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დანართი №6 

 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 

ერთად შევქმნათ უსაფრთხო სამუშაო გარემო! 

 

 

 

 

 

 

 

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-

19)  დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სატრანსპორტო 

სექტორისთვის 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა: ,,დროებითი შრომისუუნარობის ექსპერტიზის ჩატარების და საავადმყოფო ფურცლის 

გაცემის წესის შესახებ‘‘ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

N281/ნ ბრძანების შესაბამისად, იმ პირებზე ვინც კორონავირუსის პრევენციის მიზნით კარანტინში 

იმყოფებიან საავადმყოფო ფურცლის (ბიულეტინის) ტოლფას ცნობას გასცემს საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო. აღნიშნული დოკუმენტი დამსაქმებლებისთვის ხელფასის გაცემის საფუძველი იქნება და 

შესაბამისად დასაქმებულ ადამიანებს ლეგიტიმურად ჩაეთვლებათ და სრულად აუნაზღაურდებათ 

კარანტინისა და  თვითიზოლაციისას გაცდენილი სამუშაო დღეები. ცნობის   მისაღებად  

დაინტერესებულ  პირს  შეუძლია  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  ელექტრონული ფოსტის მისამართზე 

- info@moh.gov.ge მიმართოს. 
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პერსონალი არ უნდა გამოცხადდეს სამუშაო ადგილზე იმ შემთხვევაში, თუ: 

 მათ დატოვეს ვირუსის გავრცელების ქვეყნები ბოლო 14 დღის განმავლობაში; 

 ბოლო  14 დღის  განმავლობაში  მჭიდრო  კონტაქტში  იმყოფებოდნენ  

კორონავირუსის  მატარებელ  პირთან/პირებთან (მათ უნდა გაიარონ 

თვითიზოლაცია/კარანტინი შესაბამისად დადგენილი წესით); 

 აღენიშნებათ რესპირატორული ინფექციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები 

(ხველა, ტემპერატურა, ცემინება, სუთქვის გაძნელება, საერთო სისუსტე და ა.შ.); 

 მიეკუთვნებიან COVID-19-ით დაინფიცირებისა და  გართულებების  მაღალი  

რისკის მქონეებს:  70 წელს  გადაცილებული, აგრეთვე,  ქრონიკული  დაავადებების  (გულ-

სისხლძარღვთა  დაავადებები, დიაბეტი, ბრონქული ასთმა და სასუნთქი ორგანოების სხვა 

დაავადებები) მქონე პირები. 

დამსაქმებლის ვალდებულებები 

 სამუშაოს დაწყების წინ გაკონტროლოს პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა; 

 მიუხედავად იმისა, არის თუ არა გამოვლენილი ინფექციის შემთხვევა, შეიმუშაოს საგანგებო 

სიტუაციაში სამოქმედო გეგმა, რაც ხელს შეუწყობს ავადმყოფობის გამო გაცდენილი სამუშაო 

დღეების შემცირებას, გამოვლენის შემთხვევაში კი - გავრცელების პრევენციას; 

 უზრუნველყოს თანამშრომლები ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (რესპირატორი, 

საჭიროების შემთხვევაში ხელთათმანი, სახის ფარი და შესაბამისი სათვალე); 

 სატრანსპორტო საშუალებებში გამოაკრას განცხადებები (არსებობის შემთხვევაში მონიტორებზე) 

COVID-19-ის შესახებ და იმ პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ არის 

განსაზღვრული; 

 ყველა თანამშრომელსა და დასუფთავებაზე პასუხისმგებელ პერსონალს მიაწოდოს ინფორმაცია 

შესაბამისი პრევენციული პროცედურების შესახებ, რათა თავიდან იქნეს აცილებული 

კორონავირუსის გავრცელება სამუშაო გარემოში; 

 თანამშრომლებისთვის უზრუნველყოს ხელის დაბანის შესაძლებლობა, შესაბამისი საპნითა და სხვა 

ჰიგიენური საშუალებებით.  ხელის  დაბანის  შეუძლებლობის  შემთხვევაში,  გამოყენებულ  უნდა  

იქნეს,  სულ  მცირე,  70%  ალკოჰოლის შემცველი ხელის გამწმენდი სითხე; 

 დაატრენინგოს   თანამშრომლები   ინდივიდუალური   დაცვის   საშუალებებისა   და   ჰიგიენური   

საშუალებების   სწორად გამოყენებასა და შემდგომში მის შენახვა/მოცილებაზე; 

 დარწმუნდეს, რომ დასაქმებულებს აქვთ წვდომა ხელის ჰიგიენურ საშუალებებთან და იციან მათი 

სწორად გამოყენება; 

 თვალსაჩინო ადგილას განათავსოს  ხელის ჰიგიენური საშუალებების სწორად მოხმარების წესები; 

 პერიოდულად, დღეში რამდენჯერმე, უზრუნველყოს დახურული სივრცეების ბუნებრივი 

ვენტილაცია; 

 გარკვეული პერიოდულობით მოახდინოს ხშირად გამოყენებული სამუშაო აღჭურვილობისა და 

სამუშაო ადგილების დეზინფექცია, სატრანსპორტო  საშუალებების  შიგნით  არსებული  ინვენტარის  

სანიტარული დამუშავება ყოველი შესრულებული სამარშუტო ხაზის შემდგომ; 

 უზრუნველყოს დასაქმებულებისა და მგზავრებისთვის გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა 

თუ სხვა ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერების განთავსება; 

 უზრუნველყოს გამოყენებული ჰიგიენური საშუალებების დროული გატანა შესაბამისი 

პირის/სამსახურის მიერ; 

 მოაწყოს დროებითი დამცავი გამჭვირვალე ბარიერი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის 

კაბინასთან; 

 შეიმუშაოს იმ პირთა დაუყოვნებელი იზოლაციის პოლიტიკა და პროცედურები, რომელთაც COVID-

19-ის ნიშნები და/ან სიმპტომები გააჩნიათ და ტრეინინგები  ჩაუტაროს თანამშრომლებს აღნიშნულის 

განხოციელებაში. 
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დასაქმებულთა ვალდებულებები 

ხელის ჰიგიენის რეგულარულად და საფუძვლიანად შესრულება წარმოადგენს 

უმეტესი ვირუსისგან თავის დაცვის საუკეთესო საშუალებას. 

შესაბამისად, აუცილებელია სამუშაო ადგილზე განახორციელოთ შემდეგი 

ღონისძიებები: 

 დაიცავით ჰიგიენის წესები თქვენს სამუშაო ადგილზე; 

  სამუშაო  პროცესი  განახორციელეთ  დამსაქმებლის/შრომის  უსაფრთხოების  მენეჯერის  მიერ  

განსაზღვრული  საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმის შესაბამისად; 

 სამუშაოს   შესრულებისას   გამოიყენეთ   სრულად   ის   ინდივიდუალური   დაცვის   საშუალებები,   

რომელსაც   გაწვდით დამსაქმებელი; 

 სამუშაოს დაწყებამდე და მიმდინაეობისას გამოიყენეთ სადეზინფექციო  საშუალებები  სამუშაო  

ადგილებისა  და  ხელსაწყოების დასუფთავებისთვის; 

 საკვების მიღებამდე და მიღების შემდეგ, საპირფარეშოში შესვლის და გამოსვლის შემდეგ 

საფუძვლიანად დაიბანეთ ხელები წყლითა და საპნით; 

 გამოიყენეთ სპირტის შემცველი ხელის საწმენდი საშუალებები იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ახერხებთ 

ხელების დაბანასა და გაშრობას; 

 დაიცავით უსაფრთხო დისტანცია (არანაკლებ 2 მ-სა); 

 დახველების და დაცემინების დროს მიიფარეთ სუფთა 

ხელსახოცი ან იდაყვი. გამოყენებული ერთჯერადი 

ხელსახოცი კი მოათავსეთ ურნაში; 

 მოერიდეთ ხელებით თვალებზე, ცხვირზე და პირზე 

შეხებას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

Labour Conditions Inspection Department 

Create Together Safe Working Environment! 

  

  

 Annex №6 

  
  
  
  
  

General Guidance Related to Infection (COVID-19) Caused by Novel 

Coronavirus (SARS-CoV-2) for Transport Sector   
  

 

 

  

Note: In accordance with Order N281/N of the Minster of Internally Displaced Persons from the 

Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia on “the rule for Examination for 

Short-term Employment Disability and Issuance of Doctors Note”, the Ministry of Internally 

Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia will 

issue an equivalent document to the doctors excuse note (Medical Certificate) to persons quarantined 

in order to prevent the spread of coronavirus. The document will serve as the basis to receive monthly 

payment and therefore, the working days spend in quarantine or in self-isolation will be legitimate 

and fully paid to the employees. In order to get the certificate, an interested person has to apply to 

the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and 

Social Affairs of Georgia at - info@moh.gov.ge.  
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The staff must not appear in the workplace if they:  

 Left the affected country over the past 14 days; 

 Were in close contact with infected person/persons for the past 14 days (they must be 

self-isolated/quarantined as per the rule); 

 Have symptoms of respiratory infection (coughing, temperature, sneezing, difficulty in 

breathing, general weakness etc.); 

 Are among the ones who have high risk of getting infected with COVID-19 or serious 

complications: over 70 years of age, people suffering from chronicle diseases (cardio-

vascular diseases, diabetes, bronchial asthma and other respiratory diseases. 

Employer’s responsibilities   

 Before starting work performance employees health condition should be controlled; 

 Whether or not the incidence of infection is detected, should develop an emergency action plan to 

support reduction of working days missed due to illness, and in case of detection – prevention of 

spread; 

 Provide the employees with appropriate personal protective equipment (respirator, if needed 

gloves, face shield and relevant glasses); 

 Inside vehicles post announcements (if available on monitors) about COVID-19 and about the 

preventive measures that have been identified by LEPL L. Sakvarelidze National Center for Disease 

Control and Public Health of the Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied 

Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia;  

 Provide all the employees and personnel responsible for cleaning with information about relevant 

prevention procedures to avoid spread of coronavirus within the working environment;  

 Provide hand-washing facility for staff, with soap and other disinfectants. If hand-washing facility 

is not feasible, at least 70% alcohol-based hand cleansing liquid should be used;  

 Train the staff in proper use and further storage/removal of personal protective equipment and 

disinfectants;  

 Make sure that employees have access to hand disinfectants and are aware of their proper use;  

 Visibly post the rules of proper use of hand disinfectants;  

 Periodically, several times a day, ensure natural ventilation of closed spaces;  

 At certain periodicities disinfect frequently used working equipment and working places, sanitation of 

appliances inside the vehicles after each performed route;  

 Ensure placement of closed containers for disposable tissues used by employers and passengers and other 

hygienic waste;  

 Ensure timely disposal of used disinfectants by relevant person/service;  

 Arrange temporary protective transparent barrier at the driver’s cabin;  

 Develop the policy and procedures for immediate isolation of persons who have signs and/or symptoms 

of COVID-19 and train the staff in their implementation.   
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Employees’ responsibilities   

Ensuring proper hand hygiene regularly and thoroughly is the best way to be 

protected from most of the viruses. Therefore, it is necessary to take the following 

measures in the workplace:  

 Follow disinfection rules in your workplace;  

 Carry out the working process in accordance with emergency situations action plan 

defined by employer/occupational safety manager;  

 While performing your work, fully use personal protective equipment provided by the employers;  

 Before starting your work and in the course of the work use disinfectants for cleaning the 

working places and tools;  

 Before and after taking meals, before and after using the restrooms thoroughly wash your hands 

with soap and water;  

 Use alcohol-based hand sanitizers and if you cannot wash or dry your hands;  

 Keep safe distance (at least 2 m);  

 When coughing and sneezing cover the face with a clean 

tissue or elbow. Place used dispensable tissue in the 

waste bin;  

 Avoid touching your eyes, nose and mouth with hands.  

 

  

  

  

  

  

    


