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

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030138780656120

             № 01-517/ო 26 / ოქტომბერი / 2020 წ.             

, ,საქართველოში  ახალი  კორონავირუსით  ( S A R S - C o V- 2 )  გამოწვეული  ინფექციის
( C O V I D - 1 9 )  შესაძლო  შემთხვევების  გავრცელების  (ეპიდემია ,  პანდემია ,
ეპიდემიური  აფეთქება )  პრევენციისა  და  საეჭვო  და /ან  დადასტურებულ

შემთხვევებზე  რეაგირების  მზადყოფნისათვის ,  სამედიცინო  დაწესებულებების
მობილიზების  შესახებ ‘‘  საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა ,

შრომის ,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  მინისტრის  2 0 2 0  წლის  1 9
სექტემბრის  №  0 1 - 4 6 7 /ო  ბრძანებაში  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად,
  

ვბრძანებ: 
  

მუხლი 1. „საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19)
შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო
და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების
მობილიზების შესახებ‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის №  01-467/ო ბრძანებაში
შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

  

1.  პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23
მაისის N322 დადგენილებით დამტკიცებული „იზოლაციისა და კარანტინის წესების“ მე-18 მუხლის მე-2
პუნქტის, „სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის
წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17
დეკემბრის №385 დადგენილებით დამტკიცებული №2 დანართის (დებულება სტაციონარული დაწესებულების
ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ) მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის, ,,საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის N473 დადგენილებით
დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ო“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის“  61-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:“. 

2.  მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი:

„21. საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია,
ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისათვის საჭირო ღონისძიებების  კონტროლის, რეაგირებისა და
მზადყოფნის უზრუნველყოფის მიზნით, დროებითი ღონისძიების სახით, N1 დანართით განსაზღვრული
სამედიცინო დაწესებულებები გათავისუფლდნენ ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობის სანებართვო
დანართის ფლობის ვალდებულებისგან N1 დანართში მითითებული პერიოდების შესაბამისად.“.  
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3.     ბრძანების N1 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
  

                მუხლი 2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

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

ეკატერინე ტიკარაძე
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