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ბოლო სიახლე COVID-19-ის შესახებ რეზიდენტებისთვის - გამოცემა  22 
  

კორონავირუსი  

COVID-19 

საერთაშორისო დაცვის 

განსახლების სერვისი (IPAS) 

სიახლე კოვიდ-19-ის შესახებ 
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ძვირფასო რეზიდენტებო, 

გთხოვთ იხილოთ IPAS– ის თქვენი ბიულეტენის 

უახლესი ვერსია. ეს გამოცემა მნიშვნელოვან 

განახლებას იძლევა იმის შესახებ, თუ როგორ 

აისახება მთავრობის სხვადასხვა დონის 

"მდგრადობა და აღდგენა 2020-2021: COVID-19– 

ით ცხოვრების გეგმა" მოსახლეობაზე ისეთი 

საკითხების შესახებ, როგორიცაა სტუმრები, 

ღამით არარსებობა და გადაცემის მოთხოვნები. 

ეს ბიულეტენი შეიცავს აგრეთვე განახლებებს 

მომავალი ზამთრის გრიპის ვაქცინაციის 

პროგრამისა და ინფორმაციის ტრანსპორტირების შესახებ ბავშვებისთვის, რომლებიც 

სკოლაში სწავლობენ COVID-19 სიმპტომებით. 

ეს ბიულეტენი ასევე ხელმისაწვდომია ინტერნეტით, IPAS– ის განსახლების ვებ – 

გვერდზე - www.accommodationcentres.ie, მცხოვრებთა გვერდზე, სხვადასხვა ენაზე 

თარგმანებთან ერთად. 

გამოთქვით თქვენი აზრი! 

  

IPAS– ს სურს მოისმინოს თქვენგან. თუ რაიმე თემა გსურთ ნახოთ მომავალ 

ბიულეტენებში, ან გაქვთ რაიმე შემოთავაზება, თუ როგორ შეიძლება გავაუმჯობესოთ 

ბიულეტენი, სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენსგან. უბრალოდ გამოაგზავნეთ თქვენი 

კომენტარები ელ.ფოსტით ipasinbox@justice.ie სათაურში "IPAS Newsletter Feedback" და 

თქვენი წინადადებები განიხილება 
  

და ბოლოს, გვსურს მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი უწყვეტი თანამშრომლობისთვის 

და გისურვოთ ჯანმრთელობა.  
 

IPAS - ის გუნდი  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IPAS-ის გეგმა ცხოვრება COVID-19-თან ერთდ 
 

ჩვენ ვიცით, რომ მაცხოვრებლებისთვის ეს ძალიან 

გაურკვეველი დროა, ისევე როგორც ყველა 

ჩვენთვის. მუდმივი სიახლეები და სიახლეები 

COVID-19 შემთხვევების ზრდის შესახებ, ჭორები 

იმის შესახებ, თუ რა მოხდება შემდეგ და 

საზოგადოების სხვადასხვა სექტორის მიერ 

გამოთქმული განსხვავებული მოსაზრები 

შეიძლება დიდი დაბნეულობისა და შეშფოთების მიზეზი გახდეს. 

IPAS- ის გუნდს სურს დაარწმუნოს ყველა მაცხოვრებელი, რომ თქვენი კეთილდღეობა 

კვლავაც რჩება ჩვენს მთავარ საზრუნავად და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან მჭიდრო 

თანამშრომლობას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლებთან, რათა 

გავაგრძელოთ ყველა მაცხოვრებლის ჯანმრთელობის დაცვა, რადგან ქვეყანა COVID-

19- ის გზით იკვლევს გზას. კრიზისი და მეორე მხარე. 

როგორც თქვენს უმეტესობას ეცოდინებათ, IPAS– ს აქვს პროცედურები მიმდინარე 

წლის მარტის ბოლოდან, რაც ხელს შეუწყობს ვირუსის ნებისმიერი ეპიდემიის 

მართვას და აღკვეთას ცენტრების ქსელში. ეს პროცედურები შემუშავდა HSE- სა და 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლებთან იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

ვირუსით დაზარალებულები მიიღებენ მაქსიმალურ ზრუნვას და ყურადღებას, ხოლო 

IPAS- ის ყველა სხვა ბინადარი დაცულია ვირუსის ნებისმიერი გავრცელებისგან. 

დასაწყისში ეს ჩვენთვის მთავარი გამოწვევა იყო, მაგრამ, როგორც IPAS ცენტრის 

ქსელში ჩატარებული HSE სერიული ტესტირების შედეგებიდან დავინახეთ და 

პოზიტიური დიაგნოზის მქონე მოსახლეობის ძალიან დაბალი რაოდენობა, ეს 

პროცედურები მუშაობს და კარგად მუშაობს თქვენი თანამშრომლობის წყალობით 

სექტემბრის შუა რიცხვებში მთავრობამ გამოაქვეყნა მდგრადობა და აღდგენა 2020-

2021: COVID-19– ით ცხოვრების გეგმა. გეგმა შეიცავს შეზღუდვების ხუთ 



განსხვავებულ დონეს ირლანდიაში მცხოვრები ყველა ადამიანისთვის და იმისდა 

მიხედვით, თუ რამდენად მძიმეა COVID-19 საფრთხე ნებისმიერ დროს, მთავრობა 

გადავა ზემოთ და ქვემოთ ამ დონეზე: დონე 1 არის მინიმალური შეზღუდვები და 

დონე 5 მაქსიმუმია. მთავრობის გეგმა მოიცავს ყოველდღიური ცხოვრების უამრავ 

ასპექტს, მათ შორის საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, დასაქმებას, შინ ვიზიტორებს და 

სოციალიზაციას, რესტორნებსა და ბარებში შესვლას და სხვა კეთილმოწყობას, 

სკოლას, სპორტს და ა.შ. 

 

თქვენ გეცოდინებათ, რომ ორშაბათს მთავრობამ გადაწყვიტა მთელი ქვეყანა 

გადაეყვანა ამ გეგმის მე -5 დონეზე, რათა შებრძოლებოდა ბოლო პერიოდში COVID-

19-ის შემთხვევების მკვეთრ ზრდას ქვეყნის მასშტაბით. ეს გადაწყვეტილება მოჰყვა 

მთავრობის წინა ნაბიჯებს ქვეყნის მასშტაბით შეზღუდვების დონის 3 დონის 

ასამაღლებლად და მე –4 დონის ასამაღლებლად რეგიონების კავანის, დონეგალისა და 

მონაჰანის დონეზე. სპეციალური ცნობა იმის შესახებ, თუ როგორ იმოქმედა მე –3 და 

მე –4 საფეხურზე გადასვლამ IPAS– ის მაცხოვრებლებზე, რომელიც 15 ოქტომბერს 

გაიცა ყველა ცენტრში.  
  

შეზღუდვების დონის ცვლილების სიჩქარის გათვალისწინებით, ახლა IPAS– მა 

შეიმუშავა საკუთარი 'IPAS Living with COVID-19' გეგმა ცენტრის მენეჯერებისთვის, 

რათა მათ შეძლონ ზომების დანერგვა მთავრობის შეზღუდვის დონის სწრაფად და 

გონივრულად განსახორციელებლად და მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა.  

ეს გეგმა, რომელიც HSE– სა და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობასთან 

თანამშრომლობით შეიქმნა, შეგიძლიათ იხილოთ IPAS– ის განსახლების ცენტრის ვებ 

– გვერდზე (www.accommodationcentres.ie) და მოცემულია სახელმძღვანელო 

მითითებები, თუ როგორ იმოქმედებს მთავრობის შეზღუდვის ხუთი დონიდან 

თითოეული IPAS– ის ცენტრებზე.  

საცნობარო ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ ქვემოთ მოცემული IPAS გეგმის 

შესაბამისი ნაწილები, რომლებიც შეესაბამება მე -5 დონის შეზღუდვებს, რაც ყველაზე 

მეტ გავლენას ახდენს მოსახლეზე, ანუ სტუმრებზე, ღამით არარსებობებზე და 

გადაცემის მოთხოვნებზე. 

2020 წლის 21 ოქტომბრის შუაღამიდან, შემდეგ შეტყობინებამდე (მიმდინარე 

დასრულების თარიღია 2020 წლის 2 დეკემბერი), შემდეგი ზომები გამოიყენება IPAS– 

ის ყველა ცენტრში და გადაუდებელი დახმარე განსახლებისთვის“ 

ვიზიტები (სaფეხური 5)  

მეგობრები და ოჯახი 



მე -5 დონის შეზღუდვების დროს სტუმრები არ დაიშვებიან. 

სხვა სტუმრები 

ძირითადი მუშაკები მხოლოდ IPAS- ის პერსონალის ჩათვლით.  

ღამით არყოფნა (დონე  5) 

ზოგადი ღამით არყოფნა 

 

ღამით საცხოვრებელში არ ყოფნა ნებადართულია მხოლოდ საგანგებო სიტუაციებში 

(მაგალითად, ოჯახის გადაუდებელი შემთხვევები) და მოთხოვნით პირდაპირ IPAS-

თან ან ცენტრის მენეჯმენტთან. კარანტინ არ არის საჭირო დაბრუნებისას. 

ღამით საცხოვრებელში არ ყოფნა სამედიცინო მიზეზების გამო 

ნებადართულია ღამით სამედიცინო მიზეზებით საცხოვრებელში არ ყოფნა 

აღიარებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ყოფნის გამო, ღამეების რაოდენობა 

შეზღუდული არ არის. საკარანტინო პერიოდი არ არის საჭირო დაბრუნებისას 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: 

ნებისმიერ პირს, რომელიც არ იმყოფება ცენტრში ღამით წინასწარი გაფრთხილების 

გარეშე, მოეთხოვებათ 14 დღიანი  საკარანტინო პერიოდის გავლა  IPAS– ის 

საკარანტინო დაწესებულებაში, სანამ დაბრუნდებით თქვენს ცენტრში. 

 

ტრანსფერი (მე-5 დონე) 

ტრასფერები შეჩერებულია, გარდა შემდეგი გარემოებებისა: 

 სადაც დამოწმებულია როგორც აუცილებელი კვალიფიციური სამედიცინო 

პრაქტიკოსის მიერ 

 სადაც გარდაი ითხოვს ერთი ან მეტი მაცხოვრებლის უსაფრთხოებისა და 

დაცვის მიზნით;  

 ან სადაც საჭიროდ ჩათვალა IPAS– მა გადაუდებელი ოპერატიული მიზეზების 

გამო, ოჯახის გაერთიანების მიზნების ჩათვლით. 

 

ტრანსფერის შემთხვევაში შესაძლებელი საჭირო გახდეს 14 დღიანი კარანტინი. 

  

სკოლები (მე-5 დონე) 

 

მთავრობამ გადაწყვიდა, რომ მე –5 დონის პირობებში, სკოლები და საბავშვო ბაღები 

დაცული ზომებით განაგრძობს მუშაობას.  



  

გარდა ამისა, უმაღლესი და მოზრდილთა განათლება ძირითადად ინტერნეტით 

იმოქმედებს, შესაბამისი დამცავი ზომების გატარებით ადგილზე არსებითი 

დასწრების აუცილებლობის შემთხვევაში. 

 

სამუშაო  (მე-5 დონე) 

 

მოსახლეობას სთხოვენ შეამოწმონ მთავრობის უახლესი მითითებები gov.ie– ზე, თუ 

რამდენად მოქმედებს მე –5 დონის შეზღუდვები თქვენსა და თქვენს სამუშაო 

ადგილზე. 

 

IPAS- ის გუნდი აცხადებს, რომ იმედგაცრუება შეიძლება განიცადონ მოსახლეობამ, 

დანარჩენ ქვეყანასთან ერთად, რადგან ასეთი მკაცრი ზომების მიღება კიდევ ერთხელ 

არის საჭირო. 

ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ თქვენი მუდმივი თანამშრომლობით ჩვენ 

გავაგრძელებთ შევაჩეროთ ვირუსის ფართოდ გავრცელება ჩვენს ცენტრებში და 

დაგეხმარებით თქვენ, თქვენი ოჯახის, თქვენი მეგობრების საზოგადოებაში და 

ცენტრში მომუშავე მთელი პერსონალის უსაფრთხოდ და ჯანმრთელად მუშაობაში. 

ერთად უკეთესი ხვალისკენ. 

 

 

 

გრიპის საწინააღმდეგო აცრა 
 



ზამთრის სეზონთან მიახლოებისთანავე HSE მოუწოდებს ხალხს მიიღონ გრიპის 

საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომ  დაიცვან საკუთარი თავი და ოჯახის წევრები. 

  

ვინ უნდა მიიღოს გრიპის აცრა? 

  

ყველამ ვინც არის 65 წელს ზემოთ და ბავშვებმა 2-12 ასაკის should get the flu vaccine. 

  

სხვა რისკის ჯგუფები ვინც უნდა მიიღონ გრიპის აცრა: 

 ორსულებმა 

 მათ ვისაც აქვს ქრონიკული დაავადებები, როგორიცაა დიაბეტი, ქრონიკული 

გულის დაავადება, ღვიძლის დაავადება, სიმსივნე, თირკმელები დაავადებადა 

ქრონიკული ფილტვების დაავადება, მათ შორის COPD, ან ვევროლოგიური 

დაავადებები. 

 ჯანდაცვის მუშაკები 

 მომვლელები 

 მათ ვისაც აქვთ ახლო კონტაქტი ოჯახის ფრივნელებთან, წყლის ბინადართან ანდ 

ღორებთან. 

  

 სად მივიღო გრიპის ვაქცინა, თუ მე, ან ოჯახის წევრი, ერთ-ერთ ჯგუფში ვართ? 

  

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის მიღება შეგიძლიათ ექიმთან ან ფარმაცევტთან. 

გთხოვთ, ახლავე დანიშნოთ ვიზიტი თქვენს ექიმთან ან ფარმაცევტთან 

რა ღირს გრიპის ვაქცინის მიღება? 

  

ვაქცინა უფასოა თუ თქვენ ზემოთ ჩამოთვლილ რომელიმე ჯგუფს ეკუთვნით. 

 

გრიპის ვაქცინა დამიცავს COVID-19-ისგან? 

  

არა. გრიპის ვაქცინა არ დაგიცავთ COVID-19-ისგან, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ 

მიიღოთ გრიპის ვაქცინა, რომ გრიპისგან დაცული იყოთ  

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

გთხოვთ, დააწკაპეთ შემდეგ ბმულებზე, რომ ნახოთ ვიდეო გრიპის საწინააღმდეგო 

ვაქცინის შესახებ რისკის ჯგუფებში და 2-12 წლის ბავშვებში სხვადასხვა ენაზე: 

 Urdu; Russian; Romanian; Portuguese; Polish; Mandarin; French; Arabic 

https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/1sqeey7rhjx1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=101598&t=19134
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/1nihq48f0tp1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=101598&t=19134
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/hv98ktl7tik1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=101598&t=19134
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/v35suobpuzx1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=101598&t=19134
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/ertmm9fhda11gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=101598&t=19134
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/1paxbzdmyxg1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=101598&t=19134
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/1d2w1h6md131gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=101598&t=19134
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/cjhcy4ed6uy1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=101598&t=19134


 

გარდა ამისა, გრიპის ვაქცინაზე ნათარგმნი ბროშურების და ადვილად წასაკითხი 

სახელმძღვანელოების სერია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ HSE ვებგვერდზე. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დააწკაპეთ აქ 
 

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები ბავშვებისთვის, რომლებიც 

სკოლაში იმყოფებიან COVID-19 სიმპტომებით 
 

დამხმარე ინფორმაცია  

 

განათლებისა და უნარების დეპარტამენტმა 

სკოლაში სრული დაბრუნების საგზაო რუქა 

გამოაქვეყნა 27 ივლისს და განახლდა 5 აგვისტოს, 

სადაც აღნიშნულია, რომ: 

 

 

თუ სკოლაში არსებობს COVID-19- ის საეჭვო 

შემთხვევა, COVID-19 რეაგირების გეგმის 

სახელმძღვანელო მითითებულია სკოლების 

შემდეგი ნაბიჯების გადადგმის შესახებ: 



 გადაიყვანეთ ადამიანი ყველა სკოლაში არსებულ იზოლირებულ ადგილას 

 მოაწყეთ მშობლებთან / მეურვეებთან დაკავშირება მოსწავლეში / სტუდენტში 

საეჭვო შემთხვევის შემთხვევაში; 

 ხელი შეუწყეთ იზოლირებულად დარჩენილ ადამიანს, თუ მას არ შეუძლია 

დაუყოვნებლივ წავიდეს სახლში; 

 უზრუნველყავით სატრანსპორტო საშუალება სახლში გადასაყვანათ ან, თუ 

ისინი ძალიან ცუდად არიან სახლში წასასვლელად, დაუკავშირდეთ 999 ან  

112-ს, რომ უთხრათ, რომ ეს არის COVID-19 საეჭვო საქმე;  

 მოახდინეთ ინციდენტის შეფასება, შემდგომი მოქმედებების დასადგენად; და  

 მოაწყეთ იზოლაციისა და სამუშაო ადგილების სათანადო დასუფთავება. 

თუ სკოლის თანამშრომლებსა და მოსწავლეებს შორის არსებობს COVID-19- ის საეჭვო 

ან დადასტურებული შემთხვევა, სკოლებმა მუდმივად უნდა დაიცვან პერსონალისა 

და მოსწავლის კონფიდენციალობა და უნდა დაიცვან HSE საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ინსტრუქციები. 

 

რა ზომები უნდა მიიღოს ცენტრის მენეჯერმა 

 

იმ შემთხვევებში, როდესაც მშობლებს არ აქვთ საკუთარი ტრანსპორტის 

შესაძლებლობა და როდესაც სკოლა განთავსებულია  შორს განსახლების ცენტრიდან, 

უნდა შესრულდეს შემდეგი ნაბიჯები: 

  

1. ტაქსის დაჯავშნა უნდა მოხდეს ცენტრის მენეჯერის მიერ, ხოლო მგზავრობის 

საფასური წინასწარ უნდა შეთანხმდეს;  

2. ტაქსის უნდა იყოს მითითებული, რომ ცენტრიდან  წაიყვანოს მშობელი / მეურვე, 

რომლმაცც ბავშვი სკოლიდან უნდა მოიყვანოს სახლში;  

3. იმ პირობებში, როდესაც მშობელი არ არის ხელმისაწვდომი, მათ უნდა დანიშნონ 

პასუხისმგებელი ზრდასრული ადამიანი, რომელიც ტაქსით იმგზავრებს ბავშვთან 

ერთად სკოლიდან;  

4. თუ ბავშვი 16 წელზე მეტი ასაკისაა, მშობელმა თანხმობა უნდა თქვან იმაზე, რომ 

ბავშვმა  იმგზავროს ტაქსით;  

5. IPAS - ს ელ.ფოსტით უნდა ეცნობოს იმ გარემოების შესახებ, რამაც გამოიწვია 

ტაქსის დაჯავშნა; და 

6. ინვოისი უნდა წარედგინოს IPPS– ს გადასახდელად 

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ IPAS იტოვებს უფლებას გადახედოს ამ ოქმს, 

საჭიროების შემთხვევაში. 

  

 


