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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030181978371720

             № 01-243/ო 05 / ივნისი / 2020 წ.             

, ,სამუშაო  ადგილებზე  ახალი  კორონავირუსის  ( C O V I D - 1 9 )  გავრცელების  თავიდან
აცილების  მიზნით  რეკომენდაციების  დამტკიცების  თაობაზე ‘‘  საქართველოს
ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა ,  შრომის ,  ჯანმრთელობისა  და
სოციალური  დაცვის  მინისტრის  2 0 2 0  წლის  2 9  მაისის  №  0 1 - 2 2 7 /ო  ბრძანებაში

ცვლილების  შეტანის  შესახებ  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად,

 

ვბრძანებ:

1. ,,სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით
რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №  01-227/ო ბრძანებაში
შეტანილ იქნეს ცვლილება:

1.  ბრძანების პირველი პუნქტის ,,უ‘‘ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,უ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული
რეკომენდაციები მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო (ავტობუსი, მიკროავტობუსი) ტრანსპორტისთვის
(დანართი  N20);‘‘. 

2. ბრძანებით დამტკიცებული N20 დანართი (ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ
ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები მუნიციპალური ტრანსპორტისთვის)
ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

3. ბრძანების პირველ პუნქტს ,,უ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის  ,,ფ - ყ“
ქვეპუნქტები:

,,ფ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული
რეკომენდაციები აეროპორტებისა და საჰაერო ტრანსპორტისთვის (დანართი  N21);

ქ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული
რეკომენდაციები შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდებისთვის
(დანართი  N22);

ღ)  ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული
რეკომენდაციები მეზღვაურთა საწვრთნელ დაწესებულებებში მსმენელთა მიღებისა და კურსების

ჩატარებასთან დაკავშირებით (დანართი  N23);

ყ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული
რეკომენდაციები სატრანსპორტო სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის (დანართი  N24).‘‘.

              2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.



6/5/2020

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/f7954504-e38b-41cf-9586-0fd12bdf16bd.html 2/2

 

მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე



1. დანართი - 23.docx
 hash: ce7b94598339d6c8008b1b6c2fcacb2fcb6d17a5b981e548ed069cac7e56a11b , hash type: SHA3_256 , size: 73461

2. დანართი -21.docx
 hash: b19d5b66734e3999b157752473df6055e1d3ad5e2caa5363196d4b428e28c5fd , hash type: SHA3_256 , size: 95632

3. დანართი -22.docx
 hash: 14684ed7720d5af473e5e9e4315df4f4ce312a9c7cfbf557ed514091bccf506b , hash type: SHA3_256 , size: 95471

4. დანართი-24.docx
 hash: 1311a35f177e965ad66b0de2de9ae016ca48425a87023405cc1057a062321f2a , hash type: SHA3_256 , size: 83374

5. დანართი_20.doc
 hash: f2f26c980f9fcd8a3408bc75a99528c06e690fb6773c27a987ab47d9f373043b , hash type: SHA3_256 , size: 199168




[{"fileName":"დანართი - 23.docx","fileSize":73461,"index":1,"hashType":"SHA3_256","hash":"ce7b94598339d6c8008b1b6c2fcacb2fcb6d17a5b981e548ed069cac7e56a11b"},{"fileName":"დანართი -21.docx","fileSize":95632,"index":2,"hashType":"SHA3_256","hash":"b19d5b66734e3999b157752473df6055e1d3ad5e2caa5363196d4b428e28c5fd"},{"fileName":"დანართი -22.docx","fileSize":95471,"index":3,"hashType":"SHA3_256","hash":"14684ed7720d5af473e5e9e4315df4f4ce312a9c7cfbf557ed514091bccf506b"},{"fileName":"დანართი-24.docx","fileSize":83374,"index":4,"hashType":"SHA3_256","hash":"1311a35f177e965ad66b0de2de9ae016ca48425a87023405cc1057a062321f2a"},{"fileName":"დანართი_20.doc","fileSize":199168,"index":5,"hashType":"SHA3_256","hash":"f2f26c980f9fcd8a3408bc75a99528c06e690fb6773c27a987ab47d9f373043b"}]

		2020-06-05T15:21:42+0400
	Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia 2f34ef2c5fb8e1da3b82d77f3b0dcd9bc1e7dc7b


	



