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დანართი №1 

 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და  

კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციის  

და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის    
 

შემოწმების აქტის ფორმა 

 

I.  დაწესებულების დასახელება  -------------------------------------------------------------------------------------- 

II. დაწესებულების სამართლებრივი ფორმა :   

        □  შპს                          □ ი/მეწარმე                   □  სხვა (დააკონკრეტეთ) --------------------------------------- 

III. რეგისტრირებულია როგორც „საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულება“ ა).  კი    □      ბ).  არა  □ 

IV. დაწესებულების საიდენტიფიკაციო/რეგისტრაციის  კოდი  სრ-დან    

V. დაწესებულების მისამართი  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. ხელმძღვანელის/პასუხისმგებელი პირის გვარი, სახელი  ------------------------------------------------------- 

      ტელეფონი ----------------------------       E-mail --------------------------------------------------------------------- 

      VII. შემოწმებაზე პასუხისმგებელი  ორგანიზაცია/ორგანიზაციები: 

             1.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

             2.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII.  შემოწმებაზე პასუხისმგებელი პირის სახელი - გვარი  (სრულად და გარკვევით)     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. შემოწმების თარიღი   : ----------------------------- 

       შემოწმების დაწყების და დასრულების დრო (სთ/წთ):  

             დაწყების დრო:---------------------------------             დასრულების დრო:---------------------------- 

 

 X.  დაწესებულების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები: 

    თმის მოვლა/პარსვა              □              ტატუ, მიკროპიგმენტაცია       □ 

    აკუპუნქტურა                        □               მანიკური, პედიკური               □ 

    პირსინგი                                □               ელექტროლიზისი                     □ 

    ვაქსინგი                                 □ 

 XI. შერჩევითი შემოწმება        □   

 XII. განმეორებითი შემოწმება          I   □;           II   □;          III  □; 
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ნაწილი I.     ზოგადი  მოთხოვნები  

№ ინფორმაცია ობიექტის შესახებ 
კი არა 

შენიშვნა 

1. ზოგადი მოთხოვნები  
  

  

1.1 ინფექციური დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის აუცილებელი კონკ-

რეტული აქტივობების ჩამონათვალი თვალსაჩინოდ არის განთავსებული 

კი არა 

 

2. დასუფთავება, დეზინფექცია, სტერილიზაცია    

2.1 დაწესებულებაში არსებული საგნებისა და აღჭურვილობის ზედაპირები 

გაწმენდილი და სუფთაა 

კი არა  

2.2 გამოყენებული თეთრეულის ცვლა და რეცხვა ხდება შესაბამისი პროტოკოლის 

მიხედვით  

კი არა  

2.3 დაწესებულებას გააჩნია ოპერირების წესი/პროცედურა (წერილობითი ფორ-

მით) სტერილიზაცია-დეზინფექციის განხორციელების თაობაზე  

კი არა  

2.4 მრავალჯერადი გამოყენების „კრიტიკული საგნების“ გასასუფთავებლად და 

გასასტერილებლად ადგილზე არსებობს შესაბამისი პირობები და საშუა-

ლებები 

კი არა არ შეესა-

ბამება(ა/შ    

2.5 „ნახევრად კრიტიკული საგნებისთვის“ დაწესებულებას გააჩნია გასუფ-

თავებისა და ქიმიური დეზინფექციის სათანადო საშუალებები  

კი არა  

2.6 „არაკრიტიკული საგნების“ გასასუფთავებლად და დაბალი/საშუალო დონის 

დეზინფექციის ჩასატარებლად ადგილზე არსებობს შესაბამისი პირობები და 

საშუალებები   

კი არა  

2.7 დაწესებულება აწარმოებს სტერილიზაციის (ნებისმიერი მეთოდის) პროცედუ-

რების აღიცხვას სპეციალურ ჟურნალში 

კი არა  

2.8 ერთჯერადი მოხმარების „კრიტიკული საგნები“ გამოყენების შემდეგ იყრება 

და ნადგურდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

კი არა ა/შ 

2.9 

 

სადეზინფექციო ხსნარებს გააჩნიათ მწარმოებლის ინსტრუქცია და მათი 

გამოყენება ხდება ინსტრუქციის შესაბამისად 

კი არა  

2.10 მაღალი დონის დეზინფექტანტების ეფექტურობის განსაზღვრა ხდება სპე-

ციალური საშუალებებით 

კი არა  

2.11 

 

დაწესებულებაში სადეზინფექციო ხსნარებთან დაკავშირებული სამუშაოების 

ჩატარებისას გამოიყენება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (ნიღაბი, 

სპეციალური ტანსაცმელი, წინსაფარი, ხელთათმანი (საყოფაცხოვრებო, 

არასამედიცინო), სათვალე ან სახის დამცავი ეკრანი/ფარი და სხვ.) 

კი არა  

2.12 

 

ინსტრუმენტებისა და სხვა საგნების რეცხვის პროცესში გამოყენებულ ინვენ-

ტარს გარეცხვის შემდეგ უტარდება დაბალი დონის დეზინფექცია და ინახება 

მშრალად 

კი არა  

3. ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვილობის უსაფრთხოება    

3.1 სათავსების კედლები და იატაკი გლუვია და სანიტარული დამუშავებისათვის 

მოსახერხებელი 

კი არა  

3.2 სანიტარული კვანძის კედლები დაფარულია სველი წესით დამუშავებისა და 

დეზინფექციისადმი მედეგი საფარით 

კი არა  
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3.3 აღჭურვილობის, ავეჯისა და ინვენტარის საფარი მოსახერხებელია გასუფთა-

ვებისა და დეზინფექციისათვის 

კი არა 

 

 

3.4 სამუშაო სივრცე აღჭურვილია ცივი და ცხელი წყლით უზრუნველყოფილი 

ხელსაბანი ნიჟარით  

კი არა  

3.5 ხელის დასაბანი ნიჟარა აღჭურვილია თხევადი საპნითა და ერთჯერადი 

ხელსახოცების საკმარისი რაოდენობით 

კი არა  

3.6 დაწესებულებაში გამოყენებული სადეზინფექციო საშუალებები ინახება გან-

ცალკევებით, ორიგინალურ შეფუთვაში, უსაფრთხოების წესების დაცვით 

კი არა  

3.7 დასუფთავებისათვის განკუთვნილი ინვენტარი (ჯაგრისი და სხვ.) არის 

მარკირებული გამოყენების ტიპის შესაბამისად (მაგ. ფერით) 

კი არა 

 

 

4. ნარჩენების უსაფრთხო  მართვა    

4.1 დაწესებულებაში წარმოქმნილი არასახიფათო  ნარჩენები გროვდება ერთ-

ჯერად პაკეტებში ან მრავალჯერადი გამოყენების ჭურჭელში  

კი არა  

4.2 არასახიფათო  ნარჩენების ¾-მდე შევსებული მრავალჯერადი გამოყენების 

ჭურჭლის შიგთავსი და ერთჯერადი პაკეტები თავსდება მუნიციპალური 

ნარჩენებისთვის განკუთვნილ კონტეინერში 

კი არა  

4.3 დაწესებულების სახიფათო ნარჩენები გროვდება ერთჯერად  ტარაში, საიდა-

ნაც 3/4-ით შევსების შემდგომ ხდება მისი ჰაერისგან დაცლა და ჰერმეტიზება 

(მაგ. პაკეტისათვის მჭიდროდ თავის მოკვრა) 

კი არა ა/შ 

4.4 ბასრი ინსტრუმენტები (ნემსები, კალმები და ა.შ.) გროვდება სხვა სახიფათო 

ნარჩენებისაგან განცალკევებით, მყარ, ერთჯერადი გამოყენების სპეციალურ 

ტარაში  

კი არა ა/შ 

4.5 დაწესებულებაში დაუშვებელია სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების 

შერევა 

კი არა ა/შ 

4.6 სახიფათო  ნარჩენების გატანაზე,  ტრანსპორტირებაზე, დამუშავებასა ან/და 

განადგურებაზე დაწესებულებას დადებული აქვს ხელშეკრულება  შესაბამისი 

ლიცენზიის მქონე ორგანიზაციასთან 

კი არა ა/შ 

5. მოთხოვნები პერსონალისა და პროცედურებისადმი    

5.1 დაწესებულება უზრუნველყოფილია ჭრილობის დასამუშავებელი ანტი-

სეპტიკური და შესახვევი საშუალებებით 

კი არა  

5.2 მომსახურე პერსონალი პროცედურის ჩატარებისას  იყენებს სუფთა ტანსაც-

მელსა და, საჭიროების შემთხვევაში, ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებებს  

(ხალათი, ხელთათმანი, სათვალე, ნიღაბი) 

კი არა  

 

ნაწილი II. სპეციფიური მოთხოვნები ესთეტიკური და  კოსმეტიკური პროცედურებისადმი 
დანართი #1 

6. თმის მოვლა და პარსვა                                                                                                                                        

№ ინფორმაცია ობიექტის შესახებ კი არა შენიშვნა 

6.1 მომხმარებლის კისრის გარშემო შეხებისას გამოიყენება სუფთა პირსახოცი და 

პირსახოცები იცვლება ყოველი გამოყენების შემდეგ 

კი არა  
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6.2 თმის დასამუშავებლად განკუთვნილი „არაკრიტიკული“ ინვენტარი ყოველი 

გამოყენების შემდეგ ირეცხება ან უტარდება დაბალი დონის დეზინფექცია 

კი არა  

6.3 მაკრატელს და დამჭერს (რომელიც კანს ეხება) უტარდება  საშუალო ან მაღალი 

დონის დეზინფექცია 

კი არა  

6.4 გასაპარსად განკუთვნილი საპარსის პირები არის ერთჯერადი და გამოყენების-

თანავე იყრება ბასრი საგნებისთვის განკუთვნილ კონტეინერში 

კი 

 

არა  

6.5 სახელური და საპარსი პირის ბუდე, როგორც „ნახევრადკრიტიკული“ საგნები, 

ყოველი გამოყენების შემდეგ იწმინდება და დეზინფიცირდება   

კი არა  

6.6 ბასრი საპარსი (სამართებელი) იწმინდება და სტერილდება  კი არა  

6.7 ბასრ საპარსს, რომელიც გამოიყენება თმის შესაჭრელად, გააჩნია კანის 

დაზიანებისგან დამცავი 

კი არა  

6.8 თმის მელირებისთვის გამოსაყენებელი ქუდი, როგორც „ნახევრად კრიტიკუ-

ლი“ ყოველი გამოყენების შემდეგ დეზინფიცირდება  

კი არა  

6.9 სადეზინფექციო სითხეში ჩალაგების წინ, ყველა საგანი და ინსტრუმენტი 

ირეცხება და შრება სუფთა ხელსახოცით 

კი არა  

6.10 საპარსისა და თმის მოვლისთვის განკუთვნილი საგნებისა და იარაღების 

დამუშავებისთვის გამოიყენება დაბალი დონის სადეზინფექციო საშუალება 

კი არა  

6.11 დამუშავებული და სუფთა ინსტრუმენტები ინახება სხვა საგნებისგან  

განცალკევებულად 

კი არა  

6.12 ნებისმიერი ერთჯერადი ნემსი, ბასრი და მჭრელი იარაღი, რომელიც შეხებაშია 

მომხმარებლის ან მომსახურე პერსონალის კანთან, გამოყენების შემდეგ 

თავსდება ბასრი საგნებისთვის განკუთვნილ კონტეინერში 

კი 

 

არა  

 

დანართი #2                                                                      

7. ფრჩხილების მანიკური და პედიკური                                                                                                             

№ ინფორმაცია ობიექტის შესახებ  კი არა შენიშვნა 

7.1 ფრჩხილებზე მომსახურების გაწევის წინ ხდება მომხმარებლის ფრჩხილების 

ვიზუალური დათვალიერება და ფრჩხილის სოკოს აღმოჩენის შემთხვევაში არ 

ტარდება მანიპულაციები და ეძლევა რეკომენდაცია მიმართოს ექიმს 

კი არა  

7.2 ფრჩხილების მოვლის სერვისის არაერთჯერადი ინვენტარი ყოველი მომხმა-

რებლის შემდეგ სუფთავდება; შემდეგ  „კრიტიკულ“ ინსტრუმენტებს უტარდება 

სტერილიზაცია, ხოლო „ნახევრადკრიტიკულ“ და „არაკრიტიკულ“  ინსტრუ-

მენტებს - დეზინფიცირება 

კი არა  

7.3 თითოეული გამოყენების შემდეგ, ფეხის აბაზანა სუფთავდება სარეცხი საშუა-

ლების გამოყენებით და უტარდება დეზინფექცია საშუალო ან მაღალი დონის 

სადეზინფექციო საშუალებით 

კი არა  

7.4 სისხლდენის შემაჩერებელი საშუალებები არის ერთჯერადი და იყრება 

სახიფათო ნარჩენებისთვის განკუთვნილ კონტეინერში 

კი არა  

7.5 სისხლდენის შესაჩერებლად დაუშვებელია სისხლის შემაჩერებელი ფანქრების 

გამოყენება 

კი არა  
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7.6 კანის მთლიანობის დარღვევისას, ხდება მისი დამუშავება ანტისეპტიკური 

ხსნარით და ედება ერთჯერადი სამედიცინო პლასტირი ან სუფთა ნახვევი 

კი არა  

 

დანართი #3 

8. პირსინგი                                                                                                                                                               

№ ინფორმაცია ობიექტის შესახებ  კი არა შენიშვნა 

8.1  პირსინგისთვის გამოსაყენებელი ყველა სამკაული სტერილურია  კი არა  

8.2  საყურის გასახსნელი და ჩამკეტი ბრტყელტუჩა ყოველი გამოყენების შემდეგ 

იწმინდება და სტერილდება  

კი არა  

8.3  პირსინგის გასაკეთებლად კანის ზედაპირი იწმინდება ანტისეპტიკური 

ხსნარით 

კი არა  

8.4  მოსანიშნად იხმარება მხოლოდ ერთჯერადი გამოყენების ინსტრუმენტები  კი არა  

8.5  გახვრეტისთვის იხმარება ერთჯერადი სტერილური ინსტრუმენტები  კი არა  

8.6  პირსინგის დროს ნახმარი ერთჯერადი ინსტრუმენტები გამოყენების შემდეგ 

(მაშინვე) თავსდება ბასრი საგნებისთვის განკუთვნილ სპეციალურ 

კონტეინერში  

კი არა  

8.7  ინსტრუმენტების დასალაგებელი დაფა არის გლუვზედაპირიანი და გამძლე 

რეცხვისა და დეზინფექციისთვის  

კი არა  

8.8  ყოველი მომსახურების წინ ხდება ინსტრუმენტების დალაგება დაფაზე, 

რომელსაც გადაფარებული აქვს ერთჯერადი ან მრავალჯერადი სტერილური 

ხელსახოცი  

კი არა  

8.9  ყოველი გამოყენების შემდეგ დაფა იწმინდება და უტარდება დაბალი დონის 

დეზინფექცია  

კი არა  

8.10  ნახვრეტის გასაფართოებელი ჩხირი ირეცხება სარეცხი საშუალებით და 

უტარდება სტერილიზაცია  

კი არა  

8.11 კანის დასაჭიმად გამოიყენება ერთჯერადი გამოყენების ან სტერილური 

დახურულბოლოიანი მიმღები მილი 

კი არა ა/შ 

8.12 ღიაბოლოიანი მიმღები მილები იწმინდება მავთულიანი ჯაგრისით და 

სტერილდება გამოყენებებს შორის  
კი არა  

8.13 გამოყენებული ნემსი და საცობი (ერთმანეთისგან განცალკევების გარეშე) 

თავსდება ბასრი საგნებისთვის განკუთვნილ სპეციალურ კონტეინერში  
კი არა  

8.14 პირსინგის შემდეგ, მრავალჯერადი გამოყენების ყველა ინსტრუმენტი იწმინ-

დება და სტერილდება 
კი არა  

8.15 მომხმარებლებს ეძლევათ ზეპირი/წერილობითი ინფორმაცია პირსინგის-

შემდგომ მოვლაზე  
კი არა  

8.16 პირსინგის დროს პერსონალს  ორივე ხელზე  აცვია ხელთათმანი  კი არა  

8.17 „ნახევრადკრიტიკული“ და „არაკრიტიკული“ მრავალჯერადი ინსტრუმენტები 

იწმენდება და დეზინფიცირდება  
კი არა  

8.18 პირსინგის წინ კანი მუშავდება ანტისეპტიკური საშუალებით კი არა  
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8.19 ყოველი პირსინგის შემდეგ ხდება გამოყენებული ერთჯერადი ინსტრუ-

მენტების უსაფრთხო მოცილება/გადაყრა  

კი არა  

8.20 სტერილური სამკაულების ყუთი არის თავდახურულ მდგომარეობაში  კი არა  

8.21 პირსინგის ინსტრუმენტები ინახება შეფუთულ მდგომარეობაში/დახურულ 

კონტეინერში/ბიქსში ისე, რომ არ დაბინძურდეს  

კი არა  

8.22 ჩატარებული პროცედურების აღრიცხვა ხდება ჟურნალით ან ელექტრონულად კი არა  

 

დანართი #4 

9. ტატუირება, მიკროპიგმენტაცია                                                                                                                      

№ ინფორმაცია ობიექტის შესახებ  კი  არა შენიშვნა 

9.1 ტატუირებისთვის გამოიყენება მხოლოდ ერთჯერადი სტერილური ნემსები  კი  არა   

9.2 ყველა მასალა ტატუსა და მიკროპიგმენტაციისთვის მზადდება უშუალოდ 

პროცედურის დაწყებამდე  

კი  არა   

9.3 ერთჯერადი მელნის თავები იყრება ყოველი მომხმარებლის შემდეგ ამ ტიპის 

ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერში 

კი  არა   

9.4 ფერებს შორის სავლებად გამოყენებული სითხეები თავსდება ერთჯერად 

თავებში, რომელიც თითოეული მომხმარებლის შემდეგ იყრება  

კი  არა   

9.5 ერთ მომხმარებელზე გამოყენებული ხელსაწმენდები/პირსახოცები იყრება/მუ-

შავდება  

კი  არა   

9.6 გამოყენებული ნემსები იყრება ბასრი საგნებისთვის განკუთვნილ სპეციალურ 

კონტეინერში  
კი  არა   

9.7 მრავალჯერადი ნემსის დამჭერი მოწყობილობა გამოყენებისთანავე სუფ-

თავდება და სტერილდება  

კი  არა   

9.8 გამოყენებული ტრაფარეტები იყრება პროცედურის ბოლოს  კი  არა   

9.9 მრავალჯერადი გამოყენების ჭურჭელი იშლება გასუფთავების წინ კი  არა   

9.10 ტატუ იფარება ცალკე შეფუთული სტერილური ნახვევით, რომელიც განკუთ-

ვნილია ჭრილობებისთვის  
კი  არა   

9.11 მომხმარებლებს ეძლევათ ინფორმაცია ტატუს და მიკროპიგმენტაციის შემდ-

გომი მოვლის შესახებ ზეპირი/წერილობითი  
კი არა 

 

9.12 მომხმარებლებისგან მიღებულია ინფორმირებული თანხმობები, 

პროცედურების დაწყებამდე 
კი არა 

 

9.13 ჩატარებული პროცედურების აღრიცხვა ხდება ჟურნალში ან ელექტრონულად კი არა  

 

დანართი #5 

10. აკუპუნქტურა                                                                                                                                                      

№ ინფორმაცია ობიექტის შესახებ  კი  არა შენიშვნა 

10.1 აკუპუნქტურისათვის იხმარება ერთჯერადი ნემსები, რომელიც გამოყენების 

შემდგომ თავსდება ბასრი ნარჩენების კონტეინერში (კითხვაზე ,,კი“ პასუხის 

შემთხვევაში გადადით კითხვაზე 10.3)  

კი  არა   
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10.2 აკუპუნქტურის მრავალჯერადი ნემსები ინახება სტერილურად შეფუთული და 

იხსნება უშუალოდ მოხმარების წინ  

კი  არა   

10.3 აკუპუნქტურის მრავალჯერად ინსტრუმენტებს და ნემსების სახელურებს, 

გამოყენების შემდეგ უტარდება წმენდა და მაღალი დონის დეზინფექცია  

კი  არა   

10.4 ყოველი მომხმარებლის მომსახურების შემდეგ, ნემსებთან შეხებაში მყოფ ინსტ-

რუმენტებს, უტარდება წმენდა და მაღალი დონის დეზინფექცია  

კი  არა   

10.5 ყოველი მომხმარებლის შემდეგ ელექტრო სტიმულატორის ლითონის დამჭე-

რები იწმინდება/ირეცხება და დეზინფიცირდება (საშუალო ან მაღალი დონის)  

კი  არა   

10.6 ყოველი პაციენტის მომსახურების შემდეგ დაუზიანებელ კანთან კონტაქტის-

თვის გამოსაყენებელი ინსტრუმენტები იწმენდება და უტარდებათ დაბალი 

დონის დეზინფექცია  

კი  არა   

10.7 აკუპუნქტურა ტარდება დაუზიანებელ და ჯანსაღ კანზე  კი  არა   

10.8 მომხმარებლებისგან მიღებულია ინფორმირებული თანხმობები, 

პროცედურების დაწყებამდე 
კი არა 

 

10.9 ჩატარებული პროცედურების აღრიცხვა ხდება ჟურნალში ან ელექტრონულად კი არა  

 

დანართი #6 

11. ელექტროლიზისი                                                                                                                                              

№ ინფორმაცია ობიექტის შესახებ  კი  არა შენიშვნა 

11.1 ელექტროლიზისთვის გამოყენებული ნემსები ერთჯერადი და სტერილურია  კი  არა   

11.2 ეპილატორის ნემსის დამჭერის მოსახსნელი თავი იწმინდება და უტარდება 

მაღალი დონის დეზინფექცია ყოველი მომხმარებლის შემდეგ  

კი  არა   

11.3 ეპილატორის ზონარის შალითა იცვლება ყოველი მომხმარებლის მომსახურების 

შემდეგ ან იწმინდება და მუშავდება მაღალი დონის სადეზინფექციო 

საშუალებით  

კი  არა   

11.4 ყოველი მომხმარებლის მომსახურების შემდეგ ეპილაციისთვის განკუთვნილი 

აღჭურვილობა/ინსტრუმენტები იწმინდება და უტარდება სტერილიზაცია ან 

მაღალი დონის დეზინფექცია  

კი  არა   

11.5 სტერილური საგნების დამჭერი ინსტრუმენტები (მაგალითად, პინცეტი) 

სტერილდება ან უტარდება მაღალი დონის დეზინფექცია  

კი  არა   

11.6 ჩაზრდილი თმის ამოსაღებად გამოიყენება მხოლოდ ერთჯერადი სტერილური 

ნემსები  

კი  არა   

11.7 ყოველი გამოყენების შემდეგ იარაღების განსათავსებელი დაფა/ლანგარი, ასევე 

გამადიდებელი ლუპა, სათვალე და მიკროსკოპი, სანათი იწმინდება და 

უტარდება დაბალი დონის დეზინფექცია  

კი  არა   

              

დანართი #7 

12. ვაქსინგი                                                                                                                                                               

№ ინფორმაცია ობიექტის შესახებ  კი  არა შენიშვნა 
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12.1 გამორიცხულია ვაქსინგის ჩატარება ორსული და მეძუძური დედებისთვის ან 

მომხმარებლისთვის, რომელსაც აღენიშნება კანის ქრონიკული /მწვავე/ 

დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი  

კი  არა   

12.2 კანის დასამუშავებელი ზედაპირი სუფთავდება დამუშავების წინ  კი  არა   

12.3 ყველა ხსნარი და კრემი გამოიყენება ერთჯერადი კონტეინერებიდან (ტუბი) ან 

ერთჯერადი აპლიკატორების საშუალებით მრავალჯერადი კონტეინერებიდან  

კი  არა   

12.4 ცვილისა და ფისის ამოსაღებად გამოყენებული შპატელები და აპლიკატორები 

იყრება გამოყენებისთანავე  

კი  არა   

12.5 ნებისმიერი პროცედურა ტარდება მხოლოდ ერთჯერადი ხელთათმანების 

გამოყენებით  

კი  არა   

12.6 გამოყენებული ხელთათმანები იყრება სახიფათო ნარჩენებისთვის განკუთვნილ 

ტარაში  

კი  არა   

 

 

13. შემოწმების შედეგი:     

 

      ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნები არ არის სრულად დაცული                              □ 

      ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნები სრულად არის დაცული                                    □ 

      ტექნიკური რეგლამენეტის მოთხოვნები საერთოდ არ  არის დაცული                     □ 

 

 

14. გამოვლენილი დარღვევების ჩამონათვალი: 

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------მიეცათ 

მითითება, რომ აღნიშნული დარღვევები გამოსწორებული იქნეს „ტექნიკური რეგლამენტის – საზოგადო-

ებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას 

ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №473 დადგენილების შესაბამისად. 

 

15. ჩამოთვლილი დარღვევების  გამოსასწორებლად  მიცემულია გონივრული ვადა:   „--------„  დღე; 

 

 

16. გავეცანი:                                      ვეთანხმები   □                       არ ვეთანხმები:    □ 

 

      დაწესებულების მხრიდან  შემოწმების დამსწრე პირის  სახელი, გვარი  ------------------------------------------  

 

      ხელმოწერა:    ------------------------------- 

 

 

 

17. თუ არ ეთანხმებით, რას და რატომ: 

   

1). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. დაწესებულების ხელმძღვანელის/უფლებამოსილი  პირის                                                                                

სახელი, გვარი     ------------------------------------------                                       ხელმოწერა:  ------------------ 

 

19. შემმოწმებლების: 

1). სახელი, გვარი  ------------------------------                                                 ხელმოწერა:  ------------------ 

 

2). სახელი, გვარი  ------------------------------                                                 ხელმოწერა:  ------------------ 

 

 

20. შეივსო  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის აქტი  -                      □ დიახ                 □ არა 

 

შენიშვნა:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


