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ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების 
აღსაკვეთად ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების მასშტაბის 
გათვალისწინებით, ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მიმდინარე 
წლის 11 მარტს პანდემია გამოაცხადა.

„ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის 
მიზნით საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა 
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის N529 
განკარგულების შესრულების უზრუნველყოფისა და ახალი კორონავირუსის 
(COVID-19) შესაძლო გავრცელების აღსაკვეთად ერთიანი ღონისძიებების 
განხორციელების მიზნით, ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 იანვრის N1 
დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,კ“ 
ქვეპუნქტის შესაბამისად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. სამსახურში არ გამოცხადდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დასაქმებული ის პირი: 
ა) რომელიც ამ ბრძანების ძალაში შესვლამდე ბოლო 7 კალენდარული დღის  

განმავლობაში იმყოფებოდა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 
მიერ იდენტიფიცირებულ ახალი კორონავირუსის მაღალი გავრცელების 
ქვეყანებში, ან მოემგზავრება ასეთი ქვეყნების გავლით - საქართველოში 
დაბრუნებიდან 2 კვირის განმავლობაში;

ბ) რომელიც ამ ბრძანების ძალაში შესვლის დროისათვის ან შემდეგ 
იმყოფება ამ პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ ქვეყანაში და დაბრუნდა 
საქართველოში - საქართველოში დაბრუნებიდან 2 კვირის განმავლობაში;

გ) რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა იმ პირთან, რომელსაც დაუდასტურდა 
ახალი კორონავირუსი.

2. ამ ბრძანების პირველი პუნქტით განსაზღვრულმა პირმა:
ა) ამ ბრძანების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 2 - კვირიანი 

პერიოდი გაატაროს თვითიზოლაციის წესების დაცვით;



ბ) სამსახურში გამოუცხადებლობის მიზეზისა და რისკჯგუფში შემავალ 
პირთან კონტაქტის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს უშუალო ხელმძღვანელს და 
სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსს (ა. თავდგირიძე) და 
გადავიდეს თვითიზოლაციის რეჟიმში;

გ) შესაძლებლობის შემთხვევაში, სამუშაო შეასრულოს დისტანციურად, 
უშუალო ხელმძღვანელის მიერ გაცემული დავალების შესაბამისად.

3. ეთხოვოს სამინისტროს აპარატის ადმინისტრაციულ შენობაში მყოფ 
ყველა პირს, დაიცვას ჯანმრთელობის დაცვის  პროტოკოლები, რეკომენდაციები 
და ჰიგიენის წესები, ამასთან, გარეშე პირთა დაშვება და გადაადგილება 
განხორციელდეს განსაკუთრებული საჭიროების გათვალისწინებით სახელმწიფო 
დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებთან კოორდინაციით. 

4. სამინისტროში დასაქმებულმა პირებმა მწვავე რესპირაციული 
დაავადების სიმპტომის არსებობის შემთხვევაში მიმართონ ექიმს და იმოქმედონ 
ექიმის დანიშნულების/რეკომენდაციის შესაბამისად, ექიმის მიერ 
თვითიზოლაციის რეკომენდაციის გაცემის შემთხვევაში აცნობოს უშუალო 
ხელმძღვანელს და სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსს 
(ა. თავდგირიძე).

5. ეპიდემიური საფრთხის შემცირებამდე: 
ა) შეიზღუდოს სამსახურებრივი მივლინებები, გარდა გადაუდებელი 

შემთხვევებისა.
ბ) შეიზღუდოს საჯარო ღონისძიებების ორგანიზება გარეშე პირთა 

მონაწილეობით.
6. ბრძანების მიზნებიდან გამომდინარე, სამინისტროს ცენტრალური 

აპარატი, გარდა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და 
საქმისწარმოების განყოფილების საქმისწარმოების მიმართულებით დასაქმებული 
პირებისა (მათი გამოცხადების განრიგი განისაზღვროს შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მიერ), გადავიდეს დისტანციური 
შრომის პირობებზე. ამასთან, სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელებმა შესასრულებელი სამუშაოს თავისებურებებიდან და 
საჭიროებებიდან გამომდინარე, სამუშაოს ადგილზე შესრულებასთან 
დაკავშირებით, უზრუნველყონ მათდამი დაქვემდებარებულ სტრუქტურულ 
ერთეულებში დასაქმებულ პირთა განრიგის განსაზღვრა.

7. დისტანციური შრომის პირობებზე გადასვლა არ აუქმებს დასაქმებულ 
პირთა ვალდებულებებს შეასრულონ დაკისრებული მოვალეობები (მათ შორის, 
შეასრულონ უშუალო ხელმძღვანელის მიერ გაცემული დავალებები), სამსახურში 
გამოცხადდნენ უშუალო ხელმძღვანელის მოთხოვნისთანავე, დაუყოვნებლივ 
(არაუგვიანეს 1 საათისა), უზრუნველყონ მუდმივი სატელეფონო კონტაქტის 
შესაძლებლობა.

8. დისტანციური შრომის პირობებზე გადასვლა არ ნიშნავს სამუშაო 
საათების შემცირებას, ან შრომითი ურთიერთობის შეჩერებას.

9. დისტანციური შრომის პირობები არ ვრცელდება მინისტრსა და 
მინისტრის მოადგილეებზე.

10. ამ ბრძანების პირველი და მე-6 პუნქტით განსაზღვრულ პირებს 
შეუნარჩუნდეთ შრომის ანაზღაურება.



11. დაინტერესებულ პირს განცხადების წარდგენა შეუძლია შემდეგ 
ელექტრონულ ფოსტაზე: contact@moa.ge (აღნიშნული ელექტრონული ფოსტის 
კონტროლი დაევალოს ადამიანური რესურსებისა და საქმისწარმოების 
განყოფილებას), ან საჭიროების შემთხვაში შეუძლია დაუკავშირდეს შემდეგ 
სატელეფონო ნომერზე: 577 51 80 51 (პასუხისმგებელი პირი თამარ ჯაბუა), 591 00 
02 14 (პასუხისმგებელი პირი ქეთევან ჯაფარიძე).

12. ამ ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი განახორციელოს აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის მოადგილე - რ. ქორიძემ.

13. კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ბრძანების გაცნობა შესაბამის 
პირებზე და მისი განთავსება სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 
უზრუნველყოს სამინისტროს ადმინისტრაციულმა დეპარტამენტმა 
(ა. თავდგირიძე).

14. ეს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობაში, მისამართი ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. N9 და ბათუმის საქალაქო 
სასამართლოში, მისამართი ქ. ბათუმი, ს. ზუბალაშვილის ქ. N30, ერთი თვის 
ვადაში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

ტიტე აროშიძე

მინისტრი

mailto:contact@moa.ge

