
 

 

 

 

COVID -19 კორონა ვირუსთან ბრძოლა 

სახლის პირობებში 

 

შესავალი 

კორონა ვირუსის მსოფლიო პანდემიამ მილიონობით ადამიანს შეუცვალა ნორმალური სამუშაო და 

საცხოვრებელი პირობები. დღეს ბევრი ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება ამ ვირუსის 

გარშემო, რაც იწვევს დაბნეულობას და შედეგად ადამიანები უშვებენ საბედისწერო შეცდომებს. ამ 

საინფორმაციო ბუკლეტით შევეცდებით ნათელი მოვფინოთ ზოგიერთ საჭირბოროტო საკითხს. 

ბუკლეტში მოწოდებული ინფორმაცია დაფუძნებულია მხოლოდ წამყვანი საერთაშორისო 

ორგანიზაციების რეკომენდაციებზე, როგორიცაა ამერიკის დაავადების კონტროლისა და პრევენციის 

ცენტრი, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და სხვა. 

 

ხელის დაბანა 

დაიბანეთ ხელები 20 წამის განმავლობაში. საპნით მოიცავით ხელების და მაჯების ყველა წერტილი და 

ჩამოიბანეთ წყლის ნაკადით. 

შეიძლება ეს გსმენიათ მილიონჯერ და კიდევ გაიგებთ ბევრჯერ, მარგამ ხელის დაბანა არის საუკეთესო 

პრევენცია კორონა ვირუსის ასარიდებლად! დაიბანეთ ხელები:  

- სახეზე შეხების შემდეგ,  

- ხველების ან დაცემინების შემდეგ,  

- სველი წერტილების მოხმარების შემდეგ,  

- საკვების მიღების წინ,  

- სხვა ადამიანებთან შეხების შემდეგ,  

- გარედან სახლში დაბრუნების შემდეგ.  

ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია! 

ანტისეპტიკური საშუალებებით ხელის გაწმენდაც კარგი მეთოდია, თუმცა ვერ ანაცვლებს ხელის 

დაბანას, ანტისეპტიკით ხელის გაწმენდის დროს შესაძლოა ბოლომდე არ მოკვდეს პათოგენები და 

დარჩეს ხელზე, ხოლო დაბანის დროს ცოცხლად დარჩენილი პათოგენის შემთხვევაში ისინი წყლით 

ჩამოირეცხება. 

ასევე სასურველია, ხელების დაბანის შემდეგ მცირედით მაინც დაიმუშაოთ დამტენიანებლით, 

გამომშრალი და ნახეთქებიანი კანი ინფექციის ადვილი შეღწევის გზაა!!! 

 

დარჩი სახლში! 



უმნიშვნელოვანესია, რომ კორონა ვირუსის პანდემიის დროს დარჩეთ სახლში. თქვენი სახლში 

დარჩენით ვირუსის მოსახლეობაში გავრცელების რისკს ამცირებთ საგრძნობლად. არ გახვიდეთ 

საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში, სადაც დაინფიცირების ან სხვისთვის ვირუსის გადადების დიდი 

რისკია. სახლში დარჩენით თქვენ ამცირებთ ვირუსის გავრცელების სიჩქარესაც და ამით სახელმწიფოს 

საშუალებას აძლევთ მაქსიმალურად მოახდინოს რესურსების მობილიზება და ერთიანი ინფიცირებული 

დიდი ტალღის მაგივრად მიიღოს შედარებით ნელი ნაკადი ინფიცირებული ადამიანებისა, რომლებსაც 

საჭირო რესურსებით გაწვდება და მოხდება უფრო მეტი ადამიანის გადარჩენა.  

ეს მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობაა და ერთგვარი ვალდებულებაც - შეინარჩუნო თვით 

იზოლაცია და დარჩე სახლში! 

 

სახის დამცავი ნიღაბი 

ხშირ შემთხვევაში სამედიცინო სახის დამცავ პირბადეებს პანდემიის დროს საზოგადოება სწრაფად 

იტაცებს და სამედიცინო პერსონალს აღარ რჩება მსგავსი პროდუქტი. თუმცა ვერ ვიტყოდით, რომ 

სამედიცინო ნიღაბი არის მაქსიმალურად ეფექტური პანდემიის დროს. მაგალითად, თუ გავიკეთებთ 

სამედიცინო დანიშნულების ნიღაბს და გარკვეულ დაცულობის ილუზიას შევიქმნით, ფსიქოლოგიური 

ფაქტორის დახმარებით გარკვეულ ვითარებებში უკვე აღარ ვერიდებით სხვადასხვა აკრძალვებს თუ 

შეზღუდვებს და ვართ ამ ნიღაბის იმედათ, ამ დროს რისკი დაინფიცირების მკვეთრად იზრდება. 

შესაძლოა ხშირად მოგიწიოთ პირბადის ხელით გასწორება და შეეხოთ თქვენს სახეს ან პირს, ან 

დაგიორთქლდეთ სათვალე და მოგიხვდეთ დაინფიცირებული ხელი თვალში. ამიტომ ჩვეულებრივი 

სამედიცინო ნიღბის გაკეთებისას ნუ შეგექმნებათ დაცულობის ილუზია და დაიცავით სავალდებულო 

წესები  

- არ გახვიდეთ უმიზეზოდ გარეთ,  

- დაიცავით დისტანცია მინიმუმ 1.5-2.0 მ ადამიანებთან  

- არ შეეხოთ ხელებით სახეს განსაკუთრებით პირს 

- ხშირად დაიბანეთ ხელები. 

 

დასუფთავება და დეზინფექცია 

პირველ რიგში უნდა განვასხვავოთ დალაგება დეზინფექციისგან. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია 

გვირჩევს გავაკეთოთ ორივე ჩვენს სახლებში,  თუნდაც იქ არავინ იმყოფებოდეს ვირუსის სიმპტომებით.  

დასუფთავება ნიშნავს - მოვაცილოთ ჭუჭყი სახლის სხვადასხვა ნივთებს თუ საგნებს 

დეზინფექცია ნიშნავს - გავანადგუროთ პათოგენები ამ საგნებიდან და ნივთებიდან 

შეასრულეთ ორივე ქმედება ყოველდღიურად, განსაკუთრებით თუ ვინმე ახლად შემოვიდა სახლში. 

ადამიანის ადამიანთან კონტაქტი ბევრად უფრო ზრდის რისკს დაინფიცირების, ვიდრე საგნების 

ზედაპირებზე შეხება, თუმცა რეგულარული დეზინფექცია აუცილებლად შესასრულებელია რომ 

დაცულნი ვიყოთ საგნებიდან დაინფიცირებისგან. 

 

COVID 19 ის გამძლეობა სხვა და სხვა ზედაპირზე 

მსოფლიო დაავადებათა კონტროლის მიხედვით ვირუსი ძლებს: 



- ჰაერში - 3 საათი 

- კარდონზე / ქაღალდზე - 24 საათი 

- მეტალზე - 2 დღე 

- პლასტმასზე და უჟანგავ ლითონებზე - 2-3 დღე.  

ამიტომაც ხშირად გამოყენებადი საგნების / ნივთების  დასუფთავება და დეზინფექცია კრიტიკულად 

აუცილებელია. 

 

ხშირად გამოყენებადი ნივთები / საგნები: 

• კარების სახელურები 

• მაგიდის ზედაპირები 

• ძირითადად გამოსაყენებელი სკამები (საზურგეები და იდაყვების საყრდენები) 

• სამზარეულოს ატრიბუტიკა 

• სააბაზანოს ატრიბუტიკა 

• ონკანები და სარქველები 

• უნიტაზის სახურავი 

• როზეტები, ჩამრთველები, გამანაწილებლები. 

• ტელევიზორის გადამრთველი (პულტი) 

• ვიდეო თამაშების ჯოისტიკები 

• და სხვა... 

პირველ რიგში მოახდინეთ დასუფთავება - ზედაპირებიდან მოაცილეთ მტვერი და სხვა ნარჩენები, 

გამოიყენეთ საპნიანი წყალი ან სხვა შესაბამისი საშუალებები. 

შემდეგ გააკეთეთ დეზინფექცია, გამოიყენეთ სადეზინფექციო ხსნარში დასველებული ხელსახოცი ან 

გამოიყენეთ სადეზინფექციო ხსნარის გამფრქვევი / გამასხურებელი. 

 

თუ თქვენ ვერ ახერხებთ სადეზინფექციო ხსნარის ქარხნული ვარიანტის შოვნას 

შეგიძლიათ სახლის პირობებში დაამზადოთ სადეზინფექციო ხსნარი: 

4 ჩაის კოვზი მათეთრებელი აურიეთ ერთ ლიტრ წყალში, ნაზავი ჩაასხით მაფრქვეველ კონტეინერში. 

დაახურეთ თავსახური და შეაჯანჯღარეთ, რომ კარგათ გაიხსნას მასა. დაასხურეთ სამიზნე ზედაპირს 

დაელოდეთ 10 წუთი და შემდეგ წყლიანი სველი ნაჭრით ჩამოწმინდეთ. 

გახსოვდეთ, რომ მათეთრებლის სხვა სარეცხ საშუალებებში გარევა სასტიკად აკრძალულია, მან 

შეიძლება დააზიანოს ზედაპირი ან გამოწვიოს ფერთა გაუფერულება.  

მათეთრებლის სადეზინფექციოდ გამოყენების შემთხვევაში გამოიყენეთ ლატექსის (რეზინის) 

ხელთათმანები, კარგათ გაანიავეთ ტერიტორია და იყავით მაქსიმალურად ყურადღებით.  

დაავადებთა კონტროლის სპეციალისტები გვირჩევენ მათეთრებლის გამოყენება სადეზინფექციოდ 

მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში როცა სხვა ალტერნატივა არაა. 

ასევე არსებოს ალტერნატიული საშუალებები სადეზინფექციოდ, როგორიცაა 70%-იანი იზოპროპილის 

სპირტი. 

რეკომნდირებულია 70%-იანი იზოპროპილის სპირტით მობილური ტელეფონებისა და კომპიუტერული 

ტექნიკის დეზინფექცია. 



 

 

იყავით ინფორმირებულები, დაემორჩილეთ მითითებებს და ყველაფერი კარგად იქნება! 


