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1. რა არის დისტანციური მუშაობა? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დისტანციურად მუშაობა ბევრ 
უპირატესობას უქმნის როგორც 
დამსაქმებელს, ისე დასაქმებულს. 
ამცირებს საცხოვრებლის, 

გადაადგილების და მოგზაურობის 
ხარჯებს. ზრდის მუშაობის ეფექტურობას 
და საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ ჩვენზე 
მორგებული სამუშაო პროცესი.  
 
ამავდროულად,  დისტანციური მუშაობა 
აჩენს ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის 
უსაფრთხოების კონკრეტულ საფრთხეებს, 
დაწყებული იზოლირებული მუშაობიდან, 
დამთავრებული სამუშაო გარემოზე 

კონტროლის არარსებობით. 

 

ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩართულნი 

არიან სამუშაოების დისტანციურად 
მართვაში,  ესაჭიროებათ შესაბამისი 

პროცედურები და შიდა პოლიტიკა, რათა 

ეფექტურად მართონ არსებული 
საფრთხეები.  

IOSH-ისა და SafCo-ს ერთობლივი 

თანამშრომლობის შედეგად, გთავაზობთ 
ინსტრუქციებსა და რეკომენდაციებს, რათა 

ეფექტურად და ხარისხიანად მართოთ, 
კომპანიაში დისტანციურად მომუშავე 

პირთა ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის 

უსაფრთხოების საკითხები. 

 

დისტანციური მუშაობა არის სამუშაოთა შესრულების ერთ-ერთი საშუალება, 

რომელიც როგორც დასაქმებულს, ისე დამსაქმებელს საშუალებას აძლევს, 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით, აწარმოოს სამუშაოები მისთვის 

ხელსაყრელი ლოკაციიდან. 

 

დისტანციურად მომუშავეებს შეუძლიათ იმუშაონ სახლიდან, ან მსოფლიოს 

ნებისმიერი წერტილიდან. ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებასთან 

ერთად, საგრძნობლად იმატა დისტანციურად მომუშავეთა რიცხვმაც. ეს 

მონაცემი კიდევ უფრო გაზარდა პანდემიამ. მოსალოდნელია, რომ 

დისტანციურად მუშაობის მეთოდს მომავალშიც ბევრი დამსაქმებელი და 

დასაქმებული მიმართავს. 

 

დისტანციურად მუშაობას თან ახლავს მრავალი საფრთხე, რაც შრომის 

უსაფრთხოების ყველა პროფესიონალმა უნდა ამოიცნოს და მართოს. 
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2.     რისკების შეფასება - შესავალი 

 

 
რისკების შეფასების დროს, აუცილებელია 
გათვალისწინებული იყოს ორივე მხარის 
ინტერესები - როგოც დამსაქმებლის, ასევე 

თითოეული დასაქმებულის. 

• რამდენი ადამიანი 

მუშაობს დისტანციურად და 
ახლო მომავალში რამდენი 

შეიძლება დაემატოს? 

 

• როგორია დისტანციურად 

მომუშავეთა 
გეოგრაფიული 

გავრცელება? 

 

• რა სახის სამუშაოების 

შესრულება  უწევთ 

დასაქმებულებს? 

 

• უწევთ თუ  არა 

დისტანციურად 
მომუშავეებს 

გადაადგილება, 

მოგზაურობა, მივლინება 
ან სამუშაო ადგილის 

ხშირი ცვლა? 

რისკების შეფასებამდე, 
საჭიროა საორგანიზაციო 

ეტაპზე, რამდენიმე მარტივი 
კითხვის დასმა: 

 
რისკების შეფასების 

პროცესის გამარტივებისთვის 
დასაქმებულს შეუძლია 

საკუთარი ინდივიდუალური 
სამუშაო გარემოს ფოტო 

გადაუგზავნოს 
ჯანმრთელობის დაცვისა და 

შრომის უსაფრთხოების 
მენეჯერს, რაც ბევრად 

გააადვილებს პროცესს. 

რისკების შეფასებისას 
განსაკუთრებული ყურადღება 
მიაქციეთ შემდეგ საკითხებს: 

 
• სამუშაო გარემო 
• სამუშაო აღჭურვილობა 
• მენტალური მდგომარეობა 
• გადაადგილება, მივლინება 
• მარტოდ მუშაობა 
• სახანძრო უსაფრთხოება 

დისტანციური მუშაობის 
რისკების შეფასებისას 
აუცილებლად უნდა 
გავითვალისწინოთ სამუშაოების 
უსაფრთხოდ წარმოების 
პროცედურები.  

მაგალითად:  

• მონიტორიან 
დანადგარებთან მუშაობის 
პრინციპები,  

• ერგონომიკა და სწორად 
ჯდომის  წესები,  

• სტრესი და მარტო მუშაობის 
საფრთხეები,  

• მექანიკური საფრთხეები, და 
ა.შ.  

გამოიჩინეთ მაქსიმალური 
ყურადღება თითოეული 
დასაქმებულის ინდივიდუალური 
სამუშაო გარემოს რისკების 
შეფასებისას.  

თუ ფართო გეოგრაფიული 
გავრცელების ან დასაქმებულთა 
რაოდენობის გამო, რთულია 
რისკების შეფასება, 
შესაძლებელია თავად 
დასაქმებულები დაატრენინგოთ 
და თავად მოგაწოდონ 
ინფორმაცია საკუთარი სამუშაო 
გარემოს შესახებ.  ამისთვის 
შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
დოკუმენტის ბოლოს 
განთავსებული „ჩეკლისტები“. 
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3.     სამუშაო გარემო 

 

შეარჩიე შესაბამისი   

განათება: 

❖ სამუშაო ადგილის 

განათება უნდა იყოს 

არანაკლებ 500 ლუქსისა. 

❖ შეარჩიეთ ძლიერი სანათი 

სამუშაო მაგიდისთვის, 

გარდა ჯანმრთელობისა, 

კარგად განათებული 

სამუშაო სივრცე ზრდის 

თქვენს 

პროდუქტიულობის 

უნარს. 

 

დაჯექი სწორად:  

❖ ოფისში მომუშავე ყოველ მეორე 

ადამიანს აწუხებს წელის 

ტკივილი არასწორი და 

ხანგრძლივი ჯდომის გამო. 

❖ ჯდომის დროს ხელები 

მოათავსეთ ტანთან ახლოს და 

მოხარეთ ისე, რომ ქმნიდეს 90-

120 გრადუსიან კუთხეს. 

❖ ჯდომის დროს ფეხის ტერფი 

უნდა ეხებოდეს იატაკს. 

მოხარეთ ფეხი ისე, რომ ქმნიდეს 

90-120 გრადუსიან კუთხეს.  

 

ეკრანთან სწორად მუშაობა:  

❖ ეკრანი განათავსეთ თვალების 

სისწორეზე, ისე რომ შეიქმნას 

180 გრადუსიანი კუთხე. 

❖ გამოსახულება ეკრანზე უნდა 

იყოს მკვეთრი, განათებული,  

და არ უნდა 

 ციმციმებდეს, რათა თავიდან 

ავირიდოთ თვალების დაძაბვა 

და დაზიანება. 

შეისვენე: 

❖ შეისვენეთ მინიმუმ 5 

წუთით  ყოველ 45 წუთში. 

ეს თქვენს პროდუქტი-

ულობას საგრძნობლად 

გაზრდის. 

❖ დაარეგულირეთ დღის 

განრიგი. შეეცადეთ 

დაიცვათ  სამუშაო გრაფიკი  

და ამავდროულად გამოყო 8 

საათი ძილისთვის. 

 

გამოიჩინე სიფრთხილე ელექტრო მოწყობილობებთან   ურთიერთობისას:  

❖ არ გადატვირთოთ როზეტები ელექტრო მოწყობილობებით (ერთ როზეტზე  

დააერთეთ ერთი მოწყობილობა). 

❖ ყოველთვის გამოაერთეთ მოწყობილობები მუშაობის დასრულების შემდეგ. 

❖ არ გამოიყენოთ (შეცვალეთ) დაზიანებული ელექტრო კაბელები და როზეტები. 

      შეიქმენი კომფორტული სამუშაო სივრცე: 

❖ აკონტროლეთ ტემპერატურა - რეკომენდირებულია სამუშაო სივრცეში იყოს 20 – 

24,5 გრადუსი ტემპერატურა. 

❖ აკონტროლეთ ტენიანობა - რეკომენდირებულია 30-60 % მაჩვენებელი. 

❖ აკონტროლეთ ხმაურის დონე - შემაწუხებელი ხმაურის გამო თქვენი 

პროდუქტიულობა 66 % -ით მცირდება.  
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4.   სამუშაო აღჭურვილობა (ტექნიკა) 

 

 

 

 

 

 

 

 

თქვენ უნდა შეეცადოთ, რომ ისეთივე სამუშაო 

გარემო შექმნათ სახლში, როგორც ოფისში, 

თავისი ავეჯითა და საჭირო აღჭურვილობით. 

შესაბამისი მაგიდა და მოსახერხებელი სკამი, 

ძირითადად, ყოველთვის საჭირო იქნება. ეს 

ყველაფერი ერგონომიულად ისე უნდა იყოს 

მოწყობილი, რომ თავიდან იქნეს აცილებული 

ადამიანის საყრდენ-მამოძრავებელი 

სისტემის პრობლემების რისკი.  

დამსაქმებელს შესაძლოა მოუწიოს 

დასაქმებულის უზრუნველყოფა სხვადასხვა 

დამატებითი აქსესუარებით, მაგალითად 

დამატებითი განათებებით.  

ზოგიერთი სამუშაო თუ საოფისე 

აღჭურვილობა არ არის შესაფერისი იმ 

გარემოსთვის, სადაც ბავშვები ცხოვრობენ. 

ასეთ შემთხვევაში, უფრო გამართლებული 

იქნება, თუ დასაქმებულს ხელს შევუწყობთ, 

რომ სახლში არსებული ავეჯითა და ტექნიკით 

შეძლოს საჭირო საქმიანობის უსაფრთხოდ 

შესრულება.  

 

კომპიუტერის მუდმივ სამუშაო ადგილზე 

მოწყობისთვის ჯერ იგი მინიმუმ 

კომპეტენტურად უნდა იყოს შემოწმებული 

და გამართული.  შეიძლება, ისეთი 

აქსესუარები იყოს საჭირო, როგორიცაა 

ფეხების დასადები და დოკუმენტების 

სამაგრები - ეს იქნება გადამწყვეტი 

სამუშაო ადგილის რისკების შეფასებისას.  

თუ დასაქმებული ერთი ადგილიდან მეორე 

ადგილზე გადაადგილდება, მისი 

აღჭურვილობა უნდა იყოს ნათელი და 

პორტატული. ასეთ სიტუაციებში 

გათვალისწინებულია ლეპტოპები. თავის 

მხრივ, ლეპტოპები შეიძლება იყოს რისკი, 

ვინაიდან მათ ლიმიტირებული მოქნილობა 

აქვთ.  

 

თუ დასაქმებული რეგულარულად მუშაობს 
სახლიდან და დიდი დროის განმავლობაში 

იყენებს ლეპტოპს, რეკომენდირებულია მისი 
დამატებითი აქსესუარებით უზრუნველყოფა, 
როგორიცაა - ერგონომიული მაუსი, 

კლავიატურა, დამატებითი მონიტორი ან 
ლეპტოპის სადგამი და გადამყვანი. სპეციფიკური 
დეტალები სასურველია იყოს განსაზღვრული 

სამუშაო გარემოს შესაბამისად, დასაქმებულის 
საჭიროებებისა და იმის გათვალისწინებით, თუ 
რა დროს ატარებენ ისინი კომპიუტერთან.  



   
 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მხედველობაში უნდა მიიღოთ, თუ როგორ დაეხმარებით თქვენს თანამშრომლებს გაუმართაობის ან სამუშაო 
აღჭურვილობის დაზიანების შემთხვევაში. თქვენ შეგიძლიათ შეამციროთ ამ მიზეზების გამო დაკარგული 
სამუშაო საათები თუ უზრუნველყოფთ:  

- კარგ ინსტრუქციასა და ტრეინინგს იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება პროგრამული უზრუნველყოფა და 
მისი გამართვა მცირე გაუმართაობის შემთხვევაში. 

- სპეც დახმარების ცხელი ხაზი  

- კურიერის მეშვეობით ნივთების მიწოდების პროცედურა 

- დროებით სათადარიგო ნივთების მომარაგება გაუმართავი აპარატურის ჩანაცვლების მიზნით 

ალტერნატივად, შესაძლებელია IT ჯგუფის არსებობა, რომელიც დასაქმებულებთან მივა  სახლში  და 
დაეხმარება შეკეთებასა და  მიმდინარე პრობლემის აღმოფხვრაში. 

პორტატული ელექტრონული ნივთები - ლეპტოპებით დაწყებული მობილური ტელეფონის დამტენებით 
დამთავრებული - მოითხოვენ რეგულარულ ინსპექტირებას. ზოგიერთი ნივთისთვის შეიძლება საჭირო იყოს 
კომბინირებული ინსპექცია და ტესტირება. IT აღჭურვილობა ხშირად საჭიროებს გარეგან ინსპექტირებას 
კომპეტენტური პირის მიერ. ეს შესაძლოა გაკეთდეს თავად დასაქმებულის მიერ ( შესაბამის ტრენინგის 
გავლის შემდეგ), ან  IT ჯგუფის გეგმიური ვიზიტის დროს.  

ცხადია, რომ დამსაქმებელი ვერ იქნება პასუხისმგებელი მთლიან შიდა  ელექტრულ უსაფრთხოებაზე 
დასაქმებულების სახლებში. მიუხედავად ამისა, თუ დამსაქმებელი აღმოაჩენს ელექტრობასთან 
დაკავშირებულ რისკებს უნდა გაიწეროს და დასაქმებულთან შეთანხმდეს  ამ რისკების კონტროლის გეგმა. 

4.  სამუშაო აღჭურვილობა (ტექნიკა) 
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5.  ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

 

 

 

 

 

 

დისტანციურად მუშაობასთან დაკავშირებული რისკები ვრცელდება ფიზიკური სამუშაო გარემოს მიღმა. 
მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, თუ რა გარემოში უწევს დასაქმებულს მუშაობა და რა გავლენას ახდენს 
ის მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. 

 მაგალითად, ზოგიერთ თანამშრომელს შესაძლოა გაუჭირდეს ისეთ სამუშაო გარემოსთან ადაპტაცია, სადაც 
შეზღუდულია სოციალური კონტაქტი, სხვებს შესაძლოა გაურთულდეთ თავიანთი დროის მართვა ან 
სამუშაოს გამიჯვნა ოჯახური ცხოვრებიდან. სახლიდან მუშაობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 
პრობლემა არის კონცენტრაციის გაფანტვა და ყურადღების გადატანა, რადგან სახლში ბევრი ასეთი 
„ცდუნება“ გველოდება - ოჯახის წევრები, ბავშვები, ტელევიზორი, მაცივარი, ა.შ. 

დასაქმებულებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია დროის მენეჯმენტისა და სოციალური იზოლაციის 
პრობლემების შესახებ და უნდა იცოდნენ და აცნობიერებდნენ, რომ სახლიდან მუშაობა ყოველთვის მარტივი 
არ არის.  

მეორეს მხრივ, დისტანციურად მომუშავეები შესაძლოა, ზედმეტი მუშაობის და გადატვირთულობის 
საფრთხის ქვეშაც მოხვდნენ, რადგან არ არის მკაცრად განსაზღვრული სამუშაო საათები. 

გარკვეული თვალსაზრისით, 24/7 - ზე ხელმისაწვდომობა არის  თანამედროვე ცხოვრების წყევლა. რთულია, 
უგულებელყო მობილური ტელეფონის დაჟინებული ზარი. ელ.ფოსტის მკვეთრი ხმა შეიძლება ნიშნავდეს, 
რომ დასაქმებულებმა იფიქრონ, რომ მათ ყველა მოცემული დავალება უნდა გააკეთონ მაშინ, როცა 
ოფიციალურად მათი სამუშაო საათები დასრულებულია. 

აუცილებლად უზრუნველყავით თქვენი თანამშრომლები პრაქტიკული ტრენინგებით, თუ როგორ 
განაცალკეონ თავიანთი ოჯახური და სამსახურეობრივი ცხოვრება. მარტივი ქმედებები, როგორიცაა 
სამუშაო საათების მკაცრად განსაზღვრა და დასრულების შემდეგ საქმის გადადება, ცალკე ოთახის 
გამოყოფა, ოჯახის წევრების გაფრთხილება, და ა.შ. 

მნიშვნელოვანია, კარგი საკომუნიკაციო სისტემის და გზების შენარჩუნება თანამშრომლებთან, რათა 
მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი იზოლირების შეგრძნება. თუ როგორ გააკეთებთ ამას, დამოკიდებულია 
დისტანციურად მომუშავე ადამიანების რაოდენობაზე და კომპანიაში არსებულ ტექნიკურ 
შესაძლებლობებზე. 
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5.      ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

 

მსოფლიოში შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი ცვლილებები 
შეეხო თითოეულ ჩვენგანს. 

ყველა ადამიანის სტრესის დონე მაღალია, განსაკუთრებით დასაქმებულებისთვის. 

იმისათვის, რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ამასთანავე 
ჩვენი მუშაობა იყოს ეფექტური, აუცილებელია გავითვალისწინოთ შემდეგი 

რეკომენდაციები:  

 

 

 

 

✓ უზრუნველყავით დისტანციურად მომუშავეებსა და მათ მენეჯმენტს / 
დაქვემდებარებულებს შორის რეგულარული ონლაინ ჩართვები, რომ არ მოხდეს 
ადამიანების გაუცხოვება და არ შემცირდეს სამუშაოს ეფექტურობა. 

✓ უზრუნველყავით ინფორმაციის კარგი წვდომა, როგორიცაა დოკუმენტები, ფაილები, 
შიდა საკონტაქტო დირექტორიები და სხვა საჭირო მასალები. გაუმართავი 
საკომუნიკაციო ქსელები იწვევს ფრუსტრაციას და სამუშაო პროცესის შენელებას. 

✓ იყავით თქვენს თანამშრომლებთან მუდმივ კავშირში და ხშირად გაუზიარეთ მათ 
სიახლეები / რჩევები განსაკუთრებით შექმნილი სიტუაციისა და კომპანიის რეაგირების 
გეგმის შესახებ. 

✓ ხშირად შეისვენეთ და გაიარ-გამოიარეთ სახლში, გადით აივანზე, გააკეთეთ ფიზიკური 
ვარჯიშები სამუშაო პროცესისას. სახლიდან მუშაობა საკმაოდ ამცირებს ფიზიკურ 
აქტივობას, რაც პირდაპირ მოქმედებს ადამიანის იმუნიტეტზე და ჯანმრთელობაზე. 

✓ დაგეგმეთ განტვირთვითი აქტივობები საღამოს საათებში. სახლიდან მუშაობა არ 
ნიშნავს იმას, რომ თქვენ 24/7 -ზე კონტაქტზე უნდა იყოთ და სამსახურეობრივ  
მოვალეობას ასრულებდეთ. 

✓ დარწმუნდით, რომ ყველა დასაქმებულს აქვს ინფორმაცია, თუ ვის დაუკავშირდეს 
საგანგებო მდგომარეობის ან დახმარების საჭიროების შემთხვევაში (შრომის 
უსაფრთხოების წარმომადგენელი, IT, HR, ა.შ.) 
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6.     მოგზაურობა, ტრანსპორტი, მივლინება 

დარწმუნდით, რომ სატრანსპორტო საშუალებები უსაფრთხოა სამუშაოს 
გამოყენებისთვის: 

- თუ ორგანიზაციის დასაქმებულებს ხშირად უწევთ ერთი და იგივე საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის გამოყენება, მაგ. ტაქსი, სამარშუტო ტაქსი, მატარებელი, მეტრო, ა.შ. კარგი 

პრაქტიკაა, რომ შრომის უსაფრთხოების წარმომადგენელმა მოახდინოს ამ სატრანსპორტო 
საშუალებების ერთჯერადად ინსპექტირება. თუ ბევრი სატრანსპორტო საშუალების 
ინსპექტირება ვერ ხერხდება, უზრუნველყავით, რომ დასაქმებულები გადაადგილდებოდნენ 

ერთი კონკრეტული სატრანსპორტო საშუალებით, მაგ. შეუთანხმდით ერთ ტაქსისტს, 
დაიქირავეთ სამარშრუტო ტაქსი, ა.შ. 
 

თუ დასაქმებულები გადაადგილდებიან დამსაქმებლის საკუთრებაში მყოფი საშუალებით, 
დარწმუნდით, რომ : 

- არსებობს სატრანსპორტო საშუალების რეგულარული ინსპექტირების და სერვისის პროცესი  

- მძღოლების კომპეტენცია მოწმდება და ხდება მათი რეგულარული მონიტორინგი 

- კომპანიას შეუძლია გადაუდებელი ავარიული მომსახურეობის უზრუნველყოფა 

- სატრანსპორტო საშუალებაში მოიპოვება უსაფრთხოების მოწყობილობები (მაგ. 
პირველადი სამედიცინო დახმარების ნაკრები, ხანძრის ჩამქრობი, გამაფრთხილებელი 
სამკუთხედი და ამრეკლი ჟილეტი) 

- სატრანსპორტო საშუალება დაზღვეულია 

- ყველა გადაადგილება, განსაკუთრებით ხანგრძლივი ვოიაჟები წინასწარ არის დაგეგმილი 
და გათვალისწინებულია ისეთი საფრთხეები, როგორიცაა: ამინდი, გზის მდგომარეობა, 
მძღოლის დაღლილობა, საკვები, ა.შ. 

- დარწმუნდით, რომ თანამშრომლებმა იციან ტრანსპორტის უსაფრთხოდ ტარებასთან 
დაკავშირებული თქვენი შიდა პროცედურები - მაგალითად თქვენი პოლიტიკა მობილური 

ტელეფონის გამოყენების შესახებ, ალკოჰოლის ზეგავლენის ქვეშ მართვის შესახებ, 
მძღოლის გადაღლილობის შესახებ, ა.შ. 

- ავტომანქანის ხანგრძლივი მართვისას კარგი პრაქტიკაა შევიმუშაოთ შემდეგი განრიგი (3 სთ 
მართვა - 30 წთ დასვენება) 

 

ტრანსპორტის მართვის დროს, აკრძალულია მობილური ტელეფონის გამოყენება, 
რადგან ეს იწვევს კონცენტრაციის დაკარგვას. ისეთი გაჯეტებიც კი შეიძლება 

ყურადღების გამფანტველი იყოს, რომლებსაც არ სჭირდებათ ხელში ჭერა და მათ 
გამოყენებასაც უნდა მოვერიდოთ ან მათი მოხმარება უნდა იქნას დაყვანილი 

აბსოლუტურ მინიმუმამდე.  
თქვენი პოლიტიკა უნდა იყოს ცხადზე ცხადი: თანამშრომლებმა უნდა მიიღონ 
სატელეფონო ზარი მხოლოდ მაშინ, როცა ისინი არ მართავენ ავტომობილს. 
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7.     მარტოდ მუშაობა 

 

 

 

მარტო მუშაობა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხეა შრომის უსაფრთხოების 

დარგში. დასაქმებულები შესაძლოა მარტო მუშაობდნენ, როდესაც ისინი მიდიან 

მივლინებაში, მართავენ კომპანიის კუთვნილ ავტომობილს (ტაქსი, ტრაილერი, 

ავტომობილი, ა.შ.), მუშაობენ დისტანციურად (სახლიდან ან განცალკევებული 

ობიექტიდან), ტრანსპორტით გადაადგილდებიან ერთი სამუშაო ადგილიდან 

მეორეში და ა.შ. 

დასაქმებულის მარტო მუშაობისას თავს იჩენს ისეთი საფრთხეები, როგორიცაა, 

კრიმინალი, სამუშაოში დამხმარეს არარსებობა, საგანგებო მდგომარეობებისას 

პირველადი დახმარების არარსებობა, კომუნიკაციის არარსებობა, ფსიქოლოგიური 

ფაქტორები, სტრესი და ა.შ. 

მნიშვნელოვანია ისეთი სისტემის შექმნა, რომელიც შეამოწმებს იმ 

თანამშრომლების ზუსტ ადგილსამყოფელს, რომლებიც მუშაობენ მარტოდ. 

როგორც მინიმუმ, თანამშრომლებმა უნდა აღნიშნონ ზუსტი დეტალები, თუ სად 

მიდიან და მათი მოსალოდნელი მოგზაურობის დრო. სამუშაო დღის დასრულებისას, 

თანამშრომელმა ან უნდა დაურეკოს ან მიწეროს შეთანხმებულ კონტაქტს და 

შეატყობინოს მისი ადგილმდებარეობა.  არსებობს მობილური სატელეფონო 

სისტემები - აპლიკაციები, რომლებიც საშუალებას იძლევა მარტოდ მომუშავეთა 

ზუსტი ადგილსამყოფელის დადგენისა. ეს შეიძლება უფრო მარტივი სამართავი იყოს 

ვიდრე სისტემები, რომლებიც დაფუძნებულია  ,,კონტაქტებთან ზარებზე‘’, მაგრამ 

მათი გამოყენება საჭიროა, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ადამიანთან კავშირის 

დაკარგვა, რომელიც ასევე თავად დასაქმებულისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ მას 

არ გაუჩნდეს იზოლაციის შეგრძნება.  

 



   
 
 

7 
 

 

          

დისტანციურად დასაქმებულის სახელი, გვარი: 

 

მისამართი, ტელეფონი: 

სამუშაოს აღწერა:  

შემფასებლის სახელი, გვარი: შედგენის თარიღი: 

გადახედვის თარიღი:  

ზოგადი სამუშაო გარემო 
კი/ 

არა 
დამატებითი კონტროლის ზომები მისაღებია? 

1   გარემო 

სჭირდება თუ არა დასაქმებულს დამატებითი 

განათება? 

   

მონიტორი ხომ არ ირეკლავს განათებას, როგორც 

შიდა ასევე, ფანჯრიდან შემოსულს? 

   

თუ ფანჯრიდან შემოსული სინათლე 
აირეკლება, შესაძლებელია თუ არა 
ფარდა-ჟალუზის გამოყენება? 

   

მისაღებია თუ არა დასაქმებულისთვის 
ვენტილაცია და გათბობა? 

   

2   ელექტრობა 

გამართულია თუ არა ელექტრული სისტემა? 
(დაუზიანებელი სადენები, როზეტები). 

   

არის თუ არა საკმარისი დენქცვიტა?    

გამართულია თუ არა ელექტრონული 
მოწყობილობების სადენები და დასაქმებულმა 
იცის მათი სწორად გამოყენება? 

   

არის თუ არა რაიმე დაზიანებული 
ელექტრონული ნაწილი? (სადენი, 
მოწყობილობა) 

   

3   ცეცხლი 

არის თუ არა მარტივად აალებადი ნივთების 
გამოყენება მინიმუმადე დაყვანილი? 
(ქაღალდი, სიგარეტი) 

   

არსებობს თუ არა საევაკუაციო გეგმა ხანძრის 

შემთხვევაში? 

   

არის თუ სამუშაო სივრცეში კვამლის დეტექტორი 
და გამართული სახანძრო სიგნალიზაცია? 

   

დისტანციურად მომუშავე პირების, ჯანმრთელობის                   
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების მონიტორინგი 8

..

. 
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ზოგადი სამუშაო გარემო (გაგრძელება) 
კი/ 

არა 
დამატებითი კონტროლის ზომები მისაღებია? 

4   სამუშაო სივრცე 

არის თუ არა საკმარისი ადგილი 
კომფორტული მუშაობისთვის? 

   

უზრუნველყოფს თუ არა სამუშაო სივრცე 
შესაბამის კონფიდენციალურობას და 
თავისუფლად მუშაობას? 

   

აქვს თუ არა დასაქმებულს სათანადო სათავსო 

სივრცე? 

   

არის თუ დასაქმებული ადეკვატურად 
გამოყოფილი მის ირგვლივ მყოფთაგან? (არა-
დასაქმებულთაგან, ოჯახის წევრებისგან? ) 

   

არსებობს თუ არა ასრიალების საფრთხე?    

5   სხვადასხვა 

გაწუხებთ თუ არა სამუშაო საათების 
მენეჯმენტი და შესასრულებელი 
სამუშაოების დატვირთვა? 

   

ინფორმირებულია თუ არა დასაქმებული საგზაო 
რისკების შესახებ? 

   

ინფორმირებულია თუ არა დასაქმებული, 
მარტოდ მუშაობის რისკების შესახებ? 

   

ინფორმირებულია თუ არა დასაქმებული, 
საჭიროების შემთხვევაში, სწორი და დროული 
კომუნიკაციის დასამყარებლად მთავარ ოფისთან? 

   

ინფორმირებულია თუ არა დასაქმებული, 
როგორ მიიღოს დახმარება კომპიუტერის 
გამოყენებასთან დაკავშირებით? 

   

დასაქმებულმა უნდა განახორციელოს მცირე 
თვირთის აწევები? (თუ კი, მაშინ საჭიროა 
დამატებით ტვირთამწეობის რისკების 
შეფასება) 

   

არსებობს თუ არა, რაიმე უსაფრთხოების 

პრობლემა? 

   

არსებობს თუ არა სხვა პრობლემები? (გთხოვთ, 

დააზუსტოთ) 
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მონიტორიან დანადგართან მუშაობა 
კი/ 

არა 
დამატებითი კონტროლის ზომები მისაღებია? 

6   კომპიუტერთან მუშაობა 

იცის თუ არა დასაქმებულმა მონიტორიან 
დანადგართან (კომპიუტერთან) 
უსაფრთხოდ მუშაობის წესები? 

   

არის თუ არა ეკრანი სუფთა და ტექსტი ადვილად 

წაკითხვადი?  

   

შესაძლებელია თუ არა ეკრანის განათების და 
კონტრასტის დარეგულირება და იცის თუ არა 
დასაქმებულმა მათი გამოყენება? 

   

არის თუ არა დასაქმებულის თვალები 
ეკრანის ზეტა წერტილის დონეზე? 

   

არის თუ არა საკმარისი ადგილი 
კლავიატურასთან, რათა საჭიროების შემთხვევაში 
დასაქმებულმა დაასვენოს ხელი? 

   

არის თუ არა კლავიატურა, კომპიუტერი და ეკრანი 

სუფთა? 

   

არის თუ არა სკამი რეგულირებადი და 
დარეგულირებულია თუ არა დასაქმებულისთვის? 

   

სჭირდება თუ არა დამსაქმებელს ფეხის 
მოსასვენებელი? შეესაბამება თუ არა სკამის 
სიმაღლე შესაბამის სტანდარტებს? 

   

არის თუ არა საკმარისი სივრცე ფეხების 

თავისუფლად მოძრაობისთის? 

   

ფურცლები და საქაღალდეები არის თუ არა 

ადვილად მისაწვდომი გამოყენებისთვის? 

   

არის თუ არა მაგიდაზე საკმარისი სივრცე 

მუშაობისთვის? 

   

არის თუ არა შესაბამისი „მაუსი“ ?    

სჭირდება თუ არა დასაქმებულს საქაღალდე 

(ბაინდერი)? 

   

კომპიუტერთან მუშაობის დროს, ისვენებს 
თუ არა დასაქმებული შესაბამისად? 

   

კომპიუტერთან მუშაობის დროს, 
დასაქმებული გრძნობს თუ არა რაიმე 
ტკივილებს ზურგის, ხელების ან კისრის 
არეში? 

   

კომპიუტერთან მუშაობის დამთავრების 
შემდეგ, გრძნობს თუ არა დასაქმებული 
ტკივილებს ან სხვა შემაწუხებელ 
სიმპტომებს? 
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კომპიუტერთან მუშაობის დროს, გრძნობს თუ არა 
დასაქმებული მხედველობის გაუარესებას, 
თვალების გაშრობას ან და თავის ტკივილებს? 

   

 

*თუ დასაქმებული ავსებს ამ ცხრილს და ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების 
თანამშრომელი პირადად ვერ აფასებს სამუშაო ადგილს, გთხოვთ წარმოადგინოთ დამატებით 

ფოტო-მასალა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონიტორიან დანადგართან მუშაობა(გაგრძელება) 
კი/ 

არა 
დამატებითი კონტროლის ზომები მისაღებია? 

7   ლეპტოპთან მუშაობა 

იყენებს თუ არა დასაქმებული კლავიატურას, 
ეკრანს და მაუსს ლეპტოპთან მუშაობის დროს? 
(თუ კი, საჭიროა დასადგამი მოწყობილობა) 

   

გადაადგილების შემთხვევაში, ესაჭიროება თუ 
არა დასაქმებულს ჩანთა ლეპტოპის 
გადასატანად? 

   

კომუნიკაციის დასამყარებლად, არის თუ არა 
დასაქმებული ზედმეტად დამოკიდებული 
ელექტრონულ მოწყობილობებზე 
(სმარტფონები, ლეპტოპები) ? 

   

არსებობს თუ არა სხვა პრობლემები? (გთხოვთ, 

დააზუსტოთ) 
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დისტანციურად დასაქმებულის სახელი, გვარი: 

 

მისამართი, ტელეფონი: 

სამუშაოს აღწერა:  

შემფასებლის სახელი, გვარი: შედგენის თარიღი: 

დისტანციურად დასაქმებულის შეფასება 

(მოსაზრება) 

კი / 

არა 
დამატებითი კონტროლის ზომები მისაღებია? 

წაიკითხეთ და გაეცანით თუ არა თქვენი 
კომპანიის პოლიტიკას და დისტანციური 
სამუშაოების უსაფრთხოდ წარმართვის 
პროცედურებს? 

   

კმაყოფილი ხართ თუ არა შემოთავაზებული 
საკომუნიკაციო საშუალებებით თქვენი 
მენეჯმენტის მხრიდან? 
- პირისპირ? 
- ტელეფონით? 
- ელ.ფოსტით? 

   

გაქვთ თუ არა სათანადო წვდომა კომპანიის 
ინფორმაციასთან? (ელ.ფოსტა, ბაზა) 

   

ჩაგიტარდათ თუ არა შესაბამისი ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების ტრენინგები 
და ინსტუქტაჟები დისტანციურად მუშაობასთან 
დაკავშირებით? 

   

ჩატარდა თუ არა თქვენი სამუშაო გარემოს 
რისკების შეფასება ? 

   

ჩაგიტარდათ თუ არა ინსტრუქტაჟი შემდეგ 
საკითხებში:  
- ჯანმრთელობის დაცვა და შრომის 

უსაფრთხოება დისტანციურად მუშაობის დროს 
- მონიტორიან დანადგარებთან 

უსაფრთხო მუშაობის პროცედურები 
- შესაბამისი პროგრამების სწორი გამოყენება 
- მოწყობილობების ტექნიკური გამართულობა 
- მოწყობილობების და ინვენტარის უსაფრთხო 

გადატანა / გამოყენება 
- სამუშაო სივრცეში მარტოდ მუშაობა 
- ტრანსპორტის უსაფრთხოდ მართვა 

   

კომპიუტერთან მუშაობის დროს ისვენებთ თუ არა 

რეგულარულად? 

   

მოგზაურობის, მივლინების დროს გაქვთ თუ 
არა კავშირი კომპანიასთან? 

   

რეგულარულად, ამოწმებთ თუ არა თქვენს 
სამუშაო ტექნიკასა და აღჭურვილობას და 
საჭიროების შემთხვევაში ატყობინებთ კომპანიას?  
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არსებობს თუ არა რაიმე პრობლემა სამუშაო 
საათებთან დაკავშირებით? 

   

იცით თუ არა, როგორ შეატყობინოთ შესაბამისი 
სამსახურები სამუშაოს წარმოების დროს 
წარმოქმნილ ჯანმრთელობის პრობლემებთან 
დაკავშირებით? 

   

იცით თუ არა, როგორ შეატყობინოთ 
თქვენი კომპანიის ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების 
თანამშრომელს კონკრეტული 
პრობლემები? 

   

გთხოვთ, დეტალურად შეგვატყობინოთ 
ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რაიმე 
პრობლემა, თქვენი სურვილისამებრ. 
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აუდიტის ლოკაცია:  აუდიტორი:  

აუდიტის თარიღი:  

შემდეგი შემოწმების თარიღი: 

ზოგადი პრობლემები 
კი /  

არა 
დამატებითი კონტროლის ზომები მისაღებია? 

არსებობს თუ არა ადეკვატური მოთხოვნები და 
კრიტერიუმები დისტანციურად მუშაობისთვის 
დასაქმებულთა შერჩევისას? 

   

არსებობს თუ არა განახლებადი ჩანაწერები 
დისტანციურად დასაქმებულთა შესახებ? 

   

არსებობს თუ არა დისტანციურად 
დასაქმებულთა სამუშაოთა წარმოების 
განახლებადი რისკების შეფასების 
დოკუმენტები? 

   

ხვდებიან თუ არა მენეჯერები თავიანთ 
პასუხისმგებლობებს დისტანციური მუშაკების 
კონტროლის ქვეშ მყოფი დისტანციური 
უსაფრთხოების შესახებ და აქვთ შესაბამისი 
კომპეტენტურობა? 

   

არსებობს თუ არა შესაბამისი ზომები და 
საშუალებები დისტანციურად დასაქმებულებთან 
კომუნიკაციისთვის და კონსულტაციისთვის? 

   

არსებობს თუ არა შესაბამისი ზომები და საშუალებები 
დისტანციური მუშაკებისთვის ინფორმაციის, 
ინსტრუქციების და ტრენინგის უზრუნველსაყოფად? 

   

ადეკვატურია თუ არა ზედამხედველობა 

დისტანციურად დასაქმებულთათვის? 

   

არსებობს თუ არა დისტანციურად 
დასაქმებულთათვის წინასწარ გაწერილი 
პროცედურები და რისკების შეფასების დოკუმენტები? 

   

შეესაბამება თუ არა სამუშაო აღჭურვილობა (ტექნიკა) 
დისტანციურად დასაქმებულთა მოთხოვნებს?  

   

არსებობს თუ არა შესაბამისი ზომები დისტანციური 
მუშაკების სამუშაო აღჭურვილობის უსაფრთხო 
მდგომარეობაში შენარჩუნებისთვის? 

   

ადეკვატურია თუ არა რისკის შეფასების პროცედურები 

? 

   

არის თუ არა შესაბამისი ჯანმრთელობის დაცვისა და 
შრომის უსაფრთხოების მონიტორინგი, 
დისტანციურად დასაქმებულთათვის? 
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დისტანციურად მუშაობის შესახებ, 
პროცედურებისა და პოლიტიკის რეგულარული 
გადახედვის დროს, გათვალისწინებულია:  
- მონიტორინგის შედეგები? 
- დისტანციურად დასაქმებულთა შეფასება? 
- ცვლილებები კანონში ? 
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დისტანციურად მუშაობა: გაქვთ თუ არა 
შესაბამისი სამუშაო გარემო 
მუშაობისთვის: 

კი /  

არა 
დამატებითი კონტროლის ზომები მისაღებია? 

არის თუ არა შესაბამისი სამუშაო გარემო 

დისტანციურად მუშაობისთვის? 

   

არსებობს თუ არა შესაბამისი სამუშაო 
აღჭურვილობის შეძენის, უზრუნველყოფისა და 
ერგონომიული რისკების აღმოფხვრის 
პირობები დისტანციურად მუშაობისას? 

   

არსებობს თუ არა მონიტორიან დანადგარებთან 

მუშაობის პროცედურები? 

   

არსებობს თუ არა სამუშაო 
აღჭურვილობის (ტექნიკის) შემოწმების 
ჩანაწერები? 

   

არსებობს თუ არა, დისტანციურად მუშაობის 
დროს წარმოქმნილი სტრესის, მარტოდ 
მუშაობისა და ცუდად მართული სამუშაოს 
კონტროლის ზომები? 

   

სხვა დამსაქმებლის(კონტრაქტორის) კომპიუტერის 

გამოყენება 

კი /  

არა 
დამატებითი კონტროლის ზომები მისაღებია? 

არსებობს თუ არა ოფიციალური შეთანხმება, 
რომელიც განსაზღვრავს თითოეული 
დამსაქმებლის პასუხისმგებლობას 
ჯანმრთელობისა დაცვისა და შრომის 
უსაფრთხოების ზომების მიმართ? 

   

განსაზღვრავს თუ არა ეს შეთანხმება 
შემდეგ საკითხებს: 
- სამუშაო გარემო? 
- სამუშაო ტექნიკის და აქსესუარების 

უზრუნველყოფა? 

   

არსებობს თუ არა შესაბამისი ზომები შემდეგი 
საკითხებისთვის:  
- ერგონომიული რისკების მართვა სამუშაო 

კომპიუტერიდან 
- სამუშაოსთან დაკავშირებული სტრესის მართვა 

და კონტროლი 

   

არის თუ არა ასპექტები, რომლებიც 
მოცემულია „ზოგადი პრობლემების“ სიაში 
ადეკვატური მასპინძელი დამსაქმებლის 
კომპანიაში? 

 

 

   

მოგზაურობა, მივლინება 
კი /  

არა 
დამატებითი კონტროლის ზომები მისაღებია? 
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არსებობს თუ არა სათანადო ზომები შემდეგ 
საკითხებში:  
- სათანადო სამუშაო აღჭურვილობის 

(ტექნიკის) შეძენა და უზრუნველყოფა, 
ერგონომიული და გადატანითი რისკების 
გათვალისწინებით. 

- სამუშაო აღჭურვილობის (ტექნიკის) 
ინსპექტირება და გამართულობა 

- სამუშაოებთან დაკავშირებული სტრესის 
რისკების კონტროლი 

- გზების რისკების კონტროლი 
- გადატანითი სამუშაოების რისკების კონტროლი 

   

დასაქმებულებს გაეცნოთ თუ არა შემდეგი 
მითითებები: 
- სამუშაო ტექნიკის ერგონომიული მოწყობა 
- გადატანითი სამუშაოების უსაფრთხო 

შესრულება 
- მარტოდ, იზოლირებული მუშაობა 
- ტრანსპორტის უსაფრთხოდ მართვა 

   

არსებობს თუ არა დისტანციურად 
დასაქმებულთა ადგილმდებარეობის 
მონიტორინგი? 

   


