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ბრძანება

 

სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სემინარიაში

 ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კანონის ”უმაღლესი განათლების შესახებ” 22-ე მუხლის, საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 07 ივლისის N05/90 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების მე-14 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე,

  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
  

1.დამტკიცდეს სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამუსიკო
 სემინარიაში  ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმა და დანართები 

 2.ბრძანების  კონსერვატორიის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს კონსერვატორიის ვებ-
გვერდის ადმინისტრატორს. 

 3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 4.ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო

სასამართლოში (მის: დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6).
  

 
 
დანართი: 

  
 
1.ინფექციური დაავადებებისთვის მზადყოფნის და რეაგირების გეგმა

 2.აღჭურვილობის, სპეცტანსაცმლის და სადეზინფექციო საშუალებების გაცემის აღრიცხვის ჟურნალი 
 3.ინფექციური შემთხვევების აღრიცხვის ჟურნალი 

 4.პერსონალისა ყოველდღიური თერმოსკრინინგის შედეგების აღრიცხვის ჟურნალი.
  5.მოსწავლეთა ყოველდღიური თერმოსკრინინგის  აღრიცხვის ჟურნალი

 6.ვიზიტორეების თერმოსკრინინგის  აღრიცხვის ჟურნალი
 7.ინსტრუქტაჟების  ჟურნალი
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8. დეზინფექციის ჟურნალი 

 9. სავალდებულოდ შესავსები კითხვარის ფორმა 
 10.დეზინფექციის  ჩამტარებელი პირის, ჯამრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის ინსტრუქტაჟი

 11. რისკები კორონა ვირუსზე.

 

 
  
  

თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი

ნანა შარიქაძე



1. ავადმყოფობის_ისტორია (5).pdf
 hash: 1ef3c88949d5e53ae9cf1b2b3c6e8211e27fd7e4408300965ce21ab77cb8c21d , hash type: SHA3_256 , size: 206508

2. აღჭურვილობის,  სპეცტანსაცმლის და სადეზინფექც. საშ. გაცემის აღრიცხვის ჟურ  (4).pdf
 hash: d1723455e39fdfb941cbbf3ef83ca4cc8cee604dc384cb273b2b7fa46ab2d6ab , hash type: SHA3_256 , size: 376174

3. გეგმა.pdf
 hash: 655306b736d8ab333694e0818cc3825222a803902f4cda74adfbfb8f07225ef2 , hash type: SHA3_256 , size: 639766

4. დეზინფექტატორის_ინსტრუქტაჟი (3).pdf
 hash: 4c8b1d89558486c45df46f1c404a3d14b458606e3e874297390f0da32d1967bf , hash type: SHA3_256 , size: 229976

5. დეზინფექციის_ჟურნალი (4).pdf
 hash: 4c023814df9a8dfb4bd09302d98de182f27884493b1970e3a1b5ace69a718650 , hash type: SHA3_256 , size: 52256

6. ვიზიტორების ჟურნალი.pdf
 hash: 6f1c37a2912af96c407bf89f8d6b9564e62869ab56da0c83eca222a7103e9018 , hash type: SHA3_256 , size: 213240

7. თერმოსკრინინგის_ჟურნალი (4).pdf
 hash: 349bb48ce3abe18d729527b457398565090899a5c48c5a372c1c09b9c4783a82 , hash type: SHA3_256 , size: 225442

8. ინსტრუქტაჟის_ჟურნალის_მაგალითი (4).pdf
 hash: d006528298f2d5d11814415b843c027023f322d0b3281aa7d67def2771fe3eea , hash type: SHA3_256 , size: 148458

9. კითხვარი_ყვე (7).pdf
 hash: 7abc9aa19191ca17007f96c49b7b4bba0080ad9671da343d2ad5665f9ea98f32 , hash type: SHA3_256 , size: 234560

10. მოსწავლეთა თერმოსკრინინგიs აღრიცხვის ჟურნალი.pdf
 hash: 59ed80d64e6559849f3c58c55afa5cdcf3e3a46dc20253456da878fb43026e93 , hash type: SHA3_256 , size: 126125

11. რისკები_კორონა_ვირუსზე (4).pdf
 hash: 2f3d095e493a2632368ff1a5e4285bc9124ffadc589b0db9cbc261fe8076f125 , hash type: SHA3_256 , size: 310989
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