არანაკლებ 50 სმ-იანი მანძილი გასასვლელებისათვის.
საბავშვო ავეჯის ზომები რეკომენდებულია შეესაბამებოდეს ქვემოთ მოყვანილ ცხრილს:
ბავშვების ჯგუფი

მაგიდის

სკამის

სიმაღლის მიხედვით (მმ)

სიმაღლე

სიმაღლე

(მმ)

(მმ)

850-მდე

340

180

850-1000

400

220

1000-1150

460

260

12. საბავშვო ბაღის დასუფთავების სანიტარიული წესები
 ყოველდღიური კომპლექსური დასუფთავება;
 ყოველკვირეული დასუფთავება;
 გენერალური დასუფთავება;
 დამლაგებლის სტანდარტული ეკიპირება;
 საწმენდი საშუალებების უსაფრთხო მოხმარების წესები;
 დასალაგებელი ინვენტარის მარკირება და მოვლის წესი.

1. საბავშვო ბაღის ყოველდღიური კომპლექსური დასუფთავება უნდა მოიცავდეს

შემდეგ საქმინობას:
1.1. მტვრის გადაწმენდა მაგიდების, ტუმბოების, თაროების, კარადების, ფანჯრის რაფების და
სხვა, არაუმეტეს 2მ-ის სიმაღლეზე არსებული ზედაპირებიდან. სარკეებისა და შუშის
ზედაპირების წმენდა (გარდა ფანჯრებისა).
1.2. კარის ბლოკების, კიბის უჯრედებისა და ბაქნების დასუფთავება. კარის სახელურების,
ჩამრთველების, კიბის მოაჯირების და ყველა სხვა იმ ზედაპირის წმენდა, რასაც ხშირად
ეხებიან ხელით;
1.3. მტვრის მოცილება
კომპიუტერებიდან;

ჩამრთველებიდან,

დამაგრძელებლებიდან,

ორგტექნიკიდან,
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1.4. ნარჩენების მოცილება სანაგვე ურნებიდან და კალათებიდან, პოლიეთილენის პაკეტების
შეცვლა სანაგვეებში.
1.5. მტვრის გადაწმენდა სკამებიდან და სხვა ავეჯიდან.
1.6. მყარი, ნახევრადმყარი და რბილი იატაკების დასუფთავება (ვაკუუმდამუშავება, გამოგვა,
რეცხვა).
1.7. მტვრის მოცილება პლინტუსებიდან, ლაქებისა და წებოვანი სუბსტანციების (საღეჭი
რეზინი, პლასტელინი და სხვ.) იატაკიდან, ხალიჩებიდან, რბილი საფარიდან, რბილი
ავეჯიდან.
1.8. კერამიკული ფილებით მოპირკეთებული კედლების (არაუმეტეს 1მ სიმაღლეზე),
უნიტაზების, ხელსაბანი ნიჟარების წმენდა და დეზინფიცირება (ჟანგის, შარდის და წყლის
მინერალური ქვის ნადების მოცილების ჩათვლით), დეზოდორაცია.
1.9. შენობის გარეთა ფასადსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე: კარის ბლოკისა და კიბეების
წმენდა, დაგვა-დასუფთავება, ნაგვის გატანა და ურნებში პოლიეთილენის პაკეტების ჩაფენა,
მისასვლელი ბილიკების სველი წესით დამუშავება.
1.10. დასალაგებელი ინვენტარის რეცხვა და მომზადება შემდგომი სამუშაო დღისათვის.

2. ყოველკვირეული კომპლექსური დასუფთავება საბავშვო ბაღში უნდა მოიცავდეს

შემდეგ სამუშაოებს:
2.1.იგივე რაც პუნქტი 1-ით არის გათვალისწინებული;
2.2.ყველა ზედაპირის დასუფთავება არაუმეტეს 3მ სიმაღლეზე;
2.3.ავეჯისა

და

ფერადი

ლითონისაგან

დამზადებული

ინტერიერის

ელემენტების

გაპრიალება;
2.4.მტვრის მოცილება ჩარჩოებიდან (შუშის გარდა), ლაქების მოცილება ტიხარებიდან,
ვაკუუმით დამუშავება ქსოვილის ზედაპირების და რბილი ავეჯის;
2.5.მტვრის

მოცილება

დეკორატიული

ეკრანებიდან/ტიხარებიდან,

დეკორატიული

გაფორმების სხვა ელემენტებიდან;
2.6.სანაგვე ურნებისა და კალათების რეცხვა და დეზინფიცირება;
2.7.სათავსების დეზინფექცია არაუმეტეს 3მ სიმაღლეზე, ჩამრეცხი ღრუების დეზინფექცია და
დეზოდორაცია;
2.8.კერამიკული ფილებითა და ხით მოპირკეთებული კედლების პოლირება;
2.9.შენობის გარეთა ფასადსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე:
ა) იგივე რაც პუნქტი 1.9.-ით არის გათვალისწინებული;
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ბ) შუშის ზედაპირების, აბრების და ფირნიშების, მისასვლელი ბილიკების და გარეთ
დამონტაჟებული

მოსაცდელი

სკამების,

ეზოს

მოწყობილობის

(მაგ.

სასრიალოები,

საქანელენი და ა.შ.) წმენდა.

3. საბავშვო ბაღის გენერალური/ყოველთვიური დასუფთავებისას შემდეგი საქმიანობა

უნდა განხორციელდეს:
3.1. იგივე რაც პუნქტებში 1 და 2-ით არის გათვალისწინებული;
3.2.კედლის და ჭერის გამანათებელი საშუალებების შუშების წმენდა შიგნიდან და გარედან,
არაუმეტეს 3მ სიმაღლეზე;
3.3.კედლებსა

და

ჭერზე

განთავსებული

შემწოვ-გამწოვი

სავენტილაციო

სისტემის

ცხაურებიდან მტვრის მოცილება;
3.4.კომპიუტერების, ორგტექნიკის, საყოფაცხოვრებო ელექტროაპარატურის, ჟალუზების,
რბილი ავეჯის, ხალიჩებისა და რბილი საფარის წმენდა;
3.5.ფანჯრების წმენდა შიგნიდან და გარედან;
3.6.იატაკებზე მოვლის საშუალებების დატანა (საპრიალებელი, კონსერვაციის, დამცავი,
მაკრისტალებელი კომპოზოციების გამოყენებით);
3.7.სამზარეულოს

აღჭურვილობის

(ქურა,

მაცივარი,

ჭურჭლის

სარეცხი

მანქანები,

მიკროტალღური და საცხობი ღუმელები, სხვა ელექტროსაქონელის და აპარატურის) წმენდა
და დეზინფექცია.
3.8. შენობის გარეთა ფასადსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე:
ა) იგივე რაც 1.9. და 2.9. პუნქტებშია მითითებული;
ბ) ფანჯრებისა და შუშის კედლების სრული წმენდა შიგნიდან და გარედან, მიუხედავად
სიმაღლისა;
გ) ფასადის, დეკორატიული ელემენტების, საჩრდილობელი ჟალუზებისა და მარკიზების,
აბრების, ფირნიშების და ლატუნის დაფების წმენდა;
დ) ჩამრეცხი და საკანალიზაციო კოლექტორის ცხაურის, სახურავიდან ჩამდინარე წვიმის
წყლის ღარების წმენდა.

საბავშვო ბაღის დამლაგებელისათვის, მიზანშეწონილია, დადგინდეს დასალაგებელი
ინვენტარისა და საშუალებების სტანდარტული ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება
მოიცავდეს შემდეგს:
1.

ურიკა (ინვენტარისა და საშუალებების გადასაადგილებლად);
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2.

შვაბრა სველი დამუშავებისათვის;

3.

ორგანყოფილებიანი ვედრო/სათლი: სუფთა წყალი/სარეცხი საშუალებიანი სითხე;

4.

აქანდაზი და ცოცხი, მტვერსასრუტი;

5.

ხელთათმანი და სათადარიგო ხელთათმანი;

6.

მუშამბის წინსაფარი სანიტარიულ კვანძში ოპერირებისათვის;

7.

ტილოები მ.შ. იატაკის, შუშისათვის და ავეჯისთვის;

8.

საწმენდი ღრუბელი, ჯაგრისი, სახეხი (რბილი მეტალის სპირალი);

9.

ჰაერის დეზოდორი;

10.

ხის ავეჯის დასამუშავებელი;

11.

ტყავის ზედაპირების დასამუშავებელი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

12.

სარეცხი ფხვნილი (გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ ტილოების გასარეცხად);

13.

ზედაპირების სახეხი ფხვნილი ან კრემი;

14.

სითხე იატაკის წმენდისა და გაპრიალებისათვის, მოპირკეთების ტიპის (ხე, მეტლახი,

ლინოლეუმი და სხვ.);
15.

უნიტაზის დასამუშავებელი სითხე;

16.

შუშის საწმენდი;

17.

ნიკელის, ლატუნის და ლითონის სხვა ზედაპირების დასამუშავებელი საშუალება;

18.

ტრაპების და კოლექტორების დასამუშავებელი საშუალება;

19.

დიდი და პატარა ნაგვის პარკების რულონები;

20.

სადეზინფექციო

ხსნარი,

დასალაგებელი

ინვენტარის

დასამუშავებლად,

დასუფთავების პროცესის დამთავრების შემდეგ.
ოპერაციის
დასახელება

ზედაპირის სახეობა

1. მტვრისა და

1.1.

ნაგვის

ნახევრადმყარი

პლინტუსებზე და სხვა ძნელად

მოცილება

იატაკები,

მისადგომ

ავეჯის
და ა.შ.

მყარი

და

ზედაპირის ხარისხი
დასუფთავების შემდგომ

კედლები,
ზედაპირები

ავეჯის

ქვეშ,

კუთხეებში,

კონტროლის
მეთოდი
გარეგანი
დათვალიერება

ადგილებში

ღინღლის, ჭუჭყის, მტვრის და
ნარჩენების,

ასევე

საწმენდი

ქსოვილის ბოჭკოების ნარჩენის
არარსებობა
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ოპერაციის
დასახელება

ზედაპირის სახეობა

ზედაპირის ხარისხი
დასუფთავების შემდგომ

1.2 ხალიჩები, რბილი

ხალიჩის

საფარი, რბილი ავეჯი

გადასაკრავ

ვორსსა

ღინღლისა

კონტროლის
მეთოდი

ან/და
ქსოვილზე

და

მტვრის

არარსებობა
2.

ლაქების

ამოყვანა

2.1.

მყარი

იატაკები,

ლაქების არარსებობა

კედლები, საგნები
2.2. ხალიჩები, რბილი

ხალიჩებისა და რბილი საფარის

გარეგანი

საფარი, რბილი ავეჯი

შეფერილობა უნდა იყოს მედეგი

დათვალიერება

ლაქების

ამომყვანი

საშუალებების მიმართ.

დაუშვებელია:


შეფერილობის კვალის
დეტექცია თეთრ ქსოვილზე,
ლაქისამომყვან სითხეში
დასველებული ტამპონის
ხალიჩის ზედაპირზე
ექსპოზიციის შემდგომ;



ლაქები, გარდა მათი
ამოყვანის პროცესში
ტექსტურის დაშლის ან
შეფერილობის ცვლილების
საშიშროების არსებობისა;



ამოყვანილი ლაქის გარშემო
გაუფერულებული კიდეების
არსებობა, ტექსტურის
დაშლა, ზედაპირის
შეფერილობის ცვლილება.

3. სველი წესით

3.1. მყარი და

ძნელადმისადგომ ადგილებში

გარეგანი

დამუშავება

ნახევრადმყარი

ჭუჭყის, მტვრის, ღინღლის და

დათვალიერება

იატაკები

სხვა მყარი ნაწილაკების,

არაუგვიანეს

მტვერსასრუტის ჯაგრისის ან

წუთისა

შვაბრის ნაკვალევი ლაქების,

დასუფთავების

ჭარბი ტენის, იატაკის

სამუშაოების

ზედაპირების დაბინდვის და

დასრულებიდან.
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სიპრიალის დაქვეითების
არარსებობა. იატაკის
მორეცხილი ზედაპირები არ
უნდა იყოს სრიალა გაშრობის
შემდეგ.
3.2. კედლები

ზედაპირის წებოვანების,

გარეგანი
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ოპერაციის
დასახელება

ზედაპირის სახეობა

ზედაპირის ხარისხი
დასუფთავების შემდგომ
ნაჟონვის, შემშრალი წვეთებისა

კონტროლის
მეთოდი
დათვალიერება

და გამწმენდი საშუალების
შხეფების, ლაქებისა და სხვა
ნიშნების არარსებობა.
გამონაკლისია მხოლოდ ისეთი
ლაქები, რომელთა ამოყვანა
გამოიწვევს კედლის
სტრუქტურის დაშლას,
ზედაპირის დეფორმაციას ან
შეფერილობის ცვლილებას.
3.3.ფანჯრები,
სარკეები,

შუშის

ზედაპირები

შუშასა და ჩარჩოზე ჭუჭყისა და

გარეგანი

მტვრის, ნაჟონის, ლაქების,

დათვალიერება

ნათითურების, ჭუჭყის
ნახვეჭის, გამწმენდი
საშუალების წვეთებისა და
შემშრალი სხეფების,
გაწმენდილი უბნების გარშემო
ნაკვალევის, დაბინდვის,
საწმენდი ჩვრის ვორსის
ნარჩენების არარსებობა

3.4. ხალიჩები, რბილი

მთლიანობის, შეფერილობის,

საფარი, რბილი ავეჯი

ზომის დაურღვევლობა, ფუძეში
შეუმშრალი ვორსის

“ --------”

არარასებობა, ლაქების,
გაუფერულების, გამოყენებული
მოწყობილობების მიერ
დატოვებული ხაზებისა და
წრეების არარსებობა.
3.5.სანიტარიულ-

ცემენტის, წყლის,

ტექნიკური

გამონაყოფების

აღჭურვილობა

და

კრისტალიზებული ქვის,

წყალმედეგი

ნალექის, ცხიმის, ჟანგის,

ზედაპირები

ჭუჭყის, საპნის ნარჩენების

“---------”

არარსებობა ძნელად მისადგომ
ადგილებში, ონკანის უკან,
უნიტაზის თავსახურის
სამაგრების გარშემო, აგრეთვე
სუნის, გამწმენდი და სარეცხი
საშუალებების ნარჩენების,
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ოპერაციის
დასახელება

ზედაპირის სახეობა

ზედაპირის ხარისხი
დასუფთავების შემდგომ

კონტროლის
მეთოდი

ლითონის ნაკეთობებზე
ლაქების არარსებობა.
3.6.სამზარეულოს
აღჭურვილობა

და

ტექნიკა

ჭუჭყის, ცხიმის, საკვების

სამზარეულოს

ნარჩენების არარსებობა, ხოლო

სტანდარტული

გარე ზედაპირებზე - ლაქებისა

ოპერაციული

და ნათითურების არარსებობა

პროცედურის
მხედვით

4.პოლირება

4.1.ავეჯი,

(გაპრიალება)

ზედაპირები

ლითონის

წებოვანების, პოლიროლის

დამუშავებული

ნარჩენების, ზედაპირის

ზედაპირის თეთრი

არათანაბარი სიპრიალის

ქსოვილით

არარსებობა

გადაწმენდის
შემდგომ მასზე არ
უნდა დარჩეს
საპრიალებელი
ნივთიერების კვალი

5.ქიმიური

5.1.მყარი,

ზემოქმედების, საწმენდი

სველი ზედაპირის

წმენდა

ნახევრადმყარი

საშუალებების, ცვილის,

წყალბადის

იატაკები და სხვ.

დამცველი აპკების ნარჩენების

მაჩვენებელი PH

კვალის არარსებობა

უნდა იყოს 6-დან 8მდე

7.დამცველი

7.1. ხალიჩები, რბილი

გაუფერულების

ნივთიერებების

იატაკი, რბილი ავეჯი,

დაბინძურებისადმი მედეგობის

შემცირება,

გარეგანი

წასმა

შპალერი.

გაზრდა

8.წმენდა

8.1.ორგტექნიკა,

ძნელად მისადგომ ადგილებში

გარეგანი

ანტისტატიკური

კომპიუტერები,

მტვრის, გამოყენებული ჩვრის

დათვალიერება

საშუალების

რადიოელექტრონული

ბოჭკოების, ლაქებისა და

დატანით

აპარატურა

ნათითურების არარსებობა

9. წმენდა

9.1. ლითონის

მტვრის, ლაქების, ნათითურების

გარეგანი

ზედაპირები

არარსებობა

დათვალიერება

დათვალიერება

13. საბავშვო ბაღის კვების ბლოკის მოწყობის
სანიტარიული პრინციპები
 ჰიგიენური მოთხოვნები საბავშვო ბაღის სამზარეულოსადმი;
 ჰიგიენური მოთხოვნები საბავშვო ბაღის ბუფეტისადმი;
 საბავშვო ბაღის სასადილოს მოწყობის სანიტარიული პრინციპები;
 უვნებელი სურსათის და ჯანსაღი კვების პრინციპები.
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ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების
ორგანიზებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ჯანრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის
ძირითადი

რეკომენდაციები

(ხუთი

გასაღების

პრინციპი)

უსაფრთხო

კვებასთან

დაკავშირებით:
ა) სისუფთავის დაცვა;
ბ) მზა და ნედლი პროდუქტების განცალკევება;
გ) საკვების სათანადო სითბური დამუშავება;
დ) სურსათის შენახვა ოპტიმალური ტემპერატურის პირობებში;
ე) სუფთა წყლისა და ნედლეულის გამოყენება.

საბავშვო ბაღის სამზარეულო უნდა აღიჭურვოს წყალგაყვანილობისა და კანალიზაციის შიდა
სისტემით.
სამზარეულოში გამოყენებული წყლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს “სასმელი წყლის
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15
იანვრის N58 დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.
სამზარეულოში კედლების მოპირკეთება უნდა მოხდეს სპეციალური ფილებით ან სველი
წესით დალაგებისა და დეზინფექციისადმი გამძლე მასალით არანაკლებ 1,7 მ სიმაღლემდე.
სამზარეულოში დაცული უნდა იყოს სისუფთავე. სამზარეულო ექვემდებარება დალაგებას
სველი წესით, სარეცხი და სადეზინფექციო ხსნარების გამოყენებით ყოველდღიურად და
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საჭიროებისამებრ. ყოველთვიურად უნდა ჩატარდეს გენერალური დასუფთავება და
დეზინფექცია, აუცილებლობის შემთხვევაში - დეზინსექცია და დერატიზაცია დადგენილი
წესით.
სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებები გამოიყენება მათი თანმხლები ინსტრუქციების
მკაცრი დაცვით. სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებები ინახება მათთვის სპეციალურად
გამოყოფილ ადგილებში დამამზადებლის მიერ მოწოდებულ ტარაში.
სამზარეულო უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო დანიშნულებისა და რაოდენობის
ჭურჭლით, რომელიც ინახება დახურულ კარადაში ან თაროებზე.
სამზარეულო აღჭურვილი უნდა იქნეს სათანადო ტევადობის მაცივრ(ებ)ით.
სამზარეულოში

შემოსული

სურსათი

უნდა

აკმაყოფილებდეს

საქართველოს

კანონმდებლობით დადგენილ სურსათის უვნებლობის პარამეტრებს.
ინფექციური დაავადებებისა და მასიური კვებითი მოშხამვების თავიდან ასაცილებლად
დაუშვებელია კუსტარულ პირობებში დამზადებული სურსათის შემოტანა.
სურსათის შენახვა უნდა განხოციელდეს მწარმოებლის მიერ მითითებული წესების დაცვით,
სათანადო ტემპერატურული რეჟიმის გათვალისწინებით.
მალფუჭებადი პროდუქტების შენახვა-გამოყენებისას დაცული უნდა იქნეს სათანადო
შენახვის ვადები და პირობები.
შეფუთვის თითოეული ერთეულის იარლიყი, რომელზეც დატანილია პროდუქციის შენახვის
ვადები, უნდა ინახებოდეს პროდუქციის სრულ მოხმარებამდე.
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში საკვებით
მოწამვლის შემთხვევაში, პერსონალსა და ბავშვებს შორის მწვავე ნაწლავური ინფექციების
აფეთქებისას,

აუცილებელია

დროულად

ეცნობოს

საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობის

ადგილობრივ სამსახურს.
მასობრივი არაინფექციური (მოწამვლების) და ინფექციური დაავადებების წარმოქმნისა და
გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების დაწესებულებაში არ შეიძლება ბავშვების საკვებად შემდეგი სურსათის
გამოყენება:
ა) არაპასტერიზებული აუდუღარი რძე;
ბ) ნატურალური ხაჭო და არაჟანი, დამუშავების გარეშე;
გ) მწვანე ბარდა თერმული დამუშავების გარეშე;
დ) წვენები თერმული დამუშავების გარეშე;
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ე) სოკო;
ვ) კრემიანი ნამცხვრები და ტორტები;
ზ) მაკარონი ხორცის ფარშით;

სამზარეულოს პერსონალმა უნდა დაიცვას შემდეგი მოთხოვნები:
ა) სამუშაოს განხორციელებისას ჩაიცვას სუფთა სანიტარიული ტანსაცმელი;
ბ) დაიცვას პირადი ჰიგიენის წესები;
გ) არ განახორციელოს სამუშაო აქტივობა ინფექციურ დაავადებაზე ეჭვის არსებობის
შემთხვევაში (მაღალი ტემპერატურა, სურდო, დიარეა და სხვ.);

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების სამზარეულოში
კატეგორიულად აკრძალულია:
ა) საკვების, კულინარული და საკონდიტრო ნაწარმის მომზადების დროს სამკაულების
ტარება, ფრჩხილებზე ლაქის წასმა.
ბ) სამუშაო ადგილზე საკვების მიღება და სიგარეტის მოწევა.
გ) კანის დაავადების, კანზე ჩირქოვანი გამონაყარის მქონე პირების დაშვება სამუშაოზე.

14. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ძირითადი პრინციპები
 ფიზიკური აქტიობა;
 საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვთა ჯანსაღი კვების პრინციპები
 კვების რეჟიმი. რატომ არის რეგულარული კვება და წახემსება მნიშვნელოვანი?

ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობა ჯანმრთელობისათვის
ჰიპოდინამია - კუნთების მუშაობის დაქვეითება, გამოწვეული ცხოვრების მჯდომარე წესით
და მოძრაობითი აქტივობების შეზღუდვით, რაც თავის მხრივ იწვევს სხვადასხვა
ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციის მოშლას (საყრდენ-მამოძრავებელი, სისხლის
მიმოქცევის, სუნთქვის, საჭმლის მომნელებელი) ექიმები მას საუკუნის დაავადებასა და
პროგრესის

უკუ

მხარეს

ურბანიზაცისთან,

შრომის

უწოდებენ.

ჰიპოდინამიის

ავტომატიზაციასა

და

გავრცელებადობა

მექანიზაციასთან,

იზრდება

საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად.
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ჰიპოდინამია სიმსუქნის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ითვლება თანამედროვე სამყაროში.
მოქმედებს რა გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე, ქვეითდება გულის შეკუმშვათა სიძლიერე,
ქვეითდება

შრომისუნარიანობა

და

სისხლძარღვთა

ტონუსი.

შედეგად,

ვითარდება

ნეგატიური ზეგავლენა ნივთიერებათა ცვლისა და ქსოვილთა სისხლით მომარაგების
პროცესებზე. რაც პროვოცირებას უწევს ცხიმების ჭარბ დაშლას სხვა საკვები ნივთიერებებითა
და ჟანგბადით ორგანიზმის მომარაგების გამოდევნის ხარჯზე. ამ ფონზე ვითარდება
სიმსუქნე და ათეროსკლეროზი (სისხლძარღვთა დაავადება).
პროფილაქტიკა ეფუძნება ცხოვრების ჯანსაღ წესს, სხვასხვა ფიზიკურ აქტივობას, ვარჯიშებს,
ფეხით მოძრაობას.
ბავშვები მეტ ენერგიას ხარჯავენ (ზრდის პროცესები, ნივთიერებათა ცვლა, ფიზიკური
აქტივობა და სხვ.) და შესაბამისად ესაჭიროებათ ენერგიის შევსება საკვები პროდუქტების
საშუალებით. სხვადასხვა, ენერგეტიკულად მდიდარი საკვების მიღება უზრუნველყოფს
ნორმალურ ზრდასა და განვითარებას. სტრესსა და ემოციაზე სხვადასხვა ბავშვის რეაქცია
ინდივიდუალურია. ასეთ დროს იხარჯება მეტი ენერგია. ზოგიერთს სტრესის დროს
გაძლიერებული მადა აქვს, ზოგს კი დაქვეითებული. მადის ცვლილებები შეიძლება
გამოიწვიოს მსუბუქმა და ძლიერმა ინფექციებმა, ნებისმიერმა დაავადებამ. უკანასკნელ
პერიოდში მნიშველოვან პრობლემას წარმოადგენს ჭარბი წონისა და სიმსუქნის გავრცელება
ბავშვებსა და მოზარდებში.
სიმსუქნის ჩამოყალიბება უხშირესად დაკავშირებულია ჭარბ კვებასთან, დაბალ ფიზიკურ
აქტივობასთან (ჰიპოდინამია) და სხვადასხვა დაავადებებთან.
დაბალი ფიზიკური აქტივობა ხელს უწყობს არამარტო სიმსუქნის განვითარებას, არამედ
მრავალი ქრონიკული დაავადების (გულის დაავადებები, დიაბეტი, ჰიპერტენზია, საჭმლის
მომნელებელი სისტემის დაავადებები და სხვ.) ჩამოყალიბებას. ფიზიკური აქტივობა
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აგრეთვე სხეულის მოქნილობის, ბალანსის, კოორდინაციის
ფორმირებაში.

საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვთა ჯანსაღი კვების პრინციპები
საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვები არ საჭიროებენ რაიმე სპეციფიური დიეტური საკვებით
უზრუნველყოფას,

თუმცა

მათი

მოთხოვნილება

ენერგიაზე

უფრო

მეტია

ვიდრე

მოზრდილებში, რაც განპირობებულია ნივთიერებათა ცვლის ინტენსიობითა და ბავშვის
ორგანიზმის ზრდა-განვითარების მაღალი ტემპით. 3-დან 7 წლამდე ასაკში სხეულის მასა
იზრდება 15 კგ-იდან 25 კგ-მდე, სიგრძე 20-30 სმ-ით მატულობს. ამ ასაკში ბავშვის
არაბალანსირებული, ერთფეროფანი კვება ზრდა-განვითარების შეფერხების, სხვადასხვა
ორგანოს ზრდისა და დიფერენცირების დარღვევის რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს.
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ზოგიერთი პროდუქტის მიღება საჭიროა ყოველდღე. ასეთია: პური, რძე, ხორცი,
ბოსტნეული, ხილი. ზოგიც – არაყოველდღიურად (თევზი, ხაჭო, არაჟანი). საუზმეზე
უმჯობესია ბავშვმა მიიღოს ფაფეული, მაკარონი, მოხარშული კარტოფილი, კვერცხი, ყველი.
სადილზე

მიზანშეწონილია

ხორციანი

კერძები

და

თევზეული.

ვახშმად

უფრო

რეკომენდებულია ბოსტნეული, ფაფეული, რძე, მაწონი, ხაჭო, ყველი. გემოვნებისათვის
უხვად უნდა გამოიყენონ მწვანილეულობა. სხვადასხვა სანელებლები, წიწაკა, პირშუშხა და
მდოგვი

მცირე

რაოდენობით

დასაშვებია

მხოლოდ

უფროსი

სკოლამდელი

ასაკის

ბავშვთათვის.
ბავშვმა უნდა მიიღოს საკმარისი რაოდენობით სითხე, რათა დაიკმაყოფილოს წყურვილის
შეგრძნება, განსაკუთრებით სიცხეში და ფიზიკური დატვირთვის შემთხვევაში.

კვების რეჟიმი. რატომ არის რეგულარული კვება და წახემსება მნიშვნელოვანი?

კვების ჩვევების ჩამოყალიებება ადრეული ბავშვობის ასაკიდანვე იწყება. ოჯახის და საბავშვო
ბაღის გარემო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბავშვის საკვებისადმი დამოკიდებულების
განსაზღვრაში.
საუზმის როლი ბავშვთა სრულფასოვანი კვებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია. კვების
რაციონში მნიშვნელოვანია მეორე მსუბუქი საუზმის როლი, ვინაიდან პატარებს ერთ კვებაზე
არ შეუძლიათ დიდი რაოდენობით საკვების მიღება და ხშირად რჩებიან მშივრები. დილითა
და შუადღისით წახემსებამ შესაძლებელია უზრუნველყოს მოზარდი ენერგიით მთელი დღის
განმავლობაში. სწრაფად მზარდ და აქტიურ ბავშვებს ხშირად აქვთ გაძლიერებული მადა და
ნოყიერი საკვების მიღების მოთხოვნილება.

15.

სარემონტო სამუშაოები საბავშვო ბაღში

 საბავშვო ბაღის ტექნიკური აღჭურვილობის გამართულობის კონტროლი და სარემონტო
სამუშაოების პერიოდულობა
 მცირე სარემონტო სამუშაოების წარმოება უსაფრთხოების წესების დაცვით
 ჰიგიენური მოთხოვნები სარეკონტრუქციო სამუშაოების წარმოებისადმი
საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციის მიერ უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს საბავშვო ბაღში
არსებული ტექნიკური აღჭურვილობის გამართულობის მუდმივი კონტროლის, პერიოდული
შემოწმებისა და მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება შესაბამისი კვალიფიკაციის
ტექნიკური პერსონალის მიერ.
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ვენტილაციის, ჰაერის კონდინცირების, ჰაერგამტარების სისტემების პროფილაქტიკური
დათვალიერება და რემონტი უნდა ტარდებოდეს დამტკიცებული გრაფიკით, არანაკლებ
წელიწადში 2-ჯერ. მიმდინარე გაუმართაობების და დეფექტების ლიკვიდაცია უნდა მოხდეს
სასწრაფოდ, აუცილებელია თვეში ერთხელ ჩატარდეს ფილტრების დათვალიერება, გაწმენდა
და შეცვლა.
წელიწადში ერთხელ, საჭიროების შემთხვევაში კი უფრო ხშირად უნდა ტარდებოდეს
შენობის კოსმეტიკური რემონტი. მიმდინარე დეფექტების აღკვეთა, (ჭერზე და კედლებზე
გამონაჟონის, ნესტის, ობის ლიკვიდაცია; ნაპრალების, ხვრელების ამოვსება; აცვენილი
ფილების და იატაკის დაზინებული საფარის აღდგენა) უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ.
შენობის და სათავსების კაპიტალური რემონტისას უვარგისი ან მოძველებული საინჟინრო
მოწყობილობების, გათბობის, სავენტილაციო, საკანალიზაციო, საკანალიზაციო-წყალსადენის
ქსელების, სანიტარიულ-ტექნიკური დანადგარებისა და ხელსაწყოების, ელექტროქსელისა და
ა.შ. შეცვლა უნდა ჩატარდეს მათი სანიტარიულ-ტექნიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე,
აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება კაპიტალურად გარემონტდეს რეკონსტრუქციასთან
ერთად.
მიმდინარე

და

ფუნქციონირება.

კაპიტალური

რემონტის

დაუშვებელია,

თუნდაც

პერიოდში
მცირე

უნდა

სარემონტო

შეწყდეს

სათავსების

სამუშაეობის

წარმოება

სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის მიმდინარეობისას. ამ ტიპის სამუშაოები დასვენების
დღეებში ან სასწავლო-სააღმზრდელო დღის დასრულების შემდეგ უნდა ჩატარდეს.
ყოველწლიურად, გათბობის სეზონის დაწყებამდე (არაუგვიანეს 2 კვირისა) უნდა მოხდეს
შენობის ყველა სათავსის მომზადება ზამთრისათვის (გათბობის, ვენტილაციის, საჰაერო
თბური საფარის პროფილაქტიკური დათვალიერება და რემონტი; ფანჯრების შემინვა,
საჭიროების შემთხვევაში დათბუნება და ა.შ.).
ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს მწერებისა და მღრღნელების წინააღმდეგ საბავშვო
ბაღის შენობის პროფილაქტიკური დამუშავების ორგანიზება, რისთვისაც სადეზინფექციო
სამსახურთან მუდმივად უნდა ჰქონდეს გაფორმებული ხელშეკრულება. ამასთან უნდა
უზრუნველყოს ამ მიზნით შენობის შესაბამისი მომზადება (განთავისუფლება), რაც ასევე
დასვენების დღეებში ან სასწავლო-სააღმზრდელო დღის დასრულების შემდეგ უნდა
ჩატარდეს.
საბავშვო ბაღის შენობების სათავსების შეთეთრება და შეღებვა უნდა ხდებოდეს საჭიროების
მიხედვით (ჭუჭყიანი ლაქების, ობის გაჩენისას), მაგრამ წელიწადში არანაკლებ ერთხელ.
ზედაპირი, ობით დაფარვის შემთხვევაში, შეღებვის წინ უნდა დამუშავდეს სოკოს
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საწინააღმდეგო ანტისეპტიკებით, რომელიც დაშვებულია ამ მიზნით და რეგისტრირებულია
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.
სარემონტო

და

სარეკონსტრუქციო

სამუშაოების

წარმოებისას,

საბავშვო

ბაღის

ადმინისტრაციის მიერ უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს უსაფრთხოების დამატებითი
ღონისძიებებისა და ევაკუაციის გეგმის შემუშავება, ასევე გეგმით გაწერილი ღონისძიებების
დაცვის კონტროლი.
სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისას წარმოქმნილი სამშენებლო ნარჩენები
დროულად უნდა იქნეს გატანილი საბავშვო ბაღის ტერიტორიიდან.

16. ზედამხედველობა წყალსა და სანიტარიაზე საბავშვო
ბაღში
საბავშვო ბაღის დონეზე განხორციელებული ზედამხედველობის ფორმატი და დიზაინი
სრულად უნდა ითვალისწინებდეს წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის (WASH) პრინციპებს და
შედგებოდეს შემდეგი კომპონენტებისაგან:

წყლის ხარისხი და უსაფრთხოება
სასმელი, საკვების მოსამზადებელი, პერსონალური ჰიგიენის, დასუფთავებისა და
რეცხვისათვის განკუთვნილი წყალი უსაფრთხოა და აკმაყოფილებს შესაბამისი კატეგორიის
წყლისათვის დადგენილ სტანდარტებს.
ინდიკატორები:
1. სასმელი წყლის მიკრობიოლოგიური ხარისხი;

Escherichia coli და თერმოტოლერანტული კოლფორმული ბაქტერიები არ იქნა აღმოჩენილი
არცერთ 1000მლ-იან სინჯში.
2. სასმელი წყლის გაუვნებელყოფა;
მიკრობიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ხორციელდება იმ სასმელი
წყლის გაუვნებელყოფა, რომელიც დაუცველი წყაროდან მოეწოდება.
3. სამელი

წყლის

ქიმიური

და

რადიაციული

უსაფრთხოებისა

და

ხარისხის

უზრუნველყოფა;
სასმელი წყალი აკმაყოფილებს ჯანმრელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილ ქიმიური და რადიაციული უსაფრთხოების მოთხოვნებს.
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4. სასმელი წყლის კეთილსაიმედოობა /ორგანოლეპტიკური თვისებები;
სასმელი წყლის სუნი, ფერი და გემო აკმაყოფილებს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ
მოთხოვნებს და არ იწვევს უარის თქმას მის მოხმარებაზე.
5. სხვა დანიშნულების წყალი;
წყალი,

რომლიც

თავისი

ხარისხით

ჩამორჩება

სასმელი

წყლის

ხარისხს,

თუმცა

აკმაყოფილებს უსაფრთხოების ზოგად მოთხოვნებს, გამოიყენება მხოლოდ დასუფთავების,
რეცხვისა და ტუალეტების ჩასარეცხად.

წყლის რაოდენობა
უზრუნველყოფილია საკმარისი რაოდენობის წყლის მუდმივი ხელმისაწვდომობა სასმელად,
პირადი ჰიგიენისათვის, საკვების მოსამზადებლად, დასუფთავებისა და რეცხვისათვის.
წყლის საჭიროებათა საბაზისო რაოდენობებია:

სასმელი ხარისხის წყალი
საბავშვო ბაღი (დღის სწავლებით)

5 ლიტრი დღეში ერთ პირზე
გადაანგარიშებით (ყველა ბავშვი და
საბავშვო ბაღის სრული პერსონალი)

წყლის დამატებითი რაოდენობა/არასასმელი ხარისხის წყალი
ჩასარეცხი ტუალეტებისათვის, რომელიც

10 - 20 ლიტრი დღეში ერთ პირზე

მიერთებულია ცენტრალური

გადაანგარიშებით

წყალმომარაგების სისტემას
ჩასარეცხი ტუალეტებისათვის, რომელიც

1.5 - 3 ლიტრი დღეში ერთ პირზე

თავად მომხმარებლის მიერ

გადაანგარიშებით

(არაავტომატურად) უნდა ჩაირეცხოს

წყლის ხელმისაწვდომობა და წყალმოხმარების ტექნიკური საშუალებები
საბავშვო ბაღში საკმარისი რაოდენობითაა სასმელი წყლის წერტილები და წყალმოხმარების
სხვა საშუალებები, რაც უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობას
სასმელი წყლისადმი,
პერსონალური ჰიგიენისადმი, საკვების მომზადების, დასუფთავებისა და რეცხვისადმი.
ინდიკატორები:
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1. სათანადოდ

აღჭურვილი

წყალმოხმარების

წერტილები,

საპონი

და

ხელის

გასამშრალებელი ხელმისაწვდომია საბავშვო ბაღის ყველა კრიტიკულ წერტილში,
კონკრეტულად კი ტუალეტებსა და სამზარეულოში.
2. სათანადოდ აღჭურვილი სასმელი წყლის წერტილები ხელმისაწვდომია ბავშვებისა
და საბავშვო ბაღის პერსონალისათვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთათვის.
3. უზრუნველყოფილია არანაკლებ ერთი საშხაპე 20 მომხმარებელზე (ბავშვები და
საბავშვო ბაღის პერსონალი მუდმივ შტატზე) გადაანგარიშებით. ცალკე საშხაპეები ან
განსაზღვრული დროითი გრაფიკი გამოიყენება ბავშვებისა და საბავშვო ბაღის
პერსონალისათვის.

არანაკლებ

ერთი

საშხაპისა

განკუთვნილია

შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთათვის.

ჰიგიენის ხელშეწყობა
წყლისა და სანიტარიის საშუალებების სწორად მოხმარება, გამოყენება და მოვლა-პატრონობა
უზრუნველყოფს მყარი ჰიგიენური ჩვევების გამომუშავების ხელშეწყობას.
ინდიკატორები:
1. საბავშვო ბაღის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ჰიგიენასთან დაკავშირებულ
საკითხებს
2. დადებით ჰიგიენურ ჩვევებს, მათ შორის წყლისა და სანიტარიის საშუალებების
სწორად მოხმარებას, გამოყენებასა და მათი მოვლა-პატრონობის უნარ-ჩვევების
განვითარებას სისტემატურად ეწევა აგიტაცია საბავშვო ბაღის პერსონალსა და
ბავშვებს შორის.
3. წყლისა და სანიტარიის საშუალებები და მათ მოვლა პატრონობაზე გამოყოფილი
რესურსები,

საშუალებას

აძლევს

საბავშვო

ბაღის

პერსონალსა

და

ბავშვებს,

გამოიმუშავონ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები გადამდები დაავადებების თავიდან
ასაცილებლად, მარტივი და მოხერხებული გზით.

ტუალეტები
სათანადოდ აღჭურვილი, მოხერხებული, პრივატული, დაცული, სუფთა და საზოგადოების
კულტურული განვითარების დონისათვის შესაფერისი ტუალეტებით სარგებლობა
უზრუნველყოფილია ბავშვებისა და საბავშვო ბაღის პერსონალისათვის.
ინდიკატორები:
1. სათანადოდ აღჭურვილი ტუალეტები მოწყობილია შემდეგი რაოდენობით - ერთი
ტუალეტის ჯიხური ყოველ 10 ბავშვზე და არანაკლებ ერთი ტუალეტი ბაღის
პერსონალისათვის.
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2. ტუალეტები მოხერხებულია კონსტრუქციული და დაშორების თვალსაზრისით
(არაუმეტეს 30 მ-ისა ტუალეტამდე), მათ შორის

შეზღუდული შესაძლებლობების

მქონე პირთათვის.
3. ტუალეტებში უზრუნველყოფილია პრივატულობა და დაცულობა.
4. ტუალეტების დიზაინი და კონსტრუქციული გადაწყვეტა შეესაბამება საზოგადოების
კულტურული და სოციალური განვითარების დონეს, ასაკობრივ და გენდერულ
თავისებურებებს,

მოსახერხებელია

შეზღუდული

შესაძლებლობების

მქონე

ბავშვებისათვის.
5. ტუალეტები ჰიგიენურია მოხმარებისათვის და ადვილი დასასუფთავებლად.
6. ტუალეტებთან ახლოს მოწყობილია მოხერხებული ხელსაბანები.
7. ტუალეტების დასუფთავება და ტექნიკური გამართულობის შემოწმება რუტინულად
ხორციელდება და მუდმივად უზრუნველყოფილია სუფთა და მოფუნქციონირე
ტუალეტების ხელმისაწვდომობა.

სხვადასხვა ტიპის გადამტანებით გამოწვეული დაავადებების კონტროლი
ბავშვები, საბავშვო ბაღის პერსონალი და ვიზიტორები დაცულნი არიან დაავადების
გადამტანებისაგან (ცხოველები, მწერები).
ინდიკატორები:
1. საბავშვო ბაღში მინიმიზებულია დაავადების გადამტანების გავრცელების საფრთხე.
2. ბავშვები და საბავშვო ბაღის პერსონალი დაცულია სხვადასხვა დაავადების
პოტენციური გადამტანებისაგან.

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
საბავშვო ბაღის გარემო სუფთა და მოვლილია.
ინდიკატორები:
1. საბავშვო ბაღის ოთახები და სხვადასხვა დანიშნულების სათავსები რეგულარულად
ექვემდებარება წმენდა-დასუფთავებას ჭუჭყის, დამტვერიანებისა და ობის შემცირებამოცილებისათვის.
2. საბავშვო ბაღის შენობის შიდა და გარე არეალი თავისუფალია ბასრი ობიექტებისა და
სხვა ფიზიკური საფრთხეებისაგან.
3. მყარი

ნარჩენები

ყოველდღიურად

გროვდება

ოთახებში,

სამზარეულოში,

ადმინისტრაციულ და სხვა სათავსებში და უსაფრთხოდ გაიტანება საბავშვო ბაღის
შენობიდან.
4. ნახმარი წყლების მოცილება/გადინება ხორციელდება სწრაფად და უსაფრთხოდ.
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სურსათის შენახვა და მომზადება
სურსათის შენახვა და მომზადება ხორციელდება დაავადებების გავრცელების რისკის
მინიმუმამდე დაყვანით.
ინდიკატორები:
1. სურსათის განაწილება და მომზადება ხორციელდება სათანადო სისუფთავის
პირობებში (ხელებს იბანენ საკვების მომზადების წინ);
2. ნედლეული და მზა სურსათის კონტაქტი არ ხდება;
3. სურსათის მომზადება ხორციელდება სათანადო თერმული დამუშავებით;
4. სურსათი ინახება სათანადო ტემპერატურული რეჟიმის პირობებში;
5. სურსათის მოსამსაზადებლად გამოიყენება ხარისხიანი წყალი და უსაფრთხო
ნედლეული.
ზემოჩამოთვლილი კომპონენტების მიხედვით ზედამხედველობის სისტემის დანერგვისა და
ქმედუნარიანობის შესაფასებლად, საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციისათვის რეკომენდებულია
ეფექტურობის შეფასების მექანიზმების დანერგვა, რომლის ერთ-ერთ კომპონენტს შეიძლება
წარმოადგენდეს შიდა აუდიტის წარმოება, თვითშეფასების კითხვარის მეშვეობით.

17. თვითშეფასების კითხვარი საბავშვო ბაღებისათვის
თვითშეფასების კითხვარი საბავშვო ბაღებისათვის
N

დიზაინი და კონსტრუქციული გადაწყვეტა

დიახ

არა

არ
მოითხოვება

წყლის ხარისხი
1.

საბავშვო ბაღის წყალმომარაგება ხორციელდება































უსაფრთხო წყაროდან (დაცულია ფეკალური
დაბინძურებისაგან)?
2.

წყალი დაცულია დაბინძურებისაგან
ტრანსპორტირებისას და საბავშვო ბაღის
ტერიტორიაზე?

3.

საჭიროებისას, შესაძლებელია წყლის
გაუვნებელყოფა საბავშვო ბაღში?

4.

მოხმარებული წყლის ხარისხი აკმაყოფილებს
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ
მოთხოვნებს მიკრობიოლოგიური, ქიმიური და
რადიაციული მახასიათებლების მიხედვით?

5.

წყალი კეთილსაიმედოა (სუნი, ფერი, გემო)?
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6.

საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების სქემა
უზრუნველყოფს, რომ უხარისხო წყალი არ იქნეს









































































გამოყენებული სასმელად?
წყლის რაოდენობა
7.

წყალმომარაგება ხორციელდება სათანადო
რაოდენობით?

8.

გააჩნია საბავშვო ბაღს ალტერნატიული
წყალმომარაგების შესაძლებლობა, საჭიროების
შემთხვევაში?

წყლის ხელმისაწვდომობა და წყალმოხმარების ტექნიკური საშუალებები
9.

საბავშვო ბაღში საკმარისი რაოდენობითაა და
სწორადაა განაწილებული წყლის წერტილები ყველა
ტიპის საჭიროებისათვის (სასმელი წყალი,
ხელსაბანი, დასუფთავება, რეცხვა, ტუალეტის
ჩარეცხვა)?

10.

საკმარისი რაოდენობითაა სასმელი წყლის
წერტილები?

11.

სასმელი წყლის წერტილები მოხერხებულია
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და
საბავშვო ბაღის პერსონალისათვის?

12.

საბავშვო ბაღში არის სამრეცხაო?

ჰიგიენის ხელშეწყობა
13.

საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს ჰიგიენასთან
დაკავშირებულ საკითხებს?

14.

საბავშვო ბაღის პერსონალს გავლილი აქვს
მომზადება ჰიგიენასთან დაკავშირებული
საკითხების სწავლების მეთოდებში?

15.

პასუხისმგებლობა ჰიგიენის ხელშეწყობისათვის
საბავშვო ბაღში განსაზღვრულია მკაფიოდ და
მხარდაჭერილია ადმინისტრაციის მიერ?

16.

საბავშვო ბაღის სათავსების დიზაინი და
კონსტრუქციული გადაწყვეტა იძლევა მათი
მოხმარებისას ჰიგიენის დაცვისა და დასუფთავების
შესაძლებლობას?

17.

ბავშვებს გააჩნიათ ცოდნა წყლისა და სანიტარიის
ინფრასტრუქტურაში შემავალი სათავსების სწორად
მოხმარების წესების შესახებ?

ტუალეტები
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18.

სათანადოდაა მოწყობილი ტუალეტები
ბავშვებისათვის? აღმზრდელებისათვის?







19.

ტუალეტები დაყოფილია ბლოკებად?

20.

ტუალეტები მართებულადაა განთავსებული?

21.

ტუალეტებში უზრუნველყოფილია პრივატულობა
და დაცულობა?













22.

ტუალეტები უსაფრთხოა?

23.

ტუალეტები აკმაყოფილებს საზოგადოებრივი




























კულტურისა და სოციალური განვითარების დონეს?
24.

ტუალეტები შეესაბამება ასაკობრივ და გენდერულ
თავისებურებებს?

25.

ტუალეტები მოსახერხებელია შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის?

26.

საბავშვო ბაღში არის ერთი ტუალეტის კაბინა
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საბავშვო
ბაღის პერსონალისათვის?

27.

ტუალეტები ჰიგიენურია მოხმარებასათვის და
ადვილი დასასუფთავებლად?







28.

ხელსაბანი ახლოსაა ტუალეტთან?

29.

ხელსაბანთან ყოველთვისაა საპონი და ხელსახოცი?

30.

გაგაჩნიათ ტუალეტების დასუფთავებისა და











































ტექნიკური გამართულობის ზედამხედველობის
გეგმა?
სხვადასხვა ტიპის გადამტანებით გამოწვეული დაავადებების კონტროლი
31.

გათვალისწინებული აქვს საბავშვო ბაღს
ღონისძიებები დაავადების გადამტანების
საწინააღმდეგოდ?

32.

საბავშვო ბაღის სათავსები აღჭურვილია
გადამტანების შეღწევისაგან დამცავი საშუალებებით?

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
33.

იატაკების ზედაპირი გლუვი და ადვილად
დასასუფთავებელია?

34.

შენობის დიზაინი და კონსტრუქციული გადაწყვეტა
უზრუნველყოფს ობისა და ნესტის თავიდან
აცილებას?

35.

საბავშვო ბაღის შენობაში უზრუნველყოფილია დაცვა
ფიზიკური საფრთხეებისაგან?
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36.

საბავშვო ბაღის შენობაში საკმარისი რაოდენობითაა
ნაგვის შესაგროვებელი კონტეინერები?







37.

სათანადოდაა მოწყობილი და ფუნქციონირებს











































ნახმარი წყლების დრენირების სისტემა?
სურსათის შენახვა და მომზადება
38.

სურსათის შესანახი და მოსამზადებელი სათავსების
დაგეგმარება და მოპირკეთება უზრუნველყოფს
ადვილად დასუფთავების შესაძლებლობას?

39.

სამზარეულოში არის ხელსაბანი?

40.

სამზარეულოს აღჭურვილობა იძლევა საშუალებას
ცალ-ცალკე ინახებოდეს სასურსათო ნედლეული და
მზა საკვები?

41.

სამზარეულოში არის აღჭურვილობა სურსათის
სათანადო თერმული დამუშავებისათვის?

42.

სამზარეულოში არის მაცივარი?

43.

საბავშვო ბაღში შექმნილია მშრალი სურსათის
შენახვა-დასაწყობების პირობები?

44.

სურსათის მოსამზადებლად ხარისხიანი სასმელი
წყალი და უსაფრთხო სასურსათო ნედლეული
გამოიყენება?
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