Covid– თან დაკავშირებული სახელმძღვანელო
მითითებები IPAS– ის განსახლების ცენტრებისთვის
2021 წლის 17 მაისი

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს ცნობა ახდენს ადრე გავრცელებულ IPASის ცხოვრება Covid -თან ერთად გეგმის დაუყოვნებლივ მოქმედებას.

ორგანიზაციების, კომპანიებისა და IPAS ცენტრის მენეჯმენტში მომსახურების
მიმწოდებელი პირების ვიზიტები
IPAS- ის პერსონალი და სხვა სახელმწიფო სერვისები, ზოგადი მომსახურების
მიმწოდებლები, ბავშვთა მოვლა ადგილობრივად, დასუფთავებისა და ტექნიკური
მომსახურე პერსონალი, კომუნალური მომარაგების მუშაკები და ა.შ.
ნებადართულია მთავრობის შეზღუდვების შესაბამისად.
მომსახურების ყველა პროვაიდერი ექვემდებარება კონტაქტის მიკვლევის ჩანაწერს
და სოციალური დისტანცირების დაცვას და სათანადო ჰიგიენის დაცვას.
ზოგადი სტუმრები და ორგანიზაციები, რომლებიც მომსახურებას უწევენ ცენტრის
მცხოვრებლებს
ნებადართულია მოქმედი მთავრობის მითითებების შესაბამისად:
მაქსიმუმ 3 ოჯახი ან 6 ადამიანი შეიძლება შეხვდეს ცენტრში არსებულ შესაბამის
გარე სივრცეში.
დასაშვებია ადვოკატირების ჯგუფის წარმომადგენელი / იურიდიული
წარმომადგენელი, რომელიც სტუმრობს ცენტრის მაცხოვრებელ კლიენტს, მოქმედი
მითითებების შესაბამისად.
ცენტრის მეგობრების შეხვედრები, გაიმართება დისტანციურად.
ყველა ვიზიტორმა წინასწარ უნდა დაჯავშნოს ვიზიტი, დატოვოს დეტალები
კონტაქტის მოსაძიებლად, დაიცვას სათანადო ჰიგიენა და დაიცვას სოციალური
დისტანცირების ზომები ცენტრში.
ღამით სხვაგან გათევა ზოგადად
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ნებადართულია ზედიზედ ორი ღამის განმავლობაში სხვაგან გათევა მხოლოდ
კონკრეტული პირობებით. საკარანტინო არ არის საჭირო დაბრუნების შემთხვევაში,
თუ პირობებს დააკმაყოფილებთ.
ღამით სხვაგან გათევის პირობებში შედის რეზიდენტებისთვის მოთხოვნა, აცნობონ
ცენტრის თანამშრომლებს, თუ სად დარჩებიან, მიაწოდონ საკონტაქტო ინფორმაცია,
ჩამოტვირთონ COVID მიკვლევის აპლიკაცია და შეთანხმდნენ, რომ შეასრულებენ
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ნებისმიერ მითითებებს და ინსტრუქციებს, იმ
შემთხვევაში თუ რეზიდენტი აღმოჩნდება დადებითი შემთხვევის ახლო კონტაქტი.
თუ მათ IPAS– ისგან არ მიიღეს ნებართვა, ნებისმიერი რეზიდენტი, რომელიც არ
იმყოფება ცენტრში დაშვებულ ვადაზე მეტხანს, საჭიროა, რომ ხელახლა მიმართონ
IPAS– ს ახალი საცხოვრებლის მისაღებად, ხოლო მათ საკარანტინო მოეთხოვებათ
14 დღის განმავლობაში.

სამედიცინო მიზეზების გამო ღამით სხვაგან გათევა
ნებადართულია ღამით სხვაგან გათევა სამედიცინო დანიშნულების გამო
აღიარებულ სამედიცინო დაწესებულებაში, ღამეების შეზღუდვის გარეშე.
საკარანტინო არ არის საჭირო დაბრუნებისას.

ტრანსფერები
შესაფერისი ალტერნატიული საცხოვრებლის არსებობის პირობებში, ტრანსფერი
შეიძლება განხორციელდეს ყველა იმ ცენტრში, სადაც ამჟამად ინფექცია არ
ფიქსირდება. საკარანტინო არ არის საჭირო. ნებისმიერ მაცხოვრებელს შეუძლია
დაუკავშირდეს IPAS- ს ტრანსფერის მოთხოვნის გასაკეთებლად.
დაუშვებელია ტრანსფერები COVID– ით დაავადებული ცენტრებით (2 ან მეტი
აქტიური შემთხვევა) - გარდა გადაუდებელი შემთხვევებისა და საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის შესაბამის წარმომადგენლებთან შეთანხმებით.
თავიდან საცხოვრებლის მოთხოვნა
ექვემდებარება 14 დღიან კარანტინს და მხოლოდ COVID– ისგან თავისუფალ ცენტ
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