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IPAS-ის ბიულეტენი 
 

 

საერთაშორისო დაცვის გასნსახლების სერვისი  მარტი 2021 წელი 

 

 

ძვირფასო რეზიდენტებო, 

 

გთხოვთ იხილეთ მარტის გამოცემა  IPAS - ის ბიულეტენი 
 

ბიულეტენის ეს გამოცემა ხაზს უსვამს COVID-19 უახლეს განახლებას და ინფორმაციას 

COVID-19 ვაქცინის შესახებ. ამ თვის ბიულეტენი ასევე შეიცავს სტატიებს უსაფრთხო 

სკოლების შესახებ რჩევების შესახებ COVID-19 დროს; ინფორმაცია ახლახანს 

გამოქვეყნებულ White Paper პირდაპირი განსახლების ცვლილებების შესახებ, 

სახელმძღვანელო, რომელიც დაგეხმარებათ რამადანის უსაფრთხო პატივისცემაში და 

ინფორმაცია უფასო პერიოდის პროდუქტებზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია IPAS 

განსახლების ცენტრებში. 

 

გამოცემა ასევე შეიცავს ინფორმაციას მხარდაჭერა ბავშვების კამპანიის შესახებ და რჩევები 

ფიზიკური კეთილდღეობის შესახებ.  

 

ამ ბიულეტენის თარგმანები ალბანურ, არაბულ, ფრანგულ, ქართულ, სომალიურ და 

ურდულ ენებზე მოცემულია ქვემოთ.  

 

კეთილი სურვილებით, 

 

IPAS - ის გუნდი 
 

 
 

Like (0) 

 

სიახლე COVID-19-ის შესახებ  

ამჟამინდელი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შეზღუდვები ძალაში დარჩება 2021 წლის 

5 აპრილამდე. მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, ხელი შეუწყოს სკოლებში 

განათლებისა და ბავშვზე ზრუნვის სერვისების უსაფრთხო დაბრუნებას ფრთხილად და 

ეტაპობრივად მარტისა და აპრილის თვეებში. 

 

ამჟამად ირლანდია განიცდის COVID-19 ვირუსის მესამე ტალღას. მიმდინარე წელს 

ირლანდიაში COVID-19– ით დაფიქსირდა უფრო მეტი დადებითი შემთხვევა, ვიდრე 

მთელი 2020 წელს. 

გაჩნდა იმედი COVID-19 ვაქცინის გამოჩენისას ჰორიზონტზე, გთხოვთ, გააგრძელოთ 

თქვენი და თქვენი ოჯახის დაცვა COVID-19– ისგან. 

 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ: 

 

 დაიბანოთ ხელები კარგად და ხშირად 



 დაიცვათ სოციალური დისტანცია 

 მოერიდოთ არა მნიშვნელოვან მგზავრობას 

 დაიფარეთ სახე ხველებისა და ცემინების დროს  

 ატარეთ სახის საფარი 

 მიჰყევით ახლანდელ მთავრობის აკრძალვებს  
 

თუ თავს ცუდად გრძნობთ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ექიმს და დაუყოვნებლივ აცნობეთ 

საცხოვრებლის თანამშრომელს. მათ საშუალება ექნებათ მოაწყონ თქვენი ან თქვენი 

ოჯახის წევრის ტესტირება. 

 

თუ თქვენ ხართ COVID-19 დადებითი შემთხვევა ან გაქვთ ახლო კონტაქტი იმ პირთან, 

რომელსაც დადებითი პასუხი აქვს COVID-19-ის, გთხოვთ გაითვალისწინოთ HSE-ის რჩევა 

იზოლირების, ტესტირებისა და არ მუშაობის შესახებ. 
 

თქვენი COVID-19 ვაქცინის მიღება 

COVID-19 ვაქცინა შემოგთავაზებთ COVID-19- ისგან დაცვას. ვაქცინები ასწავლის თქვენს 

იმუნურ სისტემას როგორ დაგიცავთ დაავადებებისგან. დამატებითი ინფორმაციისთვის 

დააჭირეთ ღილაკს "დაწვრილებით". 

 
 

COVID-19 ვაქცინა 
 

ჩვენ ვთანამშრომლობთ HSE– სთან იმასთან დაკავშირებით, რომ COVID-19 ვაქცინაცია 

ჩატარდეს მათთვის, ვინც ცხოვრობს პირდაპირ უზრუნველყოფის საცხოვრებელში. 

ჯანდაცვის მუშაკები, 70 წელს გადაცილებული ადამიანები, 70 წლამდე ასაკის ადამიანები, 

გარკვეული სამედიცინო პირობებით და 65-69 წლამდე ასაკის პირები არიან ვაქცინაციის  

პრიორიტეტი. თქვენ შეგატყობინებთ HSE ან თქვენი დამსაქმებლი, თუ ამ ჯგუფებში ხართ. 



18 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ხალხმრავალ ადგილებში, 

მაგალითად, პირდაპირი უზრუნველყოფის ცენტრებში, ვაქცინაციის შემდეგ ჯგუფში 

იქნებიან. 

მთავრობამ გადაწყვიტა, თუ ადამიანთა რომელ ჯგუფს უნდა ჩაუტარონ ვაქცინა და ამის 

შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ აქ 

ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, როდის დაიწყება ვაქცინაციის რაუნდი მათთვის, ვინც 

ცხოვრობს პირდაპირ განსახლების ცენყტრში, მაგრამ ნუ ინერვიულებთ, HSE 

შეგატყობინებთ როდის მოვა თქვენი ვაქცინის მიღების დრო და ბევრს იმუშავებს 

იმისთვის, რომ ხალხი დაცული იყოს. რაც შეიძლება სწრაფად. 

 

რატომ არის მნიშვნელოვანი COVID-19-ის ვაქცინის მიღება? 

 

COVID-19 ვაქცინები შემოგთავაზებთ COVID-19- ისგან დაცვას. ზოგიერთ ადამიანს, ვინც 

ინფიცირდება COVID-19- ით, შეიძლება სერიოზული გართულებები ჰქონდეს, რაც მათ 

ძალიან ავად ხდის. არ არსებობს გზა იმის ცოდნის შესახებ, თუ როგორ იმოქმედებს 

COVID-19 თქვენზე მისი მიღების შემთხვევაში. თუ ავად გახდებით, ვირუსი შეიძლება 

გავრცელდეს სხვა ადამიანებზე, როგორიცაა თქვენი ოჯახი და მეგობრები. ვაქცინები 

ასწავლის თქვენს იმუნურ სისტემას როგორ დაგიცავთ დაავადებებისგან. COVID-19 

ვაქცინები ეფექტურია იმისთვის, რომ შეაჩერონ ადამიანები COVID-19 დაავადებით. თუ 

თქვენ აცრილი ხართ, COVID-19 ინფექციასთან კონტაქტის დროს, იმუნურმა სისტემამ 

უნდა შეაჩეროს ინფექცია და აგარიდოთ ავადმყოფობა. 

 

COVID-19 ვაქცინები უსაფრთხოა? 

 

COVID-19 ვაქცინები, რომლებიც ირლანდიაში გამოიყენება, უსაფრთხოა. ირლანდიის 

რესპუბლიკაში გამოყენებული ყველა ვაქცინა უნდა იყოს დამტკიცებული მედიკამენტების 

ევროპული სააგენტოს (EMA) მიერ. EMA მხოლოდ მაშინ ამტკიცებს ვაქცინებს, როდესაც 

ისინი დარწმუნდებიან, რომ ისინი უსაფრთხო და ეფექტურია. COVID-19 ვაქცინები, 

რომლებიც ირლანდიაში გამოიყენება და დამტკიცებულია EMA– ს მიერ, მაინც უნდა 

გაიარონ იგივე უსაფრთხოების და ეფექტურობის შეფასებები, რასაც ყველა სხვა ვაქცინა 

 

სად შემიძლია მივიღო საიმედო ინფორმაცია COVID-19- ის შესახებ, რომელსაც ვენდობი? 

 

COVID-19 ვაქცინების შესახებ უამრავი ინფორმაციაა ინტერნეტში და მედიაში. 

მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს მიერ მიღებული ინფორმაცია იყოს სანდო ინფორმაცია 

ჯანდაცვის ექსპერტებისგან. ეს დაგეხმარებათ გადაწყვეტილებების მიღებაში, რაც თქვენ 

გჭირდებათ საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ. დასაწყებად კარგი ადგილია ექიმთან ან 

ფარმაცევტთან საუბარი. თუ ონლაინ რეჟიმში იმყოფებით, დარწმუნდით, რომ ეწვიეთ ვებ 

– გვერდს, სადაც მოცემულია სიმართლე და მეცნიერებაზე დაფუძნებული ინფორმაცია. 
 

სასარგებლო ბმულები: 
 

HSE ვებგვერდზე hse.ie აქვს უამრავი ინფორმაცია COVID-19 და COVID-19 ვაქცინების 

შესახებ. 

 

ეს ინფორმაცია მომზადებულია ვაქცინის ექსპერტების მიერ, რომლებიც ირლანდიაში 

მუშაობენ და ემყარება ყველაზე თანამედროვე კვლევას. ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ 

HSELive- ზე 1850 24 1850. 

ასევე შეგიძლიათ ნახოთ თარგმნილი რესურსები COVID-19 ვაქცინაზე აქ. 

ჩვენ გავაგრძელებთ განახლებას უახლოეს კვირებსა და თვეებში და მოგაწვდით 

დამატებით ინფორმაციას COVID-19 ვაქცინის შესახებ. 

COVID-19 ვაქცინის გავრცელებასთან ერთად ჰორიზონტზე გამოჩნდა იმედი, მაგრამ 

ამასთან ერთად თქვენ უნდა გააგრძელოთ ძალისხმევა, რომ დაიცვათ საკუთარი თავი და 

თქვენი ოჯახი კორონავირუსისგან. . 



 

რჩევა უსაფრთხო სკოლების შესახებ COVID-19 -ის დროს 

სასკოლო თემები ყველანაირად ცდილობენ უზრუნველყონ ჩვენი სკოლების უსაფრთხო 

ფუნქციონირება მოსწავლეებისთვის, პერსონალისა და ოჯახისთვის. ყველა სკოლაში 

შეიქმნა წესები და რუტინა, რომლებიც უნდა დაიცვას ყველამ უსაფრთხოებისთვის. 

 

თუ თქვენს შვილს აქვს COVID-19 შემდეგი სიმპტომები, ნუ გაგზავნით სკოლაში და 

დაუკავშირდით ექიმს: 

ტემპერატურა 38 გრადუსი ცელსიუსით ან მეტი. 

COVID-19 ნებისმიერი სხვა საერთო სიმპტომია - ახალი ხველა, გემოვნების ან სუნის 

დაკარგვა ან შეცვლილი გრძნობა, ქოშინი ან არსებული სუნთქვის მდგომარეობა, რომელიც 

გაუარესდა. 

მჭიდრო კონტაქტში იმყოფებოდა ისეთთან, ვისაც დადებითი ტესტი აქვს COVID-19. 

ცხოვრობდით ისეთთან, ვინც ცუდად არის და შეიძლება ჰქონდეს COVID-19. 

COVID-19 სხვა იშვიათი სიმპტომები, როგორიცაა ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი ან 

დიარეა. 

უკანასკნელი 14 დღის განმავლობაში დაბრუნდა სხვა ქვეყნიდან. 

 

ახლო კონტაქტები: თუ სკოლის მოსწავლე ან თანამშრომელი დადებითი შედეგი აქვს 

COVID-19- ის, მათ მოეთხოვებათ იზოლირება და ჩატარდება საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის რისკის შეფასება. ნებისმიერი სტუდენტი ან თანამშრომელი, რომელსაც 

ახლო კონტაქტად მიიჩნევა, ვალდებულია შეზღუდოს მოძრაობა და არ დაესწროს სკოლას. 

 

მაგალითი: ახლო კონტაქტმა უნდა შეზღუდოს მოძრაობები 

 

Scoil Mhuire- ის კონორ ო’კეინი მე -2 კლასშია. ბავშვს მის ჯგუფში აღმოაჩნდა COVID-19. 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკის შეფასების შემდეგ, კონორი განისაზღვრა, 

როგორც ახლო კონტაქტი. კონორის მშობლებს ეცნობებათ, რომ მან უნდა შეზღუდეს 

მოძრაობა 14 დღის განმავლობაში იმ დღიდან, როდესაც იგი ბოლო დროს დაუკავშირდა იმ 

ბავშვს, რომელსაც დადებითი პასუხი აქვს. მაგალითი: კონტაქტის კონტაქტმა არ არის 

საჭირო მოძრაობა შეზღუდოს. 
 

Scoil Mhuire- ის ტარა ო’კეინი მე -5 კლასშია. ის არის კონორის და. ის საზოგადოებრივმა 

ჯანმრთელობამ არ დაადგინა, როგორც ბავშვის ახლო კონტაქტი, რომელსაც ინფექცია 

აღმოჩნდა. ტარას შეუძლია გააგრძელოს სკოლაში სიარული. თუ კონორი ან ოჯახის სხვა 

წევრები დადებით პასუხს მიიღებენ ტესტირების შემდეგ, მაშინ ტარა სახლში უნდა 

დარჩეს. 



ხელების დაბანისა და ჰიგიენის კარგი პრაქტიკა - მნიშვნელოვანია ყველა 

სტუდენტისათვის. დარწმუნდით, რომ თქვენმა ბავშვმა იცის ქსოვილის გამოყენება 

ხველის ან ცემინების დასაფარად ან იდაყვში დახველება და დაცემინება. 

უფროს დაწყებით კლასებში და დაწყებითი ასაკის შემდეგ - ფიზიკური დისტანცირების 

პროცედურები ყველამ უნდა დაიცვას. 

დაწყებითი სკოლა - მცირეწლოვან ბავშვებს არ მოეთხოვებათ ფიზიკური დისტანცირების 

პრაქტიკა, მაგრამ ისინი ორგანიზებულნი არიან კლასის შიგნით. 

მოთხოვნაა, რომ სახის საფარი გამოიყენონ მასწავლებლებმა, სკოლებში თანამშრომლებმა 

და დაწყებითი სკოლის დამსწრე მოსწავლეებმა. 

წაახალისეთ თქვენი ბავშვი ფეხით ან ველოსიპედით სკოლაში სიარული, თუ ეს 

შესაძლებელია და უსაფრთხოა ამისათვის. 

სასკოლო ტრანსპორტი - მოსწავლეებისთვის გამოყოფილი იქნება ადგილები, სადაც უნდა 

დასხდნენ, ხოლო დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს მოეთხოვებათ სახის დაფარვა, 

როდესაც ელოდებიან და როდესაც იმყოფებიან ავტობუსში. 

სკოლაში დატოვება და წამოყვანა შეიძლება გადატვირთული დრო იყოს. 

გთხოვთ, უზრუნველყოთ სოციალური დისტანცირება სკოლის მითითებებით, როდის და 

სად უნდა წახვიდეთ. გთხოვთ დატოვოთ და წამოიყვანოთ თქვენი ბავშვი სწრაფად 

დაყოვნების გარეშე. 

მშობლებმა უნდა დაიცვან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რჩევა საოჯახო მეურნეობის 

გარეთ სოციალიზაციის შესახებ, რათა შვილები უსაფრთხოდ იყვნენ სკოლის გარეთ. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ www.gov.ie/schools 

 

ამ სტატიის ალბანურ ენაზე სანახავად დააჭირეთ აქ 

სტატიის არაბულ ენაზე სანახავად დააჭირეთ აქ 

სტატიის სანახავად ფრანგულ ენაზე დააჭირეთ აქ 

ამ სტატიის ქართულად სანახავად დააჭირეთ აქ 

ამ სტატიის სომალის ენაზე სანახავად დააჭირეთ აქ 

სტატიის სანახავად ურდუზე დააჭირეთ აქ
 
 

 

 

გამოქვეყნდა White Paper პირდაპირი 

განსახლების დასრულების შესახებ.  

მინისტრმა როდერიკ ოგორმანმა გამოაქვეყნა 

White Paper პირდაპირი განსახლების 

დასრულების შესახებ. White Paper ადგენს 

მთავრობის ახალ პოლიტიკას, რომელიც 

შეცვლის პირდაპირი განსახლების წესებს. 

იგი ასახავს განსახლების ახალ სისტემას და 

მხარს უჭერს დანერგვაში მთავრობის მიზანს 

საერთაშორისო დაცვის განმცხადებლების 

მხარდასაჭერად. 

 
 

 

 

 

სურათში: მინისტრი როდერიკ ოგორმანი და 

სახელმწიფო მინისტრი ჯო ობრაიენი

 

26 თებერვალს, ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და 

ახალგაზრდობის მინისტრმა, როდერიკ ო’გორმანმა, TD- მ, გამოაქვეყნა ”თეთრი წიგნი 

პირდაპირი განსახლების დასრულების და ახალი საერთაშორისო დაცვის მხარდაჭერის 

სამსახურის შექმნის შესახებ”. 
 

თეთრ წიგნში აღწერილია, თუ როგორ გეგმავს მთავრობა განსახლების ახალი სისტემის 

შექმნას და საერთაშორისო დაცვის განმცხადებლების მხარდაჭერას. ახალი სისტემის 

თანახმად, ადამიანები, რომლებიც ითხოვენ დაცვას, მათ დაეხმარებიან ირლანდიის 

ცხოვრებაში ინტეგრაციაში, ჯანდაცვაში, საცხოვრებლის, განათლებასა და დასაქმებაში. 



 

ახალი სისტემის თანახმად, როდესაც ხალხი ირლანდიაში ჩამოვა საერთაშორისო 

დაცვისთვის, ისინი არა უმეტეს ოთხი თვის განმავლობაში დარჩებიან მიმღებთა და 

ინტეგრაციის ერთ – ერთ ახალ ცენტრში. ეს ცენტრები ახლად აშენდება და მათ 

ოპერირებას გაუძღვება არაკომერციული ორგანიზაციები სახელმწიფოს სახელით. 

 

ოთხი თვის შემდეგ, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ცენტრში, განზრახვაა, რომ 

განმცხადებლები გადავიდნენ საკუთარ საცხოვრებელში, რომლებიც უზრუნველყოფილი 

იქნება ქალაქის განახლებისა და საზოგადოების მასპინძლობის სქემების საშუალებით, 

აგრეთვე დამტკიცებული საბინაო ორგანოების (AHB) მიერ. განმცხადებლები ამ 

საცხოვრებელში გადაიხდიან საშუალებით შემოწმებულ ქირას. 

 

ახალი გეგმის თანახმად, განმცხადებლებს ექნებათ უფლება ექვსი თვის შემდეგ ეძიონ 

ანაზღაურებადი სამუშაო და მათ წაახალისებენ და ხელს შეუწყობენ ამის გაკეთებაში. 

ინტეგრაციის მხარდაჭერა კვლავ შეეძლებათ იმ ადამიანებს, ვისაც ეს სჭირდებათ. 

ახალ სისტემაზე გადასვლას გაუძღვება ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, 

ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი. White Paper და მისი ნათარგმნი 

რეზიუმეების წასაკითხად დააჭირეთ აქ 

 

რამადანი & COVID-19 

განსახლების ცენტრებს მრავალი სხვადასხვა წარმოშობის და აღმსარებლობის ადამიანი 

იზიარებს. მუსლიმი მაცხოვრებლებისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენაა რამადანის წმინდა 

თვე, რომელიც, სავარაუდოდ, დაიწყება 13 აპრილს და გაგრძელდება 12 მაისამდე. 

დააჭირეთ ღილაკს "დაწვრილებით", რომ გაეცნოთ რჩევას და მხარდაჭერას, რომელიც 

რამადანის განმავლობაში იქნება გამოყენებული. 

 

COVID-19 ამჟამინდელი პანდემიის გამო, რამადანი წელს ისევ განსხვავებული იქნება. ჩვენ 

გვესმის, რომ ეს შეიძლება რთული აღმოჩნდეს იმ მაცხოვრებლებისთვის, რომლებიც 

რამადანს იცავენ, რადგან ეს ტრადიციულად არის დრო, როდესაც თქვენ უკავშირდებით 

ოჯახის და საზოგადოების წევრებს ყოველდღიური ლოცვებისა და სპეციალური კერძების 

მისაღებად. 



ცენტრის მენეჯერები მიიღებენ ზომებს, რომ მოახდინონ ცენტრების ყოველდღიური 

მუშაობის ადაპტირება რამადანის განმავლობაში როგორც მუსლიმი, ისე არამუსლიმი 

მაცხოვრებლების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, აქცენტი კეთდება 

ურთიერთპატივისცემის, ტოლერანტობისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების შესახებ. 

მათ, ვინც რამადანს იცავს, უნდა გაითვალისწინონ სიტუაცია, ვინც არის და პირიქით. 

ცენტრები გაატარებენ ზომებს მოსახლეობის დასახმარებლად: 

 

მარხვის მსურველთათვის კვების დროსა თუ მოსამზადებელი საშუალებების განთავსება; 

დარწმუნდეს, რომ ხალხს აქვს ლოცვის სივრცე უსაფრთხოდ და შეესაბამება 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რჩევებსა და სოციალური დისტანცირების მითითებებს; 

ინფორმაციის მიწოდება ლოცვისა და იფტარის ტრადიციული შეკრების ვირტუალური 

ალტერნატივების შესახებ. 

 

ვირუსის გადაცემის რისკის გამო, HSE– სა და ცენტრის სახელმძღვანელოს მითითებებით 

მოქმედი შეზღუდვები და კონტროლი ძალაში რჩება. ეს ნიშნავს, რომ არ შეიძლება გარე 

სტუმრების მიღება და კომუნალური შეკრებები. ჩვენ ვთხოვთ თქვენს ურთიერთგაგებას 

და თანამშრომლობას, რათა ვუზრუნველყოთ ჩვენი მოსახლეობისა და თანამშრომლების 

უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა. 

 

შემდეგ ვებსაიტებზე იქნება უფრო მეტი რესურსი და ინფორმაცია რამადანის 

მოახლოებისთან დაკავშირებით: 

 

Islamic Cultural Centre of  Ireland 

The Islamic Foundation of  Ireland 
The Ramadan Tent Project 

World  Health Organisation 

UNICEF 
 

 

თუ გაქვთ შეკითხვები რამდანის ან COVID-19– ს შესახებ, ჩვენ გირჩევთ ესაუბროთ 

პერსონალის წევრს ან ცენტრის მენეჯერს. ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ  

IPASHelpdesk@equality.gov.ie 

 

უფასო პერიოდული პროდუქტები IPAS– ის განსახლების ცენტრებში 

IPAS აცნობებს მაცხოვრებლებს, რომ პერიოდული პროდუქტი უფასოდ მიიღება ქვეყნის 

განსახლების ცენტრებში 2021 წლის 15 მარტიდან. დამატებითი ინფორმაციისთვის 

დააჭირეთ "წაიკითხე მეტი". 

 

IPAS აცნობებს მაცხოვრებლებს, რომ პერიოდული პროდუქტი უფასოდ მიიღება ქვეყნის 

განსახლების ცენტრებში 2021 წლის 15 მარტიდან. ეს ნაბიჯი მთავრობის უფრო ფართო 

ინიციატივის ნაწილია პერიოდული სიღარიბის გავლენის შემცირებისა და ქალთა 

პრობლემების გენდერული თანასწორობის შემდგომი განვითარებისათვის. 

 

ცენტრებში მცხოვრები მოსახლეობის კვების პუნქტებში მუშაობს ქულების სისტემა, აღარ 

დაერიცხებათ ქულები 2021 წლის 15 მარტიდან. 

 

ბავშვთა მხარდაჭერის კამპანია 

ბავშვების მხარდამჭერი კამპანია შეიმუშავა ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, 

ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტმა, რათა ხელი შეუწყოს ბავშვებს, 

ახალგაზრდებსა და მათ ოჯახებს რთულ პერიოდში. 

 

ბავშვთა, თანასწორობის, ინვალიდობის, ინტეგრაციისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა, 

როდერიკ ო’გორმანმა T.D.- მ დაიწყო ბავშვთა მხარდამჭერი მეორე კამპანია, რომელიც 
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მიზნად ისახავს ყველას, რომ გაითვალისწინონ დაუცველი ბავშვები, ახალგაზრდები და 

ოჯახები ამ რთულ პერიოდებში. 

მხარდამჭერი ბავშვების კამპანია გთავაზობთ ადვილად მისაწვდომ ინფორმაციას COVID-

19 შეზღუდვების პერიოდში ბავშვების, ახალგაზრდებისა და ოჯახებისთვის 

ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ. მხარდამჭერი ბავშვების ვებ – გვერდი გთავაზობთ 

ინფორმაციის ცენტრს და პრაქტიკულ დახმარებას ყველას, ვისაც შეიძლება ეს დასჭირდეს. 

იხილეთ მხარდამჭერი ბავშვების კამპანია - https://www.gov.ie/en/campaigns/42dcb-supporting-

children/ 

 

 
 

 

 
 

ფიზიკური კეთილდღეობა 

აქტიური ყოფნა კარგია თქვენი გულისა და თავისთვის. რეგულარული ფიზიკური 

ვარჯიში ბევრ სარგებელს იძლევა ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის. 

 

პანდემიის დროს, დიდხანს სახლში დარჩენამ შეიძლება მნიშვნელოვანი გამოწვევა 

გამოიწვიოს ფიზიკურად აქტიური დარჩენისთვის. ფიზიკური აქტივობის დაბალმა დონემ 

შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს ჩვენს ჯანმრთელობაზე, კეთილდღეობაზე და 

ცხოვრების ხარისხზე. 

 

რეგულარული ფიზიკური დატვირთვა ერთ-ერთი საუკეთესოა, რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ 

თქვენი ჯანმრთელობისთვის, განსაკუთრებით ამ რთულ პერიოდში. რეგულარული 

ვარჯიში ხელს უწყობს უკეთეს ძილს, მართავს სტრესს, აძლიერებს გუნება-

განწყობილებას, აუმჯობესებს მეხსიერებას და ხელს უწყობს უკეთ კონცენტრირებას. 

http://www.gov.ie/en/campaigns/42dcb-supporting-children/
http://www.gov.ie/en/campaigns/42dcb-supporting-children/


აქ მოცემულია ზოგადი რჩევები და მითითებები: 

 

 აირჩიეთ ისეთი საქმიანობა, რომელიც გსიამოვნებთ და თავს კარგად გრძნობთ. 

 კვირაში 5 დღის განმავლობაში ფიზიკური აქტივობა უნდა იყოს მინიმუმ 30 წუთი. 

გახსოვდეთ, რომ ამ დროის განაწილება 2-3 მოკლე სესიაზე შეგიძლიათ. 

 მთელი სესიის განმავლობაში ამოძრავეთ მთელი სხეული და დარწმუნდით, რომ ის 

საშუალო სიმძიმისაა. შეიძლება ცოტათი სიარული, სირბილი ან თუნდაც ცეკვა. 

 თუ უფრო ენერგიული საქმიანობა გაქვთ, უმჯობესია თავიდან გახურდეთ და 

ბოლოს გაგრილდეთ. 

 დაისახეთ მიზანი, რომელიც მიღწევადია, მაგალითად: სეირნობა ლანჩის დროს 

კვირაში სამჯერ. 

 ატარეთ თავისუფალი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ადექვატური ბალიშებით 

გასეირნების ან სირბილისთვის. 

 დალიეთ წყალი ვარჯიშის დაწყებამდე, დროს და მის შემდეგ, რომ არ გამოშრეს 

თქვენი ორგანიზმი. 

 მოუსმინეთ თქვენს სხეულს და შეწყვიტეთ ნებისმიერი საქმიანობა, თუ თავს 

ცუდად გრძნობთ. 

 თუ არ ხართ დარწმუნებული ან გაქვთ ჯანმრთელობის პრობლემა, გთხოვთ, 

კონსულტაციოთ თქვენს ექიმთან. 

 

'კარგად იგრძენით თებერვალი' კარაიგის განსახლების ცენტრში 

დააჭირეთ ღილაკს "დაწვრილებით", რომ გადახედოთ კარაიგის განსახლების ცენტრის 

ინიციატივას, სახელწოდებით "კარგად იგრძენი თებერვალი". 

 

 

 
 

 

კარაიგის განსახლების ცენტრმა ლეიტრიმში დაიწყო შესანიშნავი ინიციატივა 

სახელწოდებით "Feel Good February", რომელიც ახალისებს და შთააგონებს საზოგადოების 

სულისკვეთებას. 

 

ცენტრში მყოფი ყველა ბავშვი მიიწვიეს პედრო შინაური თხა და პატჩის შინაური კრავის 

სანახავად. ყველამ ფანტასტიკური დრო გაატარა პედროსთან და პატჩთან შეხვედრისას! 

  

თუ თქვენს ცენტრში მსგავსი ინიციატივები ხორციელდება, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით 

და შეგვატყობინეთ ელ.ფოსტით IPASNewsletter@equality.gov.ie   

 

Jesuit Refugee Service (JRS) დახმარების ცხელი ხაზი 

ჟესუი ლტოლვილთა სამსახური (JRS) ირლანდია გთავაზობთ კონფიდენციალურ 

დახმარების ხაზს მაცხოვრებლებისთვის და შეუძლია დამოუკიდებელი რჩევისა და 

დახმარების გაწევა. შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ JRS- ს უფასო ცხელი ხაზი1800 929 008. 

 

ჟესუი ლტოლვილთა სამსახური (JRS) ირლანდია გთავაზობთ კონფიდენციალურ 

დახმარების ხაზს მაცხოვრებლებისთვის და შეუძლია დამოუკიდებელი რჩევისა და 

დახმარების გაწევა.  

 

უფასო ცხელი ხაზი1800 929 008. 

 

სამუშაო საათები 

ორშაბათი: დილის 10 საათიდან  14 საათამდე და 2 საათიდან - 4 საათამდე  

სამშაბათს: დილის 10 საათიდან  14 საათამდე და 2 საათიდან - 4 საათამდე 

ოთხშაბათი: ხმოვანი ფოსტის სერვისი 

ხუთშაბათს: დილის 10 საათიდან  14 საათამდე და 2 საათიდან - 4 საათამდე 
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პარასკევი: დილის 10 საათიდან  14 საათამდე და 2 საათიდან - 4 საათამდე 
 

დახმარების ხაზი მუშაობს კვირაში ოთხი დღე. ის შექმნილია ნორმატიული სააგენტოს, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შეთავაზებული 

არსებული სერვისების შესავსებად და დასახმარებლად. 

 

ცხელი ხაზი დაგეხმარებათ: 

 

მოგაწვდით ინფორმაციას და რჩევას ირლანდიის დაცვის პროცესის შესახებ 

ადგილობრივი მხარდაჭერისა და საწესდებო მომსახურებების ხელმისაწვდომობის შესახებ 

ყურადღებით მოეპყრობა თქვენს  შეკითხვებს და შეშფოთებას საცხოვრებელი პირობების 

შესახებ. მოიძიებს გამოსავალს მოსახლეობის წინაშე მდგარ საკითხებსა და გამოწვევებზე  
 

 

 

ბიულეტენის თარგმანები 

ამ ბიულეტენის სანახავად ალბანური, არაბული, ფრანგული, ქართული, სომალიური ან 

ურდუ ენაზე, დააჭირეთ წაიკითხეთ მეტ 

 

ამ სტატიის ალბანურ ენაზე სანახავად დააჭირეთ აქ 

სტატიის არაბულ ენაზე სანახავად დააჭირეთ აქ 

სტატიის სანახავად ფრანგულ ენაზე დააჭირეთ აქ 

ამ სტატიის ქართულად სანახავად დააჭირეთ აქ 

ამ სტატიის სომალის ენაზე სანახავად დააჭირეთ აქ 

სტატიის სანახავად ურდუზე დააჭირეთ 





 
 

 

ბავშვების ზონა - გაფერადებბა 

შეგიძლიათ ამობეჭდოთ და გააფერადოთ ეს გვერდი მეგობრებთან ერთად. იმედი გვაქვს 

ისიამოვნებთ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ბავშვების ზონა - წმინდა პატრიკის დღე 

იმედია მოგეწონებატ წმინდა პატრიკის დღის თემატიკის გასაფერადებელი გვერდი 

 

   

 

 

 

 

დაგვიკავშირდით
 

ვსურს მოვისმინოტ თქვენგან. გაქვთ ისტორია შემდეგი გამოცემისთვის? თუ გაქვთ, მაშინ 

მოგვწერეთ აქ: ipasnewsletter@equality.gov.ie 
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