
დამტკიცებულია სკოლის დირექტორი მიერ 

ბრ. 2-8  10/02/21   

 

 

შპს სკოლა გიმნაზია პირველის 

პანდემიის პირობებში  მშობლებთან 

კომუნიკაციის    სამოქმედო გეგმა  

                           10.02.21 



 

 
 

შპს სკოლა გიმნაზია პირველის , პანდემიის პირობებში  მშობლებთან კომუნიკაციის 

სამოქმედო გეგმა  შედგენილია ,, ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ 

ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციებისა და სკოლის მიერ 

დაგეგმილი  პრევენციული ღონისძიებების გასაცნობად. 

 

 

№ აქტივობა       შინაარსი პასუხიდმგებ

ელი პირი 

პერიოდი რესურსი 

 I საინფორმაციო კამპანია  

 
1. 

მშობლებისთვის COVID-

19-ით გამოწვეული 

რისკების და  

საფრთხეების  გაცნობა 

სკოლის უსაფრთხოების 

ინსპექტორის შეხვედრა 

მშობლებთან და COVID-19-

ით გამოწვეული რისკების 

და  საფრთხეების  გაცნობა 

დირექცია 

კლასის 

დამრიგებლები 

უსაფრთხოების 

ინსპექტორი 

14. 02 21 

 

პერიოდუ

ლად, 

ყოველთვი

ურად 

საჭიროემი

სამებრ 

 

ზუმის 

პლატფორ

მა 

 
2. 

 
მშობლებისთვის იმ 

ღონისძიებების გაცნობა, 

რომლებსაც ახორციელებს 

სკოლა COVID-19-ის 

პანდემიის გამოწვევების 

საპასუხოდ,როგორიც 

სასწავლო პროცესის 

ორგანიზებასთან,ასევე 

სკოლაში არსებული 

სანიტარულ-ჰგიენურ 

ნორმებთან 

დაკავშირებით.(ონლაინ) 

 

სკოლის ვებ-გვერდზე და 

თითოეული კლასის 

ფეისბუქ ჯგუფებში სკოლის 

მიერ დაგეგმილი 

ღონისძიებების განთავსება 

 

დირექცია 

 

14.02.21 

 

 

ახალი 

ღონისძიებ

ების 

შემთხვევას

ი 

საჭიროები

სამებრ 

სკოლის 

ვებ-

გვერდი, 

კლასების 

ფეისბუქ 

ჯგუფები 

3. მშობელთა ინფორმირება: 

1.პერსონალის 

ტესტირებაზე 

2. რეგულაციებში 

ცვლილებაზე 

3. რეკომენდაციები სსსმ 

მოსწავლის სასწავლო 

პროცესის ორგანიზების 

მიმართულებით, 

დასწრებითი სწავლების 

დროს 
 

1.სკოლის ყველა 

პერსონალი 

დარეგისტრირებულია 

სავალდებულო 

ტესტირებაზე. 

12 თებერვალს მოხდება 

პერსონალის 20% ის პისიარ 

ტესტირება, დანარჩენი 

პერსონალს სწრაფი ტესტი 

ჩაუტარდება, რაც ყოველ ორ 

კვირაში განმეორდება. 

2.ნებისმიერი ცვლილება 

არსებულ რეგულაციებში 

მყისერად მიეწოდება 

მშობელს 

3. სსსმ მოსწავლეებს 

ეძლევათ საშუალება 

გააკეთონ არჩევანი 

დისტანციურ და 
დასწრებით სწავლებას 
შორის. სსსმ მოსწავლის 

დირექცია, 

კლასის 

დამრიგებლები, 

სპეც. 

მასწავლებებლი, 

ფსიქოლოგი 

1.ინფორმა

ციის 

მიწოდება 

ორ 

კვირაში 

ერთხელ 

2.საჭიროებ

ის 

მიხედვით 

ფეისბუქ 

ჯგუფი, 

ზუმის 

პლატფორ

მა, სმს 

შეტყობინე

ბა, 

სატელეფო

ნო კავშირი 



 

 
მშობელის/კანონიერი 

წარმომადგენლის 

მიმართვის საფუძველზე 

სკოლის დირექტორის 

ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის 

საფუძველზეთავისუფლდე

ბა პირბადის ტარების 

ვალდებულებისგან 

სსსმ პირის ასისტენტი, 

არამარტო კლასში 

(გაკვეთილზე), არამედ, 

საერთოდ  მოსწავლის 

სკოლაში ყოფნის  

განმავლობაში 

უზრუნველყოფს 

დისტანციის, ქცევის 

წესებისა  და ჰიგიენური 

პროცედურების დაცვაზე  

ზრუნვას.  

 

II                            ინფორმაცია  სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შესახებ 

 

 
1. 

შესასვლელებთან  

დეზობარიერები , 

სავალდებულო 

გამოყენების ნიშნის 

მითითებით 

დაწესებულების 

შესასვლელთან 

განთავსეულია 

დეზობარიერი, 

სავალდებულო გამოყენების 

ნიშნის  მითითებით 

 

დირექცია მუდმივად ფოტო 

მასალა 

2. ანტისეპტიკური 

საშუალებების 

დისპენსერები  

ანტისეპტიკური 

საშუალებების 

დისპენსერები განთავსდება 

ყველა სართულზე.. 

ანტისეპტიკური საშუალება 

უნდა იყოს არანაკლებ 

არანაკლებ 70%-იანი 

ალკოჰოლის შემცველი. 

საერთო სარგებლობის 

სივრცეებთან.  

უფლებამოსილი 

პირი-მ.ბაკურაძე 

მუდმივად ფოტო 

მასალა 

გამოაყენებ

ელი 

ანტისეპტი

კური 

ხსნარის 

დასახელებ

ა თან 

ერთვის 

დოკუმენტ

ს 

3 ანტისეპტიკური 

საშუალებების 

დისპენსერების შევსება 

ანტისეპტიკური 

საშუალებების 

დისპენსერების შევსება 

ყოველდღიურად 

დამლაგებელები  ფოტო, 

ვიდეო 

4 სანიტარიული 
წერტილების 
დასუფთავება 

ყოველი დასვენების შემდეგ 

დამლაგებლები 

ანტისეპტიკური ხსნარებით 

უზრუნველყოფენ  

სანიტარული კავნძების 

დასუფთავებას. 

 

დამლაგებლები სურვილის

ამებრ 

ფოტო, 

ვიდეო 

მასალა. 

სანიტრულ

ი 

კვანძების 

დასუფთავ

ების 

აღრიცხვის 

ბარათი 

თან 

ერთვის 



 

 
დოკუმენტ

ს 

5 ხშირად გამოყენებული 

ზედაპირების 

სანიტარიული 

დამუშავება  

ხშირად გამოყენებული 

ზედაპირების 

სანიტარიული დამუშავება 

არაუმეტეს 3 საათიანი 

შუალედით 

დამლაგებლები:  სურილისა

მებრ 

ფოტო, 

ვიდეო 

მასალა. 

აღრიცხვის 

ბარათი თნ 

ერთვის 

დოკუმენტ

ს 

6 სადეზინფექციო 

საშუალებების მარაგების 

არსებობა. 

გეგმას დანართის სახით 

ერთვის სკოლის მიერ 

გამოსაყენებელი 

სადეზინფექციო 

საშუალებების 

ჩამონათვალი, აღრიცხვის 

ფურცელების  ბლანკები. 

სანიტარიული კვანძის 

დასუფთავებისათვის 

გამოსაყენებელი 

საყოფაცხოვრებო ქიმიური 

და 

სადეზინფექციო 

საშუალებები შეინახება 

სპეციალურად ამ 

მიზნისათვის განკუთვნილ, 

ჩაკეტილ 

სათავსში/კარადაში, 

არქივის ოთახში 

პირვანდელი/მწარმოებლის 

შეფუთვით.  

 

სკოლის ექიმი 

 

 

 საქართვე

ლოს 

ოკუპირებ

ული 

ტერიტორი

ებიდან 

დევნილთა

, შრომის, 

ჯანმრთელ

ობისა და 

სოციალურ

ი დაცვის 

მინისტრის 

2020 წლის 

6 

თებერვლი

ს №01-40/ო 

ბრძანებით 

დამტკიცებ

ული 

საზოგადო

ებრივი 

ჯანმრთელ

ობის 

ეროვნული 

რეკომენდა

ციის -

„წყალი, 

სანიტარია 

და ჰიგიენა 

სკოლაში“ 

შესაბამისა

დ 

დანართი

№37.2-ით   

განსაზღვრ

ული 

სარეკომენ

დაციოაღჭ

ურვილობა 

III                          ინფორმაცია ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესახებ 

  1 მოსაცდელი სივრცე თერმოსკრინინგისას 

ცხელების - 370С ან 370С -

ზე მეტი ტემპერატურის 

დაფიქსირების 

შემთხვევაში, პირი 

ექვემდებარება 

ტემპერატურის 

გადამოწმებას 

ვერცხლისწყლის 

სკოლის 

დირექცია 

14.02 .21 მოსაცდელ

ი სივრცე 

მოწყობილ

ია, 

შენობის 

შესასვლე

ლში, 

ფოიეში, 

სადაც 



 

 
თერმომეტრით 15 წუთიან 

შუალედში, მოსაცდელ 

სივრცეში; 

დგას 

სკამები 

და/უფები 

პ 

  2 საიზოლაციო 

მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი ოთახი  

თერმოსკრინინგის დროს 

დაფიქსირებული 37 და 

მეტი ტემპერატურის 

შემთხვევაში მოსწავლის 

იზოლაცია. 

დირექცია 14.02 .21 ფოტო 

მასალა 

 3 მშობლის ინფორმირება,  

კლასების მიხედვით 

საკლსო ოთახების 

განლაგებაზე 

 სკოლის  აზომვითი 

ნახაზზე აღნიშნულია 

საკლასო ოთახების 

განლაგება. (დანართი)  
 

სკოლის 

დირექცია 
14.02.21 სკოლის 

ვებ-

გვერდი, 

კლასების 

ფეისბუქ 

ჯგუფები 

 4 რესურსოთახის მოწყობა 

სსსმ მოსწავლისთვის 

რესურსოთახი 

განთვსებულია მე-3 

სართულზე. შედგენილია 

გამოყენების განრიგი.  

სკოლის 

დირექცია 

 

  

IV                                          ინფორმაცია  სამედიცინო სივრცის შესახებ 

 1 სამედიცინო ოთახი 

განთავსებულია მე-3 

სართულზე 

სამედიცინო ოთახის 

ფუნქციონირება 

განხორციელდება 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2020 წლის 29 

მაისის №01-227/ო 

ბრძანების დანართი №37.3-

ის 

შესაბამისად; 

თერმოსკრინინგის 

ელექტრო თერმომეტრები  

ორი ცალი 

 

სკოლის ექიმი 14.02.21 სკოლას 

აქვს ყველა 

საჭირო 

სამედიცინ

ო 

ინვენტარი 

   V                           ინფორმაცია  სასწავლო პროცესი განხორციელებაზე 

 1 მშობლის 

ინფორმირება,  

სასწავლო პროცესის 

ორგანიზებასთან 

დაკავშირებით 

სწავლება რეალურ 

გარემოში ორ ცვაში 

განხორციელდება.  

 1-11კლასი -

პირველი ცვლა 

მე-12 კლასი მეორე 

ცვლა. 

დღის რეჟიმი და 

გაკვეთილების 

დაწყება-

დამთავრების 

განრიგი თან ერთვის 

დოკუმენტს 

სკოლის 

დირექცია 

14.02.21 

 

 

სკოლის ვებ-

გვერდი, 

კლასების 

ფეისბუქ 

ჯგუფები 

2. საკლასო ოთახში 

მოსწავლეთა 

უსაფრთხო 

განთავსება 

დადგენილი წესით 

განლაგებული 

მერხების შემოწმება. 

მერხებს შორის 

დაცულია 

ორმეტრიანი 

სკოლის 

დირექცია, 

მორიგე 

მასწავლებლები, 

დამრიგებლები 

 დისტანციით 

დაფიქსირებულ 

,,ნიშნულებზე“ 

შესაბამისი 

რაოდენობის 

მერხი და სკამი 



 

 
დისტანცია 

პირობითი ნიშნის 

მითითებით 

  

3 

 

მასწავლებლის 

უსაფრთხო 

გადაადგილება 

საგაკვეთილო 

პროცესის დროს 

მასწავლებელი 

ვალდებულია 

ეკეთოს პირბადე 

პედაგოგები 

ადმინისტრაცია 

სურვილისამებრ ფოტო მასალა 

4 სასკოლო სივრცეში 

უსაფრთხო 

გადაადგილება 

სკოლაში მომუშავე 

და შემომსვლელი 

ყველა პირი I-IV 

კლასის 

მოსწავლეების გარდა 

ვალდებულია 

შენობაში ატაროს 

პირბადე. 

ექიმი 

დირექცია 

სურვილისამებრ  

 5 საკლასო ოთახის 

განიავება 
 კლასისი 

დამრიგებელი 

  

VI                                       ინფორმაცია კ ვ ე ბ ის შესახებ 

1 სასკოლო კვების 

ორგანიზება. 

1.სკოლაში არ 

იფუნქციონირებს 

ბუფეტი.  

2.სასკოლო კვება 

განხორციელდება 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2020 

წლის 29 მაისის №01-

227/ო ბრძანების 

№17 დანართის 

შესაბამისად, 

მხოლოდ დაწყებითი 

კლასის 

მოსწავლეებისთვის, 

რომლებიც რჩებია 

გახანგრძლივებულ 

ჯგუფებში. 

სკოლის 

დირექცის 

სკოლის ექიმი 

კლასისი 

დამრიგებლები 

მზარეული 

მორიგე 

მასწავლებელი 

საკლასო 

ოთახებში. 

კვების 

კონტეინერები 

V                                         ინფორმაცია ტრანსპორტის შესახებ 

1 მოსწავლეთა 

ტრანსპორტირების 

უზრუნველყოფა. 

 

ტრანსპორტირება 

განხორციელდება 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2020 წლის 

29 მაისის №01-227/ო 

ბრძანების 

№20 დანართით - 

„ახალი 

კორონავირუსით 

(SARS-CoV-2) 

სკოლის 

დირექცია 

 

მძღოლები-8 

ინფორმაცია 

ტრანსპორტის 

ჰიგიენური 

ნორმების შესახებ 

მიეწოდება 

სურვილისამებრ  

ფოტო, ვიდეო 

რესურსი 

განთავსდება 

ფეისბუქგვერდზე 



 

 
გამოწვეულ 

ინფექციასთან 

(COVID-19) 

დაკავშირებული 

რეკომენდაციები 

მუნიციპალური და 

საქალაქთაშორისო 

(ავტობუსი, 

მიკროავტობუსი) 

ტრანსპორტისთვის“-

შესაბამისად 

2 მოსწავლეებს 

თერმოსკრინინგი 

მოსწავლეებს 

თერმოსკრინინგი 

ჩაუტარდება 

ტრანსპორტში 

ასვლამდე; 

ტრანსპორტირებისას 

ნებისმიერი 

პირისთვის 

(მოსწავლე, 

მასწავლებელი, 

მძღოლი და ა.შ.) 

სავალდებულოა 

პირბადის გამოყენება. 

მძღოლები  თერმოსკრინინგის 

ელექტრო 

თერმომეტრები 

მოსწავლეთა 

თერმოსკრინინგის 

აღრიცხვის 

ბარათი  

დანართი N37.1 

 

მშობელმა უნდა გაითვალისწინოს: 

 ყურადღებით გაეცნოს სკოლის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. 

 სკოლაში წასვლამდე აკონტროლოს მოსწავლის ტემპერატურა და 37O და მეტის 

დაფიქსირების შემთხვევაში არ გაუშვას სკოლაში. 

 ცხელების ან სხვა სიმპტომების გამოვლენისთანავე დროულად შეატყობინოს 

სკოლას. 

 უზრუნველყოს მოსწავლის დროული გამოცხადება სკოლაში. 

 სკოლაში ცხელების დაფიქსირების შესახებ შეტყობინების მიღებისთანავე, 

უმოკლეს ვადაში უზრუნველყოს მოსწავლის სკოლიდან წაყვანა. 

 დაესწროს სკოლის მიერ ორგანიზებულ საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრებს. 

 

მოსწავლეებისა და სკოლის თანამშრომლების გამოცხადება სკოლაში და 

თერმოსკრინინგი  მოხდეს 09:00  საათიდან  09:20  საათამდე .  

მოსწავლეების კლასებში გადანაწილება მოხდეს დანართი 1-ის 

შესაბამისად!(აზომვითი ნახაზი) 

გაკვეთილების განრიგი/შესვენებების დრო-  დანართი 2-ის შესაბამისად! 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

სკოლის მიერ გამოსაყენებელი სადეზინფექციო ხსნარების  ნუსხა 

 

1. ხელის სადეზინფექციო ხსნარი „ჰიგი“ 

 

2. ზედაპირების დეზინფექციისათვის „ანოლიტი“ – 0,1% 

 

 

3. სველი წეტრტილების (ტუალეტი, ტრაპი), იატაკის, დეზობარიერის 

სადეზინფექციო ხსნარი „ანოლიტი“ – 0,5% და ქლორის შემცველი ხსნარი  5% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

სანიტარული წერტილების    რეცხვა   დეზინფექციის   აღრიცხვის ბარათი 

სანიტარიული 



 

 

 

 

 

 

 

          რეცხვა 

დეზინფექციის 

        ადგილი 

 რეცხვისა და 

დეზინფექციის  

   საშუალება  

კონცენ- 

ტრაცია 

 

დაყოვ-

ნების  

დრო 

რეცხვა 

დეზინფ. 

სიხშირე 

თარიღი 

(დღე,თვე, 

წელი) 

ხელის  

მოწერა 

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 10-15წთ 

ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 

10-15წთ ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 

10-15წთ ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 

10-15წთ ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 

10-15წთ ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 

10-15წთ ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 

10-15წთ ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 

10-15წთ ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 

10-15წთ ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 

10-15წთ ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 

10-15წთ ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  

სანიტარიული 

წერტილები 

ACE-ს  ხსნარი 

ანოლიტი 

5% 

0,5% 

10-15წთ ყოველი 

შესვენების 

შემდეგ 

  



 

 

        ხშირად  გამოყენებადი ზედაპირები   რეცხვა   დეზინფექციის   აღრიცხვის ბარათი 

 

          რეცხვა 

დეზინფექციის 

        ადგილი 

 რეცხვისა და 

დეზინფექციის  

   საშუალება  

კონცენ- 

ტრაცია 

 

დაყოვ-

ნების  

დრო 

რეცხვა 

დეზინფ. 

სიხშირე 

თარიღი 

(დღე,თვე, 

წელი) 

ხელის  

მოწერა 

ხშირად  

გამოყენებადი 

ზედაპირები 

ანოლიტი 
 
ალკ.შემცვ.ხსნ. 

 

0.1% 
 

70% 

 
10 წთ 

ყოველ 3 

სთ-ში 

  

ხშირად  

გამოყენებადი 

ზედაპირები 

ანოლიტი 
 
ალკ.შემცვ.ხსნ. 

 

0.1% 
 

70% 

 
10 წთ 

ყოველ 3 

სთ-ში 

  

ხშირად  

გამოყენებადი 

ზედაპირები 

ანოლიტი 
 
ალკ.შემცვ.ხსნ. 

 

0.1% 
 

70% 

 
10 წთ 

ყოველ 3 

სთ-ში 

  

ხშირად  

გამოყენებადი 

ზედაპირები 

ანოლიტი 
 
ალკ.შემცვ.ხსნ. 

 

0.1% 
 

70% 

 
10 წთ 

ყოველ 3 

სთ-ში 

  

ხშირად  

გამოყენებადი 

ზედაპირები 

ანოლიტი 
 
ალკ.შემცვ.ხსნ. 

 

0.1% 
 

70% 

 
10 წთ 

ყოველ 3 

სთ-ში 

  

ხშირად  

გამოყენებადი 

ზედაპირები 

ანოლიტი 
 
ალკ.შემცვ.ხსნ. 

 

0.1% 
 

70% 

 
10 წთ 

ყოველ 3 

სთ-ში 

  

ხშირად  

გამოყენებადი 

ზედაპირები 

ანოლიტი 
 
ალკ.შემცვ.ხსნ. 

 

0.1% 
 

70% 

 
10 წთ 

ყოველ 3 

სთ-ში 

  

ხშირად  

გამოყენებადი 

ზედაპირები 

ანოლიტი 
 
ალკ.შემცვ.ხსნ. 

 

0.1% 
 

70% 

 
10 წთ 

ყოველ 3 

სთ-ში 

  

ხშირად  

გამოყენებადი 

ზედაპირები 

ანოლიტი 
 
ალკ.შემცვ.ხსნ. 

 

0.1% 
 

70% 

 
10 წთ 

ყოველ 3 

სთ-ში 

  

ხშირად  

გამოყენებადი 

ზედაპირები 

ანოლიტი 
 
ალკ.შემცვ.ხსნ. 

 

0.1% 
 

70% 

 
10 წთ 

ყოველ 3 

სთ-ში 

  

ხშირად  

გამოყენებადი 

ზედაპირები 

ანოლიტი 
 
ალკ.შემცვ.ხსნ. 

 

0.1% 
 

70% 

 
10 წთ 

ყოველ 3 

სთ-ში 

  



 

 

 


