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IPAS ის ბიულეტენი 
 
 

საერთაშორისო დაცვის განსახლების სამსახური იანვარი 2021 

ძვირფასო რეზიდენტებო, 
მოგილოცავთ  2021 წლის პირველ ბიულეტენს. იმედი გვაქვს, რომ სასიამოვნო შობა-ახალიწელი გქონდათ.. 

 
2020 წლის 30 დეკემბრის შუაღამიდან მთავრობა შეთანხმდა, რომ ირლანდია გადავა "COVID-19- თან ცხოვრების გეგმის" მე -5 დონეზე. მე -5 დონე 
წარმოადგენს COVID-19 შეზღუდვების ყველაზე მაღალ დონეს. დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს ეს თქვენზე, 
გთხოვთ, გაეცნოთ IPAS– ს ”ცხოვრება COVID-19 გეგმასთან”, ხელმისაწვდომია  აქ https://www.accommodationcentres.ie/covid-19/ 

 
ეს ბიულეტენი შეისწავლის განსახლების ცენტრების ახალ სტანდარტებს, რომლებიც ამოქმედდა 2021 წლის 1 იანვრიდან, ასევე მოგაწვდით სასარგებლო 
ინფორმაციას ბავშვთა მოვლის შესახებ და COVID-19 მნიშვნელოვან შეტყობინებებზე.. 

 
ჩვენ ასევე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ საბავშვო ზონას, ბიულეტენის განყოფილებას, რომელიც ეძღვნება ბავშვებისთვის 
მსუბუქი გასართობის უზრუნველყოფას 
 
საუკეთესო სურვილებით, 

        IPAS - ის გუნდი 

 
 

Like (0) 
 

ირლანდია გადავიდა გეგმის მე-5 საფეხურზე COVID-19-თან ერთად ცხოვრების  

2020 წლის 30 დეკემბრის შუაღამიდან მთავრობა შეთანხმდა, რომ ირლანდია გადავა "COVID-19- თან ცხოვრების გეგმის" მე 
-5 დონეზე, ეს არის COVID-19 შეზღუდვების უმაღლესი დონე. ამჟამად იგეგმება ამ შეზღუდვების შენარჩუნება 2021 წლის 
31 იანვრის შუაღამემდე. 

 
 

2020 წლის 30 დეკემბრის შუაღამიდან მთავრობა შეთანხმდა, რომ ირლანდია გადავა "COVID-19- თან ცხოვრების გეგმის" მე -5 დონეზე, ეს არის COVID-19 
შეზღუდვების უმაღლესი დონე. . თუ რას ნიშნავს ეს შეზღუდვები ქვეყნისთვის, სრულ დეტალებს იხილეთ აქ. ამჟამად იგეგმება ამ შეზღუდვების შენარჩუნება 
2021 წლის 31 იანვრის შუაღამემდე. 

ამ შეზღუდვების ხანგრძლივობა და თავად შეზღუდვების ხასიათი შეიძლება შეიცვალოს. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ იმოქმედებს თქვენზე ეს შეზღუდვები, გთხოვთ, გაეცნოთ IPAS Living with COVID-19 გეგმას, რომელიც 
ხელმისაწვდომია აქ.. 

 

 

COVID-19 - სოციალური დისტანცია 

სოციალური დისტანცირება რჩება ჩვენს ერთ-ერთ უძლიერეს იარაღად COVID-19- ის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. 
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 სოციალური დისტანცირება რჩება ჩვენს ერთ-ერთ უძლიერეს იარაღად COVID-19- ის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად 
 

 

COVID-19 – ატარეთ პირბადე 

მნიშვნელოვანია სახის საფარის ტარება, როდესაც იმყოფებით საზოგადოებრივ ადგილებში, სადაც ძნელია 2 მეტრის 
მანძილის შენარჩუნება. სახის საფარები ხელს უწყობს ყველას დაცვას COVID-19- ისგან. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მნიშვნელოვანია სახის საფარის ტარება, როდესაც იმყოფებით საზოგადოებრივ ადგილებში, სადაც ძნელია 2 მეტრის მანძილის შენარჩუნება. სახის საფარები 
ხელს უწყობს ყველას დაცვას COVID-19- ისგან. 

დაიხიე ერთი ნაბიჯით უკან და 
დაიცავით ერთმანეთი 
დარჩით უსაფრთოდ, 
დაიცავით ერთმანეთი 

დაიხიე ერთი ნაბიჯით უკან და 
დაიცავით ერთმანეთი 
დარჩით უსაფრთოდ, 
დაიცავით ერთმანეთი 



 
 

 

COVID-19 – ხელების ჰიგიენა 

გააგრძელეთ ხელების კარგი ჰიგიენის დაცვა, ეს დაგეხმარებათ დაიცვათ  საკუთარი და მათი თავი,  ვისთანაც  

კონტაქტი გაქვთთ COVID-19– გან. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

გააგრძელეთ ხელების კარგი ჰიგიენის დაცვა, ეს დაგეხმარებათ დაიცვათ  საკუთარი და მათი თავი,  ვისთანაც  
        კონტაქტი გაქვთთ COVID-19  - სგან

მასკირება მეგობრისთვის 
პირბადის ტარება გვეხმარება, რომ 
დავიცვათ ერთმანეთი 
 
დარჩით უსაფრთოდ, 
დაიცავით ერთმანეთი 

დაიცავით საკუთარი თავი და სხვები ცუდად 
გახდომისგან 
დაიბანეთ ხელები: 
დახველების და დაცემინების შემდე, 
სადილის მომზადებამდე და შემდეგ, 
საკვების მიღებამდე, 
ტუალეტის გამოყენების შემდეგ, 
როდესაც ხელები ჭუჭყიანი გაქვთ, 
როდესაც ეხებით ჭრილობას, გამონაყარს ან სხვა 
გახნილ ჭრილობას, 
თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ალკოჰოლის ხელის 
სანიტაიზერი თუ ხელები აშკარად დასვრილი არ 
გაქვთ 



 
 

ბავშვთა მოვლის ეროვნული სქემა 

ბავშვზე ზრუნვის ეროვნული სქემა (NCS) არის კანონიერი უფლება ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფოში. ის მიზნად ისახავს 
ბავშვების შედეგების გაუმჯობესებას, მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის მხარდაჭერას, ბავშვთა სიღარიბის შემცირებას 
და ბავშვთა ხარისხიანი მოვლის ხარჯების შემცირებას. 

 
 

ბავშვზე ზრუნვის ეროვნული სქემა (NCS) არის კანონიერი უფლება ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფოში. ის მიზნად ისახავს ბავშვების შედეგების 
გაუმჯობესებას, მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის მხარდაჭერას, ბავშვთა სიღარიბის შემცირებას და ბავშვთა ხარისხიანი მოვლის ხარჯების 
შემცირებას. 

 
როგორ მოქმედებს ბავშვთა მოვლის ეროვნული სქემა? 

 
NCS მხარს უჭერს 24 კვირიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვთა ოჯახებს, რომლებიც ესწრებიან ტუსლას რეგისტრირებულ ბავშვთა მოვლის ნებისმიერ 
სერვისს, ტუსლაში რეგისტრირებულ ნებისმიერ მშობიარეს ჩათვლით. 

 
ხელშემკვრელ ბავშვთა მოვლის პროვაიდერების სრული სია იხილეთ აქ: https://www.ncs.gov.ie/en/childcare-search/ 

 

შესაძლებელი მხარდაჭერა 

 
სქემაში არსებობს ორი სახის მხარდაჭერა: უნივერსალური სუბსიდია და შემოსავლის შეფასება. დამატებითი ინფორმაცია ამ ტიპის მხარდაჭერის 
შესახებ იხილეთ აქ: https://www.ncs.gov.ie/en/types-of-subsidy/. 

 
MyGov.ie დადასტურებული ანგარიში საჭიროა ბავშვთა მოვლის ეროვნული სქემისთვის. დადასტურებული ანგარიშის მისაღებად გჭირდებათ ძირითადი 
ანგარიში, PPSN, საზოგადოებრივი მომსახურების ბარათი და დადასტურებული ტელეფონი ტექსტური შემოწმების მისაღებად. თუ დადასტურებულ 
ტელეფონზე წვდომა არ გექნებათ, NCS– სთვის ასევე არსებობს ქაღალდზე დაფუძნებული განაცხადის გზა. 

 
რომელი სუბსიდია შემეხება მე? 

 
სუბსიდირების ტიპი, რომელსაც მიიღებთ, დამოკიდებულია თქვენი ოჯახის ინდივიდუალურ გარემოებებზე, როგორიცაა ოჯახის შემოსავალი და თქვენი 
ბავშვის ასაკი. სასარგებლო რესურსები, მათ შორის სუბსიდიების კალკულატორი, შეგიძლიათ იხილოთ აქ www.ncs.gov.ie. 

 
როგორ მივიღებ ჩემს სუბსიდირებას? 

 
ეს სისტემა შემუშავებულია ბავშვზე ზრუნვის საჭიროებების შესაბამისად, სუბსიდიების გაცემით, რაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მშობლებსა და 
პროვაიდერებს შორის შეთანხმებული ზრუნვის საათებზე. სერვისები განაგრძობენ საკუთარი საფასურის, სესიების დადგენას და გადაწყვიტონ საკუთარი 
დაშვების პოლიტიკა. ამის შემდეგ სუბსიდია შეიძლება გამოყენებულ იქნას შეთანხმებული ზრუნვის საათებზე, სქემის ლიმიტების ქვეშ არსებული 
მაქსიმალური ოდენობით. 

დაიცავით საკუთარი თავი და 
სხვები ცუდად გახდომისგან 
დაიბანეთ ხელები: 
დახველების და დაცემინების 
შემდე, 
სადილის მომზადებამდე და 
შემდეგ, 
საკვების მიღებამდე, 
ტუალეტის გამოყენების შემდეგ, 
როდესაც ხელები ჭუჭყიანი გაქვთ, 
როდესაც ეხებით ჭრილობას, 
გამონაყარს ან სხვა გახნილ 
ჭრილობას, 
თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
ალკოჰოლის ხელის სანიტაიზერი 
თუ ხელები აშკარად დასვრილი არ 
გაქვთ 

about:blank
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თქვენი განაცხადის დამტკიცების შემდეგ თქვენ მიიღებთ უნიკალურ კოდს, სახელწოდებით CHICK (ბავშვთა მოვლის იდენტიფიკატორის კოდის 
გასაღები). CHICK, თქვენი ბავშვის სახელთან და დაბადების თარიღთან ერთად არის ის, რაც თქვენს პროვაიდერს სჭირდება თქვენი ბავშვის 
რეგისტრაციაზე ბავშვთა ზრუნვის ეროვნულ სქემაში. მას შემდეგ, რაც დაადასტურებთ ბავშვზე ზრუნვის საათებს, დეპარტამენტი გადაიხდის მათ 
სუბსიდიას თქვენი სახელით. შემდეგ თქვენი პროვაიდერი გამოაკლებს თქვენს სუბსიდიას თქვენს ბავშვზე ზრუნვის შესახებ გადასახადს. გადახდები არ 
იწყება მანამ, სანამ ყველა ზემოხსენებული ნაბიჯი არ შესრულდება და ბავშვი სრულად დარეგისტრირდება NCS– ზე მშობლის ნებართვით. 

 
როგორ განვაცხადო 

 
განაცხადების მიღება NCS– ზე შეგიძლიათ გაკეთდეთ ვებ – გვერდზე www.ncs.gov.ie თქვენი გადამოწმებული MyGovID– ის გამოყენებით ან ქაღალდზე 
დაფუძნებული პროგრამის გამოყენებით. 

 

ჩემი სათამაშო ადგილი 

IPAS- მა დაასრულა პროექტის "ჩემი სათამაშო ადგილის" მეორე რაუნდი. ეს პროექტი მიზნად ისახავს თამაშის 
მნიშვნელობის პოპულარიზაციას, ბავშვებში განვითარების აქტივობების გაზრდას, მუცლის დროისა და სენსორული 
განვითარების ჩათვლით. 

 
 
 
 

IPAS- მა დაასრულა პროექტის "ჩემი სათამაშო ადგილის" მეორე რაუნდი. ეს პროექტი მიზნად ისახავს თამაშის მნიშვნელობის პოპულარიზაციას, ბავშვებში 
განვითარების აქტივობების გაზრდას, მუცლის დროისა და სენსორული განვითარების ჩათვლით. 

 
2020 წლის ზაფხულის განმავლობაში, თითქმის 250 სათამაშო პაკეტის საგებები დაურიგდა IPAS და IRPP განსახლების ცენტრებში მცხოვრებ ჩვილებს. ამ 
პროგრამის მეორე რაუნდის ფარგლებში, დამატებითი საგებები გადანაწილდა 2020 წლის დეკემბერში.. 

 
„ჩემი თამაშისთვის ადგილი“ ირლანდიის მასშტაბით მიზანმიმართული ოჯახებისთვის დამხმარე სასწავლო რესურსს წარმოადგენს. არაადეკვატურ 
საცხოვრებელ ადგილებში ჩვილებისთვის, უსახლკაროებისთვის, საოჯახო ცენტრები და საერთაშორისო დაცვა. 

 
2019 წლის ირლანდიის ჯანდაცვის ცენტრის დაჯილდოების პროექტს My Place to Play Project გადაეცა "ბავშვის ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა" ჯილდო. 

 

ხალხი გადავიდა IPAS - ის საცხოვრებელი ცეტრებიდან 2020 წელს 

2020 წელს IPAS– ის განსახლების ცენტრებიდან 1,135 ადამიანი გადავიდა საცხოვრებლად. ეს 36% –ით გაიზარდა 2019 
წლიდან, როდესაც სტატუსის მქონე 837 ადამიანი გადავიდა. ეს მიღწეული იქნა COVID-19 პანდემიის მიერ 
გამოწვეული მნიშვნელოვანი გამოწვევების მიუხედავად . 

 
 

2020 წელს IPAS– ის განსახლების ცენტრებიდან 1,135 ადამიანი გადავიდა საცხოვრებლად.  

ეს 36% –ით გაიზარდა 2019 წლიდან, როდესაც სტატუსის მქონე 837 ადამიანი გადავიდა. ეს მიღწეული იქნა COVID-19 პანდემიის მიერ 
გამოწვეული მნიშვნელოვანი გამოწვევების მიუხედავად. 

 
თუ ირლანდიაში ცხოვრების სტატუსი მიიღეთ, Depaul და  Peter McVerry Trust დაგეხმარებათ, რომ დასახლდეთ საკუთარ სახლში საზოგადოებაში. 
საქმეების შემსრულებლები ინტენსიურ დახმარებას უწევენ როგორც განსახლებას, ასევე საზოგადოების ინტეგრაციას. მათ ასევე შეუძლიათ დაუკავშირდეთ 
თქვენ დახმარებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ფსიქიკური ჯანმრთელობა, დამოკიდებულება, განათლება, ტრენინგი, დასაქმება, იურიდიული და ა.შ.. 

 
DePaul– ისა და Peter McVerry Trust– ის საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ   

 
DePaul - https://ie.depaulcharity.org/contact-us/ 

 
Peter McVerry Trust - https://pmvtrust.ie/contact-us/ 

 
 

COVID-19 ვაქცინაცია  სტრატეგია და დანერგვის  გეგმა 

HSE– მ და ჯანდაცვის დეპარტამენტმა გამოაცხადეს COVID-19 ვაქცინაციის ეროვნული სტრატეგია, რომელშიც აღწერილია 
ირლანდიის მაღალი დონის გეგმა მოსახლეობის უსაფრთხო და  ეფექტური ვაქცინაციისთვის, პარალელურად  
ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების მუდმივი უზრუნველყოფის დაცვა 

 
 

HSE– მ და ჯანდაცვის დეპარტამენტმა გამოაცხადეს COVID-19 ვაქცინაციის ეროვნული სტრატეგია, რომელშიც აღწერილია ირლანდიის მაღალი დონის 
გეგმა მოსახლეობის უსაფრთხო და  ეფექტური ვაქცინაციისთვის, პარალელურად  ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების მუდმივი 
უზრუნველყოფის დაცვა. 

 
ვაქცინაცია უფასო იქნება  აცრის ადგილზე. ირლანდიის რესპუბლიკაში პირველი ვაქცინაცია ჩატარდა 2020 წლის 29 დეკემბერს. ყველა ვაქცინამ გაიარა 
მკაცრი გამოკვლევები, რათა უზრუნველყონ მათი უსაფრთხოება და ეფექტიანობა ლიცენზირებამდე. მათ მუდმივად აკონტროლებენ ირლანდიის, 
ევროპის მედიცინის მარეგულირებელი ორგანოები და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. 

 
ვაქცინაციის სტრატეგიისა და განხორციელების გეგმის სრული ტექსტი შეგიძლიათ ნახოთ here. 

 

საცხოვრებელი ცენტრების ახალი სტანდარტები 

განსახლების ცენტრების ეროვნული სტანდარტები, რომლებიც ამოქმედდა 2021 წლის 1 იანვარს, წარმოადგენს პერსონაზე 
ორიენტირებული, მაღალი ხარისხის, უსაფრთხო და ეფექტური სერვისების მუდმივი განვითარების ჩარჩოებს და 
დახმარებას უწევს საცხოვრებელ ცენტრებში მცხოვრებ მოსახლეობას.. 



განსახლების ცენტრების ეროვნული სტანდარტები, რომლებიც ამოქმედდა 2021 წლის 1 იანვარს, წარმოადგენს პერსონაზე ორიენტირებული, მაღალი 
ხარისხის, უსაფრთხო და ეფექტური სერვისების მუდმივი განვითარების ჩარჩოებს და დახმარებას უწევს საცხოვრებელ ცენტრებში მცხოვრებ 
მოსახლეობას.. 

 
 

ეროვნული სტანდარტები ასევე აწვდის მაცხოვრებლებს სახელმძღვანელოს იმის შესახებ, თუ რას უნდა ელოდონ ისინი 
განსახლების ცენტრში ყოფნის პერიოდში და უზრუნველყოფს სამომავლო შეფასების ჩარჩოს, მათ შორის 
დამოუკიდებელი ინსპექციის მიერ ჩატარებული ინსპექტირებისა, რათა შეაფასონ მაღალია მომსახურების 
მიმწოდებლები. - ხარისხიანი, უსაფრთხო და ეფექტური მომსახურება და მოსახლეობის მხარდაჭერა. 
 

ბევრი სამუშაო ჩატარდა, სანამ ამ წლის იანვრიდან ეს სიახლე ძალაში შევიდა, მაგრამ COVID- ის მიერ სხვა საკითხებთან ერთად წარმოდგენილ 
გამოწვევებთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით ყველა ასპექტი არ იქნება შექმნილი. IPAS გააგრძელებს მუშაობას მომსახურების მიმწოდებლებთან და 
კონტრაქტორებთან 2021 წლის განმავლობაში, რათა უზრუნველყოს სტანდარტების მაქსიმალურად დაცვა. 

 
ეროვნული სტანდარტების სრული ტექსტი იხილეთ აქ.  here. 

 

ჯანდაცვის დეპარტამენტის მთავარი სამედიცინო ოფიცრის მოადგილის, დოქტორ რონან გლინის განცხადება 
დააჭირეთ ღილაკს "წაიკითხე მეტი", რომ იხილოთ განცხადება დოქტორ რონან გლინის, ჯანმრთელობის დეპარტამენტის 
მთავარი სამედიცინო ოფიცრის მოადგილის ჯანმრთელობის დეპარტამენტში, 2020 წლის 14 დეკემბრიდან, COVID-19 
ვაქცინის შემუშავებასა და მკაცრად შენარჩუნების აუცილებლობასთან დაკავშირებით. 

 
2020 წელი ყველასთვის წარმოუდგენლად რთული წელი იყო. მაგრამ ეს ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სამედიცინო და სამეცნიერო მიღწევების წელი, 
რომელშიც აღინიშნა ახალი დაავადება, მოხდა მისი გენომის თანმიმდევრობა და შემუშავდა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.. 

 
ახლა კი, მედიკამენტების ევროპული სააგენტოს მიერ ნებართვის მიღების პირობით, ირლანდია ელოდება მინიმუმ ორი COVID-19 ვაქცინის განლაგებას 
ეროვნული ვაქცინაციის პროგრამის ფარგლებში.. 

 
ბევრი კითხულობს, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი ასე სწრაფად? ჩვენ ვიცით, რომ ჩვეულებრივ, დაახლოებით 10 წელია საჭირო ახალი ვაქცინის 
შემუშავებასა, მისი უსაფრთხოობა და ეფექტურობაში დარწმუნებისთვის და ასევე  საკმარისი რაოდენობის მიღება ყველასთვის, ვისაც ეს სჭირდება.. 

 
რამდენიმე მიზეზი არსებობს, რის გამოც ეს ქრონოლოგია ნამდვილად შემცირდა COVID-19 ვაქცინის კანდიდატებისთვის. 

 
პირველ რიგში, ინვესტიციების და სამეცნიერო და სამედიცინო კვლევების უზარმაზარი დონეა, ისეთი მასშტაბით, რომელიც აქამდე არასოდეს უნახავთ 
ვაქცინების შემუშავებას. 
მეორეც, COVID-19- ის ახალი შემთხვევების გამო მთელ მსოფლიოში, ვაქცინების გამოკვლევებმა სწრაფად შეძლო დაავადების რისკის განსხვავება მათ 
შორის, ვინც მიიღო ვაქცინა და მათ, ვინც მიიღო პლაცებოს ან ცრუ ვაქცინა. 

 
მესამე, ბევრი პროცესი, რომლებიც ჩვეულებრივ ერთმანეთის მიყოლებით ხდება ვაქცინების შემუშავების პროცესში, პარალელურად მიმდინარეობდა.  
მაგალითად, ვაქცინების ფართომასშტაბიანი წარმოება ჯერ კიდევ მე -3 ფაზის კვლევების შედეგების მიღებამდე დაიწყო. ანალოგიურად, რეგულატორებმა 
და ვაქცინების შემქმნელებმა დაიწყეს საუბარი პროცესის ძალიან ადრე, ისე რომ მარეგულირებელმა ინფორმაცია გაითვალისწინოს განვითარებულ 
მოვლენებზე და ავტორიზაციის პროცესი ახლა რაც შეიძლება სწრაფი იყოს. 

 
არცერთი ეს ფაქტორი არ გულისხმობს, რომ  უსაფრთხოების, სამეცნიერო ან ეთიკური მთლიანობის დარღვევას ან მალსახმობების გამოყენებას. 

 
ხალხმა დიდი წახალისება უნდა გამოიჩინოს ამ მოვლენებისგან და დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ ამ პროგრამის წარმატებით განხორციელება 
მნიშვნელოვან წინსვლას გამოიწვევს ამ პანდემიისადმი მიდგომაში. ამასთან, ჯერ კიდევ ბევრი გაურკვევლობა და ბარიერია გადასალახი. 

 
უპირველეს ყოვლისა, ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ ვაქცინაციის სურვილი. ჩვენი გამოკვლევის თანახმად, უმრავლესობამ უკვე გადაწყვიტა, რომ 
ვაქცინას აუცილებლად (45%) ან ალბათ (28%) მიიღებს, როდესაც მათ შესთავაზებენ. 

 
რა თქმა უნდა, ბევრ ადამიანს ექნება შეკითხვები. მათ ეჭვი ეპარებათ ჭორების და დეზინფორმაციის საფუძველზე, განსაკუთრებით ინტერნეტით. ამის 
საწინააღმდეგოდ, გამჭვირვალობა და ნდობა უნდა იყოს ჩვენი მიდგომის ქვაკუთხედი გაურკვევლობის აღმოსაფხვრელად და ვაქცინების ნდობის 
აღდგენის საქმეში. ჯანდაცვის პროფესიონალები - ჩვენი ექიმები, ექთნები, ფარმაცევტები და მოკავშირე ჯანდაცვის პროფესიონალები - ქვეყნის 
მასშტაბით ამ პროცესში გადამწყვეტი როლი ექნებათ, ისევე როგორც ისინი წარმოადგენდნენ საფუძველს, რომელზეც მოცემულია დღემდე COVID-19– 
ზე მთელი რეაგირება. 

 
საშობაო და ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით, იმედის მრავალი მიზეზი არსებობს, მათ შორის, ჩვენი სოლიდარობა და სურვილია, მოუსმინონ 
ჯანდაცვის რჩევებს და ამით დავიცვათ საკუთარი თავი და სხვები. ხალხის კოლექტიური ძალისხმევით მაქსიმალურად ავიცილეთ თავიდან  
გამანადგურებელი გავლენა COVID-19- ის. ვროპაში ბოლო ორი თვის განმავლობაში, სიკვდილიანობის უფრო მაღალი მაჩვენებელია, ვიდრე გასული 
წლის გაზაფხულზე. 

 
მაგრამ ჯერ ეს არ არის დასასრული. ამ ვირუსს არ აინტერესებს, რომ ჩვენ ბოლო დროს კარგად გამოგვივიდა. არ აინტერესებს, რომ დაღლილები ვართ ან 
სასოწარკვეთილები ვართ და გვინ და ჩვენი ოჯახის და მეგობრების ნახვა. ახლა ის არანაკლებ საშიშია, ვიდრე გასული მარტის თვეში. ვაქცინა არანაირ 
დადებით გავლენას არ მოახდენს ამ დაავადების ტრაექტორიაზე თვეების განმავლობაში. ამასობაში, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მტკიცე შენარჩუნება ამ 

მდგომარეობის; მაიკ რაიანის ფრაზით რომ ვთქვათ, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ახლა რომმ გადავარჩინოთ სიცოცხლე, 
და არა ის ცხოვრება, რომლის გადარჩენასაც გვპირდება მომავალ წელს. მოდით ერთად მივიყვანოთ ყველაფერი ბოლომდე. 



 
რონან გლინის ვიდეოს ტრანსკრიფცია. 
ევროპის წამლების სააგენტომ ან EMA– მ მიიღო განაცხადი COVID-19 ორ ვაქცინაზე ერთი Pfizer / BioNTech და ერთი Moderna. ეს ვაქცინები 
დამტკიცდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი აკმაყოფილებენ ყველა მოთხოვნას ხარისხის, უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის შესახებ. 

რა მონაცემებს შეისწავლის EMA, ამ ვაქცინების შეფასებისას? 

სანამ ვაქცინა EMA– ს მიერ განიხილება, მან უნდა გაიაროს კლინიკური კვლევის სამი ეტაპი. პირველი ეტაპი არის პირველი გამოკვლევა, რომელშიც 
ძირითადად 20-დან 100 ჯანმრთელი მოხალისე მონაწილეობს და ლაბორატორიაში ჩატარებული ტესტების საფუძველზე ჩანს მოქმედებს თუ არა ვაქცინა, 
ისე როგორც მოსალოდნელი იყო მეორე ფაზა მოიცავს რამდენიმე ასეულ მოხალისეს და ათვალიერებს საუკეთესო დოზების გამოყენებას, ყველაზე 
გავრცელებულ გვერდით ეფექტებს და რამდენი დოზაა საჭირო. ამავდროულად, მესამე ფაზაში ათასობით მოხალისე მონაწილეობს. ისინი აგროვებენ 
უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის შესახებ მონაცემებს ვაქცინის შედარებას პლაცებოს ან ცრუ ვაქცინის წინააღმდეგ. ასე რომ, ზოგიერთი ადამიანი ატარებს 
ვაქცინას და ზოგიერთი არა და შემდეგ შედარებულია ორივე ჯგუფის შედეგები. თუ EMA კმაყოფილია ამ  მონაცემებით, რომ ვაქცინის სარგებელი უფრო 
მეტია, ვიდრე მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცნობილი ან პოტენციური რისკი, ის მისცემს მას გამოყენების უფლებას. ცოტა ხნის შემდეგ, შეგვიძლია 
დავიწყოთ ვაქცინის გამოყენება ირლანდიაში 

EMA– მ განაცხადა, რომ სავარაუდოდ დაასრულებს შეფასებას Pfizer ვაქცინის შესახებ 29 დეკემბრამდე და Moderna ვაქცინისთვის არაუგვიანეს 12 
იანვრისთვის. 
დაბოლოს, თუ ეს ან ორივე ვაქცინა ნებადართულია გამოყენებისათვის, მეოთხე ეტაპი მოხდება, რომელიც ვაქცინის ავტორიზაციის შემდეგ ხდება. ეს ეტაპი 
გრძელდება მანამ, სანამ ვაქცინა გამოიყენება საზოგადოებაში და მას შეუძლია იშვიათი ან ძალზე იშვიათი გვერდითი მოვლენების განვითარება, რაც 
შეიძლება არ ჩანს კლინიკურ კვლევებში. ამ ფაზას გაუძღვება ჩვენი საკუთარი ჯანმრთელობის პროდუქტების მარეგულირებელი ორგანო ირლანდიაში 
EMA– სთან თანამშრომლობით და საერთაშორისო მასშტაბით მსგავს ორგანოებთან. 

 
 

ბიულეტენის თარგმანები 

ამ ბიულეტენის სანახავად სომალურ, ფრანგულ, ალბანურ, ქართულ ან არაბულ ენებზე, დააჭირეთ „წაიკითხეთ მეტი“. 
 
 
 
 
 
 
 

ამ ბიულეტენის სომალის ენაზე სანახავად, 
დააჭირეთ აქ 

ამ ბიულეტენის ფრანგულ სანახავად დააჭირეთ აქ 

ამ ბიულეტენის არაბულ ენაზე სანახავად 
დააჭირეთ აქ 

ამ ბიულეტენის ქართულ ენაზე სანახავად 
დააჭირეთ აქ 

ამ ბიულეტენის ალბანურად სანახავად დააჭირეთ 
აქ 

 

ბავშვების ზონა - გაფერადება 

შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ეს გვერდი და გააფერადოთ მეგობრებთან ერთად. იმედი გვაქვს ისიამოვნებთ! 
 
 
 
 
 
 
 

         შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ეს გვერდი და გააფერადოთ მეგობრებთან ერთად. იმედი გვაქვს ისიამოვნებთ!



 
 

ბავშვების ზონა - გააფერადე ნომრების მიხედვით 

იმედი გვაქვს ისიამოვნებთ ამ გააფერადე ნომრების მიხედვით აქტივობით. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  იმედი გვაქვს ისიამოვნებთ ამ გააფერადე ნომრების მიხედვით აქტივობით. 
. 



 
 

 

ბავშვების ზონა - ლაბირინთი 

შეგიძლიათ დაეხმაროტ ამ კურდღელს იპოვოს გამოსასვლელი ამ ლაბირინთში? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

შეგიძლიათ დაეხმაროტ ამ კურდღელს იპოვოს გამოსასვლელი ამ ლაბირინთში? 



 
 

ბავშვების ზონა - წერტილიდან წერტილამდე 

იმედი მაქვს ისიამოვნებთ ამ წერტილიდან წერტტილამდე აქტივობით. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

იმედი მაქვს ისიამოვნებთ ამ წერტილიდან წერტტილამდე აქტივობით. 



 
 

ბავშვების ზონა - კროსვორდი 

შეგიძლიათ გამოიცნოთ და ამოხსნათ ჩვენი პატარა ცხოველებზე კროსვორდი? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

შეგიძლიათ გამოიცნოთ და ამოხსნათ ჩვენი პატარა ცხოველებზე კროსვორდი? 



 
 

 

 
 
 

    დაგვიკავშირდით  
გვსურს მოვისმინოტ თქვენგან. გაქვთ ისტორია შემდეგი გამოცემისთვის? თუ გაქვთ, მაშინ მოგვწერეთ აქ: ipasnewsletter@equality.gov.ie 
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