
7/30/2020

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/620b86a3-3d66-4b63-99e4-7582686ce15e.html 1/2

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030171040162220

             № 01-377/ო 30 / ივლისი / 2020 წ.             

, ,სამუშაო  ადგილებზე  ახალი  კორონავირუსის  ( C O V I D - 1 9 )  გავრცელების  თავიდან
აცილების  მიზნით  რეკომენდაციების  დამტკიცების  თაობაზე“  საქართველოს
ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა ,  შრომის ,  ჯანმრთელობისა  და
სოციალური  დაცვის  მინისტრის  2 0 2 0  წლის  2 9  მაისის  №  0 1 - 2 2 7 /ო  ბრძანებაში

ცვლილების  შეტანის  თაობაზე  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, 
  

ვბრძანებ: 
  

მუხლი 1. ,,სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების
მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №  01-227/ო
ბრძანებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

  

1. ბრძანების პირველი პუნქტის ,,ნ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ნ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული
ზოგადი რეკომენდაციები პროფესიული სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის და სპორტული

ღონისძიებებისთვის (დანართი №13);‘‘.

2. ბრძანებით დამტკიცებული N13 დანართი (ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ
ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები პროფესიული სპორტის სხვადასხვა
სახეობისთვის და სპორტული ღონისძიებებისთვის) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

3. ბრძანების პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის  ,,ჰ1 -ჰ2“ ქვეპუნქტები:

,,ჰ1) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული
ზოგადი რეკომენდაციები ღია და დახურულ სივრცეში სოციალური ღონისძიებებისთვის (მაგ: ქორწილი,
ნებისმიერი იუბილე, ქელეხი და ა.შ.) (დანართი №34);

ჰ2) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული
ზოგადი რეკომენდაციები ტირ-პარკებისთვის და იმ ბენზინგასამართი სადგურების მიმართ, რომელთა
ტერიტორიაზეც ხდება საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი მძღოლების გაჩერება
(დანართი №35).‘‘.

4. ბრძანებას დაემატოს N34 (ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-
19)  დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ღია და დახურულ სივრცეში სოციალური ღონისძიებებისთვის
(მაგ: ქორწილი, ნებისმიერი იუბილე, ქელეხი და ა.შ.) და N35 (ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2)
გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ტირ-პარკებისთვის და იმ
ბენზინგასამართი სადგურების მიმართ, რომელთა ტერიტორიაზეც ხდება საერთაშორისო სატვირთო
გადაზიდვების განმახორციელებელი მძღოლების გაჩერება) დანართები თანდართული რედაქციით.
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მუხლი 2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი თამარ გაბუნია



1. დანართი N13 - სპორტული ღონისძიებები.docx
 hash: 82c60391f4fb1172393f4bf93f07f8a766b24dddb7eff3ac593dc7d31fffa5c5 , hash type: SHA3_256 , size: 103904

2. დანართი N34 - სოციალური ღონისძიებებისთვის.docx
 hash: ec6149bb01b549ff6c088f041f990d0da5ee400bfc58c226de369b368bb65160 , hash type: SHA3_256 , size: 94761

3. დანართი N35 - ტირ-პარკებისთვის რეკომენდაციები.docx
 hash: 09ec8cd6f03b24088e5cfa08a4f3a5067983c8640e2c2071dc96c588715713e7 , hash type: SHA3_256 , size: 84830




[{"fileName":"დანართი N13 - სპორტული ღონისძიებები.docx","fileSize":103904,"index":1,"hashType":"SHA3_256","hash":"82c60391f4fb1172393f4bf93f07f8a766b24dddb7eff3ac593dc7d31fffa5c5"},{"fileName":"დანართი N34 - სოციალური ღონისძიებებისთვის.docx","fileSize":94761,"index":2,"hashType":"SHA3_256","hash":"ec6149bb01b549ff6c088f041f990d0da5ee400bfc58c226de369b368bb65160"},{"fileName":"დანართი N35 - ტირ-პარკებისთვის რეკომენდაციები.docx","fileSize":84830,"index":3,"hashType":"SHA3_256","hash":"09ec8cd6f03b24088e5cfa08a4f3a5067983c8640e2c2071dc96c588715713e7"}]

		2020-07-30T14:20:41+0400
	Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia 72a721ca37e6547511cdaf9b69e35db73f4ddafc


	



