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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. 

SARS-COV-2-ის 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.  სა ქარ თვე ლო ში Covid-19-ის 

ეპ იდ ემი ის შე სა კა ვებ ლად, მთავ რო ბა მას შტა ბურ ღო ნის ძი ებ ებს ატ არ ებს. კრი ზი სის მას შტა ბი იმ დე-

ნად დი დია, რომ იგი ნე გა ტი ურ ად შე ეხო არა მხო ლოდ ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის, არ ამ ედ სო ცი ალ ურ, 

ეკ ონ ომ იკ ურ, პო ლი ტი კურ და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის სხვა დას ხვა სფე როს.

ჯგუფ ში გა ერ თი ან ებ ული პრო ფე სი ონ ალ ებ ის  მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ის მი ზა ნია, და ეხ-

მა როს მთავ რო ბას ეპ იდ ემი ას თან ბრძო ლის პრო ცეს ში, და მო ხა რუ ლი ვიქ ნე ბით, თუ არ სე ბუ ლი დო-

კუ მენ ტი და ეხ მა რე ბა მთავ რო ბას ქვე ყა ნა ში ცხოვ რე ბის, ჩვე ულ კა ლა პოტ ში დრო ულ ად დაბ რუ ნე ბა ში. 

რე კო მენ და ცი ები წარ მოდ გე ნი ლია 23 აპ რი ლის მდგო მა რე ობ ით არ სე ბუ ლი სი ტუ აცი ის სა ფუძ ველ-
ზე. ამ ჯე რად გთა ვა ზობთ რე კო მენ და ცი ებ ის მე ორე ნა წილს - ეკ ონ ომ იკ ის თე მა ზე. მე სა მე ნა წილ ში 
წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა ჯგუ ფის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი პოსტ-კრი ზი სუ ლი გეგ მა.

შესავალი
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 სა ხელ მწი ფო სა და კერ ძო სექ ტო რის ნდო ბის ამ აღ ლე ბი სა და
 პარ ტნი ორ ობ ის მი მარ თუ ლე ბით:

 მაქ სი მა ლუ რად პროგ ნო ზი რე ბა დი ბიზ ნეს-მო ლო დი ნე ბის შექ მნის და ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან-

ობ ის და გეგ მვის მიზ ნით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მთავ რო ბის მხრი დან ახ ლო და სა შუ ალო-ვა დი ან 

პერ სპექ ტი ვა ში მკა ფიო ხედ ვე ბის წარ მო ჩე ნა, ინ ფორ მა ცი ის რე გუ ლა რუ ლი და დრო ული 

გა სა ჯა რო ება თუ რო დის და რა პრინ ცი პით მოხ დე ბა შეზღუდ ვის პო ლი ტი კი დან ეტ აპ ობ რი ვი 

გა მოს ვლა, და ას ევე მო მა ვალ ში ან გა რიშ გე ბა თუ რამ დე ნად წარ მა ტე ბუ ლად სრულ დე ბა ბიზ-

ნე სის ბუ ნებ რივ კა ლა პოტ ში დაბ რუ ნე ბის ჩა ნა ფიქ რი;

 მო ცე მულ ეტ აპ ზე დაშ ვე ბუ ლი საქ მი ან ობ ებ ის ტი პის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გამ ჭვირ ვა ლედ და 

დე ტა ლუ რად გა სა ჯა რო ება, შე სა ბა მი სად დაშ ვე ბუ ლი საქ მი ან ობ ებ ის ტი პე ბი იქ ნე ბა ყვე ლას თვის 

ვინც აკ მა ყო ფი ლებს ქვე მოთ მოყ ვა ნილ საქ მი ან ობ ის ტიპს (“პო ზი ტი ური სი ის” პრინ ცი პი დან 

“ნე გა ტი ური სი ის” პრინ ციპ ზე გა დას ვლა), და არ იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ალ ურ 

ბიზ ნე სებ თან და ინ დი ვი დუ ალ ურ ნე ბარ თვებ თან; წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს უს აფ რთხო 

თავ შეყ რის ზო გა დი ნორ მე ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა (თვით რე გუ ლი რე ბის გზით);

 მაქ სი მა ლუ რად უნ ივ ერ სა ლუ რი, რე ალ ის ტუ რად შეს რუ ლე ბა დი, სა ვალ დე ბუ ლო სტან დარ ტუ-

ლი სა ნი ტა რუ ლი ნორ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და გა სა ჯა რო ება;

 თვით-რე გუ ლი რე ბის და თვით-შე სა ბა მი სო ბის წა ხა ლი სე ბა (რო გორც საქ მი ან ობ ის წარ მარ-

თვის ერ თა დერ თი შე საძ ლებ ლო ბის), კერ ძოდ, საქ მი ან ობ ის უფ ლე ბის დაშ ვე ბის თვის წი ნას წარ 

შე მოწ მე ბებ ზე უარ ის თქმა, შე მოწ მე ბე ბის ჩა ტა რე ბა შემ თხვე ვი თი შერ ჩე ვის პრინ ცი პით, ას ევე 

-  დარ ღვე ვე ბის შეტყო ბი ნე ბებ ზე რე აგ ირ ებ ის ფორ მით;

 ეკ ონ ომ იკ ური ტრან ზაქ ცი ებ ის და დას ტუ რე ბის სა ხელ მწი ფო დის ტან ცი ური სერ ვი სე ბის შე უფ-

ერ ხებ ლად შე თა ვა ზე ბა მო ქა ლა ქე ებ ის თვის და ბიზ ნე სის თვის (სა ჯა რო და სა მო ქა ლა ქო რე ეს-

ტრე ბი; ნო ტა რი ული მომ სა ხუ რე ბა), იუს ტი ცი ის სახ ლე ბის გახ სნა, ბექ-ოფ ის ებ ის მაქ სი მა ლუ რად 

ამ უშ ავ ება, აუც ილ ებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, დის ტან ცი ის დაც ვით, თა ნამ შრო მელ თა შეზღუ დუ ლი 

ნა წი ლის მო ბი ლი ზე ბა სა მუ შაო სივ რცე ში, რა მაც უნ და მოხ სნას წი ნა ღო ბე ბი ბიზ ნეს და სხვა ტი-

პის გა რი გე ბე ბის და დე ბა ში, რაც აფ ერ ხებს კო მერ ცი ულ საქ მი ან ობ ასა და გა დაწყვე ტი ლე ბებს;

 დარ გობ რივ ას ოცი აცი ებ თან და ჯგუ ფებ თან კონ სულ ტა ცი ები, დარ გე ბის სპე ცი ფი კუ რი პრობ ლე მე-

ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის თვის და მათ ზე ოპ ერ ატი ულ ად რე აგ ირ ებ ის თვის;

მიდ გო მე ბი შეზღუდ ვე ბის მო სახ სნე ლად
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 ეპ იდ ემი აზე უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბი სა და მი სი დი ნა მი კის
 გათ ვა ლის წი ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით:

 ფი ზი კუ რი დის ტან ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბის ან გაზ რდის მიზ ნით, დის ტან ცი ური, online და დე კონ-

ცენ ტრი რე ბუ ლი (ად გილ ზე მი ტა ნით, ად გილ ზე მომ სა ხუ რე ბით) სერ ვი სე ბის მაქ სი მა ლუ რი წა-

ხა ლი სე ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით სერ ვი სის სა ხე ობ ებ ის და გა სა ყი დი პრო დუქ ცი ის შეზღუდ ვებ ზე 

უარ ის თქმა და სა ერ თო სტან დარ ტის დად გე ნა;  რაც უფ რო ფარ თოდ წა რი მარ თე ბა online 

ვაჭ რო ბა და სერ ვი სე ბი, ამ ის შე დე გად ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა ნა კა დე ბი და კონ ცენ ტრა ცი ები. ამ 

შე საძ ლებ ლო ბის არ მი ცე მა, ან შეზღუდ ვა იწ ვევს და მა ტე ბით ნა კა დებს და კონ ტაქ ტებს, რაც 

ზრდის რის კებს. გა და უდ ებ ლად უნ და მო იხ სნას შეზღუდ ვა online ვაჭ რო ბა ზე და მომ სა ხუ რე-

ბა ზე. (ჩვენ თვის უც ნო ბი) ეკ ონ ომ იკ ური რის კე ბი, რაც online ვაჭ რო ბას ახ ლავს, ნაკ ლე ბია, 

ვიდ რე ის რი კე ბი და ზი ანი, რა საც მი სი შეზღუდ ვა ქმნის.

 სტან დარ ტუ ლი online-ვაჭ რო ბის პლატ ფორ მე ბის შაბ ლო ნე ბის შე მუ შა ვე ბა სა ფი ნან სო ინ-

სტი ტუ ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით, ამ გზით ახ ალი მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბის 

ონ ლა ინ-ვაჭ რო ბა ში ჩარ თვის ხელ შეწყო ბა;

 ად ამი ან ებ ის მა ღა ლი კონ ცენ ტრა ცი ის ხელ შეშ ლის მიზ ნით, სა ვაჭ რო მო ლე ბის, ბაზ რო ბე ბის 

(გარ და სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბი სა),  ხალ ხმრა ვა ლი თავ შეყ რის ად გი ლე ბის (მუ ზე უმ ები, კი ნო თე-

ატ რე ბი, თე ატ რე ბი, სხვა), მეტ როს და ა.შ ამ ოქ მე დე ბის გან ამ ეტ აპ ზე თა ვის შე კა ვე ბა; ეტ აპ-

ობ რი ვად დაშ ვე ბა მას შემ დეგ, რაც მოხ დე ბა ამ სივ რცე ებ ში დე კონ ცენ ტრა ცი ის წა ხა ლი სე ბა 

(ნა კა დე ბის, სიმ ჭიდ რო ვის კონ ტრო ლი);

 პირ ადი ავ ტო მო ბი ლე ბით გა და ად გი ლე ბა ზე, რო გორც შე და რე ბით უს აფ რთხო სა შუ ალ ებ აზე, 

შეზღუდ ვე ბის მოხ სნა, მათ შო რის წვრი ლი და სა შუ ალო ბიზ ნე სის ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის 

და დის ტან ცი ური მომ სა ხუ რე ბის ხელ შეწყო ბის  მიზ ნით;

 Blocker-ები (შე მა კა ვებ ლე ბის, ტრი გე რე ბის ნაც ვლად) - პირ ვე ლი ეტ აპ ის შეზღუდ ვე ბის მოხ სნის 

შემ დგომ ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ელ ება (მაგ. ა) ინ ტენ სი ური სა წო ლე-

ბის დატ ვირ თვა <70%; ბ) და ავ ად ებ ის გავ რცე ლე ბის ზო მი ერი ზრდა, რო მე ლიც ჰოს პი ტა ლუ-

რი სექ ტო რის ოპ ტი მა ლურ დატ ვირ თვას იწ ვევს; გ) კონ კრე ტუ ლი რე გუ ლა ცი ებ ის გა ნუხ რე ლი 

დაც ვა/აღ სრუ ლე ბა რის შემ დგო მაც მოხ დე ბა შემ დეგ ეტ აპ ზე გა დას ვლის გა და ვა დე ბა (და არა 

უკ უს ვლა/გახ სნი ლი სექ ტო რე ბის ჩა კეტ ვა) და ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის და მი სი მი ზე ზე ბის შე სა ხებ 

სა ზო გა დო ებ ის თვის დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა;

 70 წლის ზე მოთ ას აკ ის პი რე ბის თვის (ას აკ ისა და თან მხლე ბი და ავ ად ებ ის მქო ნე რისკ-ჯგუ-

ფე ბის თვის) სა ჯა რო და კო მერ ცი ულ სივ რცე ებ ში ყოფ ნის შეზღუდ ვა (გარ და სა სურ სა თო მა-

ღა ზი ებ ისა, აფ თი აქ ებ ის და სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა);

 პერ მა ნენ ტუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზ ის წარ მო ება პო ზი ტი ური/ნე გა ტი ური შე დე გე ბის, კრი ზი-

სუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის დროს წარ მა ტე ბუ ლი და და ზა რა ლე ბუ ლი სფე რო ებ ის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის-

თვის, რა თა მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ელ ება ეკ ონ ომ იკ ურ ან ალ იზ ზე დაყ რდნო ბით 

გან ხორ ცი ელ დეს;
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ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის სა ხე1
პე რი ოდი

დღესვე 08.05 22.05  05.06
1. E-service / დის ტან ცი ური მომ სა ხუ რე ბის

   ინ ოვ აცი ები
1.1. შექ მნა ახ ლის

1.1.1. მი ნი-ჯგუ ფი (brainstorming სად რა

შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს)
→

1.1.2. სა ექ სპორ ტო E-service-ებ ის შექ მნა

(მა გა ლი თად კო მერ ცი ული გა რი გე ბე ბის

გა ფორ მე ბის)

→ ≪

1.2. სა სი ცოცხლო e-service-ებ ის გაშ ვე ბა X
1.3. Online კო მერ ცია (retail)

1.3.1. შეზღუდ ვე ბის მოხ სნა (ვაჭ რო ბა ზე) X
1.3.2. ახ ლის ხელ შეწყო ბა

(dev ჯგუ ფი = გეგ მა)2
→ ≪

2. შეზღუდ ვე ბის მოხ სნა (ტრა დი ცი ული სექ ტო რე ბი 

/ ბიზ ნე სე ბი)
2.1. ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის არ სე ბუ ლი

კონ ცეტ რი რე ბუ ლი მო დე ლე ბის

დე კონ ცეტ რი რე ბუ ლი მო დე ლით ჩა ნაც ვლე ბა
2.1.1. Delivery-ის ახ ალი სიმ ძლავ რე ები / 

ლო ჯის ტი კა3
X →

2.1.2. ად გილ ზე მომ სა ხუ რე ბა (Home

Delivery) (ბი ნა ზე მის ვლით მომ სა ხუ რე ბა) 

წა ხა ლი სე ბა

X →

2.1.3   დის ტან ცი ური არ ხე ბით (ინ ტერ ნე ტით / 

ტე ლე ფო ნით) მომ სა ხუ რე ბა
X

2.2. რე ალ ური სექ ტო რე ბი
2.2.1. გა და ზიდ ვე ბის (სა ერ თა შო რი სო /

სა ქა ლაქ თა შო რი სო)
X

არ სე ბუ ლი აკ რძალ ვე ბის ეტ აპ ობ რი ვი
შემ სუ ბუ ქე ბის გეგ მა
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ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის სა ხე1
პე რი ოდი

დღესვე 08.05 22.05  05.06

2.2.2. მშე ნებ ლო ბა (ეტ აპ ობ რი ვად)4 X XX XXX
2.2.3. მრეწ ვე ლო ბა მთლი ან ად, (მათ შო რის, 

სამ თო მო პო ვე ბი თი და და მა მუ შა ვე ბე ლი)
X XX XXX5

2.2.4. ავ ტო მო ბი ლე ბის და მო ტო ციკ ლე ბის 

რე მონ ტი
X XX

2.2.5. სა ცა ლო ვაჭ რო ბა (მცი რე ზო მის), თუ 

აკ მა ყო ფი ლებს პი რო ბა A-ს ან B-ს
(1) ქუჩიდან პირდაპირ შესასვლელი 

(იზოლირებული)6
X XX XXX

(2) Shopping mall X
2.2.6. უძ რავ ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 

საქ მი ან ობ ები
X

2.2.7. სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბა X XX
2.2.8. პრო ფე სი ული, სა მეც ნი ერო და

ტექ ნი კუ რი საქ მი ან ობ ები
X

2.2.9. სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტი X XX XXX
2.2.10. სა ქა ლაქ თა შო რი სო გა და ად გი ლე ბა

(1) კერძო მანქანებით გადაადგილება X
(2) მგზავრების გადაზიდვა7 X XX XXX

2.2.11. კო მერ ცი ული ავი აგ ად აზ იდ ვე ბი X
2.2.12. სა მას პინ ძლო ბიზ ნე სი (გან თავ სე ბა) X XX8 XXX
2.2.13. სა მას პინ ძლო ბიზ ნე სი (კვე ბა)

(დის ტან ცი ური/ფან ჯრი დან მომ სა ხუ რე ბა /

drive through)

X

(1) ღია სივ რცე ებ ით კა ფე ებ ის გახ სნა 

(ათ ვი სე ბუ ლი ფარ თის [1/3] ღიაა

თუნ დაც ერ თი მხრი დან)

X

(2) და ხუ რულ სივ რცე ებ ში9 X
2.2.14. ბაზ რე ბი (ღია სივ რცე)  - აგ რა რუ ლი10 X XX XXX11

2.2.15. ბაზ რე ბი (ღია სივ რცე)  - სხვა ტი პის 

ბაზ რო ბე ბი12

2.2.16. მეტ რო X
2.2.17. (ღია სივ რცე) ბა ღე ბი და სკვე რე ბი -13 XXX
2.2.18. გა ნათ ლე ბა (და ბა ლი კლა სე ბი)14

(1) სკოლამდელი

(2) დაწყებითი X
(3) უმაღლესი X15

 



10

1. არსებული აკრძალვების ეტაპობრივი შემსუბუქების გეგმის საფუძვლად აღებულია 

ეკონომიკური საქმიანობის საქსტატის კლასიფიკატორი

2. მრავალ წვრილ და საშუალო ბიზნეს არ აქვს სიმძლავრე რომ online  ვაჭრობის პორტალები/

პლატფორმები განავითარონ. მთავრობას შეუძლია დაუკვეთოს სტანდარტული პორტალი, 

რომელსაც ასეთი კომპანიები უფასოდ გამოიყენებენ. ამოქმედება: სასურველია ერთი თვის 

განმავლობაში ამ მომსახურების ხელმისაწვდონობა მცირე და საშუალო კოპანიებისათვის 

(ნებისმიერი მსურველისათვის)

3. მაქსიმალურად შეზღუდვების მოხსნა და ლოჯისტიკური სიმძლავრეების და მოქნილობის 

წახალისება. სასურველია სექტორის მოსაზრებების განხილვა ამ მიმართულებით.

4. ამოქმედება: ეტაპობრივად - X [10] ადამიანი სამშენებლო მოედანზე; XX [20] ადამიანი 

სამშენებლო მოედანზე; XXX [30] ადამიანი სამშენებლო მოედანზე; სასურველია სექტორის 

მოსაზრებების განხილვა ამ მიმართულებით.

5. მრეწველობის დარგები მოცემულია საქსტატის კლასიფიკატორის მიხედვით. დამამუშავებელ 

მრეწველობაზე მოდის მთელი ამ სექტორის დამატებული ღირებულების 80%-ზე მეტი. 

დამამუშავებელი მრეწველობა მოიცავს დამატებული ღირებულების შემქმნელ, და 

შესაბამისად, ბიუჯეტის შევსების მნიშვნელოვან წყაროს. მრეწველობის აღდგენა უნდა 

საშუალოდ თითო ობიექტზე დასაქმებულთა საშუალო რიცხვის გათვალისწინებით. შედარებით 

,,კაპიტალტევადი” მაგალითად, მომპოვებელი და სამშენებლო მასალების წარმოება ყველაზე 

ნაკლებ მუშახელს მოითხოვს, ტექსტილი (რომელიც, მაინც მუშაობს სახელმწიფო შეკვეთებზე) 

და დაუყოვნებლივ უნდა გაიხსნას, ხოლო სხვა დარგებს უნდა მიეცეთ შესაბამისად ერთი და 

ორი ეტაპი დისტანცირების მოთხოვნებთან ადაპტაციისათვის.

6. ამოქმედება: ეტაპობრივად, კონცენრაციის (სიმჭიროვის) ზოგადი ნორმების და წესების 

დაცვით X 1 პერსონა სავაჭრო ფართის [25] კვ.მ-ზე; XX 1 პერსონა სავაჭრო ფართის [12] კვ.მ-

ზე; XXX 1 პერსონა სავაჭრო ფართის [8] კვ.მ-ზე;

7. ამოქმედება: ეტაპობრივად - ტექნიკური მონაცემებით დაშვებული სამგზავრო ადგილების X 

[1/3]-ის შევსებით XX [1/2]-ის შევსებით   XXX [2/3]-ის შევსებით; 

8. სამასპინძლო ბიზნესი, მცირე ზომის სასტუმროები არსებულ სიტუაციაში იძლევა მსურველ-

თათვის იზოლაციისა და დიდი ქალაქების ერთგვარი განტვირთვის საშუალებას, მით უფრო, 

რომ სასტუმროები ახლაც გამოიყენება კარანტინის მიზნებისათვის. სასტუმროების გახსნა 

უნდა დაიწყოს მათში ოთახების რაოდენობის კატეგორიზაციით, მაგ 5-10, 10-20, 20< და ა.შ.

9. ამოქმედება: მესამე ეტაპზე, კონცენტრაციის ნორმების დაცვით [2 მ მაგიდებს შორის];

10. პირველ ეტაპზე დაშვებული იყოს საბითუმო ვაჭრობა, საცალო ვაჭრობაზე გადასვლის 

შესაძლებლობა უნდა იყოს ეტაპობრივი, მკაცრად დაცული სანიტარული ნორმებით. 

11. რაიონულ ცენტრებში ე.წ. „აგრარული ბაზრების” ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია.  

სადღეისოდ, რაიონულ ცენტრებში ხილითა და ბოსტნეულით გარეთ ვაჭრობის შეზღუდვა 

იწვევს მეტ რიგებსა და მყიდველების კონცენტრაციას დახურული ტიპის სავაჭრო ობიექტებში.  

ამიტომ, შესაბამისი სანიტარული ნორმების დაცვის შემთხევვაში, უნდა იქნას განხილული 

მათი შეძლებისდაგვარად სწრაფად ამოქმედება. 

12. მნიშვნელოვანია პირველ ეტაპზე საბითუმო ვაჭრობის დაშვება, ასევე - ელექტრონლი 

ვაჭრობის მექანიზმების გამოყენებაში დახმარება, მომდევნო ეტაპებზე უნდა იყოს განხილული 

ამოქმედება. 

13. ბაღები და სკვერები google mobility-ს ინფორმაციით გერმანიაში, ჰოლანდიაში და დანიაში 



11

ბევრად უფრო მეტად დაიტვირთა შეზღუდვების შემოღების შემდეგ.  პარკებისა და სკვერების 

დაკეტვა არალოგიკურია შემდეგი მოსაზრებებით 1) ყველა მათგანს, განსაკუთრებით რაიონულ 

ცენტრებში არ აქვს ღობეები, 2) მათში კვადრატულ მეტრზე ხალხის კონცენტრაცია მაინც 

არ იქნება ისეთი მაღალი, როგორც სავაჭრო თუ სამრეწველო ობიექტებში, მით უმეტეს, 

წელიწადის ამ დროს. 3) სკვერებსა და პარკებში სეირნობა აძლიერებს ჯანმრთელობას და 

იმუნიტეტს;

14. შვედეთში დაბალი კლასების მოსწავლეთა და ბაღის აღსაზრდელთა სწავლების ჩვეუ-

ლებრივ გაგრძელება იმ მოტივითაც იყო ნაკარნახები, რომ საჭიროების შემთხვევაში 

მოზრილებს უთავისუფლდებოდათ დრო ასაკოვანთა და ავადმყოფთა მოსავლელად. თუმცა, 

საქართველოში სკოლამდელ დაწესებულებებსა და სკოლებში არსებული სანიტარული 

ნორმებისა და სხვა არგუმენტების გათვალისწინებით, სასურველია ამ საკითხის დეტალურად 

განხილვა განათლების სპეციალისტებთან ერთად. 

15. შესაძლოა ამოქმედება შეეხოს ლაბორატორიებს/პრაქტიკული აღჭურვილობის მქონე 

სივრცეებს  20 ადამიანამდე და გამოცდების ჩატარებას (სტანდარტების დაცვით).
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