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იანვარი 

საქართველოს დაავადებათა 
კონტროლის და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

(NCDC) აფრთხილებს ქართველ 
მოგზაურებს ვუჰანში (ჩინეთი) 

ვიზიტის საფრთხეებზე. 

ქართველი ექიმები იწყებენ 
ჩინეთიდან დაბრუნებული მგზავრების 
შემოწმებას ახალი კორონა ვირუსის 

სიმპტომებზე.  

პირველად იკრიბება საკოორდინაციო 
საბჭო რათა განიხილოს 

COVID-19-ის პოტენციური რისკები. 
ცხადდება საქართველოს 

მოქალაქეთა ევაკუაცია ხუბეის 
პროვინციიდან (ჩინეთი). იკრძალება 

ჩინეთიდან ცოცხალი ცხოველების 
იმპორტი. 

საქართველო წყვეტს პირდაპირ 
ფრენებს ჩინეთთან 2 თვის ვადით. 

26 იანვარი22 იანვარი

28 იანვარი29 იანვარი

თებერვალი

2 თებერვალი

ხუბეის პროვინციიდან, თურქეთის და 
საფრანგეთის დახმარებით, ხდება 

საქართველოს ხუთი მოქალაქის 
ევაკუაცია.

4 თებერვალი

გერმანიიდან რეაგენტების (რეაქტივების) 
მიღების შემდეგ ლუგარის ცენტრი იწყებს 

კორონავირუსზე მოქალაქეების 
ტესტირებას.  

22 თებერვალი

ჩინეთიდან ევაკუირებული 34 ქართველი 
მოქალაქიდან ყველას ტესტირება 

უარყოფით შედეგს აჩვენებს, თუმცა 
ისინი რჩებიან კარანტინში.

26 თებერვალი

ფიქსირდება კორონა ვირუსის პირველი 
დადასტურებული შემთხვევა.  

ინფიცირებულია საქართველოს მოქალაქე, 
რომელიც ირანიდან, აზერბაიჯანის გავლით 

ბრუნდებოდა საქართველოში. 

27 თებერვალი

Wizz Air ამცირებს იტალიის მიმართულებით 
ფრენებს. მილანის მიმართულებით კი 

სრულიად წყვეტს. 

28 თებერვალი

კორონა ვირუსის მეორე შემთხვევა 
ფიქსირდება. ინფიცირებულია 

საქართველოს მოქალაქე, იტალიაში 
მოგზაურობის ისტორიით. 

�
�

იხურება სასწავლო დაწესებულებები 
16 მარტამდე. 

29 თებერვალი მარტი 1 მარტი

საკოორდინაციო საბჭო გასცემს 
რეკომენდაციას საჯარო შეკრებებისაგან 

თავის არიდების შესახებ.  

3 მარტი

შეიქმნა ონლაინ საინფორმაციო 
პლატფორმას www.stopcov.ge სადაც 

ვრცელდება ინფორმაცია კორონავირუსის 
შესახებ. მოქმედებს ცხელი ხაზი - 116 001 

მოქალაქეთათვის, რომელთაც საეჭვო 
ნიშნები უფიქსირდებათ. 

6 მარტი

საქართველოს მთავრობა აწესებს 
შეზღუდვებს საზღვრის გადაკვეთაზე და 
სრულად წყვეტს პირდაპირ ფრენებს 
იტალიასთან. მგზავრებმა, რომლებიც 
ბრუნდებიან მაღალი რისკის ქვეყნებიდან, 
აუცილებლად უნდა გაიარონ 14 დღიანი 

სავალდებულო კარანტინი. 

9 მარტი

საჯარო დაწესებულებებს ეძლევათ 
მითითება, რომ, გადაუდებელი 

აუცილებლობის გარდა,  თავი შეიკავონ 
საერთაშორისო ვიზიტებისგან. 

მოქალაქეებმა, რომლებმაც იმოგზაურეს 
ახლო წარსულში, გამოიჩინონ მაღალი 

სოციალური პასუხისმგებლობა და 
თვითიზოლაციას მიმართონ. 
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11 მარტი

სასწავლო დაწესებულებებში არდადეგები 
ხანგრძლივდება 1 აპრილამდე. გაზაფხულის 

სავალდებულო გაწვევა გადაიდო ერთი 
თვით. მთავრობა იწყებს მუშაობას 
ეროვნულ და კომერციულ ბანკებთან 

ტურიზმის სექტორის დასახმარებლად. 
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12 მარტი

საჯარო სექტორი გადადის მუშაობის 
საგანგებო, 24 საათიან რეჟიმზე. გაიცემა 

რეკომენდაცია დისტანციურ მუშაობაზე 
გადასასვლელად. გერმანიიდან, 

საფრანგეთიდან, ავსტრიიდან და 
ესპანეთიდან დაბრუნებული 

მოქალაქეებისათვის სავალდებულო ხდება 
14 დღიანი კარანტინი.  
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13 მარტი

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია Covid-19-ს 
პანდემიად აცხადებს. ხდება ეკონომიკური 

სტიმულირების კონკრეტული გეგმის წარდგენა 
და განხილვა სხვადასხვა სექტორის 

წარმომადგნლებთან. პრობაციონერებს ერთი 
თვით პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 

ბიუროში გამოუცხადებლობა ჩაეთვლებათ 
საპატიოდ. გაურკვეველი ვადით უქმდება 

მასშტაბური საგანამანათლებლო, სპორტული 
და კულტურული ღონისძიებები. ეროვნულმა 
ბანკმა სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციები 

დაიწყო და $20 მილიონი გაყიდა.
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14 მარტი

10 დღით იზღუდება გადაადგილება 
საქართველო-სომხეთისა და 

საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრებზე. 
გაცემულია  რეკომენდაცია, რომ 
კაზინოებმა, სლოტ კლუბებმა და 

ტოტალიზატორებმა მთელი საქართველოს 
მასშტაბით შეწყვიტონ ფუნქციონირება.
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15 მარტი

დროებით იკეტება სარფის გამშვები 
პუნქტი თურქეთის საზღვარზე.
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16 მარტი

იკრძალება მგზავრთა გადაადგილება 
საქართველოსა და რუსეთს შორის. დაიხურა 

სათხილამურო კურორტები. 
რეკომენდირებულია რესტორნებმა, ბარებმა 

და კაფეებმა მხოლოდ გატანის სერვისზე 
იმუშაონ. ისტორიულ მინიმუმამდე ეცემა 

ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან 
მიმართებაში (3.0118 ლარი -1 აშშ. დოლარი). 
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17 მარტი

გაიცა რეკომენდაცია, რომ 70-ს 
გადაცილებული მოქალაქეები დარჩნენ 

სახლში. 

18 მარტი

ორი კვირით აიკრძალა აიკრძალა უცხო ქვეყნის 
მოქალაქეთა შემოსვლა საქართველოს 
ტერიტორიაზე. აიკრძალა სამარშრუტო 

ტაქსებით გადაადგილება საქართველოს მთელ 
ტერიტორიაზე.  

� � �
� � �

საქართველომ  21 აპრილამდე საგანგებო 
მდგომარეობა გამოაცხადა. აიკრძალა 10-ზე 

მეტი ადამიანის შეკრება. მთავრობას კი 
მიეცა უფლება შეზღუდოს კერძო 

ორგანიზაციებისა თუ კომპანიების 
საქმიანობა, ასევე დაავალოს მათ 

კონკრეტული საქმიანობის 
განხორციელება.საჭიროების შემთხვევაში, 
მთავრობა დაარეგულირებს მედიკამენტების, 

სამედიცინო მომსახურების და ძირითადი 
პროდუქტების ფასებს. სასამართლო 

სხდომების ჩატარება შესაძლებელი გახდა 
დისტანციურად.

ქვეყნის მასშტაბით ყველა ტიპის მაღაზია 
დაიხურა, შემდეგი გამონაკლისით: საკვები 
პროდუქტის მაღაზიები, აფთიაქები, 
ბენზინგასამართი სადგურები, საფოსტო 
ოფისები, ბანკები. ლარზე ზეწოლის 
გასანეიტრალებლად, ეროვნულმა ბანკმა 
გაყიდა 40 მილიონი აშშ დოლარის 

ღირებულების რეზერვები.  

საჰაერო მოძრობა სრულად შეჩერდა. მხოლოდ 
„ჯორჯიან ეარვეისი“, სახელმწიფოსთან 
შეთანხმებით, აგრძელებს საქართველოს 

მოქალაქეების დაბრუნებას.  საქართველოში 
დაბრუნებული ყველა მოქალაქე სავალდებულო 

წესით რჩება 14 დღიან კარანტინში.  
ეკონომიკის შერჩეული სექტორებისთვის, 

ეკონომიკური გუნდი იწყებს მუშაობას 
სამოქმედო გეგმაზე. 
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19 მარტი21 მარტი 20 მარტი

23 მარტი 24 მარტი

25 მარტი27 მარტი29 მარტი

მას შემდეგ, რაც მარნეულის ერთ მკვიდრს 
კორონავირუსი დაუდგინდა, საგანგებო 

მდგომარეობის პირობებში მკაცრი 
საკარანტინო რეჟიმი გამოცხადდა 

საქართველოს 2 რეგიონში - მარნეულსა და 
ბოლნისში.

საგანგებო მდგომარეობასთან ერთად, 
საქართველოს მთავრობა კრძალავს 

საქალაქთაშორისო მიმოსვლას ქვეყნის 
მასშტაბით. შეიქმნა სპეციალური პლატფორმა - 
StopCoV ფონდი, რათა შემოწირული თანხები 

იდენტიფიცირებულ საჭიროებებზე განაწილდეს. 
შემოწირვა შეუძლიათ მოქალაქეებსა და კერძო 

კომპანიებს.

� � �
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საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო 
აუქციონზე 40 მილიონი აშშ დოლარი გაყიდა. 

ცენტრალურმა ბანკმა თავისი უცხოური 
ვალუტის რეზერვიდან უკვე ზედიზედ სამჯერ 
განახორციელა 100 მილიონი აშშ დოლარის 

ღირებულების სავალუტო ინტერვენცია. 
Bloomberg– ის პლატფორმაზე საქართველოს 

ეროვნული ვალუტა ისტორიულ დაბალ 
მაჩვენებელზეა - 3,48 ლარი 1 აშშ დოლარად.

� � � �

საქართველოს ყველა რეგიონში 
გაიხსნა ე.წ. "ცხელების ცენტრები", 

რომლებიც მოემსახურებიან  
პაციენტებს. საპანსიო ასაკის 

ყველა მოქალაქეს შეეძლება აპრილის 
თვის პენსიის წინასწარ აღება.

� � � �საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში, 
სამეგრელო-ზემო სვანეთში დაწესდა 

შეზღუდვები, მათ შორის, ტრანსპორტის 
გადაადგილებაზე. რეგიონის შესასვლელში 
განთავსებული სპეციალური საგუშაგოები 

გააკონტოლებენ სატრანსპორტო 
საშუალებების მოძრაობას და უზრუნველყოფენ 

ტრანპორტირებას სოციალური დისტანციის 
დაცვით. 

� � � �

31 მარტი

საგანგებო მდგომარეობის პირობებში უნივერსალური კარანტინი გამოცხადდა.  აიკრძალა ნებისმიერი სახის 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (მეტროს ჩათვლით), ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის. ტრანსპორტირება 
ნებადართულია მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალებით (ტაქსით ჩათვლით) იმ პირობით, რომ 1. სამ კაცზე მეტი 
არ იმყოფება მსუბუქ ავტომობილში, 2. ორი ადამიანი მსუბუქი ავტომობილის უკანა სავარძელში განთავსდება. 

იკრძალება სამზე მეტი ადამიანის შეკრება, გარდა სასურსათო მაღაზიებისა და აფთიაქებისა, სადაც ორი 
მეტრის სოციალური დისტანციის შენარჩუნება სავალდებულოა. კომენდანტის საათი 21:00 საათიდან 06:00 

საათამდე, რის ფარგლებშიც აკრძალულია მოქალაქეთა ფეხით  ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებით 
გადაადგილება. მოძრაობის გაკონტროლებისა და თავდაპირველი თერმული სკრინინგის უზრუნველყოფისთვის 

ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, ფოთში, ზუგდიდსა და გორში განლაგებული საგუშაგოები იმუშავებს. შეიქმნა 
სპეციალური ცხელი ხაზი - 144, რათა მოქალაქეებს პასუხები ჰქონდეთ ყველა იმ ზომასთან დაკავშირებით, 

რომელიც მიღებული იქნა პანდემიის პირობებში.

� � � � �

აპრილი

2 აპრილი
1 აპრილი

ეკონომიკაზე Covid-19-ის უარყოფითი 
გავლენის შესუსტებისთვის, საქართველოს 
მთავრობა ბიუჯეტიდან 2 მილიარდი ლარის 

გამოყოფს. ჯანდაცვის სისტემისთვის 
დამატებით გამოყოფილია 351 მილიონ ლარი. 

მარტში, აპრილსა და მაისში მთავრობა 
დაფარავს კომუნალურ გადასახადებს იმ 

ოჯახებისთვის, რომლებიც მოიხმარენ 200 
კუბურ მეტრ გაზზე ნაკლებს და 200 კილოვატზე 

ნაკლებ ელექტროენერგიას თვეში.

გაფართოვდა იმ ეკონომიკური საქმიანობების სია, 
რომლებსაც შესაბამისი პირობებით, საგანგებო 

მდგომარეობის პერიოდში ფუნქციონირება არ 
ეზღუდებათ. სპეციალურ ნებართვებს გასცემს 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო.

� � � � �
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4 აპრილი 10 აპრილი

საქართველოში დაფიქსირდა 
კორონავირუსით გარდაცვალების 

პირველი ფაქტი.

� � � � � �
� � � � � �

მკაცრი საკარანტინო ზომების ქვეშ 
მოთავსებულია ლენტეხის მუნიციპალიტეტი. 

საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად, 
ეკლესიებში საკვირაო წირვაზე აღინიშნება 

ხალხმრავლობა.

12 აპრილი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციული ერთეულები 

მკაცრი კარანტინის ქვეშ მოექცა.

� � � � � �

საგანგებო მდგომარეობა 10 მაისამდე გაგრძელდა. 10 დღის განმავლობაში 
იკრძალება 4 უმსხვილეს ქალაქში შესვლა/გასვლა - თბილისი (დედაქალაქი), 

ქუთაისი, ბათუმი და რუსთავი. უწყებათაშორისი საბჭოს ფარგლებში, 
შეიქმნა ეკონომიკური ჯგუფი. საქართველოს ეკონომიკის მხარდასაჭერად, 
დონორი ორგანიზაციები და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოები, 

ჯამში 1,5 მილიარდ აშშ დოლარს გამოყოფენ. IMF-მა უკვე დაამტკიცა 
გაფართოებული თანამშრომლობის პაკეტი 450 მილიონი აშშ დოლარის 

ოდენობით, აქედან 200 მილიონი პირდაპირ ბიუჯეტში შევა. სააღდგომო 
დღესასწაულების დროს სასაფლაოების ტერიტორიაზე შესვლა აიკრძალა.

� � � � � �

15 აპრილი16 აპრილი

შეიქმნა StopCovid19-ის 
აპლიკაცია, რომელიც მიზნად 

ისახავს ვირუსის ადრეულ 
გამოვლენას და პრევენციას.

� � � � � �

21 აპრილამდე სრულად აიკრძალა მანქანით 
გადაადგილება. სავალდებულოა სახის 
ნიღბების (პირბადე) ტარება დახურულ 
ადგილებში (სასურსათო მაღაზიები, 

აფთიაქი). კორონავირუსისგან გამოწვეული 
პრობლემების მოსაგვარებლად აშშ 600 000 

დოლარის დახმარებას გამოყოფს 
საქართველოსთვის.

საგანგებო მდგომარეობა 22 
მაისამდე გაგრძელდა.

� � � � � �
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17 აპრილი 21 აპრილი 22 აპრილი

დილის  6 საათიდან 7 საათამდე და საღამოს 
7 საათიდან 8 საათამდე, სატრანსპორტო 

საშუალებების მართვა ნებადართულია 
მუნიციპალიტეტებში არსებული 

სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების 
შესასრულებლად.

� � � � � � �

27 აპრილი 24 აპრილი

შეზღუდვების მოხსნა მოიცავს მანქანით და ტაქსებით 
მგზავრობას, ონლაინ ვაჭრობას (საბითუმო და საცალო 

ვაჭრობას), ნებისმიერი ტიპის პროდუქტის ადგილზე 
მიტანის მომსახურებას და ღია აგრო ბაზრების 

მუშაობას. სებ-მა გაყიდა 20 მილიონი აშშ დოლარი 
სავალუტო აუქციონზე. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში 

შეჩერებულია მკაცრი საკარანტინე ზომები. 

ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის 
პრეზენტაცია. ანტიკრიზისული გეგმისთვის 

გათვალისწინებული ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად,  3,5 მილიარდი ლარი 

გამოიყო. მიზნობრივი დახმარების პაკეტით 
350 000 მოქალაქე ისარგებლებს.

� � � � � � � � � � � � � �

მაისი

გაიხსნა 28 ღია ცის ქვეშ არსებული 
სასოფლო-სამეურნეო ბაზარი (ბაზრები).
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შეზღუდვა მოიხსნა ავტოსამრეცხაოებზე და 
ავტომობილების სარემონტო მაღაზიებზე, 
სამშენებლო კომპანიებსა და სამშენებლო 

მასალების მწარმოებლებზე. ხელახლა იხსნება 
იუსტიციის სახლები და სათემო ცენტრები  

გაიხსნა ბათუმი და ქუთაისი.

მთავრობამ წარმოადგინა ტურიზმის სექტორის 
სტიმულირების სამოქმედო გეგმა.  შემოღებულია 
სამეტაპიანი გეგმა სექტორის თანდათანობით 

გახსნისთვის, რომელიც პირველ ივნისს 
საზღვრების გახსნით დაიწყება. 600 მილიონი 

ლარი გამოიყოფა ტურიზმის ინდუსტრიის 
განვითარებისთვის. საშეღავათო 

ღონისძიებები მოიცავს საგადასახადო 
შეღავათებს და გამონაკლისებს, პირდაპირ 
სუბსიდიებს, ფისკალურ სტიმულებს და სხვა 

დახმარებას. 

� � � � � � �
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2 მაისი 5 მაისი 7 მაისი

14 მაისი 12 მაისი 11 მაისი

საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა 
სოფლის მეურნეობის  300 მილიონი ლარის 

მოცულობის ანტიკრიზისული გეგმა. პაკეტში 
შედის ფერმერების გათავისუფლება სარწყავი 
მომსახურების საფასურისგან, ჰექტარზე 150 

ლიტრი დიზელის საწვავის მიწოდება, 
პირდაპირი სუბსიდირება ჰექტარზე 200 ლარის 

ოდენობით და ა.შ.

რუსთავში და გარდაბანში 
შესვლა/გამოსვლის შეზღუდვები გაუქმდა. თბილისში შესვლა/გასვლის 

შეზღუდვა გაუქმდა.
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18 მაისი15 მაისი

გაიხსნა სილამაზისა და ესთეტიკის 
სალონები. მარნეულის მუნიციპალიტეტში 

მოიხსნა კარანტინი. ასევე 3-ზე მეტი 
ადამიანის შეკრების შეზღუდვა მოიხსნა, 

მაგრამ 10 ადამიანზე მეტი შეკრების 
შეზღუდვა რჩება.

საქართველოს მთვრობამ წარმოადგინა 
განათლების სისტემის ანტიკრიზისული გეგმა. 

სასწავლო წელი გაგრძელდება 15 ივნისამდე; 
უნივერსიტეტის მისაღები გამოცდები 

ჩატარდება უცვლელად. 
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23 მაისი

გაუქმდა საგანგებო მდგომარეობა. მოიხსნა 
შეზღუდვა ავტომობილებით გადაადგილებაზე 
და დასაშვებია 3 ადამიანზე მეტის მგზავრობა 

ერთად, გარდა ტაქსებისა. 
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ინფიცირებული

გარდაცვლილი

გამოჯანმრთელებული

ინფიცირებული

გარდაცვლილი

გამოჯანმრთელებული

ინფიცირებული

გარდაცვლილი

გამოჯანმრთელებული

ინფიცირებული

გარდაცვლილი

გამოჯანმრთელებული

ინფიცირებული

გარდაცვლილი

გამოჯანმრთელებული

ინფიცირებული

გარდაცვლილი

გამოჯანმრთელებული

COVID-19              საქართველოში

პუბლიკაცია დაფინანსებულია Black Sea Trust - German Marshall Fund of 
the United States მიერ. პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა 
არ გამოხატავდეს Black Sea Trust-ის ან მისი პარტნიორების პოზიციას.

ქრონოლოგია

29 მაისი

ყველა სახის მუნიციპალური ტრანსპორტის 
მუშაობა განახლდა.
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