
მიგ ვაჩ ნია, რომ ამ ეტ აპ ზე (1 მაისი) სა ქარ თვე ლომ გა და ლა ხა SARS-

COV-2-ის ეპ იდ ემი ის პირ ვე ლი, ე.წ. შე კა ვე ბის ეტ აპი და ქვე ყა ნა ახ ალ 

– ში და გავ რცე ლე ბის ეტ აპ ზე გა და ვი და, რაც ეპ იდ ემი ის მარ თვის გა-

ნახ ლე ბულ მიდ გო მებს სა ჭი რო ებს. სწო რედ ამ იტ ომ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 

ხე ლი სუფ ლე ბამ, ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური ვი თა რე ბის სა მარ თა ვად, გა ით ვა-

ლის წი ნოს შემ დე გი რე კო მენ და ცი ები:

მთა ვა რი რჩე ვა:

1. ოპ ტი მის ტუ რი – „პი კი გა და ვი არ ეთ და ივ ნის ში ეპ იდ ემია დას რულ დე ბა“ მო ლო დი ნის შექ
მნის ნაც ვლად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სი ტუ აცი ის ობი ექ ტუ რად გა აზ რე ბა და შე სა ბა მი სი მო ლო
დი ნის შექ მნა, რაც გუ ლის ხმობს – და ვიწყოთ და ვის წავ ლოთ ცხოვ რე ბა SARSCOV2 ვი რუს
თან ერ თად. ეს ნიშ ნავს:

1.1. ინ ფი ცი რე ბის ახ ალი შემ თხვე ვე ბის მა ტე ბა მომ დევ ნო თვე ებ ში გარ და უვ ალია, მაგ რამ შე
საძ ლე ბე ლია სტა ბი ლი ზა ცია ხან გრძლი ვი დრო ით, ეპ იდ ემი ის გან ლე ვამ დე;

1.2. ჩვენ უნ და ვის წავ ლოთ ახ ალი შემ თხვე ვე ბის ნა კა დე ბის მარ თვა:

1.2.1. ინ ფი ცი რე ბის ახ ალი შემ თხვე ვის თან და თა ნო ბით მა ტე ბა და საშ ვე ბია, თუ მას უმ კლავ
დე ბა სა მე დი ცი ნო სის ტე მა;

1.2.2. დარ ჩეს მხო ლოდ ის შეზღუდ ვე ბი, რო მელ თა გა უქ მე ბა ქმნის ინ ფექ ცი ის ახ ალი შემ
თხვე ვის მკვეთ რი მა ტე ბის საფ რთხეს, რა თა შემ სუ ბუქ დეს ის სო ცი ალ ური, ეკ ონ ომ იკ
ური და ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი შო კი, რო მელ საც ქვე
ყა ნა იღ ებს; 

1.3. ამ პრო ცეს ში ვაქ ცი ოთ სა ზო გა დო ება თა ნა მო აზ რედ: 

1.3.1. მივ ცეთ სა შუ ალ ება გაიაზროს რე ალ ური რის კე ბი, სა კუ თა რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა და, 
უს აფ რთხო ებ ის ზო მე ბის დაც ვით, გა აგ რძე ლოს ვი რუს თან თა ნა არ სე ბო ბა;

1.3.2. მი ვა წო დოთ ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცია, გა ვუ ზი არ ოთ გეგ მე ბი და შე დე გე ბი1, გავ მარ
თოთ დი ალ ოგი, ვცა დოთ შე თან ხმე ბა, და ნაკ ლე ბად შე ვუქ მნათ მო ულ ოდ ნე ლო ბე ბი.

1 მაჩვენებლები, დეზაგრეგაციის ცვლადები, და ანგარიშგების ცხრილების ფორმატი შესაძლებელია შემუშავდეს ერთობლივად

რ ჩე ვე ბი ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბი თ

რეკომენდაცია N3რეკომენდაცია N3



2019 წელს ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტრის (EPRC) მი ერ შე იქ მნა პლატ ფორ მა, რომ ლის მი
ზა ნია ჯან დაც ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის თვის და გრძელ ვა დი ანი ხედ ვის გან საზღვრის თვის, პო ზი ცი ებ ის, 
არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბის და რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა. ჯგუ ფის წევ რე ბი არი ან ჯან დაც ვის, ეკ
ონ ომ იკ ის და სა ხელ მწი ფო მარ თვის სფე რო ში პრო ფე სი ონ ალ ები, რომ ლებ საც აქ ვთ სურ ვი ლი და მზა ობა, 
მსოფ ლმხედ ვე ლო ბი თი გან სხვა ვე ბის მი უხ ედ ავ ად, შე თან ხმდნენ  ჯან დაც ვის სფე რო ში სა ხელ მწი ფოს გან
ვი თა რე ბის თვის სა უკ ეთ ესო მიდ გო მებ ზე. 

SARSCOV2ის ეპ იდ ემი ის გავ რცე ლე ბის გა მო სა მუ შაო ჯგუ ფი აქ ტი ურ ად ჩა ერ თო აღ ნიშ ნუ ლი პან დე მი ის 
გარ შე მო შექ მნი ლი პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბის გან ხილ ვა ში. წარ მოდ გე ნი ლია რე კო მენ და ცია N3. უახ ლო ეს 
პე რი ოდ ში ჯგუ ფი შე მოგ თა ვა ზებთ რე კო მენ და ცი ებს ეკ ონ ომ იკ ის პოს ტკრი ზი სუ ლი პე რი ოდ ის თვის.

სამუშაო ჯგუფი:სამუშაო ჯგუფი: დავით გზირიშვილი, გიორგი გოცაძე, ლაშა დოლიძე, ნინო ევგენიძე, აკაკი ზოიძე, იაგორ 
კალანდაძე, ნინო კიკნაძე, ლევან კობერიძე, ვახტანგ ლეჟავა, ნინო მირზიკაშვილი, ვახტანგ სურგულაძე, 
ანდრია ურუშაძე, გიორგი ქადაგიძე, სერგო ჩიხლაძე, ქეთევან ჩხატარაშვილი, გიგი წერეთელი, ზურაბ 
ჭიაბერაშვილი, მარიამ ჯაში

ეპ იდ ემი ის მარ თვას თან და კავ ში რე ბით აუც ილ ებ ელია:

ეპ იდ ემი ის სა მარ თა ვად რეპ რე ზენ ტა ცი ული სე როპრე ვა ლენ ტო ბის კვლე ვე ბით სტრა ტე გი
ული ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა და გა სა ჯა რო ება;

ფი ზი კუ რი დის ტან ცი ის დაც ვი სა და პერ სო ნა ლუ რი უს აფ რთხო ებ ის სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე
ნე ბის ხელ შეწყო ბა და ეფ ექ ტი ანი კონ ტრო ლის დამ ყა რე ბა;

2. ჯან დაც ვის სის ტე მის გა მარ თუ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით აუც
ილ ებ ელია:

2.1. რისკ ჯგუ ფე ბის სრუ ლად ტეს ტი რე ბა (მოც ვა და სიხ ში რე ერ ოვ ნუ ლი გეგ მის შე სა ბა მი სად);

2.2. სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ქსე ლის მზად ყოფ ნის ამ აღ ლე ბა (ერ ოვ ნუ ლი გეგ მი სა და 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად) ორი მი მარ თუ ლე ბით:

2.2.1. ინ ფექ ცი ის ში და გა და ცე მის პრე ვენ ცია და კონ ტრო ლი

2.2.2. COVID19სა ეჭ ვო და და დას ტუ რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბის კლი ნი კუ რი მარ თვა

2.3. ეფ ექ ტი ანი კო მუ ნი კა ცია სა ზო გა დო ებ ას თან, და ინ ტე რესჯგუ ფებ თან, ყვე ლა ზე მოხ სე ნე
ბუ ლი ზო მე ბის გა ტა რე ბის შე სა ხებ ან გა რიშ გე ბის გა სა ჯა რო ებ ის ჩათ ვლით.


