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

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030186393679121

             № 01-195/ო 03 / ივნისი / 2021 წ.             

ახალი  კორონავირუსით  ( S A R S - C o V- 2 )  გამოწვეული  ინფექციის  ( C O V I D - 1 9 )
წინააღმდეგ  „ P f i z e r / B i o N Te c h “  ვაქცინით  აცრისთვის  დამატებითი  კონტინგენტის

შერჩევის  წესის  განსაზღვრის  შესახებ  

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14
სექტემბრის N473 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტების, მე-3
მუხლის „ა“ და  „ნ“ ქვეპუნქტების, მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ და  „ო“ ქვეპუნქტების შესაბამისად და ახალი
კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, „Pfizer/BioNTech“ ვაქცინით აცრისთვის
დამატებითი კონტინგენტის შერჩევის უზრუნველსაყოფად,  

ვბრძანებ: 

1. განისაზღვროს  ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) წინააღმდეგ 
„Pfizer/BioNTech“ ვაქცინით აცრისთვის დამატებითი კონტინგენტი და „Pfizer/BioNTech“ ვაქცინით აცრა
ჩაუტარდეს საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებ(იც)საც:

ა) პირველი დოზით ვაქცინაცია ჩაუტარდათ საქართველოს საზღვრებს გარეთ, ხოლო მეორე დოზის
ჩატარების დრო ემთხვევა ქვეყნის ტერიტორიაზე ყოფნის პერიოდს;

ბ) აქვთ მძიმე ქრონიკული დაავადებები, ან, ემზადებიან მძიმე ქირურგიული ჩარევისათვის, ამასთან, ასაკის,
ან, სამედიცინო ჩვენების გამო ნაკლებად რეკომენდებულია სხვა ვაქცინები, რაც დასტურდება სამედიცინო
დოკუმენტაციით;

გ) მიემგზავრებიან საზღვარგარეთ სასწავლო მიზნით (იმ შემთხვევებში, როდესაც სამიზნე ქვეყანა არ
აღიარებს სხვა მწარმოებლის ვაქცინას, გარდა „Pfizer/BioNTech“ -ის ვაქცინისა). 

2. ამ ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად „Pfizer/BioNTech“ ვაქცინით აცრის საკითხის განხილვისათვის,
მოქალაქემ განცხადებით უნდა მომართოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) ელექტრონულ
ფოსტაზე (info@moh.gov.ge) და განაცხადთან ერთად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

3. ამ ბრძანების პირველი პუნქტით განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან შესაბამისობა, წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის განხილვის საფუძველზე (მ.შ. ელექტრონული განხილვის ფორმატში), დადასტურდეს
,,საქართველოში იმუნიზაციის ექსპერტთა ეროვნული ტექნიკური საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 30 ივლისის N185/ო ბრძანებით
შექმნილი საქართველოში იმუნიზაციის ექსპერტთა ეროვნული ტექნიკური საბჭოს მიერ. 

4. დაევალოს სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს, ამ
ბრძანების მე-3 პუნქტის ფარგლებში მიღებული დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, უზრუნველყოს
შესაბამისი პირების Pfizer/BioNTech“ -ის ვაქცინით აცრის ორგანიზება.

  
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
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საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრი

ეკატერინე ტიკარაძე
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