
 

 

 

9 სექტემბერი 2020 
 

 

 

ბოლო სიახლე COVID-19-ის შესახებ რეზიდენტებისთვის - 

გამოცემა  22 
 

ძვირფასო რეზიდენტებო,  

  

გთხოვთ იხილოთ ბოლო გამოცემა 

თქვენი ბიულეტენის. ამ გამოცემაში 

მოგაწვდით მნიშვნელოვან ინფორმაციას 

COVID-19- ზე ტესტირებასთან 

დაკავშირებით პირდაპირი განსახლების 

ცენტრებში. ჩვენ მოვუწოდებთ ყველა 

რეზიდენტს, რომ გამონახოს დრო ამ ინფორმაციის გასაცნობად.  
  

მომდევნო კვირების განმავლობაში, პირდაპირი განსახლების ცენტრების 

ყველა მაცხოვრებელს და თანამშრომლებს შესთავაზებენ ტესტირებას 

COVID-19- ზე. ტესტირება ნებაყოფლობითია. ეს არის სიფრთხილის ზომა 

და არის მთავრობის რჩევა.  

  

მთავრობას წუხს იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს 

პირდაპირი განსახლების ცენტრებში, რომლებიც COVID-19- ის 

მატარებელია. HSE ატარებს COVID-19 ტესტირებას, რაც ხელს შეუწყობს 

კორონავირუსი  

COVID-19 

საერთაშორისო დაცვის 

განსახლების სერვისი (IPAS) 

სიახლე კოვიდ-19-ის შესახებ 

https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/2v4cs8k5wx8p1fls9ly50a/external?email=true&a=6&p=74259&t=12483
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/s69uredazdrp1fls9ly50a?email=true&lang=en&a=6&p=74259&t=12542


შემთხვევების სწრაფად გამოვლენას. ტესტირება დაგვეხმარება 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დამატებითი მხარდაჭერის დადგენაში   

  

ტესტირება ასევე გვეუბნება, მუშაობს თუ არა ის ზომები, რომლებიც ჩვენ 

გვაქვს გათვალისწინებული პირდაპირი განსახლების ცენტრებში. რაც 

უფრო მეტი ინფორმაცია გვაქვს, მით უფრო მეტია შანსი გაგების, თუ 

როგორ შეიძლება ვრცელდება ეს ვირუსი და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ მის 

შესაჩერებლად.  

 

ეს ბიულეტენი ასევე ხელმისაწვდომია განსახლების ცენტრების ვებსაიტზე 

"რეზიდენტები" განყოფილებაში, თარგმანებთან ერთად სხვადასხვა ენებზე 

  

და ბოლოს, გვსურს მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი უწყვეტი 

თანამშრომლობისთვის და გისურვოთ ჯანმრთელობა.  
 

IPAS - ის გუნდი 

 

რას ნიშნავს გაიკეთო ტესტი? 
  

პირდაპირი განსახლების ცენტრების ყველა მაცხოვრებელს და 

თანამშრომლებს შესთავაზებენ ტესტირებას COVID-19- ზე. ჩვენ არ 

შევამოწმებთ 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს. 5 – დან 16 წლამდე ასაკის 

ბავშვების ტესტირება შესაძლებელია მათი მშობლის ან მეურვის თხოვნით 

და თანხმობით.  

  

თითოეულ რეზიდენტს და თანამშრომელს ექნება 1 ტესტი. ტესტი 

ნებაყოფლობითია. თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ უარი თქვათ COVID-19 

- ზე ტესტირებაზე თქვენს ცენტრში. HSE- ის პერსონალი აგიხსნით, რა 

ხდება ტესტის დროს. 

  

COVID-19 ტესტირება არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ღონისძიება, 

რათა უზრუნველყოს ყველა მაცხოვრებლისა და პერსონალის უსაფრთხოება. 

ეს არანაირ გავლენას არ ახდენს თქვენს სტატუსზე ან საერთაშორისო დაცვის 

მოთხოვნაზე. თუ თქვენ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები COVID-19 

ტესტირებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, ესაუბროთ თქვენი ცენტრის 

მენეჯერს. 

  

მთავრობა გადაწყვეტს, საჭიროა თუ არა მეტი ტესტირება. 

 



როდის მოხდება ტესტირება? 
 

თქვენი ცენტრის მენეჯერი გეტყვით 

ტესტირების თარიღსა და დროს .   

  

გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ იმ დღეს 

და იმ დროს თქვენს ცენტრში ხართ. 

  

გთხოვთ, აცნობეთ თქვენი ცენტრის 

მენეჯერს, თუ ეს შეუძლებელია. 

  

 

როგორ მოხდება ტესტირება? 
 

ბევრი პირდაპირი განსახლების ცენტრი არის საერთო საცხოვრებელი სადაც 

ბევრი ადამიანი რჩება. ეს ნიშნავს, რომ ყველა მკვიდრს ვურჩევთ ჩაიტაროს  

ტესტირება ცენტრში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინტერესების 

გათვალისწინებით და თქვენი და ყველა სხვა მაცხოვრებლის 

უსაფრთხოების მიზნით. თუ ღელავთ გაქვთ ტესტირების შესახებ, წინასწარ 

აცნობეთ თქვენი ცენტრის მენეჯერს 

  

თქვენი ცენტრის მენეჯერი მოგთხოვთ თქვენი ტელეფონის ნომერს. 

  

ამ ინფორმაციას გამოიყენებს HSE, რათა დაგიკავშირდეთ თქვენ ტესტის 

შედეგის გასაცნობათ. 

 

უნდა ჩავიტარო ტესტირება COVID-19 - ზე? 
 

შეგიძლიათ თქვათ უარი COVID-19 

ტესტირებაზე თქვენს ცენტრში . 

  

ტესტი არის ნებაყოფლობითი.   

  

HSE- ის პერსონალი აგიხსნით, რა ხდება 

ტესტის დროს. 

 



რა ხდება ტესტირების დროს? 
 

არის ორი ეტაპი COVID-19 - ის ტესტის: 

  

 1 ეტაპი – მომზადება 

 თქვენ მიიღებთ შეფუთვას საინფორმაციო ბროშურით, ქაღალდის 

ქსოვილით და ნიღბით. 

 თქვენ მოგეთხოვებათ ნიღბის გაკეთება. არ ამოიღოთ იგი მანამ, სანამ 

ამის ინსტრუქციას არ მიიღებთ. 
 

ეტაპი 2 – ტესტი 

 თქვენ მოგეთხოვებათ წასვლა ერთ-

ერთი ტესტირების სადგურზე . 

 მოგეთხოვებათ ნიღაბი ჩამოიხსნათ. 

 თქვენ მოგეთხოვებათ თავი 

გადაწიოთ უკან და გახსნათ პირი. 

 ნაცხს აგიღებენ ყელის უკანა 

ნაწილიდან და ასევე ცხვირიდან. 

ნაცხის აღება შესაძლებელია იყოს არაკომფორტული მაგრამ არ იქნება 

მტკივნეული. 

 მოგეთხოვებათ ნიღაბი გაიკეთოთ ისევ. 

 მოგეთხოვებათ, რომ დატოვოთ ტესტის სადგური და დაბრუნდეთ 

თქვენს ოთახში.    

გთხოვთ არ ინერვიულოთ ტესტთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან 

მარტივი და სწრაფი. ტესტის მომწოდებელ სამედიცინო პერსონალს უნდა 

ჰქონდეს დამცავი აღჭურვილობა, როგორიცაა სათვალე და ნიღბები. 

სამედიცინო პერსონალმა შეიძლება ასევე დაგისვათ ზოგადი კითხვები 

თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ. 

 

ჩაუტარდებათ ბავშვებს ტესტირება? 
 



თუ თქვენი შვილი 5 – დან 16 წლამდე 

ასაკისაა, თქვენ, როგორც მის მშობელს / 

მეურვეს, შეგიძლიათ მისცეთ თანხმობა, 

რომ ის შემოწმდეს . 

  

ნახეთ ეს ვიდეო, რომ გაიგოთ მეტი რა 

ხდება ტესტის დროს. ვიდეო ბავშვების 

სანახავადაც შესაფერისია. 

  

ვიდეო შეგიძლიათ იხილოთ აქ: 

https://www.facebook.com/BetterTogetherCork/videos/3083486155047842/    

 

როდის მივიღებ შედეგებს? 
 

შესაძლებელია დაგჭირდეთ 3 დღე მოცდა 

შედეგების მისაღებად. 

  

ტესტის შედეგები შესაძლებელია არ იყოს მზად 

ერთსა და იმავე დროს ყველა რეზიდენტისთვის. 

 

როგორ მივიღებ ტესტის პასუხბს? 
 

დაგირეკავენ ან მიიღებთ ტესტურ შეტყობინებას. 

  

სანამ არ მიიღებთ ტესტის შედეგებს, მნიშვნელოვანია, რომ დაიცვათ 

სოციალური დისტანცია და მოერიდოთ თქვენს ცენტრში არსებულ საერთო 

სივრცეებს. 

ასევე შეიძლება მოგთხოვონ თვითიზოლაცია, სანამ არ მიიღებთ ტესტის 

შედეგებს. 

 

რა მოხდება, თუ COVID-19 "არ გამოვლინდება"? 
 

თუ თქვენი ტესტის შედეგებში "არ არის აღმოჩენილი" COVID-19, თქვენ 

მიიღებთ ტექსტურ შეტყობინებას. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 

მომავალში შესაძლებელია მიიღოთ COVID-19. 

  

https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/xf8v8g9l7hop1fls9ly50a/external?email=true&i=2&a=6&p=74259&t=37607


თქვენ უნდა გააგრძელოთ მითითებების დაცვა, რომ დაიცვათ საკუთარი 

თავი და სხვები. 

 

რა ხდ3ება თუ ტესტი დადებითია COVID-19 - ზე? 
 

ნუ შეშინდებიტ. COVID-19- ის მქონე ადამიანების უმეტესობას აქვს 

ზომიერიდან მსუბუქი სიმპტომები და ბევრს სიმპტომები საერთოდ არ აქვს. 

მაშინაც კი, თუ მსუბუქი სიმპტომები გაქვთ, ან სიმპტომები არ გაქვთ, 

შეგიძლიათ ვირუსი სხვა ადამიანებსაც გადადოთ, ასე რომ თქვენ უნდა 

იზოლირდეთ. 

  

თუ თქვენ დადებითი პასუხიო გაქვთ COVID-19-ზე, HSE დაგირეკავთ. 

ისინი გიპასუხებენ ნებისმიერ კითხვაზე. 

  

ისინი გამოგკითხავენ ყველას სახელსა და საკონტაქტო დეტალებს, ვისთანაც 

ახლო კონტაქტი გქონდათ ბოლო 14 დღის განმავლობაში. ამას ეწოდება 

კონტაქტის მიკვლევა. ეს არის იმისთვის, რომ მათ შეეძლოთ იმ ხალხს 

აცნობონ, რომ მათ თვით იზოლირება სჭირდებათ. ეს ხელს შეუწყობს 

ვირუსის გავრცელების შენელებას. 

  

თქვენ მოგეთხოვებათ იზოლირება, სანამ ეს ორივე არ მოხდება: 

 5 დღის განმავლობაში სიცხე არ გქონიათ. 

 სულ მცირე 14 დღეა გასული ტესტირებიდან. 

 შეგატყობინებენ გესაჭიროებათ თუ არა 14 დღეზე მეტ ხანს იზოლაცია. 

 

თუ მე მჭირდება თვით-იზოლაცია? 
 

თქვენ მიიღებთ შეთანხმებას საცხოვრებლის გარეთ იზოლირების ცენტრში  

იზოლირებისთვის. თქვენ 

მოგეთხოვებათ მოამზადოთ საკმარისი 

ნივთები თქვენი იზოლაციის 

პერიოდისთვის (იხილეთ სია აქ).   

  

ტრანსპორტი ორგანიზებული იქნება 

თქვენთვის ცენტრის მენეჯერის მიერ. 

  



დამხმარე სერვისები ყოველდღე შეგამოწმებენ თქვენ, სანამ თქვენ 

იზოლირებულად იმყოფებით. დამატებითი ინფორმაცია თვით იზოლაციის 

შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებ – გვერდზე: 

  
https://www.hse.ie/eng/about/who/primarycare/socialinclusion/intercultural-
health/translations-and-easy-read-documents.html 

 

რა მოხდება, თუკი ჩემს ცენტრში ვიღაცის ახლო კონტაქტი 

ვარ, ვინც ინფექციის მატარებელია? 
 

თქვენ შეგატყობინებთ, თუ ხართ იმ ადამიანის ახლო კონტაქტი, ვისი 

ტესტიც დადებითია ინფექციაზე. 
  

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა გირჩევთ, თუ საჭიროა იზოლირება. 

 

როგორ უნდა ვიმკურნალო COVID-19 - ზე? 
 

არ არსებობს ვაქცინა ან რაიმე წამალი COVID-19 - ის საწინააღმდეგოდ. 

  

COVID-19- ის მქონე ადამიანების უმეტესობას აქვს ზომიერიდან მსუბუქი 

სიმპტომები და ბევრს სიმპტომები საერთოდ არ აქვს. მაშინაც კი, თუ 

მსუბუქი სიმპტომები გაქვთ, ან სიმპტომები არ გაქვთ, შეგიძლიათ ვირუსი 

სხვა ადამიანებსაც გადადოთ, ასე რომ თქვენ უნდა იზოლირდეთ. 

  

თუ თქვენი სიმპტომები გაგრძელდა ან გაუარესდა, შეატყობინეთ ცენტრის 

თანამშრომელს, რომელიც ექიმთან დარეკავს. 

 

რა დაემართებათ ჩემს შვილებს თუ მე ინფექცია აღმომაჩნდა? 
 

თქვენი ოჯახიი მოთავსდება თვით-იზოლაციაში ერთად. 

 

ვინ ნახავს ჩემი ტესტის პასუხებს? 
 

https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/1xabvpzy3uup1fls9ly50a/external?email=true&a=6&p=74259&t=37626
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/1xabvpzy3uup1fls9ly50a/external?email=true&a=6&p=74259&t=37626


თქვენი შედეგი ასევე გადაეგზავნება ექიმს, რომელიც თქვენს ცენტრში  

ტესტირებას ხელმძღვანელობდა. 
 

მას შემდეგ, რაც თქვენი შედეგის შესახებ შეგატყობინებთ, IPAS და ცენტრის 

მენეჯერი მიიღებენ შეტყობინებას, რათა შეიტანონ სპეციალური დახმარება 

ან ღონისძიებები, რომლებიც დაგეხმარებათ 

 

რა ხდება თუ თანამშრომელს აღმოაჩნდა COVID-19? 
 

თუ თქვენს ცენტრის თანამშრომელს აქვს COVID-19, მათ მოეთხოვებათ 

თვით იზოლირება.   

ეს ღონისძიებები როგორც თანამშრომლების, ასევე მაცხოვრებლების მიერ, 

რომლებსაც აქვთ COVID-19, აუცილებელია ცენტრში ყველას 

ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად.. 

 

რა ხდება თუ რამდენიმე ადამიანს აღმოაჩნდა COVID-19 ჩემს 

ცენტრში? 
 

ყველა მაცხოვრებელს მოეთხოვება შეზღუდოს გადაადგილება, თუ ორ ან 

მეტ მაცხოვრებელს აღმოაჩნდება COVID-19. ეს ნიშნავს, რომ ყველას 

მოუწევს: 

 სამსახურში არ წასვლა; 

 კოლეჯში და სკოლაში არ წასვლა; 

 სოციალური დისტანციის გაგრძელება ცენტრის შიგნით; 

 გააგრძელეთ საკუთარი ჰიგიენის დაცვა; და 

 არ გამოიყენოთ საზოგადო ტრანსპორტი 

თქვენ შეგიძლიათ გარეთ გასვლა სამედიცინო შეხვედრაზე დასასწრებად. 

თქვენ შეგიძლიათ გარეთ გასვლა ვარჯიშისთვის მარტო ან თქვენს ოჯახთან 

ერთად.  

  

ცენტრის მენეჯერი ორგანიოზებას გაუკეთებს თქვენთვის საკვების და სხვა 

საჭირო ნივთების მოწოდწბას ამ პერიოდში. 

 

მიჭირს გამკლავება და ძალიან ვღელავ და დეპრესიაში ვარ. 

შემიძლია რაიმე დახმარება მივიღო? 
 



ეს ყველასთვის ძალიან რთული და 

გამომწვევი დროა. COVID-19 ტესტირება 

არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ღონისძიება, რათა უზრუნველყოს ყველა 

მაცხოვრებლისა და პერსონალის 

უსაფრთხოება. 

  

ეს არანაირ გავლენას არ ახდენს თქვენს 

სტატუსზე ან საერთაშორისო დაცვის 

მოთხოვნაზე. 

  

თქვენი გონებრივი კეთილდღეობის მოვლის შესახებ ინფორმაცია 

შეგიძლიათ იხილოთ აქ: 

https://www2.hse.ie/wellbeing/mental-health/covid-19/minding-your-mental-
health-during-the-coronavirus-outbreak.html 
  

 დამატებითი ინფორმაცია 
  

თვით-იზოლაცია, ჩაბუდება და მეტი 
https://www.hse.ie/eng/about/who/primarycare/socialinclusion/intercultural-
health/translations-and-easy-read-documents.html 
  

ნათარგმნი რესურსები 
https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/partner-
resources/covid-19-translated-resources/ 
  
COVID-19 World Service 
  

 

უფასო  დამხმარე ხაზი რეზიდენტებისთვის – 1800 929 008 
 

COVID-19 დროს მოსახლეობის 

დასახმარებლად შეიქმნა უფასო ტელეფონის 

ხაზი.  

  

ჩვენ გვესმის, რომ ყველა არ გრძნობს თავს 

კომფორტულად დაუკავშირდეს დეპარტამენტს 

პირდაპირ ამიტომ მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ IPAS -მა შექმნა 

დახმარების ხაზი, მაგრამ მას მართავს საქველმოქმედო ორგანიზაცია - ჟე 

სუი ლტოლვილთა სამსახური (ირლანდია). 
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გთხოვთ შეგვატყობინეთ IPASinbox@justice.ie თუ არის სხვა 

თქვენთვის საინტერელო საკითხები, რომელიც გსურთ რომ 

განვიხილოთ  შემდგომ ბიულეტენში. იმედი გვაქვს, რომ 

ინფორმაცია  რომელიც წარმოგიდგინეთ ამ ბიულეტენში 

სასარგებლოა. 

IPAS და იუსტიციის და თანასწორობის 

დეპარტამენტის გუნდის მხრიდან ყველა 

კეთილი სურვილი 

 

ამ განახლებაში მოყვანილი ინფორმაცია განკუთვნილია 

IPAS-ის განსახლების ცენტრების რეზიდენტებისთვის, 

ცენტრის ჯგუფების, მეგობრებისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების კოლეგებისთვის. ნებისმიერი მოთხოვნა 

უნდა იყოს მიმართული IPASinbox@justice.ie 
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