
3/7/2022

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/531ebead-ee30-42da-8545-860850a59cfa.html 1/2

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

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030181992588622

             № 01-110/ო 07 / მარტი / 2022 წ.             

C O V I D - 1 9 -ის  ტესტირებას  დაქვემდებარებული  სხვა  დამატებითი  ჯგუფების
ჩამონათვალის ,  ტესტირების  მექანიზმის ,  პერიოდულობის ,  ჯერადობისა  და

მონაცემთა  აღრიცხვის  წარმოების  განსაზღვრის  შესახებ  

,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის, ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
შესახებ“ საქართველოს კანონის, „კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19)
სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა და ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის N975 განკარგულების მე-4 პუნქტის, 
,,საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა,  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და სოციალური
დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2018 წლის  14 
სექტემბრის  N473  დადგენილებით  დამტკიცებული  დებულების  მე-6  მუხლის  მე-2  პუნქტის  „ო“ ქვეპუნქტისა
და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად,  

ვბრძანებ:

1. ამბულატორიულ ტესტირებას ანტიგენის (SARS-CoV-2 Ag) სწრაფი ტესტით ექვემდებარება ოჯახის ექიმის, ან,
ეპიდემიოლოგის მიერ რეფერირებული, ან, თვითდინებით მისული ნებისმიერი პაციენტი, რომელიც
შეესაბამება ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შემთხვევის
სტანდარტული განმარტებით მოცულ შემთხვევებს. ამასთან, აღნიშნული პაციენტისგან, ან მისი კანონიერი
წარმომადგენლისგან არ უნდა იქნეს მოთხოვნილი დამატებითი დოკუმენტი და/ან რაიმე სახის საფასური
ტესტირების მომსახურების გასაწევად.

2. „კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) სავალდებულო ტესტირებას

დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა და ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის N975 განკარგულებით დამტკიცებული კორონავირუსით (SARS-CoV-2)
გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ ზოგიერთ
პირთა ტესტირების მექანიზმი და პერიოდულობა განისაზღვროს შემდეგი სახით:

ა) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების მართვის ცენტრ „112“-ისა და საქართველოს მთავრობის ერთიანი ცხელი ხაზის „144“-ის
თანამშრომლები ექვემდებარებიან ანტიგენის (SARS-CoV-2 Ag) სწრაფი ტესტით ტესტირებას 14 დღეში
ერთხელ;

ბ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულების – სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მომსახურე პერსონალი (მ.შ. სამედიცინო
პერსონალი) ექვემდებარება ტესტირებას საჭიროების შესაბამისად, ანტიგენის სწრაფი ტესტით ან პჯრ
მეთოდით, მაგრამ არაუმეტეს 72 საათში ერთხელ;

გ) ხანდაზმულთა და შშმ პირთა სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში, საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
(შემდგომში - სამინისტრო) სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – სახელმწიფო ზრუნვისა და
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 24-საათიანი სტრუქტურული

ერთეულების − ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებში (ე.წ. თავშესაფრებში) მომსახურე
პერსონალი ექვემდებარება ტესტირებას ანტიგენის (SARS-CoV-2 Ag) სწრაფი ტესტით არაუმეტეს 7 დღეში
ერთხელ;
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დ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის მიმღებსა და დროებითი
განთავსების ცენტრებში მომსახურე პერსონალი ექვემდებარება ტესტირებას საჭიროების შესაბამისად,
ანტიგენის სწრაფი ტესტით, ან პჯრ მეთოდით, მაგრამ არაუმეტეს 7 დღეში ერთხელ;

ე) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებსა და სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ეროვნული ცენტრი) დასაქმებული პირები ექვემდებარებიან ანტიგენის
(SARS-CoV-2 Ag) სწრაფი ტესტით ტესტირებას 7 დღეში ერთხელ;

ვ) ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების
მომსახურების მიწოდების ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელ დაწესებულებებში
მომუშავე პირები ექვემდებარებიან ანტიგენის (SARS-CoV-2 Ag) სწრაფი ტესტით ტესტირებას 7 დღეში
ერთხელ;

ზ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის,
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები, არაუმეტეს 20 პროცენტისა, ექვემდებარებიან
ტესტირებას, ანტიგენის სწრაფი ტესტით ან პჯრ მეთოდით, 14 დღეში ერთხელ, ხოლო კონტაქტირებული
პირების შემთხვევაში ანტიგენის (SARS-CoV-2 Ag) სწრაფი ტესტით ტესტირებას კონტაქტიდან მე-3 დღეს;

თ) საპატრიარქოს მაღალი სასულიერო პირებისა და საპატრიარქოს პერსონალი ექვემდებარება ტესტირებას
ანტიგენის სწრაფი ტესტით ან პჯრ მეთოდით, მოთხოვნის შესაბამისად;

ი) სტაციონარულ (მ.შ., დღის სტაციონარსა და ემერჯენსში) დაწესებულებაში ჰოსპიტალიზებული
პაციენტები, სიმპტომების მიუხედავად ექვემდებარებიან ანტიგენის (SARS-CoV-2 Ag) სწრაფი ტესტით
ტესტირებას.

3. სტრატეგიული დანიშნულების დაწესებულებებში (სამედიცინო დაწესებულებებში,
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საქართველოს შინაგან საქმეთა, საქართველოს იუსტიციისა და
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროების სისტემებში, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურში, საქართველოს პროკურატურის სისტემაში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ −
შემოსავლების სამსახურსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში)
დასაქმებული COVID-19-ით ინფიცირებული პირები, საჭიროების შემთხვევაში 5 დღეში იზოლაციის
დასრულებისას,  ექვემდებარებიან ანტიგენის (SARS-CoV-2 Ag) სწრაფი ტესტით ტესტირებას, COVID-19-ით
ინფიცირების დამადასტურებელი ტესტის სინჯის აღებიდან მე-6 დღეს.

4. პაციენტებისათვის გაწეული მომსახურების აღრიცხვის ერთადერთ ფორმად განისაზღვროს „სამედიცინო
სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 25
მარტის № 01-26/ნ ბრძანებით განსაზღვრული  ფორმა IV-14/2 (COVID-19-ზე ტესტირების აღრიცხვის
ელექტრონული მოდული).

5. სერვისის მიმწოდებელი ვალდებულია პჯრ მეთოდით და ანტიგენის სწრაფი ტესტით დადასტურებული
შემთხვევები დაუყოვნებლივ დაარეგისტრიროს ელექტრონულ სისტემაში, ხოლო დანარჩენი ტესტირებები
მომსახურების გაწევიდან არაუგვიანეს 24 საათის განმავლობაში, დადებითი შედეგის თაობაზე ინფორმაცია
გადასცეს უშუალოდ პაციენტს და მის ოჯახის ექიმს, თუ პაციენტი ტესტირებისათვის რეფერირებულია ოჯახის
ექიმის მიერ.

6. ძალადაკარგულად   გამოცხადდეს   „COVID-19-ის   საეჭვო   დიაგნოზის   მქონე   ბენეფიციარებისათვის
COVID-19-ის    სპეციფიკური    ტესტირების    ჩატარების    წესის    დამტკიცების    შესახებ“ საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
2021 წლის 1 იანვრის N01-1/ო ბრძანება.

7. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანვე და ვრცელდება 2022 წლის 1 მარტიდან წარმოშობილ
ურთიერთობებზე.

 
 

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

ზურაბ აზარაშვილი
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