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საერთაშორისო   დაცვის  
განსახლების სამსახური 
(IPAS)  
ახალი შეტყობინება 

 
გამოცემა  22 - დღე, თვე, რიცხვი 

 

შეტყობინება IPAS- ის გუნდისგან 
 

ძვირფასო რეზიდენტებო, 
 
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება თქვენი  
ბიულეტენის უახლეს ნომერში. მთავრობის 
 დეპარტამენტებს შორის პასუხისმგებლობის  
გადაცემის ფარგლებში, IPAS ახლა არის ბავშვთა, 
თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და 
ახალგაზრდობის დეპარტამენტის ნაწილი.  
ეს ცვლილება გავლენას არ მოახდენს ჩვენი ცენტრების მომსახურებაზე ან მუშაობაზე 
 
ბიულეტენის ეს გამოცემა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმ მარტივ ზომებს, რაც ყველას 
შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი ოჯახის და მეგობრების დასაცავად და COVID-19– ის 
გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ჩვენს საზოგადოებაში 
 
გთხოვთ, შეგვატყობინოთ რა თემების ნახვა გსურთ მომავალ ბიულეტენებში, 
გამოგვიგზავნეთ ელ.ფოსტით ipasnewsletter@equality.gov.ie 
 
ქვემოთ მოყვანილი „ახალი ამბების ბიულეტენის თარგმანები“ ქვესათაურში შეგიძლიათ 
იხილოთ ეს ბიულეტენი ფრანგულ, არაბულ, ქართულ, ალბანურ და სომალურ ენებზე. 
 
დაბოლოს, მადლობას გიხდით თქვენი მუდმივი თანამშრომლობისთვის და გისურვებთ 
ჯანმრთელობას. 

IPAS - ის გუნდი 

 
IPAS ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა 
და ახალგაზრდობის დეპარტამენტის ნაწილი. 
 

IPAS– ის ფუნქციები, რომლებიც ადრე იუსტიციისა და თანასწორობის დეპარტამენტის 
უფლებამოსილებას ექვემდებარებოდა, გადაეცა ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, 
ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტს. 
 
ამ ფუნქციების ახალი დეპარტამენტისთვის გადაცემა დიდი ადმინისტრაციული 
საქმიანობაა, თუმცა ჯერჯერობით გადასვლა ძალიან კარგად მიმდინარეობს. 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/se3r1j7ausl?lang=en&amp;a=6&amp;p=121319&amp;t=61639
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მიუხედავად იმისა, რომ ამ ცვლილებას არანაირი  
გავლენა არ უნდა ჰქონდეს ცენტრებთან ასოცირებულ  
მომსახურებებზე, ყოველდღიურ საქმიანობაზე ან  
თქვენს მიერ საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნაზე.  
მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ყველამ იცოდეთ  
ცვლილების შესახებ, რადგან შეიძლება შეინიშნოთ  
მცირედი ცვლილებები, როგორიცაა ელ.ფოსტის 
 მისამართები, რომლებიც იცვლება @ Justice.ie– დან  
@ Equity.gov.ie, მათ შორის საკონტაქტო ელ.ფოსტის 
 გაგზავნისთვის. 
 
ჩვენ განვაგრძობთ განახლებულ ინფორმაციის მოწოდებას ამ  
ცვლილებების მიმდინარეობის შესახებ, თუ რამე  
წარმოიქმნება, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება 
 
 

ირლანდია გადავიდა მე-3 საფეხურზე გემის COVID-19 -
თან ერთად ცხოვრება 

 
მთავრობამ გადაწყვიტა 1 დეკემბრიდან ეტაპობრივად გადავიდეს მე -5 დონედან 
"COVID-19- ით ცხოვრების გეგმის" მე -3 დონეზე. 
 
დეკემბრის გამონაკლისები მიზნად ისახავს ხალხს მხარი დაუჭიროს ფქონდეთ 
ღირსეული შობის დღესასწაული. ამასთან, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია 
ყურადღების მოდუნება. ეროვნული მიზანი რჩება უსაფრთხოდ დარჩენა და 
ინფიცირების დონის შენარჩუნება, რათა ახალი წლის განმავლობაში შენარჩუნდეს 
შეზღუდვების რაც შეიძლება დაბალი დონე. 
 

დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ იმოქმედებს ეს ცვლილებები 
თქვენზე, განმარტებულია IPAS– ის გეგმით „ცხოვრება COVID-19“-თან ამის ნახვა 
შეგიძლიათ განსახლების ცენტრების ვებსაიტზე - 
http://www.accommodationcentres.ie/wp- content / uploads / 2020/10 / IPAS- Living-With-
Covid-Plan-Levels-1-5.pdf 
 

ადამიანებს ურჩევენ: 
 

დაგეგმეთ წინასწარ აქტივობები; 
ლიმიტირებული კონტაქტი;  
მოაწყვეთ პატარა წვეულებები; 
გახსოვდეთ, გარეთ უფრო უსაფრთხოა ვიდრე 
შინ; უზრუნველყეთ კარგი ვენტილაცია,  

        თუ შენობაში სხვა ადამიანებთან ერთად 
 
დამატებითი მითითებების შესახებ, თუ რას ნიშნავს 
დონის შეცვლა საცალო ვაჭრობისა და საზოგადოებაში  
არსებული სხვა სერვისებისთვის, იხილეთ Gov.ie 
- https://www.gov.ie/en/publication/ad569-level-3/ 

 
ბიულეტენის თარგმანები 
იხილეთ ბიულეტენი ფრანგულად - დაკლიკეთ აქ. 
 
იხილეთ ბიულეტენი არაბულად - დაკლიკეთ აქ. 

გაუფრთხილდით 
ერთმანეთს 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/blymkvcpmv4/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=68653
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იხილეთ ბიულეტენი ქართულად - დაკლიკეთ აქ. 

 
იხილეთ ბიულეტენი ალბანურად - დაკლიკეთ აქ. 

 
იხილეთ ბიულეტენი სომალურ ენაზე - დაკლიკეთ აქ. 

 
ომბუდსმენის ოფისი 

 
ომბუდსმენის აპარატი უფასო სერვისია, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია, მათ 
შორის ნებისმიერი, ვინც საერთაშორისო დაცვას ითხოვს, არის IPAS განსახლების 
ცენტრში მცხოვრები თუ არა. ომბუდსმენი დამოუკიდებელია მთავრობისგან და 
მიუკერძოებელია 
 
ომბუდსმენს შეუძლია განიხილოს საჩივრები საჯარო მომსახურების მიმწოდებლების 
მიერ თითქმის ყველა სერვისთან დაკავშირებით, მათ შორის: 
 

სამთავრობო დეპარტამენტები 
(დასაქმების და სოციალური 
დაცვის დეპარტამენტი); 
 ადგილობრივი 
ხწელმძღვანელობა (დუბლინის 
საკრებულო, კორკის 
საკრებულო);  
 ჯანდაცვის აღმასრულებელი 
(HSE);  
გასახლების ცენტრები; 
 საერთაშორისო დაცვის განსახლების სამსახური (IPAS) 

 
ომბუდსმენს არ შეუძლია განიხილოს საჩივრები საერთაშორისო დაცვის შესახებ 
განაცხადების შესახებ 
 
სანამ ომბუდსმენთან გაასაჩივრებთ, ჯერ უნდა მიმართოთ საჯარო სამსახურის 
პროვაიდერს, რომლის მოქმედებამ ან გადაწყვეტილებამ გავლენა მოახდინა თქვენზე. 
ზოგიერთ შემთხვევაში, არსებობს ადგილობრივი გასაჩივრების სისტემა, რომელიც უნდა 
გამოიყენოთ 
 
მაგალითად, თუ თქვენი საჩივარი განსახლების ცენტრს ეხება, გთხოვთ, პირველ რიგში 
მიმართოთ ცენტრის მენეჯერს. შეგიძლიათ უჩივლოთ IPAS– ს, თუ უკმაყოფილო ხართ 
ცენტრის მენეჯერის პასუხით. ამის შემდეგ შეგიძლიათ მიმართოთ ომბუდსმენს, თუ არ 
ხართ კმაყოფილი IPAS -ის პასუხით. 
 
თუ თქვენი საჩივარი ეხება IPAS- ის მიერ განხორციელებულ ქმედებას, მაგალითად, თუ 
უარი გეთქვათ თხოვნა გადაყვანის შესახებ, პირველ რიგში, მიმართეთ IPAS- ს. ამის 
შემდეგ შეგიძლიათ მიმართოთ ომბუდსმენს, თუ არ ხართ კმაყოფილი IPAS– ისგან 
მიღებული პასუხით 
 
საუკეთესო გზა ომბუდსმენთან საჩივრის წარსადგენად არის: ონლაინით: 
www.ombudsman.ie  
ასევე შეგიძლიათ მისწეროთ შემდეგ მისამართზე: The Office of the Ombudsman, 6 
Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 W773. ან დაურეკოთ 01 639 5600 ან იმეილი: 
directprovision@ombudsman.ie 

ომბუდსმენი 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/1ltj28fpqg6/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=65621
mailto:directprovision@ombudsman.ie
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ეწვიეთ ვებ – გვერდს www.ombudsman.ie დამატებითი ინფორმაციისთვის, მათ შორის 
ინფორმაცია ”ომბუდსმენი და განსახლების პირდაპირი უზრუნველყოფა”, ფრანგულ, 
რუსულ, ურდულ და არაბულ ენებზე. 
 

იურიდიული დახმარების საბჭო 
 
რა მომსახურებას სთავაზობს იურიდიული დახმარების საბჭო საერთაშორისო დაცვის 
განმცხადებლებს? 
იურიდიული დახმარების საბჭო რეკომენდაციას აძლევს განმცხადებლებს, გაიარონ 
რეგისტრაცია მათთან, ან მიიღონ იურიდიული რჩევა პირადად, IPO კითხვარის 
შევსებამდე. იურიდიული დახმარების საბჭო უზრუნველყოფს კონფიდენციალურ და 
დამოუკიდებელ იურიდიულ მომსახურებას იმ პირებს, რომლებიც საერთაშორისო 
დაცვას ითხოვენ და ირლანდიაში დარჩენის ნებართვას ითხოვენ. იურიდიული 
დახმარება და კონსულტაციები ასევე მოცემულია დეპორტის საკითხებში 
 
არის იურიდიული დახმარების საბჭო ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობისა და 
ახალგაზრდობის დეპარტამენტის ნაწილი? 
იურიდიული დახმარების საბჭო დამოუკიდებელი  
საწესდებო ორგანოა, რომელიც სამოქალაქო საკითხებში 
 იურიდიულ მომსახურებას ახორციელებს 

საქმეები კონფიდენციალურად შეინახება? 
იურიდიული დახმარების საბჭო უზრუნველყოფს  
კონფიდენციალურ მომსახურებას ყველა უფლებამოსილი პირისთვის, ვინც მას 
მიმართავს. 

როგორ ხდება დარეგისტრირება? 
განმცხადებლებმა უნდა შეავსონ განაცხადის ფორმა და ასევე თანხმობის ფორმა და 
დააბრუნონ ქვემოთ მოცემულ იურიდიულ ცენტრში. თუ განმცხადებლებმა სამოქალაქო 
იურიდიული დახმარების და რჩევის უფლება მიიღეს, მათ წარმოადგენენ ან 
სმიტფილდის იურიდიული ცენტრი დუბლინში, პაპსის ქეის სამართლის ცენტრი 
კორკში, ან სევილიის სახლმსაჯულების ცენტრი გალვეიში. 
 
იურიდიულმა ცენტრმა შეიძლება  დაუყოვნებლივ დანიშნოს ვიზიტი, იმისდა 
მიხედვით, როდის არის შემდეგი საერთაშორისო დაცვის პროცედურა. 
განმცხადებლებს შეიძლება 10 ევროს კონტრიბუცია მოუწიოთ, ზოგიერთ 
შემთხვევაში, თუ ამ შენატანის გადახდა გაჭირვებას გამოიწვევს, შენატანების 
მოხსნა შეიძლება. 
 
შევსებული განცხადების ფორმები უნდა დააბრუნოთ: 
Law Centre (Smithfield) 
48/49 North Brunswick Street Smithfield 
Dublin D07 PE0C 
ტელ: (01) 6469600 
ფაქსი: (01) 6710200 
  იმეილი: lawcentresmithfield@legalaidboard.ie 
Law Centre (Pope's Quay) 
North Quay House Pope's Quay 
Cork 
T32 HV26 
ტელ: (021) 455 1686 
ფაქსი: (021) 4551690 

იურიდიული დახმარების 
საბჭო 

mailto:lawcentresmithfield@legalaidboard.ie
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ემაილი: lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie 
Law Centre (Seville House) 
Seville House New Dock Road Galway 
H91 CKVO 
ტელ: (091) 562 
ფაქსი: (091) 562 599 
იმეილიl: lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie 

რას მოითხოვს თქვენგან იურიდიული დახმარების საბჭო? 

• გადაიხადეთ კონტრიბუცია (თუ არ მოგეხსნათ). 
• ყოველთვის აცნობეთ თქვენი მისამართის ცვლილების შესახებ. 
• დაესწარით ყველა შეხვედრას საქმის განმხილველთან ან ადვოკატთან. მკაცრი     

ვადები მოქმედებს საერთაშორისო დაცვის პროცესის ყველა ეტაპზე და 
დანიშვნებზე დროულად არ დასწრება შეიძლება გამოიწვიოს იურიდიული 
დახმარების საბჭოს მომსახურების გაწევა. 

• იურიდიული დახმარების საბჭო მუდმივად განაახლეთ განაცხადთან 
დაკავშირებული გარემოებების შეცვლის ან ახალი ინფორმაციის შესახებ 

 
ბავშვები რომლებიც იწყებენ სწავლას 2021 წლის 
სექტემბერში 
 

თუ თქვენ გყავთ ბავშვი, რომელიც მიდის დაწყებით სკოლაში ან პირველი წელი 
საშუალო სკოლაში 2021 წლის სექტემბერში უნდა დაიწყოს, თქვენი ბავშვი ახლავე უნდა 
ჩაირიცხოს ადგილობრივ სკოლაში. 
თუ გჭირდებათ დახმარება თქვენი ბავშვის  
სკოლაში ჩარიცხვაში, თქვენი ცენტრის  
მენეჯერი შემოგთავაზებთ დახმარებას.  
ასევე შეგიძლიათ იმეილი გაგზავნოთ  
IPAS დახმარების ცენტრში: 
ipasinbox@equality.gov.ie 
 
მნიშვნელოვანია, რომ შეიტანოთ განაცხადი სკოლებში ჩარიცხვის / სააპლიკაციო 
ფორმის შევსებით. თუ გჭირდებათ დაუკავშირდეთ სკოლას, გთხოვთ ეს გააკეთოთ 
წერილობით და შეინახეთ ნებისმიერი ფორმის ან წერილის ასლი, რომელსაც გაგზავნით 
ან მიიღებთ სკოლიდან. 
 
ბავშვებისთვის, ვისაც სასკოლო ტრანსპორტი ესაჭიროება, გთხოვთ, აცნობეთ სკოლის 
ცენტრის მენეჯერს, რომელშიც თქვენს შვილს აქვს დადასტურებული სკოლის ადგილი 
და კლასი, რომ სასკოლო ტრანსპორტის შესახებ განცხადება გაკეთდეს ireann Bus- ში. 
 

სპირასი 
 
სპირასი არის წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ეროვნული ცენტრი ირლანდიაში 
და მდებარეობს დუბლინში. 
 
მომსახურება
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Spirasi გთავაზობთ ჰოლისტიკურ და მულტიდისციპლინარულ მიდგომას (სამედიცინო, 
თერაპიული და ფსიქოსოციალური), რათა დაეხმაროს ადამიანების რეაბილიტაციას, 
რომლებმაც განიცადეს წამება და სასტიკი თუ არაჰუმანური და დამამცირებელი 
მოპყრობა. 
 

ისინი გთავაზობენ: 

თერაპიას (ასევე ოჯახურ თერაპიას) 

ფსიქოსოციალურ დახმარებას 

სამედიცინო ლეგალურ რეპორტს პროცესისთვის 

ინგლისური ენის კლასებს 

 
მიმართვა 

აპლიცანტები შესაძლებელია მიმართულ იქნან სპირასში: 

ექიმის მიერ, რომელსაც შეუძლია მიმართვა დაწეროს ზოგადი რეაბილიტაციის 
მომსახურებისთვის 

ადვოკატს, რომელიც ითხოვს სამედიცინო ლეგალურ რეპორტს 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, თუ რას გთავაზობთ Spirasi, მათთან დაკავშირება 
შეიძლება:  
 
Phone: 01-838 9664 
Email: info@spirasi.ie 

დამატებითი ინფორმაციისტვის იხილეთ სპირასის ვებგვერდი  www.spirasi.ie 
 
გადასვლა! 
 

COVID-19– ის გამო კერძო დაქირავების სექტორში არსებული საცხოვრებლის მზარდი 
დონის გაზრდა, ახლა შესანიშნავი დროა მაცხოვრებლებისთვის, რომლებსაც 
ირლანდიაში ცხოვრების სტატუსი მიენიჭათ, IPAS– ის განსახლების ცენტრებიდან 
გადასვლისთვის. 
 
ვინ დამეხმარება გადასვლაში? 
პეტერ მაცვერი თრასტი 
The Peter McVerry Trust’s სამხრეთ რეგიონის  
განსახლების სამსახური დაგეხმარებათ, თუ მოგენიჭათ  

ირლანდიაში ცხოვრების სტატუსი, მაგრამ ამჟამად იმყოფებით პირდაპირი 
უზრუნველყოფის ცენტრებში კლერი, კორკი, დუბლინი, კერი, კილდარი, ლაოისი, 
ლიმერიკი, ლონგფორდი, ოფალია, ტიპერი, უატერფორდი, ვიკლოუ, და ა.შ. 
ვესტმათი და ვექსფორდი. 

მათი განსახლების პერსონალი დაგეხმარებათ იპოვოთ შესაფერისი სახლი ან ბინა. 
ისინი ასევე დაგეხმარებიან მესაკუთრეთა და ქონების აგენტებთან ურთიერთობის 
დამყარებაში. 
როგორ დავუკავშირდე პიტერ მაკვარი თრასტს? 
The Peter McVerry Trust’s სამხრეთ რეგიონის განსახლების სამსახურს  შეგიძლიათ 
დაუკავშირდეთ ამ იმეილზე asresettlement@pmvtrust.ie 
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Cosán Nua 
Cosán Nua არის დეპოლის განსახლებისა და საზოგადოების ინტეგრაციის 
სამსახური. დაგეხმარებათ, თუ თქვენ მიიღეთ ირლანდიაში ცხოვრების უფლება, 
მაგრამ ამჟამად დუბლინის, მითის, სლაიგოს, გოლვეის, მონაჰანის, მეიოსა და 
ლუთის ცენტრებში იმყოფებით. ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რაც შეიძლება, რომ 
დაგეხმაროთ ირლანდიის რესპუბლიკაში სასურველი ადგილას იშოვოთ 
საცხოვრებელი. 
როგორ დავუკავშირდე დეპოლს Cosán Nua? 
თხოვეთ თქვენი საცხოვრებელის მენეჯერს საკონტაქტო დეტალები დეპოლის საქმის 
მწარმოებლის. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიწეროთ  cosannua@depaulcharity.net 

 
ჟესუი ლტოლვილთა სამსახური 
 
ჟესუი ლტოლვილთა სამსახური (JRS) არის საერთაშორისო არასამთავრობო 
ორგანიზაცია, რომლის მიზანია ”თან ახლდეს, ემსახუროს და მხარი დაუჭიროს 
ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეს მთელ მსოფლიოში”. 
 
JRS აწარმოებს კონფიდენციალურ 
ცხელ ხაზს ყველა IPAS-ის 
რეზიდენტისთვის. 

 
ჩვენ გვესმის, რომ ყველა არ გრძნობს თავს 
კომფორტულად დაუკავშირდეს დეპარტამენტს,  
ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს  
დახმარების ხაზი იმ საკითხების განსახილველად,  
რომლებიც გაწუხებთ ან საცხოვრებელთან დაკავშირებით პრობლემები 
გექმნებათ. 
 
ამ მომსახურების საკონტაქტო ნომერი 1800 929 008. 
 

იცოდეთ COVID-19 - ის სიმპტომები 
 
COVID-19 არის ძალიან გადამდები ვირუსი, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს მძიმე 
დაავადება. მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ სიმპტომები, რომ შეძლოთ საკუთარი თავისა 
და სხვების დაცვა 
 

ესენია: 
 

სიცხე (მაღალი ტემპერატურა 
ხველა - ეს სესაძლებელია იყოს ნებისმიერი ტიპის არა მხოლოდ მშრალი 
სუნთვის უკმარისობა, სუნთქვის გაძნელება 
ყნოსვის და გემოს შეგრძნების დაკარგვა - გრიპის მსგავსი სიმპტომები 

 
თუ თქვენ გაქვთ ეს სიმტომები, თქვენ უნდა თვითიზოლირდეთ და დაურეკოთ 
პირად ექიმს და ჩაიტაროთ ტესტირება COVID – 19-ზე. 
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რჩევები რომ შევაჩეროთ COVID-19-ის გავრცელება 

 
არსებობს რამდენიმე გზა, რომ შევაჩეროთ COVID-19 -ის გავრცელება. ესენია: 

ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნით და წყლით ან ალკოჰოლის შემცველი ხელების 
საშუალებით, თუ ხელები არ არის ჭუჭყიანი 
 
დაიცავით სუნთქვის კარგი ჰიგიენა, ანუ ხველისა და ცემინების დროს, დაიფარეთ პირი 
და ცხვირი მოხრილი იდაყვით ან ქსოვილით - გადააგდეთ ქსოვილი დაუყოვნებლივ 
დახურულ ურნაში და გაიწმინდეთ ხელები ალკოჰოლზე დაფუძნებული ხელის კანზე ან 
საპნით და წყალში. 

კორონავირუსი 

თვითიზოლაციის გეგმა 

პირადი რჩევა  
თუ დაგჭირდათ თვითიზოლაცია 

დარჩით სახლში 
არ წახვიდეთ სკოლაში, სამსახურში, კოლეჯში, 
რელიგიურ მსახურებაზე, სოციალურ თავყრილობებზე 
ან საზოგადოებრივ ადგილებში 
არ გამოიყენოთ საზოგადო ტრანსპორტი და ტაქსი სანამ 
კჯარგად არ გახდებით 

დაიბანეთ ხელები ხშირად 

დაიბანეთ ხლები საპნით და გამდინარე წყლით და იქონიეთ 
ისინი სუფთად 
ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ 

დაფარეთ თქვენი ხველა და ცემინება 

ხველების და ცემინების დროს დაიფარეთ პირი და ცხვირი 
მოხრილი იდაყვით ან ხელსახოცით. 
მოათავსეთ გამოყენებული ხელსახოცი დახურულ ურნაში 

აწარმოეთ სიმპტომების მონიტორინგი 

თუ სიმპტომები გაუარესდა დაურეკეთ ექიმს 
თუ გადაუდებელი მდგომარეობაა გამოიძახეთ სასწრაფო 112 ან 999 
და უთხარით რომ თქვენ შესაძლებელია გქონდეთ კორონავირუსი 
COVID - 19 
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შეინარჩუნეთ ფიზიკური დისტანცირება, ანუ დატოვეთ მინიმუმ 2 მეტრი (6 ფუტი) 
მანძილი თქვენსსა და სხვა ადამიანებს შორის, განსაკუთრებით მათ, ვისაცც ხველება, 
ცემინება და სიცხე აქვს; და 
 
მოერიდეთ თვალებზე, ცხვირსა და პირის ღრუზე შეხებას - თუ დაბინძურებული 
ხელებით შეეხეთ თვალებს, ცხვირს ან პირს, შეიძლება ვირუსი ზედაპირიდან საკუთარ 
თავზე გადაიტანოთ. 
 
COVID-19– ისგან თავის დასაცავად ყველაზე მნიშვნელოვანი ქმედება, რომელიც ყველას 
შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის ხელების რეგულარული დაბანა და სუნთქვის კარგი 
ჰიგიენა. დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ეტაპობრივი სახელმძღვანელო HSE– 
სგან, თუ როგორ უნდა გაისუფთაოთ ხელები. 
 
 
 
რა უნდა გავაკეთო? 

 
 

მე ვიყავი დაინფიცირებულ რეგიონში ბოლო 14 დღე… 
 

მე მაქვს სიმპტომები 
1. დაიკავეთ დისტანცია სხვა ადამიანებისგან  
2. დაურეკეთ თქვენს ექიმს დაუყოვნებლივ 
3. თუ არ გყავთ ექიმი დარეკეთ 112 ან 999 

 
 

არ მაქვს სიმპტომები 
 რჩევისათვის ეწვიეთ მსოფლიო ჯანდაცვის ვებგვერდს WHO COVID-19 home page 
 
==== 

 
ბოლო 14 დღის განმავლობაში მე მქონდა კონტაქტი COVID-19 (კორონავირუსის) 
დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევასთან და... 
 

მე მაქვს სიმპტომები 
4. დაიკავეთ დისტანცია სხვა ადამიანებისგან  
5. დაურეკეთ თქვენს ექიმს დაუყოვნებლივ 
6. თუ არ გყავთ ექიმი დარეკეთ 112 ან 999 

 
==== 

 
სამედიცინო მასკები 

სამედიცინო ნიღაბი არ არის საჭირო, თუ რაიმე სიმპტომს არ ავლენთ, რადგან არ 
არსებობს მტკიცებულება, რომ ნიღაბი - ნებისმიერი ტიპის, იცავს არაავადმყოფებს. 
ამასთან, ზოგიერთ კულტურაში შეიძლება ნიღბები ჩვეულებრივ იყოს ნახმარი. თუ 
ნიღბები უნდა ატაროთ, აუცილებელია დაიცვათ საუკეთესო პრაქტიკა, თუ როგორ უნდა 
ატაროთ, მოიხსნათ და გაანადგუროთ ის და ხელების ჰიგიენა მოცილების შემდეგ. 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/9f13pnkcnm7/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61668
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დაგვიკავშირდით ipasnewsletter@equality.gov.ie 
თუ რამე ინფორმაცია გსურთ შეიტანოთ გაზეთებში.  
ვიმედოვნებთ, რომ აქ მოცემული ინფორმაცია  
გამოსადეგი იყო 

 
ყველა კეთილი სურვილით IPAS- ის  
გუნდის და ბავშვთა, თანასწორობის, 
ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის  
დეპარტამენტი.  
 

როგორ გამოვიყენოთ 
 სახის საფარი 
ყოველთვის დაიბანეთ ხელები მასკის გაკეთებამდე და მოხსნისას  
 

სწორი საფარი                                           შეამოწმეთ თუ გერგებათ 
 
 
სამედიცინო მასკები უნდა დარეზერვდეს 
სამედიცინო პერსონალისთვის და 
პაციენტებისთვის. 
თუ თქვენ გირჩიათ სამედიცინო ნიღბის ტარება, 
მუდამ უნდა გქონდეთ ფერადი მხარის გამოსახულება 
გარედან და ლითონის ზოლი ცხვირის ზედა ნაწილში 

შეამოწმეთ, რომ სახის საფარი 
დამზადებულია ისეთი ქსოვილისგან, 
რომელსაც კომფორტულად ატარებთ. 
 

შეამოწმეთ, რომ იგი ადვილად მოთავსდება და 
მთლიანად ფარავს თქვენს ცხვირ-პირს, 
ბოლომდე ნიკაპქვეშ. 
 

სახის საფარი მოირგეთ სახეზე ისე, რომ 
მთლიანად ეხვეოდეს სახეს. თუ შესაკრავი 
შნურები აქვს მოირგეთ კარგად თავზე. არ 
შეეხოთ და არ ამოძრაოთ სახის დაფარვის 
დროს 
 

არ:                                    
არ ატაროთ 
სახის საფარი  
ცხვირის  
ქვემოთ.                     
 

არ:                                    
არ დატოვოთ 
ნიკაპი 
დაუფარავი 

არ:                                    
არ ატაროთ 
თავისუფლადგ
ვერდებზე 
ხარვეზებით                     
 

არ:                                    
არ ატაროთ ისე, 
რომ ფარავდეს  
თქვენი ცხვირის 
წვერს 

არ:                                    
ჩამოუშვათ 
ნიკაპს ქვეშ და 
ატაროტ 
დაბლა ყელზე                     
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