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

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030199755894520

             № 01-443/ო 07 / სექტემბერი / 2020 წ.             

სამუშაო  ადგილებზე  ახალი  კორონავირუსით  ( S A R S - C o V- 2 )  გამოწვეული  ინფექციის
( C O V I D - 1 9 )  გავრცელების  თავიდან  აცილების  მიზნით  საქართველოს  ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან  დევნილთა ,  შრომის ,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის
სამინისტროს  მიერ  შემუშავებული  რეკომენდაციების  შესრულებაზე  მონიტორინგის
განხორციელებისას  საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა ,

შრომის ,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამინისტროს  შრომის  პირობების
ინსპექტირების  დეპარტამენტისათვის  ელექტრონული  საქმისწარმოების  წესის

დამტკიცების  შესახებ  

 

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 453 -ე 
მუხლის, საქართველოს

მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებით დამტკიცებული იზოლაციისა და კარანტინის წესების
 მე-9 მუხლის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-6 მუხლის, და
„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14
სექტემბრის № 473 დადგენილებით  დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-
19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების
შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელებისას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების

ინსპექტირების დეპარტამენტის ელექტრონული საქმისწარმოების წესი“, დანართის შესაბამისად.

2. სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19)
გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების
შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელებისას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების

ინსპექტირების დეპარტამენტის ელექტრონული საქმისწარმოება 2020 წლის 29 აპრილიდან

განხორციელდეს ამ ბრძანებით დამტკიცებული დანართის შესაბამისად.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.  

 

 

მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე
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