
შეზღუდული 
შესაძლებლობების 
საკითხები  
COVID-19 -ის 
გავრცელების  
დროს

2020 წლის 30 იანვარს, ჯანდაცვის 
მსოფლიო ორგანიზაციამ (ჯანმო) ახალი 
კოროვირუსული დაავადება, COVID-19, 
გამოაცხადა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
სფეროში საერთაშორისო მასშტაბის საგანგებო 
სიტუაციად (PHEIC), მისი გადაცემის სიჩქარისა 
და მასშტაბიდან გამომდინარე.
ჯანმო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
ორგანოები მთელ მსოფლიოში იღებენ ზომებს, 
რათა შეაკავონ COVID-19-ის გავრცელება.1 
გარკვეულ მოსახლეობებზე, მაგალითად 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, 
შესაძლებელია COVID-19–მა უფრო დიდი 
გავლენა იქონიოს. პროცესში ჩართულთა მიერ 
სათანადო ღონისძიებების და დაცვითი ზომების 
გატარების საშუალებით, შესაძლებელია 
ამგვარი ზემოქმედების შემსუბუქება.

1  https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-
for-covid-19
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რატომ არის საჭირო დამატებითი 
საკითხების გათვალისწინება შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის 
COVID-19-ის გავრცელების დროს? 
ზომების გატარება საჭიროა, რათა შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირებისთვის მუდამ უზრუნველყოფილი იყოს წვდომა 
მკურნალობაზე, წყალზე და სანიტარულ მომსახურებაზე და 
მათთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ 
ინფორმაციაზე, მათ შორის COVID-19-ის გავრცელების შესახებ. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, შესაძლოა 
COVID-19-ით დაინფიცირების უფრო დიდი რისკი ჰქონდეთ, 
იმიტომ რომ: 

– მთავარი ჰიგიენის ზომების განხორციელების ისეთი ბარიერები, 
როგორიცაა ხელის დაბანა (მაგ. ხელის დაბანის თასები, 
ნიჟარები ან წყლის ტუმბოები შესაძლებელია ფიზიკურად 
იყოს მიუწვდომელი, ან პირს შესაძლებელია ჰქონდეს 
ფიზიკური სირთულე საფუძვლიანად დაიბანოს ხელები); 

– სოციალური დისტანცირების დაცვის სირთულე 
დამატებითი დახმარების საჭიროების გამო ან მათი 
ინსტიტუციონალიზაციის გამო; 

– საჭიროებენ ხელით შეხებას ნივთებზე, რათა მოიპოვონ 
ინფორმაცია გარემოს შესახებ ან ფიზიკური მხარდაჭერის გამო; 

– საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინფორმაციის შესახებ წვდომის 
ბარიერები; 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს უფრო დიდი 
რისკი აქვთ განუვითარდეთ მძიმე დაავადება დაინფიცირების 
შემთხვევაში, რადგანაც: 

– ქმედუუნარობის საფუძვლად მყოფი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა; და 

– მკურნალპობაზე წვდომის ბარიერები. 

ეპიდემიას შესაძლებელია ჰქონდეს არათანაზომიერი 
გავლენა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, 
იმ მომსახურებების მნიშვნელოვანი შეფერხების გამო, 
რომელსაც ისინი ეყრდნობაინ. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ 
გამოცდილი ბარიერების შემცირება შესაძლებელია, 
ამ საკითხთში ჩართული მხარეების მიერ სათანადო 
ღონისძიებების განხორციელების გზით. 
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აქტორებისთვის 
გასათვალისწინებელი საკითხები 

ღონისძიებები შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთათვის 
და მათი ყოფაცხოვრებისთვის 

შეამცირეთ თქვენი პოტენციური დაუცველობა COVID-19–ზე 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ყველა პირმა და მათმა 
ოჯახებმა უნდა დაიცვან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 
სახელმძღვანელო დაცვის მთავარი ზომების შესახებ COVID-19-ის 
გავრცელების დროს, კერძოდ, როგორიცაა ხელების ჰიგიენა, 

2რესპირატორული ეტიკეტი და ფიზიკური დისტანცირება. 
თუ თქვენ გაქთ რამე სირთულე აღნიშნული მთავარი დაცვის 
ზომების შესრულების მხრივს (მაგალითად, არ გაქვთ წვდომა 
ხელების დაბანის თასზე, ნიჟარაზე/ წყლის ტუმპოზე, რათა 
ხელები რეგულარულად დაიბანოთ), ერთად იმუშავეთ თქვენს 
ოჯახთან, მეგობრებთან და მომვლელებთან, რათა განსაზღვროთ 
ადაპტაციები. გარდა ამისა: 

– მიმართეთ სხვა პირებისგან სოციალური დისტანცირების სულ 
ცოტა ერთი მეტრის პრაქტიკას. 

– მაქსიმალურად ეცადეთ თავი აარიდოთ ხალხმრავალ გარემოს და 
მინიმუმამდე დაიყვანეთ სხვა ადამიანებთან ფიზიკური კონტაქტი. 
მხედველობაში იქონიეთ მაღაზიებში და აფთიაქებში ვიზიტები 
აწარმოოთ პიკის საათების პერიოდების გარეთ. ისარგებლეთ 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სპეციალური 
გახსნის დროებით იმ მაღაზიაბში, სადაც ეს მიღებულია. 

– შეიზინეთ საჭირო ნივთები ონლიან ან ტეელფონის საშუალებით 
ან მოითხოვეთ დახმარება ოჯახისგან, მეგობრებისგან ან 
მომვლელებისგან, რათა თავი აარიდოთ ხალხმრავალ გარემოს. 

– მხედველობაში იქონიეთ შეისყიდოთ დიდი ოდენობის 
საჭიროებანი, როგორიცაა საკვები, საწმენდი საშუალებები, 
სამკურნალო საშუალებები ან სამედიცინო მარაგი, რათა 
შეამციროთ საზოგადოებრივი თავმოყრის ადგილებში 
ვიზიტების სიხშირე. 

– შეძლებისამებრ იმუშავეთ სახლიდან, განსაკუთთებით თუ 
გიწევთ მუშაობა გადატვირთულ ან ხალხმრავალ გარემოში. 

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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– დარწმუნდით, რომ დამხმარე ნივთების გამოყენების 
შემთხვევაში, ხდება მათი ხშირი დეზინფექცია; ეს მოიცავს 
ეტლებს, სიარულისთვის განკუთვნილ ხელჯოხებს, ყავარჯენებს, 
გადამტან დაფებს, უსინათლოთა ხელჯობეს და ნებისმიერ სხვა 
პროდუქტს, რომელიც ხშირად გამოიყენება საზოგადოებრივ 
ადგილებში. 

შეადგინეთ გეგმა, რათა უზრუნველყოთ თქვენთვის საჭირო 
მოვლისა და მხარდაჭერის უწყვეტობის მიწოდება 

– თუ თქვენ დამოკიდებული ხართ მომვლელებზე, მაშინ იქონიეთ 
მხედველობაში გაზარდოთ მათი რიცხვი, ვისი გამოძახებაც 
შეგიძლიათ, რათა მზად იყოთ შემთხვევბისთვის, სადაც ერთი ან 
მეტი შეიძლება გახდეს ავად ან საჭიროებდეს თვითიზოლაციას. 

– თუ თქვენ მომვლელების ორგანიზირებას ახდეთ სააგენტოს 
საშუალებით, მაშინ ეცადეთ მოიძიოთ ინფორმაცია მათი 
საგანგებო ზომების შესახებ, რომლებსაც ისინი მიმართავენ 
სამუშაო ძალის დეფიციტის კომპენსირებისთვის. თქვენ 
შეგიძლიათ გაეუსაბროთ თქვენს ოჯახს და მეგობრებს 
თქვენთვის დამატებითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფის 
მიზნით, და განიხილოთ ისეთი სცენარები, სადაც დაგჭირდებათ 
მათი დახმარება. 

– განსაზღვრეთ თქვენს საზოგადოებაში არსებული შესაბამისი 
ოგრანიზაციები, რომლებზეც შეიძლება გქონდეთ წვდომა 
დახმარების საჭიროების შემთხვევაში. 

მოამზადეთ თქვენი ყოფაცხვორება იმ შემთხვევისთვის, 
თუ დაინფიცირდებით COVID-19-ით. 

– დარწმუნდით, რომ ყველა თქვენს ყოფაში, მათ შორის თქვენი 
სანდო მეგობრებეი და ოჯახის წევრები, აცნობიერებენ 
ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი ცუდად ყოფნის 
შემთხვევაში.3 აღნიშნული შეიძლება მოიცავდეს იფნრომაციას 
თქვენი დაზღვევის შესახებ, სამკურნალო საშუალებაზე და 
თქვენს კმაყოფაზე მყოფი პირების (ბავშვები, მოხუცებული 
მშობლები ან შინაური ცხოველები) მოვლის საჭიროებებზე. 

– მიჰყევით ადგილობრივ რჩევას სამედიცინო დახმარების 
მუშაკების გამოძახების ან სამედიცინო დახმარების ცხელი 
ხაზების შესახებ. 

3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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–  დარწმუნდით, რომ თქვენს ყოფაში მყოფები აცნობიერებენ,  
თუ რა უნდა მოიმოქმედონ თქვენი COVID-19-ით დაინფიცირების  
ან დახმარების საჭიროების შემთხვევაში.  

–  თუ ერთმანეთთან არ არიან დაკავშირებულნი, მაშინ თქვენი  
დახმარების ქსელში მყოფი პირები გააცანით ერთმანეთს,  
რათა უფრო ეფექტური კომუნიკაცია ჰქონდეთ თქვენი ავად  
გახდომის შემთხვევაში.  

–  იცოდეთ შესაბამისი ტელესამედიცინო4  სერვისების და  
ცხელი ხაზების ტელეფონის ნომერი, იმ შემთხვებებისთვის,  
თუ გექნებათ შეკითხვები ან დაგჭირდათ არაგადაუდებელი  
სამედიცინო დახმარება. 

ოჯახის წევრებისა და მომვლელების ფსიქიკური 
და ფიზიკური ჯანმრთელობა 

–  დარწმუნდით, რომ ოჯახის ყველა წევრი და მომვლელი  
ხელმძღვანელობს მთავარი დაცვითი ზომებით, როგორიცაა  
ხელების დაბანა COVID-19-ით დაინფიცირების პრევენციის მიზნით.  

–  COVID-19-ისგავრცელების დროს მიჰყევით WHO მსოფლიო  
დაჯდაცვის ორგანიზაციის სახელმძღვნაელოს ფსიქიკური და  
ჯანმრთელობის საკითხების შესახებ და სახელმძღვანელოს  
არსებული არაგადამდები დაავადებებათა მართვის შესახებ. 5,6 

–  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები წაახალისეთ  
ითამაშონ, იკითხონ, ისწავლონ და დაუკავშირდნენ მეგობრებს  
ტელეფონის, ტექსტური შეტყობინებების და სოციალური   
მედიის გამოყენების საშუალებით.  

–  თუ არსებობს ეჭვი, რომ ოჯახში რომელიმე წევს აქვს ვირუსი,  
მაშინ აღნიშნული პირი უნდა დაექვემდებაროს იზოლაციას,  
უნდა ატაროს ნიღაბი და რაც შეიძლება მალე გაიაროს ტესტი7.  
აუცილებელია ყველა ზედაპირი დეზინფექცია, ასევე ოჯახში  
ყველა უნდა დაექვემდებაროს მონიტორინგს სიმპტომების  
გამოვლენაზე. შეძლებისდაგვარად, ნებისმიერი პირი,   
რომელსაც თან ახლავს ჯანმრთელობის რაიმე დაავადება   
ან ახასიათებს დაქვეითებული იმუნიტეტი, უნდა ცალკე  
განთავსდეს საიზოლაციო პერიოდის ვადების ამოწურვამდე.  

4 დისტანციური სამედიცინო მომსახურება მოიცავს ტელეკომუნიკაციების და 
ვირტუალური ტექნოლოგიების გამოყენებას სამედიცინო დახმარების მისაწოდებლად 
ტრადიციული სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებების გარეთ 

5 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations. 
pdf?sfvrsn=6d3578af_2 

6 https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-and-ncds 
7 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-and-ncds
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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მთავრობებისთვის განკუთვნილი 
გასატარებელი ღონისძიებები 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის 
და კომუნიკაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

– წარწერების უზრუნველყოფა, და შეძლებისამებრ ჟესტების ენის 
გამოყენება ყველა პირდაპირი ტრანსლაციის და ჩაწერილი 
ღონისძიებისთვის და კომუნიკაციისთვის. ეს ითვალისწინებს 
სახელმწიფო მიმართვებს, პრეს ბრიფინგებს და პირდაპირი 
ტრანსლაციის სოციალურ მედიას. 

– საჯარო მასალების კონვერტირება „იოლად წაკითხვად“ 
ფორმატში, რათა ხელმისაწვდომი იყოს შეზღუდული გონებრივი 
შესაძლებლობების მქონე ან კოგნიტიური დარღვევების 
მქონე ხალხისთვის. 

– ხელმისაწვდომი წერილობითი საინფორმაციო პროდუქტების 
განვითარება სათანადო დოკუმენტის ფორმატების გამოყენებით 
(მაგალითად „Word”), სტრუქტურირებული სათაურებით, 
დიდი ზომის ბეჭედით, ბრაილის შრფიტის ვერსიებით და 
ფორმატებით, რომელიც განკუთვნილია სმენა დაქვეითებული 
და უსინათლო პირებისთვის. 

– გამოიყენეთ წარწერები სურათებისთვის, რომელიც 
მოთავსებულია დოკუმენტებში ან სოციალურ მედიაში. 
გამოიყენეთ ინკლუზიური გამოსახულებები, რომლებიც 
არ უწევენ შეზღუდული შესაძლებლობების სტიგმატიზაციას. 

– ითანამშრომლეთ შეზღუდული შესაძლებლობების 
ორგანიზაციებთან, მათ შორის ადვოკატირების უწყებებთან 
და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების 
მომსახურების პროვაიდერებთან, რათა გაავრცელოთ 
საზოაგდოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია. 
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შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან და მათ 
წარმომადგენელ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, რათა 
სწრაფად მოხდეს ფისკალური და ადმინისტრაციული ზომების 
გამოვლენა, როგორიცაა: 

– ფინანსური ანაზღაურება ოჯახებისთვის და მომხლელებისთვის, 
რომლებსაც ესაჭიროებათ დროის გამონახვა, რათა მოუარონ მათ 
ახლობლებს. აღნიშნული მოიცავს დროის შეზღუდული პერიოდით 
გადასახადს ოჯახის წევრებისთვის, იმ მხარდაჭერისთვის, 
რომელსაც აწარმოებენ ჩვეულ სამუშაო დროის პერიოდში. 

– ფინანსური კომპენსაცია ოჯახებისთვის და მომვლელებისთვის, 
რომლებიც შეადგენენ დროებით ან თვითდასაქმებული 
შეზღუდული შესაძლებლობების სამუშაო ძალის ნაწილს, 
რომლებსაც შეიძლება დასჭირდეთ თვითიზოლაცია, 
და ვისთვისაც სამუშაო ადგილას გამოცხადება შეიძლება 
შეიცავდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის 
დაინფიცირების დიდ რისკს. 

– მოქნილი, სახლიდან მუშაობის პოლიტიკის დანერგვა, აგრეთვე 
ფინანსური კომპენსაცია ტექნოლოგიური საჭიროებისთვის 
აღნიშნულის შესასრულებლად. 

– ფინანსური ზომები (ჩვეულებრივ, ფართო ეკონომიკური 
სტიმულირების პაკეტის ფარგლებში), რომელიც მოიცავს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, მაგალითად, 
ფულადი თანხის გადახდა შესაბამის პირთათვის, გადასახადების 
შემსუბუქება, ნივთების სუბსიდირება ან/და ფინანსური 
შემწყალებლობა, და საერთო ხარჯების დასაშვები გადავადება. 

– სკოლების და სხვა საგანმანათლებლო უწყებების 
მიერსათანადო ზომების გატარება, რათა უზრუნველყონ 
უწყვეტი სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირებისთვის, რომლებსაც შეიძლება უფრო დიდი ხნის 
განმავლობაში სჭირდებოდეთ სახლიდან მუშაობა. 

– შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ცხელი 
ხაზის უზრუნველყოფა მრავალი ფორმატით (მაგ. ტელეფონი, 
ელ. ფოსტა და მოკლე ტექსტური შეტყობინება), რათა შეძლონ 
ჰქონდეთ საკომუნიკაციო კავშირი მთავრობასთან, დასვან 
შეკითხვები და გამოხატონ მათთვის საინტერესო საკითხები. 
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გაატარეთ მიზნობრივი ზომები საზოგადოებაში არსებული 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების 
მომსახურების პროვაიდერებისთვის8 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მომსახურების  
პროვაიდერებიბთან თანამშრომლობა, რათა მოხდეს ისეთი  
ღონისძიებების განსაზღვრა, რომლებიც საჭიროა სერვისების  
უწყვეტობის უზრნველყოფისთვის და დამცავი აღჭურვილობის  
პრიორიტეტული წვდომისთვის:  

–  დარწმუნდით, რომ მომვლელთა უზრუნველყოფის სააგენტოებს  
აქვთ უწყვეტობის გეგმები სიტუაციებზე, სადაც ხელმისაწვდომი  
მომვლელების რიცხვი შეიძლება შემცირდეს.  

–  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მომსახურების  
პროვაიდერებიბთან თანამშრომლობა, პერსონალის  
მოზიდვის ბიუროკრატიული ბარიერების შესამცირებლად  
დამცავი ზომების შენარჩუნებით, როგორიცაა მომვლელების  
გადამოწმება პოლიციაში.  

–  მოკლევადიანი ფინანსური მხარდაჭერა შეზღუდული  
შესაძლებლობების მქონე პირების მომსახურების  
პროვაიდერებისთვის, თუ მათ ოპერაციებში აღენიშნებათ  
შემცირება.  

–  ცხელი ხაზის უზრნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობების  
მქონე პირების მომსახურების პროვაიდერებისთვის, რათა  
შეძლონ ჰქონდეთ საკომუნიკაციო კავშირი მთავრობასთან   
და გამოხატონ მათთვის საინტერესო საკითხები. 

–  შეზღუდული შესაძლებლობების მომვლელთა სააგენტოებისთვის  
პრიორიტეტის მინიჭება, რათა ჰქონდეთ წვდომა პერსონალის  
უფასო დამცავ აღჭურვილობაზე, მათ შორის ნიღბები,  
ხელთათმანები და ხელის სადეზინფექციო საშუალებებზე.  

–  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მომვლელების  
და სხვა განსაზღვრულ პრიორიტეტის მქონე ჯგუფების წვდომის  
უზრუნველყოფა COVID-19-ის ტესტირებაზე.  

8 საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სერვისის 
მიმწოდებლები შეიძლება მოიცავდეს ასაგენტოებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
მოვლის მომსახურებებს, სპეციალიზირებული დასაქმების შესაძლებლობებს, ან 
სპეციალიზირებულ მკურნალობას ან კონსულტაციას შეზღდუდული შესაზლებლობების 
მქონე პირთათვის. 
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ყურადღების გაზრდა შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ დაავადების 
განვითარების უფრო მაღალ გარემოში 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან და მათ  
წარმომადგენელ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ისეთი  
ღონისძიებების გამოსავლენად, რომლებიც ემსახურება მაღალი 
რისკის სიტუაციებში მყოფი შეზღუდული შესაძლებლობების  
მქონე პირების დაცვას:  

–  ინსტიტუციონალურ გარემოში9 მყოფ შეზღუდული  
შესაძლებლობების მქონე პირებთან მომუშავე მომსახურების  
სააგენტოების უწყვეტობის გეგმის დანერგვის უზრუნველყოფა.  

–  ციხეებში, საპატიმროებში მყოფი და სასჯელაღსრულების  
დაწესებულებებში მყოფი შეზღუდული შესაძლებლობის  
მქონე პირების გამოვლენა და შესაბამის ორგანოებთან  
თანამშრომლობა ინფექციის კონტროლის ზომების  
გატარებისთვის და შესაძლო საგანგებო სიტუაციების  
განსაზღვრის მიზნით.  

–  უსახლკარო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების  
უზრუნველყოფა წყლით, საკვებით და თავშესაფრით სხვებთან  
თანაბარ დონეზე და დარწმუნება იმაში, რომ მათ შეუძლიათ  
მიმართონ COVID-19-ის დაინფიცირების წინაამღდეგ მთავარ  
პრევენციულ ზომებს.  

–  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებების  
ჩართვის უზრუნველყოფა ჰუმანიტარულ გარემოში,  COVID-19-ის  
გავრცელების მიმართ განკუთვნილ მზაობა და საპასუხო  
რეაგირების ოპერაციები-ში, მათ შორის მათი, ვინც ცხოვრობს  
იძულებით გადაადგილების მდგომარეობაში, ლტოლვილთა  
ან მიგრანტთა ბანაკებში, არაფორმალურ დასახლებებში  
და ურბანულ ჯურღმულებში.  

9 ინსტიტუციონალური გარემო მოიცავს ციხეებს, ფსიქიატრიულ საავადმოყოებს და 
მოვლის დაწესებულებებს. 
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საგანეგბო 
ზომებში ჩართულობის უზრუნველყოფა 

 

 

  
 

 
 

 

  

 
 

  
 

 
 
 

 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან და 
მათ წარმომადგენელ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, 
რათა COVID-19-ის გავრცელებაზე დაფუძნებული საგანგებო 
განცხადებებში უზნრველყოფილი იყოს მათი საჭიროებების 
ჩართულობა: 

– შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოვლელების 
აუცილებელ მუშაკებად გამოცხადების უზრუნველყოფა და მათი 
განთავისუფლება კომენდატის საათისგან და იზოლაციის სხვა 
ზომებისგან, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეს გავლენა მათ მიერ 
მხარდაჭერითი მომსახურების უწყვეტ მიწოდებაზე. 

– შეღავათების მინიჭება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირებისთვის, რომლებმაც შეიძლება განიცადონ მნიშვნელოვანი 
სტრესი სახლში ყოფნის შეზღუდვით, რათა სახლის დატოვების 
უფლება ჰქონდეთ ხანმოკლე პერიოდებით და უსაფრთხო გზით 
კომენდატის საათის და სხვა იზოლაციის ზომების დროს. 

– უზრუნველყოფა იმისი, რომ საგანგებო ზომები არ ატარებენ 
დისკრიმინაციულ ხასიათს შეზღდუდული შესაძლებლობის 
მხრივ. ინსტიტუციონალურ გარემოში მყოფ შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთათვის განკუთვნილი ადამიანთა 
უფლებების დაცვის მექანიზმები არ უნდა შემცირდეს საგანგებო 
ზომების გამო. 
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COVID-19-თან დაკავშირებული სამედიცინო 
მომსახურების წვდომის, ფინანსური ხელმისაწვდომობის 
და ინკლუზიორობის უზრუნველყოფა 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

  

 
 

 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

სამედიცინო დახმარებისთვის განკუთვნილი 
ღონისძიებები 

– თანამშრომლობის წარმოება, რათა ყველა კლინიკის მიერ 
COVID-19-თან დაკავშირებული შემოთავაზებული ტესტირება 
და მომსახურება სრულად იყოს ხელმისაწვდომი. ფიზიკური 
ბარიერების გათვალისწინება (მაგალითად, არათანაბარი 
ბილიკები, კიბეები, რთულად მისაღწევი ადგილები ან რთულად 
გამოსაყენებელი აღჭურვილობა); დამოკიდებულებათა 
ბარიერები (როგორიცაა სოციალური სტიგმა შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ და უარის თქმა 
აუცილებელ სერვისებზე); და ფინანსური ბარიერები (როგორიცაა 
მკურნალობასთან ან დაწესებულებაში ხელმისაწვდომობასთან 
დაკავშირებული დიდი ხარჯები). შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირთათვის და მათ მომვლელებისთვის, COVID-19-თან 
დაკავშირებული სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის 
შესახებ ინფორმაციის გავრცელების უზრუნველყოფა. 

– ინფორმაციის მიწოდება გასაგები საშუალებით და 
მრავალფეროვანი ფორმატით სხვადასხვა საჭიროებების 
გათვალისწინების მიზნით. არ დაეყრდნოთ მხოლოდ სიტყვიერ 
ან წერილობით ინფორმაციას, და შეიმუშავეთ კომუნიკაციის 
გზები, რომელიც გასაგებია სხვადასხვა გონებრივი, კოგნიტიური 
და ფსიქოსოციალური დარღვევების მქონე ადამიანებისთვის. 

– შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის 
სახლის კონსულტაციების უზრუნველყოფა, მათ შორის მათი 
ზოგადი ჯანმრთელობის საჭიროებების შესახებ, და სადაც 
დასაშვებია COVID-19-თან დაკავშირებული საჭიროებების 
შესახებ კონსულტაცია. 

– ინფორმაციის შემუშავება და გავრცელება სამედიცინო 
მუშაკების შორის, რათა მათ გააცნობიერონ, თუ რა პოტენციური 
ჯანმრთელობის და სოციალური შედეგები მოჰყვება COVID-19-ს 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. 

– შეზღუდული შესაძლებლობის უფრო კომპლექსური 
საჭიროებების მქონე პირთათვის საკმარისი მხარდაჭერის 
მიწოდების უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით კარანტინში 
ან იზოლაციაში მყოფებისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, 
სამედიცინო დახმარების კოორდინირება სამედიცინო და 
სოციალური სერვისების, ოჯახებსა და მომვლელებს შორის. 
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სამედიცინო დისტანციური მომსახურების უზრუნველყოფა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის 

  
 

 
 

 
  

 

– უზრუნველყავით, რომ დეფიციტური რესურსებთან 
დაკავშირებული (მაგ. ხელოვნური სუნთქვის აპარატები) 
გადაწყვეტილებების მიღება დამყარებული უნდა იყოს არსებულ 
ჯანმღტელობის მდგომარეობის დარღვევებზე, გაზრდილი 
მხარდაჭერის საჭიროებებზე, ცხოვრების ხარისხის შეფასებაზე, 
ან სამედიცინო ტენდეციურობაზე შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირების წინაამღდეგ. მიჰყევით ჯანმოს მითითებას, რათა 

10აღნიშნულ რისკებს მიანიჭოთ პრიორიტეტები. 

– შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სამედიცინო 
სერვისების და ფსიქოლოგიური მხარდაჭრის სატელეფონო 
კონსულტაციების, ტექსტური შეტყობინების და ვიდეო 
კონფერენციების მიწოდების უზრუნველყოფა. ეს შეიძლება 
ეხებოდეს მათ ზოგად ჯანმრთელობას, და შეიძლება მოიცავდეს 
სარეაბილიტაციო საჭიროებებს და, საჭიროებისამებრ, 
COVID-19-თან დაკავშირებულ საჭიროებებს. 

10 https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/ 

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/


COVID-19

 
   

მომსახურების უწყვეტობის გეგმების შემუშავება 
და დანერგვა 

  
 
 

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
  

 

აწარმოეთ ხშირი კომუნიკაცია შეზღდუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირებთან და მათ 
მხარდამჭერ ქსელებთან 

  
 

  
  

 
    

 
 

 
 

 

ღონისძიებები განკუთვნილი 
საზოგადოებაში არსებული შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირების 
სერვისების პროვაიდერებისთვის 

– ისეთი სცენარისთვის გეგმის მომზადება, სადაც სამუშაო 
ძალა შემცირებულია, და განსაზღვრეთ ის ჩასატარებელი 
ღონისძიებები, რომელიც ადმინისტრაციის და ტექნიკური 
პერსონალის, და აგრეთვე საჭიროებისამებრ მომვლელების 
რაოდენობის გაზრდაზეა ორიენტირებული. 

– ღონისძიებების განსაზღვრა და მთავრობასთან თანამშრომლობა, 
პერსონალის მოზიდვის ბარიერების შესამცირებლად დამცავი 
ზომების შენარჩუნებით, როგორიცაა მომვლელების გადამოწმება 
პოლიციაში. 

– დამატებითი სასწავლო კურსების ჩატარება და თუ შესაძლებელია, 
ახალი სამუშაო ძალისთვის და მათთვის ვინც დამატებით 
პოზიციას მოირგებს, ონლაინ მოდულების შემუშავება. 

– სხვა ადგილობრივ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირების და მომვლელთა მომსახურების სააგენტოებთან 
მუშაობა, რათა პრიორიტეტი მიენიჭოს ყველაზე კრიტიკულად 
საჭირო შეზღუდული შესაძლებლობების პირების მომსახურებებს 
და შენარჩუნდეს ისეთი სერვისები, რომელიც აუცილებელია. 
განსაზღვრეთ ის კლიენტები, რომლებიც ყველაზე მოწყვლადი 
არიან მომსახურების შემცირების შემთხვევებში. 

– COVID-19-ის შესახებ დაამტებითი მიზნობრივი 
ინფორმაციის მიწოდება, სადაც გამოკვეთილია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებთათ და მათ დახმარების 
ქსელებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. აღნიშნული 
შეიძლება მოიცავდეს ინფორმაციას უწყვეტობის 
გეგმებზე; ტელემედიცინას და ცხელი ხაზის ტელეფონის 
ნომრებს; ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურების 
ადგილმდებარეობებს; და ადგილმდებარეობებს, სადაც 
ხელის სადეზინფექციო საშუალებებები ან სასტერილიზაციო 
აღჭურვილობა შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი დაბალი მარაგის 
შემთხვევაში, ან თვითიზოლაციის საჭიროების შემთხვევაში. 
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– სხვადასხვა საკომუნიკაციო პლატფორმების გამოყენება, 
როგორიცაა სატელეფონო ზარი, ტექსტური შეტყობინება 
და სოციალური მედია ინფორმაციის გასაზიარებლად, 
და საჭიროების შემთხვევაში არსებული ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომ ფორმატებში კონვერტირება. 

COVID-19-ზე შესაძლებელი ექსპოზიციის შემცირება 
საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირების მომსახურებების უზრუნველყოფის დროს 

–  სწავლების უზრუნველყოფა, და შეზღუდული შესაძლებლობების  
მქონე პირების მომვლელების სამუშაო ძალის სწრაფი  
გადამზადება ინფექციის კონტროლთან მიმართებაში. 11

–  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა  
მომვლელთათვის  და სერვისების პროვაიდერებისთვის  
პირად დამცავ აღჭურვილობაზე ხელმისაწვდომობის  
უზრუნველყოფა, მათ შორის ნიღბებზე, ხელთათმანებზე და  
ხელის სადეზინფექციო საშუალებებზე; განიხილეთ აღნიშნული  
პროდუქტების12 შეკვეთის გაზრდა. 

–  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის  
სათანადო სერვისების მიწოდება სახლის კონსულტაციის ან  
მსგავსი პლატფორმების სასუალებით, რომლებიც გამოიყენებ  
ტელემედიცინაში. 

შეზღუდული შესაძლებლობის უფრო კომპლექსური 
საჭიროებების მქონე პირებისთვის საკმარისი 
მხარდაჭერის უზრუნველყოფა 

– შეზღუდული შესაძლებლობის უფრო კომპლექსური 
საჭიროებების მქონე პირების გამოვლენა, და მათთან, 
მათ ოჯახებთან და საზოგადოებაში არსებულ მხარდამჭერ 
სააგენტოებთან მუშაობა, რათა მოხდეს სათადარიგო 
გეგმის შემუშვება მომვლელთა რაოდენობის შემცირების 
ან მათი სრული ხელმიუწვდომლობის დროს. 

– შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ, სოციალური 
იზოლაციის და ყოველდღიური რუტინის შეფერხების გამო 
მომატებული ძალადობის, შეურაცხყოფის და უგულებელყოფის 
შესაძლებლობის იდენტიფიცირება; აღნიშნული რისკების 
შემცირების მხარდაჭერა, მაგალითად შეტყობინებისთვის 
ხელმისაწვდომი ცხელი ხაზის იზრუნველყოფა. 

11   https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-
when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

12   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-
eng.pdf 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
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ინსტიტუციონალური გამორესთვის 
განკუთვნილი ღონისძიებები 

გაატარეთ დაუყოვნებლივი ღონისძიებები, რათა  
ინსტიტუციონალურ გარემოში13 შეამციროთ COVID-19-ზე   
შ ესაძლო ექსპოზიცია: 

–  გამოავლინეთ ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ მყოფები და  

–  იმუშავეთ მათთან, მათ ოჯახებთან და პერსონალთან, რათა  
დანერგოთ ინფექციის კონტროლის ზომები.  

–  ობიექტების სისუფთავის და ჰიგიენური ნორმების და სანიტარიის,  
საწმენდი საშუალებების და მარაგების ხელმისაწვდომობის  
უზრუნველყოფა.  

–  ხალხმრავლობის მაქსიმალურად შემცირება სივრცეების  
განაცილების მოდიფიცირებით.  

–  ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში ხალხთა რაოდენობის  
შემცირება, სადაც საჭიროა ადრეული გამოწერის სქემების  
დანერგვის სასუალებით, საზოგადოებაში ცხოვრებისთვის  
სათანადო მხარდაჭერის უზრუნველყოფასთან ერთად.  

–  COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის და საბაზისო დამცავი   
ზომების14 შესახებ ინსტრუქციის წვდომის უზრუნველყოფა  
მცხოვრებ მოსახლეობისთვის.  

–  დამცავი ზომების დანერგვა ინფექციის გავრცელების   
წინაამღდეგ ვიზიტების დროს, და ოჯახებთან და გარე  
სამყაროსთან სხვადასხვა საკომუნიკაციო მეთოდების  
ხელშეწყობა (მაგ. ტელეფონი, ინტერნეტი, ვიდეო კომუნიკაცია).  

დაწესებულებებში COVID19 ინფექციებისთვის მომზადება15 

– დაწესებულებში მყოფთათვის ტესტირების და სამედიცინო 
დახმარების უზრუნველყოფა საჭიროების შემთხვევაში; 
რეზიდენტების, საჭიროებისამებრ შესაბამის სამედიცინო 
დაწესებულებეში მიმართვა. 

13 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-
2020.1-eng.pdf 

14 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
15 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-

control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
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– დამხმარე პერსონალზე გაზრდილი მოთხოვნისთვის 
მომზადება, რომლებსაც საჭიროებენ ისინი ვისაც აღენიშნება 
COVID-19-ის მსუბუქი შემთხვევები, თუმცა არ საჭიროებენ 
საავადყოფოში მოთავსებას. 

– საჭიროების შემთხვევაში პირადი სათანადო დამცავი 
აღჭურვილობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებისთვის და პერსონალისთვის. 

– ინფექციის კონტროლის ზომების დანერგვა COVID-19-ის მქონე 
რეზიდენტებისთვი, რომლებიც არ საჭიროებენ საავადმყოფოში 
მოთავსებას (მაგალითად, მიუთითეთ ატარონ ნიღბები და სხვა 
რეზიდენტებთან შეზღუდონ კონტაქტი). 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე რეზიდენტებისთვის 
საკმარისი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა 

– რეზიდენტებისთვის საკმარისი პერსონალის და მარაგების 
უზრუნველყოფა მოვლის და მხარდაჭრის უწყვეტობის 
შენარჩუნების მიზნით. 

– ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა იმ 
რეზიდენტებისთვის, რომლებიც განიცდიან სტრესს 
გავრცელების ეპიდემიური გავრცელების დროს, მათ შორის 
მათთვის სატელეფონო და ონლაინ ფსიქოსოციალური 
სერვისების მიწოდებით და სხვა რეზიდენტების დახამრებით. 

COVID-19 გავრცელების დროს რეზიდენტების უფლებების 
დაცვის გარანტიის უზრუვნელყოფა 

– გადაამოწმეთ და უზრუნველყავით გარანტია, რომ რეზიდენტები 
არ ექვემდებარებიან შეურაცხყოფას ან უგულებელყოფას და 
რომ იძულების ზომები არ გამოიყენება ან არ არის მომატებული 
ეპიდემიური გავრცელების დროს. 

– არსებული მონიტორინგის და საჩივრების მექანიზმიების 
ფუნციონალურობის და ეფექტურობის შენარჩუნების 
უზრუნველყოფა. 
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საზოგადოებისთვის განკუთვნილი 
ღონისძიებები 

მთავარი დაცვის ზომები უნდა დაინერგოს 
საზოგადოების მიერ 

– მიჰყევით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 
COVID-19-ის16 წინაამღდეგ მომზადებულ დაცვის ზომემბს. 
COVID-19-ის რისკი სერიოზულად გაითვალისწინეთ; თუნდაც, 
თქვენ არ იყოთ სიმპტომების სიმძიმის მაღალი რისკის ქვეშ, 
თქვენ შესაძლოა გადადოთ 

– მიჰყევით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 
სახელმძღანელოს სამუშაო ადგილის მომზადების შესახებ 
განკუთვნილი COVID-19 გავრცელებისთვის.17 

– სადაც შესაძლებელია, დანერგეთ მოქნილი სამუშაო გარემო, 
რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 
საშუალებას მისცემს იმუშაონ დისტანციურად. უზრუნველყავით 
საჭირო ტექნოლოგია, მათ შორის დამხმარე პროდუქტები, 
რომლებიც ტიპიურად სამუშაო ადგილას არის. 

– თუ დისტანციური მუშაობა არ არის შესაძლებელეი, მაშინ 
მხედველობაში იქონიეთ მძიმე სიმპომების მაღალი რისკის 
შემცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 
შვებულებაში გაშვება (მათ შორის ანაზღაურებადი შვებულება), 
სანამ არ შემცირდება ინფექცია. შეისწავლეთ სახელმწიფო 
პოლიტიკა და მხარდაჭერა, რომელიც შესაძლოა იყოს 
ხელმისაწვდომი დამსაქმებლებისთვის აღნიშნული 
ზომების დასანერგად. 

– სამუშაო ადგილას ინფექციის კონტროლის ზომებზე, 
ისეთი, როგორიცაა ხელის სადეზინფექციო საშუალებებზე 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

16 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
17 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19. 

pdf?sfvrsn=359a81e7_6 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://���������������.17
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და მეზობლებისგან შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთათვის

  
 

  

  

 
 

 
 

 

 
 

 
   

– გაითვალისწინეთ საათების გამოყოფა შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთათვის და სხვა მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის; ან განიხილეთ სხვა ალტერნატიული
საშუალებები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირებს შესაძლებლობას მისცემს მაღაზიშია ივაჭრონ
(მაგ. მიწოდების სერვისი, ონლაინ სერვისი).

– რეგულარულად გადაამოწმეთ შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთან, საჭიროებს იგი თუ არა ემოციურ ან პრაქტიკულ
დახმარებას, სოციალური იზოლაციის წესების დაცვით.

– იცოდეთ ფაქტები, იყავით ინფორმირებული და ნუ ავრც
ჭორებს.18 

ელებთ 
COVID-19-თან დაკავშირებულ

18 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 
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