
1)      პირველ რიგში იქნება დასაკონკრეტებელი, კერძო დაკვეთებითაც მუშაობა ხო გრ

ძელდება? მთელი რიგი კერძო პროექტებისა არანაკლებ მნიშვნელობანია;  

  

 დიახ, როგორც საჯარო, ისე კერძო ინფრასტრუქტურული პროექტები/სამშენებელო ს

ამუშაოები გრძელდება. თუმცა, პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, რომ სამშენებლო მო

ედანზე მაქსიმალურად და გარანტირებულად იყოს დაცული ჯანდაცვის სამინისტრ

ოს უსაფრთოხების პროტოკოლი. სახელმწიფო დაფინანსებით მიმდინარე პროექტებ

თან დაკავშირებით, დამკვეთი ორგანიზაციები (ანუ სამინისტროები და სხვა უწყებებ

ი) ვაკეთებთ ეხლა კომუნიკაციას შტაბთან, რომ ჩვენ კონტრაქტორებს მიეცეთ საშუა

ლება იმუშაონ, იმ პირობით, რომ კონტრაქტორისგან გვეექნება გარანტია ობიექტზე 

ჯანდაცვის სამინისტროს უსაფრთხოების სტანდარტების მაქსიმალურად დაცვის. მო

ნიტორინგის დროს გამოვლენილი დარღვევების შემთხვევაში მოხდება კონტრაქტორ

ის დაჯარიმება და შეწყდება სამუშოები. ყველა კონტრაქტორი იმედია პასუხისმგებლ

ობით მოეკიდება ამ საკითხს. ჩვენ ვართ მაქსმილაურად მოტივირებულები, რომ კომპ

ანიებმა (კერძო პროექტებზე მომუშვე თუ საჯარო 

ინფრასტრუქტურაზე), რომლებიც დაგვარწმუნებენ რომ აქვთ უსაფრთხოების ნორმე

ბის სრულად დაცვის საშუალება (პირბადეები, ხელსაბანი ადგილები და ა.შ) შეძლონ 

მუშაობის გაგრძელება. 

  

2)      მუშახელის გადაადგილებაზე -  3 კაციანი შეზღუდვა გავრცელდება თუ არა ინფ

რასტრუქტურულ ობიექტებზე?  ორივე შემთხვევაში, როგორია პროტოკოლი, რა შემ

თხვევაში ვათანხმებთ წინასწარ და ვისთან? 

3 კაციანი შეზღუდვა ვრცელდება ყველაზე, იქნება ეს ნებისმიერი კერძო ტრანსპორტ

ით გადაადგილება თუ ობიექტზე მომუშავე პირის მგზავრობა 

ტრანსპორტით. თუმცა, თუ ორგანიზებულად ხორციელდება დასაქმებულ  პირთა გა

დაყვანა ნებადართული საქმიანობის განსახორციელებლად, საჭირო იქნება ოპერატი

ულ შტაბთან ამ საკითხის შეთანხმება. 

(რომ აღნიშნულ ობიექტზე დღის კონკრეტულ მონაკვეთში ხდება ამ მუშათა გადაყვა

ნა). ოპერატიული შტაბი არის როგორც ცენტრალური ასევე რეგიონული. 

(გუბერნატორთან არსებული შტაბი ყველა რეგიონში და თბილისის შტაბი). 

  
 
 
 



3)      9 საათის შემდეგ რა შემთხვევაში დაიშვება გადაადგილება (თუ ამას მოითხოვს პ

როექტის სპეციფიკა) და რა იქნება საჭირო ამისთვის, საშვის აღების წესი ; 

  

21:00-06:00 გადაადგილება დასაშვებია მხოლოდ სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის 

თანამშრომლებისთვის და ამის შეთანხმება ხდება ოპერატიულ შტაბთან. თუ 

ობიექტზე არის გარკვეული სასწრაფო - გადაუდებელი სამუშოები, რომელსაც 

ერთჯერადი ხასიათი აქვს, მაშინ უნდა მოხდეს ამის შეთანხმება შტაბთან. სხვა 

შემთხვევაში, სამუშაო ობიექტზე დასაქმებული პირები რეგულარულად სამუშაოს 

უნდა ასრულებდნენ ე.წ. კომენდანტის საათის დაწყებამდე და მათი გადაყვანაც უნდა 

მოხდეს ამ დრომდე. 21:00 საათის შემდეგ გადაადგილება დასაშვებია მხოლოდ 

განსაკუთრებული და გადაუდებელი გარემოებების დროს და ამის შეთანხმება უნდა 

მოხდეს ოპერატიულ შტაბთან. (მაგ: არის შემთხვევები როცა თელასის, ტელევიზიის, 

წყლის კომპანიის და სხვა სტრატეგიული ობიექტების თანამშრომლებს სხვადასხვა 

სასწრაფო-გადაუდებელი გარემოებების გამო ოპერატიულ შტაბთან შეთახმებით 

მიეცემათ გადაადგილების უფლება).  

  

4)      ობიექტზე სამუშაო პროცესის დროს მაქსიმუმ რამდენი კაცი შეიძლება ერთად იყ

ოს ?  

  

  სამ კაციანი შეზღუდვა არ მოქმედებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე სამუშაო ობ

იექტზე ყოფნისას იმ პირობის გათვალისწინებით, რომ სრულად არის დაცული ჯანდ

აცვის სამინისტროს უსაფრთხოების პროტოკოლი. ამასთან, გთხოვთ გონივრულობის

 ფარგლებში განსაზღვროთ რამდენი ადამიანის ერთად მუშაობა არის მისაღები არსებ

ული სიტუაციის გათვალისწინებით.  (მაგალითისთვის 20-

40კვ.მ ოთახში თუ 20 ადამიანი იმუშავებს - ეს არ იქნება მისაღები, მაგრამ დასაშვებია

 ღია სივრცეში თუ უსაფრთხოების ზომები დაცულია.) 

  

5)      მასალის ტრანსპორტირების პროტოკოლი როგორია?  

ზოგადად არ იზღუდება სატვირთო გადაზიდვები. თუ გადაზიდვა ხორციელდება 

ე.წ. მარშრუტკებით, მაშინ აქ მოქმედებს იგივე პროტოკოლი, რაც დასაქმებულ პირთა 

ორგანიზებულად გადაყვანის შემთხვევაში. ანუ, ექვემდებარება ოპერატიულ 

შტაბთან შეთანხმებას.  



6)      ოფისში რადენი ადამიანის დაშვება არის ნებადართული, მაგალითად ინსპექტირ

ების/საპროექტო დაწესებულებებში, თუ სხვა ადმინისტრაციული საქმიანობის განხო

რციელებისას?  

ოფისში მუშაობასთან დაკავშირებით საკარანტინო რეჟიმი გულისხმობს უფრო მეტ 

შეზღუდვებს ვიდრე გვქონდა აქამდე. თუ არ არსებობს რაიმე გადაუდებელი და 

განსაკუთრებული შემთხვევა როცა აუცილებელია ოფისში მისვლა, ნებადართულია 

მხოლოდ დისტანციურად მუშაობა.  საზედამხედველო, ინსპექტირების და 

ადმინისტრაციული საქმიანობა გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, რაც 

ექვემდებარება შტაბთან შეთანხმებას უნდა განხორციელდეს დისტანციურად. 

 

 

შექმნილია ცხელი ხაზი 144, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია და მიმართოთ 

შტაბთან კონკრეტული საკითხების შეთანხმების მიზნით. ასევე შეგიძლიათ 

მიმართოთ მუნიციპალიტეტებს, სადაც მიმდინარეობს თქვენი პროექტები. 


