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1. ფაქტები COVID-19-ის შესახებ 
 

რა არის COVID-19?  

COVID-19 არის ავადმყოფობა, რომელსაც კორონავირუსის ახალი შტამი იწვევს. “CO” (“კო“) აღნიშნავს 

კორონას, “VI” („ვი“) - ვირუსს, და“D“ - ავადმყოფობას. ადრე ამ დაავადებას მოიხსენიებდნენ, როგორც 

"2019 ახალ კორონავირუსს" ან "2019-nCoV". COVID-19 ვირუსი არის ახალი ვირუსი, რომელიც 

ვირუსების იმავე ოჯახს უკავშირდება, როგორიცაა მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომი (SARS) და 

ზოგიერთი სხვა ჩვეულებრივი სახის გაცივება. 
  

როგორია COVID-19-ის სიმპტპომები?  

ამ დაავადების სიმპტომები შეიძლება იყოს სიცხე, ხველა და ქოშინი. უფრო მძიმე შემთხვევებში, 

ინფექციამ შეიძლება გამოიწვიოს პნევმონია ან სუნთქვის გაძნელება. უფრო იშვიათად, დაავადება 

შეიძლება იყოს ფატალური. ეს სიმპტომები ძალიან ჰგავს გრიპის (გრიპის) ან ჩვეულებრივი 

გაცივების სიმპრომებს, რომლებიც COVID-19–ზე ბევრად უფრო ხშირია. ამიტომ, საჭიროა 

ტესტირება იმის დასადასტურებლად,  აქვს თუ არა ადამიანს COVID-19.  

  

როგორ ვრცელდება COVID-19?  

ვირუსი ინფიცირებულ პირთან აირ-წვეთოვანი კონტაქტის გზით (ხველების და ცემინების დროს, 

რესპირატორული გზით) გადამდები დაავადებაა. ადამიანი ასევე, შეიძლება დაინფიცირდეს ვირუსით 

დაბინძურებულ ზედაპირთან და შემდეგ სახესთან (მაგ., თვალებთან, ცხვირთან, პირთან) შეხების 

შედეგად. COVID-19 ვირუსმა ზედაპირზე შეიძლება რამდენიმე საათის განმავლობაში იარსებოს, მაგრამ 

უბრალო სადეზინფექციო საშუალებებს მისი მოკვლა შეუძლიათ.  

  

ვინ დგას ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ?  

 

ყოველდღიურად ჩვენ სულ უფრო მეტს ვიგებთ COVID-19-ის ზემოქმედების შესახებ. ხანდაზმული 

ადამიანები და ჯანმრთელობის ქრონიკული პრობლემების მქონე პირები, მაგალითად ისინი, ვისაც 

დიაბეტი და გულის დაავადებები აქვთ, უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არიან მძიმე სიმპტომების 

განვითარების გამო. ვინაიდან ეს ახალი ვირუსია, ჩვენ ჯერ კიდევ ვსწავლობთ მის ზემოქმედებას 

ბავშვებზე. ვიცით, რომ ვირუსით ინფიცირება ნებისმიერ ასაკში არის შესაძლებელი, მაგრამ 

ჯერჯერობით ბავშვებში  COVID-19–ით ინფიცირების შემთხვევები იშვიათია. ეს ახალი ვირუსია 

და ბავშვებზე მისი ზემოქმედება უფრო ღრმად არის შესასწავლი. იშვიათ შემთხვევებში ვირუსი 

შეიძლება ფატალური იყოს. ჯერჯერობით, ასეთი შემთხვევები ძირითადად  ჯანმრთელობის 

პრობლემების მქონე ასაკოვან ადამიანებს შორის გამოვლინდა. 

  

როგორია COVID-19-ის მკურნალობა?  

ამ დროისთვის COVID-19– ის ვაქცინა არ არსებობს. თუმცა, მრავალი სიმპტომის მკურნალობა 

შესაძლებელია და ადრეულ ეტაპზე სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლის მიერ აღმოჩენილმა 

სამედიცინო დახმარებამ შეიძლება დაავადება ნაკლებად საშიში გახადოს. COVID-19– ის მკურნალობის 

პოტენციური თერაპიული საშუალებების გამოსავლენად სხვადასხვა კლინიკური ტესტები ტარდება. 
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როგორ შეიძლება შევანელოთ ან თავიდან ავიცილოთ COVID-19-ის გავრცელება? 

 

ისევე, როგორც სხვა რესპირატორული ინფექციების დროს, როგორიცაა გრიპი ან გაციება, 

დაავადების გავრცელების შენელებისათვის ყოველდღიური სანიტარულ-ჰიგიენური ზომების 

მიღებას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს. ეს ყოველდღიური პრევენციული ზომებია: 

- სახლში ყოფნა ავადმყოფობის დროს; 

- პირის ღრუსა და ცხვირის დაფარვა ერთჯერადი ცხვირსახოცით ან იდაყვით ხველების ან 

ცემინების დროს. გამოყენებული ცხვირსახოცი დაუყოვნებლივ უნდა გადააგდოთ; 

- ხელების ბანა საპნითა და წყლით; და   

- იმ ზედაპირებისა და საგნების ხშირი წმენდა, რომლებსაც ხელით ხშირად ეხებიან.  

 

COVID-19-ის შესახებ სულ უფრო მეტი ინფორმაციის შეგროვების კვალდაკვალ, საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ოფიციალურმა პირებმა შეიძლება დამატებითი რეკომენდაციები 

შეიმუშაონ მისაღები ზომების შესახებ.
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2. შესავალი 
 

კორონავირუსის დაავადების (COVID-19-ის) ეპიდემია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში 

საერთაშორისო მასშტაბის საგანგებო სიტუაციად (PHEIC) გამოცხადდა და ახლა ვირუსი  მრავალ 

ქვეყანასა და ტერიტორიულ ერთეულში გავრცელდა. მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19-ის გამომწვევი 

ვირუსის შესახებ  ჯერჯერობით, ცოტა რამ ვიცით,  ცნობილია, რომ ის ინფიცირებულ პირთან 

პირდაპირი კონტაქტის შემთხვევაში აირ-წვეთოვანი გზით გადადის (ხველის და ცემინების დროს). 

ადამიანი ასევე შეიძლება დაინფიცირდეს ვირუსით დაბინძურებულ ზედაპირთან და შემდეგ სახესთან 

(მაგ., თვალებთან, ცხვირთან, პირთან) შეხების შედეგად. COVID-19-ის გავრცელების პირობებში 

მნიშვნელოვანია, რომ თემებმა სათანადო ზომები მიიღონ მისი შემდგომი გადაცემის პრევენციის და 

შედეგების შემცირების მიზნით და ხელი შეუწყონ კონტროლის ღონისძიებების განხორციელებასს.  

 
ბავშვებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაცვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. 

სიფრთხილის ზომების მიღება აუცილებელია სკოლის გარემოში COVID-19–ის შესაძლო 

გავრცელების პრევენციის მიზნით; ამასთან, სიფრთხილეა საჭირო იმ მოსწავლეებისა და 

პერსონალის სტიგმატიზაციის თავიდან ასაცილებლად, რომლებიც შესაძლოა ვირუსით 

დაავადების რისკის წინაშე აღმოჩნდნენ. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ COVID-19-ისთვის 

მნიშვნელობა არ აქვს ქვეყნებს შორის არსებულ საზღვრებს, ეთნიკურ წარმომავლობას, 

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსს, ასაკს ან სქესს. განათლების გარემო კვლავაც უნდა 

იყოს ყველასთვის მიმზიდველი, ღირსეული, ინკლუზიური და ხელშემწყობი. სკოლების მიერ 

მიღებულ ზომებს შეუძლიათ ხელი შეუშალონ COVID-19–ის გავრცელებას მოსწავლეებსა და 

პერსონალს შორის, და ამავდროულად მინიმუმზე დაიყვანონ სასწავლო პროცესების 

შეფერხება და დაიცვან მოსწავლეები და პერსონალი დისკრიმინაციისგან. 

 
ამოცანა 
დღევანდელი ბავშვები და ახალგაზრდები არიან მსოფლიოს მოქალაქეები, ცვლილებების მძლავრი 

წარმმართველი ძალა, მომავალი აღმზრდელები, მეცნიერები და ექიმები. ნებისმიერი კრიზისი 

წარმოადგენს შესაძლებლობას დაეხმაროს მათ სწავლაში, განუვითაროს თანაგრძნობა და გაზარდოს 

მათი გამძლეობა უსაფრთხო და უფრო მზრუნველი საზოგადოების მშენებლობის პროცესში. COVID-

19-ის შესახებ ინფორმაციისა და ფაქტების არსებობა შეამცირებს მოსწავლეების შიშებსა და შეშფოთებას 

და დაეხმარება მათ გაუმკლავდნენ ნებისმიერი სახის მეორად ზემოქმედებას, რომელიც შეიძლება 

ცხოვრებაში განიცადონ. ეს სახელმძღვანელო შეიცავს მნიშვნელოვან მესიჯებს და მოსაზრებებს, რომ 

სკოლის ადმინისტრცია, მასწავლებლები და პერსონალი, მშობლები, აღმზრდელები, საზოგადოების 

წევრები და თავად ბავშვები მეტად ჩაერთონ უსაფრთხო და ჯანსაღი სკოლების პოპულარიზაციაში. 

 

ამ დოკუმენტის მიზანია უზრუნველყოს მკაფიო და განხორციელებადი რეკომენდაციები სკოლებში და 

სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის, ადრეული 

გამოვლენისა და კონტროლის მიზნით. სახელმძღვანელო მითითებები  იმ კონკრეტული 

ქვეყნებისთვის შემუშავდა, რომლებმაც COVID-19-ის გავრცელება უკვე დაადასტურეს, თუმცა მისი 

რეკომენდაციები აქტუალურია ყველა სხვა კონტექსტშიც. განათლება საშუალებას მისცემს 

მოსწავლეებს გაავრცელონ ინფორმაცია დაავადებების პრევენციისა და კონტროლის შესახებ 

სახლში, სკოლაში და საზოგადოებაში და გააცნონ სხვებს ვირუსების გავრცელების თავიდან 

აცილების გზები. სკოლის უსაფრთხო მუშაობის შესანარჩუნებლად ან სკოლების დახურვის შემდეგ 
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მათი უსაფრთხო გახსნისათვის ძალიან  ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებაა საჭირო, მაგრამ ყველა 

საჭირო ღონისძიების სწორად განხორციელება საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას შეუწყობს ხელს.  
 
 

3. სკოლების ადმინისტრაცია, მასწავლებლები და 

თანამშრომლები  
 

მთავარი გზავნილები და ღონისძიებები  
 
დავიცვათ ძირითადი პრინციპები 

ძირითადი პრინციპების შესრულება მოსწავლეების, მასწავლებლების და სხვა თანამშრომლების 

უსაფრთხოების დაცვასა და დაავადების გავრცელების შეჩერებაში დაგვეხმარება. სკოლაში 

ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად რეკომენდებულია, რომ: 

 

 ავადმყოფი მოსწავლეები, მასწავლებლები და სხვა თანამშრომლები სკოლაში არ უნდა 

მივიდნენ; 
 სკოლებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ყველამ რეგულარულად დაიბანოს ხელი წყლითა და 

საპნით, გაიწმინდოს სპირტით / სადეზინფექციო ხელსახოცებით ან ქლორის ხსნარით და 

რომ სკოლაში, როგორც მინიმუმ ყოველდღე,  მოხდეს ზედაპირების დეზინფექცია და წმენდა; 

 სკოლებმა უნდა უზრუნველყონ წყლის, სანიტარული საშუალებების და ნარჩენების მართვის 

საშუალებების არსებობა და დაიცვან გარემოს წმენდისა და დეკონტამინაციის პროცედურები; 

 სკოლებმა ხელი უნდა შეუწყონ სოციალურ დისტანცირებას (ეს ტერმინი გულისხმობს 

გარკვეულ მოქმედებებს, რომლებიც  ძალზე გადამდები დაავადების გავრცელების შენელების 

მიზნით ხორციელდება, მაგალითად, ადამიანთა დიდი ჯგუფების შეკრების შეზღუდვას). 

 

 

ვიყოთ ინფორმირებულნი  მოვლენების უახლესი განვითარების შესახებ 

საჭიროა ვიცოდეთ ძირითადი ინფორმაცია კორონავირუსის (COVID-19-ის) შესახებ, მათ შორის 

მისი სიმპტომები, გართულებები, მისი გადაცემის გზები და გადაცემის პრევენცია. მიიღეთ 

ინფორმაცია COVID-19-ს შესახებ ისეთი ცნობილი წყაროებიდან, როგორიცაა იუნისეფი, 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრის რჩევები. იცოდეთ, რომ 

ზეპირი გადმოცემების ან ინტერნეტის საშუალებით შესაძლებელია ვრცელდებოდეს ყალბი 

ინფორმაცია / მითები. 

 
უზრუნველყავით სკოლის უსაფრთხო მუშაობა 

იხილეთ „სკოლაში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის საკონტროლო კითხვარი“, რომელიც 

ქვემოთ არის მოცემული. განაახლეთ ან შეიმუშავეთ საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების  გეგმები. 

იმუშავეთ ოფიციალურ პირებთან, რომ სკოლები არ იყოს გამოყენებული თავშესაფრებად, 

სამკურნალო დაწესებულებებად და ა.შ. რისკიდან გამომდინარე, იფიქრეთ ყველა იმ 

საზოგადოებრივი ღონისძიებისა და შეხვედრების გაუქმებაზე, რომლებიც ჩვეულებრივ სკოლის 

ტერიტორიაზე ტარდება. 

 
მკაცრად დანერგეთ ხელების ხშირი დაბანის და სანიტარული ზომების განხორციელების 

პრაქტიკა და შეიძინეთ ამისთვის საჭირო მასალები. მოამზადეთ ხელსაბანები და 

უზრუნველყავით, რომ იქ ყოველთვის იყოს საპონი და წყალი. თუ შესაძლებელია, ყველა 
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საკლასო ოთახის, სასადილოს და ტუალეტის შესასვლელებში დააწყვეთ ხელის სადეზინფექციო 

(სპირტის შემცველი)  საშუალებები. 

 
მინიმუმ დღეში ერთხელ გაწმინდეთ და დეზინფექცია გაუკეთეთ სკოლების შენობებს, საკლასო 

ოთახებს და განსაკუთრებით სველ წერტილებს, კერძოდ იმ ზედაპირებს, რომლებსაც ბევრი 

ადამიანი ეხება (მოაჯირებს, სასადილო მაგიდებს, სპორტულ ინვენტარს, კარებისა და 

ფანჯრების სახელურებს, სათამაშოებს, სასწავლო მასალებს და ა.შ.). 
 

 

დანერგეთ სოციალური დისტანცირების პრაქტიკა, რომელიც შეძლება ითვალისწინებდეს: 

 სასკოლო დღის დაწყებისა და დამთავრების დროის შეცვლას;   

 შეკრებების, სპორტული შეჯიბრებების და სხვა ხალხმრავალი ღონისძიებების 

გაუქმებას; 

 თუ ეს შესაძლებელია შექმენით სივრცე, რომ ბავშვების მერხები ერთმანეთისგან 

დაშორებული იყოს მინიმუმ ერთი მეტრით; 

 ასწავლეთ მოსწავლეებს, როგორ შეიქმნან სივრცე და მოერიდონ სხვა ადამიანებთან 

შეხებას, თუ ეს აუცილებელი არ არის. 
 

შეიმუშავეთ პროცედურები ისეთი შემთხვევებისთვის, თუ მოსწავლე ან თანამშრომელი ავად 

გახდება  

ჯანდაცვის სფეროს ადგილობრივი ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებთან ერთად წინასწარ 

დაგეგმეთ, რა სახის სამედიცინო პერსონალი ჭირდება სკოლას და განაახლეთ საგანგებო 

სიტუაციაში საკონტაქტო პირების სიები. შეიმუშავეთ ჯანმრთელი მოსწავლეებისა და 

თანამშრომლებისგან ავადმყოფი მოსწავლეებისა და თანამშრომლების განცალკევების 

პროცედურა - სტიგმის შექმნის გარეშე, აგრეთვე შეიმუშავეთ მშობლების / აღმზრდელების 

ინფორმირების  პროცედურა და, შესაძლებლობის შემთხვევაში, გაიარეთ კონსულტაცია 

სამედიცინო პროვაიდერებთან / ჯანდაცვის ორგანოებთან   . სიტუაციიდან / კონტექსტიდან 

გამომდინარე, შეიძლება საჭირო გახდეს მოსწავლეების / თანამშრომლების უშუალოდ 

სამედიცინო დაწესებულებაში ან სახლში გაგზავნა. წინასწარ გააცანით პროცედურები 

თანამშრომლებს, მშობლებს და სტუდენტებს. 

 
ხელი შეუწყვეთ ინფორმაციის გაზიარებას  

დაიცავით ჯანდაცვისა და განათლების ეროვნული ორგანოების მითითებები და კოორდინაცია 

გაუწიეთ მათ შესრულებას. გააცანით არსებული ინფორმაცია თანამშრომლებს, აღმზრდელებსა და 

მოსწავლეებს - მიაწოდეთ მათ განახლებული ინფორმაცია დაავადებასთან დაკავშირებული 

მდგომარეობის შესახებ, მათ შორის სკოლაში მისი გავრცელების პრევენციისა და კონტროლის 

ღონისძიებებზე. ხაზგასმით მოითხოვეთ, რომ აღმზრდელებმა გააფრთხილონ სკოლა და 

ჯანდაცვის ორგანოები და არ გაუშვან ბავშვი სკოლაში, თუ მათ სახლში ვინმეს COVID-19-ის 

დიაგნოზს დაუსვამენ. გამოიყენეთ მშობელთა და მასწავლებელთა კომიტეტები და ინფორმაციის 

გაზიარების სხვა მექანიზმები. ასევე უპასუხოდ არ დატოვოთ ბავშვების კითხვები და წუხილი, მათ 

შორის, შეიმუშავეთ ბავშვებისთვის გასაგები მასალები, როგორიცაა პლაკატები, რომლებიც 

განთავსდება სარეკლამო დაფებზე, სველ წერტილებში და სხვა ცენტრალურ ადგილებში. 

 

შეიმუშავეთ სკოლის პოლიტიკა  (საჭიროების შესაბამისად)  
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შეიმუშავეთ გაკვეთილებზე დასწრების, გაცდენის და ბიულეტენზე ყოფნის მოქნილი გეგმა, რომ 

მოსწავლეები და თანამშრომლები დარჩნენ სახლში ავადმყოფობის დროს ან ოჯახის ავადმყოფი 

წევრების მოვლისას. გააუქმეთ სანიმუშო დასწრებისთვის დადგენილი ჯილდოები და 

სტიმულები. განსაზღვრეთ კრიტიკული ფუნქციები და თანამდებობები და დაგეგმეთ მათი 

შემცვლელები, თანამშრომლების გადამზადების გზით. დაგეგმეთ სასწავლო კალენდარში 

შესატანი შესაძლო ცვლილებები, განსაკუთრებით შესვენებებთან და გამოცდებთან 

დაკავშირებით. 

 
თვალი ადევნეთ მოსწავლეთა დასწრებას სკოლაში  

დანერგეთ სკოლის გაცდენის მონიტორინგის სისტემები, რომ თვალი ადევნოთ სკოლაში 

მოსწავლეთა და თანამშრომელთა გამოცხადების მაჩვენებელს  და შეადაროთ ის ჩვეულებრივ 

პირობებში სკოლის გაცდენის  მაჩვენებლებს. შეატყობინეთ ადგილობრივ სამედიცინო ორგანოებს 

რესპირატორული დაავადებების გამო მოსწავლეთა და პერსონალის გაცდენების შესახებ. 
 

 

დაგეგმეთ უწყვეტი სწავლა   

მოსწავლეთა მიერ სკოლის გაცდენის / თანამშრომელთა ბიულეტენზე ყოფნის ან სკოლის 

დროებითი დახურვის შემთხვევაში, შექმენით ხარისხიანი განათლების მიღების 

შესაძლებლობები. ეს შეიძლება იყოს: 

 ონლაინ / ელექტრონული სწავლების სტრატეგიების გამოყენება; 

 სახლში წასაკითხი დავალებების და სავარჯიშოების მიცემა;  

 საგანმანათლებლო შინაარსის რადიო ან სატელევიზიო გადაცემები; 

 მასწავლებლების მიერ ყოველდღიური ან ყოველკვირეული დისტანციური 

გაკვეთილების ჩატარება; 

 განათლების დაჩქარებული სტრატეგიების განხილვა / შემუშავება. 
 

 

ჯანმრთელობის დაცვის სპეციფიკური საკითხების სწავლება  

ჩართეთ დაავადების პრევენცია და კონტროლი ყოველდღიურ საქმიანობაში და გაკვეთილებში. 

უზრუნველყავით, რომ მოსწავლეებისთვის მიწოდებული მასალის შინაარსი ითვალისწინებდეს მათ 

ასაკობრივ, გენდერულ, ეთნიკურ თავისებურებებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 

საჭიროებებს და შესაბამისი აქტივობები შეტანილი იყოს არსებული საგნების სწავლების პროცესში 

(იხილეთ თავი „ასაკის შესაბამისი განათლება ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებზე“). 

 

აღმოუჩინეთ ბავშვებს ფსიქიკური /ფსიქო-სოციალური დახმარება  

წაახალისეთ ბავშვები დასვან კითხვები და ისაუბრონ თავიანთი პრობლემების შესახებ. 

აუხსენით, რომ ყველა ბავშვი განსხვავებულად რეაგირებს არსებულ სიტუაციაზე და ეს  

სრულიად ნორმალურია. მოუწოდეთ მათ, რომ  შეკითხვების ან წუხილის არსებობის 

შემთხვევაში, დაუსვან კითხვები და ესაუბრონ მასწავლებლებს. მიაწოდეთ მოსწავლეებს 

ნამდვილი ინფორმაცია, მათი ასაკის გათვალისწინებით. აუხსენით მოსწავლეებს, თუ როგორ 

დაეხმარონ თანატოლებს და თავიდან აიცილონ გარიყვა და ბულინგი. უზრუნველყავით, რომ 

მასწავლებლებმა იცოდნენ რა ადგილობრივი რესურსები არსებობს, რომელთა გამოყენებაც 

მათ საკუთარი ჯანმრთელობის დასაცავად შეუძლიათ. იმუშავეთ სკოლის ჯანდაცვის 
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მუშაკებთან / სოციალურ მუშაკებთან, გასაჭირში მყოფი მოსწავლეებისა და თანამშრომლების 

იდენტიფიცირებისა და დახმარების მიზნით.  
 

 

დაეხმარეთ მოწყვლად მოსახლეობას 

ითანამშრომლეთ სოციალური მომსახურების სისტემებთან, ისეთი კრიტიკული სერვისების 

უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად, როგორიცაა სამედიცინო გამოკვლევა, კვების პროგრამები ან 

სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების თერაპიული მომსახურება, რომლებიც შეიძლება 

ხორციელდებოდეს სკოლებში,  გაითვალისწინეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების 

სპეციფიკური საჭიროებები და გააანალიზეთ, თუ როგორ შეიძლება ამ დაავადებამ ან მისმა 

გვერდითმა ეფექტებმა უფრო მწვავედ იმოქმედოს მოწყვლად პირებზე. შეისწავლეთ  რა 

სპეციფიკურ გავლენას ახდენს ეს სიტუაცია გოგონების მდგომარეობაზე, მათი რისკების ზრდის 

თვალსაზრისით (მაგალითად, სახლში ავადმყოფზე ზრუნვის პასუხისმგებლობა ან 

ექსპლოატაციის შესაძლებლობა სკოლაში არყოფნის დროს). 
 

 

სკოლის ადმინისტრაციისთვის, მასწავლებლებისა და სხვა თანამშრომლებისთვის 

განკუთვნილი საკონტროლო კითხვარი  
 
 

☐ 1.  ხელების რეგულარულად დაბანის და ჰიგიენის დაცვის მოთხოვნა, დემონსტრირება და 

შესრულების მონიტორინგი. გოგონებისა და ბიჭებისთვის ცალკე, სათანადოდ 

აღჭურვილი და სუფთა ტუალეტების არსებობა. 
 

o უზრუნველყავით წყლისა და საპნის არსებობა პირსაბანებზე, რომლებიც 

ბავშვების ასაკის გათვალისწინებით არის მოწყობილი; 

o წაახალისეთ ხელების ხშირი და საგულდაგულო დაბანა (მინიმუმ 20 წამის 

მანძილზე); 

o თუ შესაძლებელია, ყველა საკლასო ოთახის, სასადილოს და ტუალეტის 

შესასვლელში დააწყვეთ ხელის სადეზინფექციო (სპირტის შემცველი)  

საშუალებები; 

o უზრუნველყავით გოგონებისა და ბიჭებისთვის ცალკე, სათანადოდ 

აღჭურვილი და სუფთა ტუალეტების არსებობა. 
 

☐    2.  მინიმუმ დღეში ერთხელ გაწმინდეთ და დეზინფექცია გაუკეთეთ სკოლების შენობებს, 
საკლასო ოთახებს და განსაკუთრებით, სველ წერტილებს, კერძოდ იმ ზედაპირებს, 
რომლებსაც ბევრი ადამიანი ეხება (მოაჯირებს, სასადილო მაგიდებს, სპორტულ 
ინვენტარს, კარებისა და ფანჯრების სახელურებს, სათამაშოებს, სასწავლო მასალებს 
და ა.შ.) 

 

o გამოიყენეთ ნატრიუმის ჰიპოქლორიტი 0.5% (5000 ppm-ის  ეკვივალენტი) 

ზედაპირების დეზინფექციისთვის და 70% ეთილის სპირტი - მცირე ზომის 

ნივთების დეზინფექციისთვის და უზრუნველყავით დასუფთავებისთვის 

საჭირო სათანადო აღჭურვილობის არსებობა. 
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☐    3.   გაზარდეთ ჰაერის ნაკადები და ვენტილაცია, სადაც კლიმატური პირობები ამის 

საშუალებას იძლევა (გააღეთ ფანჯრები, შესაძლებლობის შემთხვევაში, გამოიყენეთ 

კონდიციონერები); 

☐    4.   გააკარით პლაკატები, რომელზეც ნაჩვენებია ხელებისა და რესპირატორული 

ჰიგიენის დაცვის კარგი პრაქტიკა; 

☐    5.   უზრუნველყავით ნაგვის ყოველდღიური და უსაფრთხო გატანა.  

 
 

4. მშობლები/მზრუნველები და თემის წევრები  
მთავარი გზავნილები და ღონისძიებები  

 

 

ვინაიდან COVID-19 ახალი ვირუსია,  ჯერ კიდევ ვსწავლობთ მის ზემოქმედებას ბავშვებზე. 

ვიცით, რომ ვირუსით ინფიცირება ნებისმიერ ასაკში არის შესაძლებელი, მაგრამ ჯერჯერობით, 

ბავშვებში  COVID-19–ით ინფიცირების შემთხვევები იშვიათია. იშვიათ შემთხვევებში ვირუსი 

შეიძლება ფატალური იყოს. ჯერჯერობით, ასეთი შემთხვევები ძირითადად  ჯანმრთელობის 

პრობლემების მქონე ასაკოვან ადამიანებს შორის გამოვლინდა. 

 
ვიყოთ ინფორმირებულნი  მოვლენების უახლესი განვითარების შესახებ 

საჭიროა ვიცოდეთ ძირითადი ინფორმაცია კორონავირუსის (COVID-19-ის) შესახებ, მათ შორის 

მისი სიმპტომები, გართულებები, მისი გადაცემის გზები და გადაცემის პრევენცია. მიიღეთ 

ინფორმაცია COVID-19-ს შესახებ ისეთი ცნობილი წყაროებიდან, როგორიცაა იუნისეფი, 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრის რჩევები. იცოდეთ, რომ 

ზეპირი გადმოცემების ან ინტერნეტის საშუალებით შესაძლებელია ვრცელდებოდეს ყალბი 

ინფორმაცია / მითები. 

 
უნდა შეგეძლოთ ამოიცნოთ COVID-19-ის სიმპტომები (ხველება, სიცხე, ჰაერის უკმარისობა) ბავშვის 

ავადმყოფობის დროს 

ჰკითხეთ რჩევა ექიმს, პირველ რიგში, დაურეკეთ თქვენს სამედიცინო დაწესებულებას 

/პროვაიდერს და შემდეგ მიიყვანეთ იქ ბავშვი, თუ ექიმი ამას გირჩევთ. გახსოვდეთ, რომ COVID-

19–ის სიმპტომები (როგორიცაა ხველა ან სიცხე), შეიძლება იყოს იგივე, რაც გრიპის ან 

ჩვეულებრივი გაციების შემთხვევაში, რაც ბევრად უფრო ხშირია. თუ თქვენი ბავშვი ავად არის, 

არ გაუშვათ ის სკოლაში და აცნობეთ სკოლას თქვენი შვილის  არყოფნის მიზეზისა და 

სიმპტომების შესახებ. მოითხოვეთ, რომ ბავშვს საკითხავი დავალება და  სავარჯიშოები მისცენ, 

რომ მას სწავლის გაგრძელება სახლში შეეძლოს. მარტივი სიტყვებით აუხსენით თქვენს შვილს 

სიტუაცია და დაარწმუნეთ, რომ მას არაფერი ემუქრება. 

 
როდესაც ბავშვი ჯანმრთელია, საშუალება მიეცით იაროს სკოლაში  

თუ თქვენს შვილს არ აღენიშნება ისეთი სიმპტომები, როგორიცაა სიცხე ან ხველა, უმჯობესია, რომ 

მან სკოლაში იაროს - გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ან სხვა 

ოფიციალური უწყების რჩევა ან გაფრთხილება თქვენი შვილის სკოლას ეხება. 
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იმის ნაცვლად, რომ ბავშვი სკოლაში არ გაუშვათ, ასწავლეთ მას როგორც სკოლაში, ისე სხვა 
ადგილებში, ხელისა და რესპირატორული ჰიგიენის დაცვის  წესები, მაგალითად, ხელების ხშირი 
დაბანა (იხ. ქვემოთ), ხველებისა ან ცემინების დროს პირის ღრუსა და ცხვირის დაფარვა 
ერთჯერადი ცხვირსახოცით ან იდაყვით და გამოყენებული ცხვირსახოცის დაუყოვნებლივ 
გადაგდება დახურულ სანაგვე ყუთში; უთხარით, რომ არ შეეხოს თვალებს, პირის ღრუს ან ცხვირს, 
თუ ხელები კარგად არ აქვს დაბანილი. 

 
ხელების სწორად დაბანა 

ნაბიჯი 1: დაისველეთ ხელები სუფთა გამდინარე წყლით; 

ნაბიჯი 2: მთლიანად დაიფარეთ სველი ხელები საპნით; 

ნაბიჯი 3: გაიხეხეთ ხელი ყველა მხრიდან – მათ შორის ხელების ზედა ზედაპირი, თითებს შორის 

და ფრჩხილების ქვეშ – მინიმუმ 20 წამის მანძილზე; 

ნაბიჯი 4: გულდასმით მოიბანეთ საპონი გამდინარე წყლით; 

ნაბიჯი 5: გაიმშრალეთ ხელები სუფთა, მშრალ ტილოზე, ერთჯერად პირსახოცზე ან ხელის 

საშრობით (იმის მიხედვით, თუ რის შესაძლებლობა არსებობს). 
 

 

ხშირად დაიბანეთ ხელები, განსაკუთრებით ჭამამდე და ჭამის შემდეგ; ცხვირის მოხოცვის, 

დახველების ან დაცემინების შემდეგ; ტუალეტიდან გამოსვლისას და როდესაც ხედავთ, 

რომ ხელები ჭუჭყიანი გაქვთ. თუ საპონი და წყალი არ არის ხელმისაწვდომი, 

გამოიყენეთ მინიმუმ 60%-იანი ალკოჰოლის შემცველი საშუალება. ყოველთვის 

დაიბანეთ ხელები საპნით და წყლით, თუ ხელები აშკარად ბინძურია. 

 
ბავშვების დახმარება სტრესთან გამკლავებაში 

ბავშვები შეიძლება სტრესს სხვადასხვაგვარად პასუხობდნენ.  ასეთი რეაგირების სხვადასხვა 

ფორმები მოიცავს უძილობას, შარდის შეუკავებლობას, მუცლის ან თავის ტკივილს და ღელვას, 

საკუთარ თავში ჩაკეტვას, გაბრაზებას ან მარტო დარჩენის შიშს. ბავშვების რეაქციას მხარდაჭერით 

უნდა უპასუხოთ და აუხსნათ, რომ ეს არის ნორმალური რეაქცია უჩვეულო სიტუაციაზე. 

მოუსმინეთ მათ წუხილებს და დრო დაუთმეთ მათ, მიაქციეთ ყურადღება და დაარწმუნეთ ისინი 

საკუთარ უსაფრთხოებაში და ხშირად შეაქეთ ისინი. 

 

თუ შესაძლებელია, შეუქმენით ბავშვებს პირობები თამაშისა და დასვენებისთვის. მაქსიმალურად 

შეინარჩუნეთ რეგულარული რუტინა და გრაფიკი, განსაკუთრებით დაძინებამდე,, ან დაეხმარეთ 

ახალი რეჟიმის შექმნაში ახალ გარემოში. მიაწოდეთ ასაკისთვის შესაფერისი ფაქტები იმის შესახებ 

თუ რა მოხდა, აუხსენით რასთან აქვთ საქმე და მოიყვანეთ მკაფიო მაგალითები, თუ რისი გაკეთება 

შეუძლიათ მათ ინფექციისგან საკუთარი თავის და სხვების დასაცავად.   მშვიდად მიაწოდეთ 

ინფორმაცია, თუ რა შეიძლება მოხდეს.    

 
მაგალითად, თუ თქვენი ბავშვი თავს ავად გრძნობს და რჩება შინ ან საავადმყოფოში, შეგიძლიათ 

უთხრათ: „ შენ შინ/ საავადმყოფოში უნდა დარჩე, რადგან ეს გაცილებით უსაფრთხოა შენთვის და 

შენი მეგობრებისთვის. ვიცი, რომ ეს ზოგჯერ რთულია (შეიძლება საშიში ან მოსაწყენი), მაგრამ ჩვენ 

უნდა დავიცვათ წესები საკუთარი და სხვების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ყველაფერი 

მალე ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდება.“   
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საკონტროლო კითხვარი მშობლების/მზრუნველების და საზოგადოების წევრებისთვის   

 
 

☐   1. დააკვირდით თქვენი შვილის ჯანმრთელობას და თუ ავად გრნობს თავს დატოვეთ შინ, ნუ 

გაუშვებთ სკოლაში   
 

☐   2. ასწავლეთ და აჩვენეთ კარგი ჰიგიენური პრაქტიკა თქვენს შვილებს:  
 

o ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნით და უსაფრთხო წყლით. თუ საპონი და 

წყალი არ არის ხელმისაწვდომი, გამოიყენეთ სპირტის შემცველი ხელის 

სადეზინფექციო საშუალება („სანიტაიზერი“) სულ მცირე სპირტის 60%-იანი 

შემცველობით. ყოველთვის დაიბანეთ ხელები საპნით და წყლით, თუ 

ხელები ვიზუალურად ჭუჭყიანია.   

o უზრუნველყავით უსაფრთხო სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა და 

ტუალეტის ან გარე საპირფარეშოს სისუფთავე და ხელმისაწვდომობა სახლში 

 o უზრუნველყავით ნარჩენების უსაფრთხოდ შეგროვება, შენახვა და 

განკარგვა  

o დაახველეთ და დააცემინეთ ერთჯერად ცხვირსახოცში ან მოხრილ იდაყვში და 

მოერიდეთ სახეზე, თვალებზე, პირზე, ცხვირზე შეხებას.  

 
☐ 3. წაახალისეთ ბავშვები, რომ დასვან კითხვები და გამოხატონ თავიანთი 

გრძნობები თქვენთან და მასწავლებლებთან. გახსოვდეთ, რომ თქვენს შვილს 

შესაძლოა განსხვავებული რეაქცია ჰქონდეს სტრესის მიმართ; იყავით 

მომთმენი და გამგები.  
 

☐ 4. მოახდინეთ სტიგმის პრევენცია ფაქტების გამოყენებით და  შეახსენეთ 

მოსწავლეებს, რომ თანაგრძნობა გამოიჩინონ ერთმანეთის მიმართ.   
 

☐ 5. აწარმოეთ კოორდინაცია სკოლასთან ინფორმაციის მისაღებად და 

ჰკითხეთ, თუ როგორ შეგიძლიათ სასკოლო უსაფრთხოების ხელშეწყობა 

(მშობლების-მასწავლებლების კომიტეტების საშუალებით და ა.შ.)  
 
 

V.  მოსწავლეები და ბავშვები 
 

ბავშვებს და ახალგაზრდებს უნდა შეეძლოთ ძირითადი, ასაკისთვის შესაბამისი ინფორმაციის 

გააზრება კორონავირუსის (COVID-19) დაავადების შესახებ, მისი სიმპტომების, გართულებების, 

გადაცემის და გადაცემის პრევენციის ჩათვლით. იყავით ინფორმირებული   COVID-19 -ის შესახებ 

იუნისეფის, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის და ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროს სანდო 

წყაროების საშუალებით. გახსოვდეთ, რომ ცრუ ინფორმაციაც/მითებიც ვრცელდება ჭორების სახით 

ან ონლაინ რეჟიმში.    
 

 
საკონტროლო კითხვარი მოსწავლეებისა და ბავშვებისთვის   
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☐   1. მსგავს სიტუაციაში ნორმალურია  სევდიანი, აღელვებული, დაბნეული, შეშინებული ან 

გაბრაზებული განწყობა. იცოდეთ, რომ თქვენ მარტო არ ხართ და ესაუბრეთ ვინმეს ვისაც 

ენდობით, მაგალითად მშობლებს ან მასწავლებელს ისე, რომ ხელი შეუწყოთ თქვენი და თქვენი 

სკოლის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვას.  
 

o დასვით კითხვები, იზრუნეთ საკუთარ განათლებაზე და მიიღეთ ინფორმაცია 

სანდო წყაროებიდან  
 
 
 

☐   2. დაიცავით საკუთარი თავი და სხვები 
 

o დაიბანეთ ხელები ხშირად, ყოველთვის საპნით და წყლით სულ მცირე 20 

წამის განმავლობაში  
 

o გახსოვდეთ სახეს ნუ შეეხებით 
 

o ნუ გაიზიარებთ ფინჯანს, დანა-ჩანგალს, საკვებს ან სასმელს სხვებთან 
 
 
 

☐   3. იყავით ლიდერი საკუთარი, თქვენი სკოლის, ოჯახის და თემის ჯანდაცვის 

უზრუნველყოფაში.   
 

o გაუზიარეთ თქვენი ცოდნა დაავადების პრევენციის შესახებ თქვენს ოჯახს და 

მეგობრებს, განსაკუთრებით პატარა ბავშვებს  
 

o სანიმუშოდ დაიცავით კარგი პრაქტიკა, როგორიცაა დაცემინება და 

დახველება მოხრილ იდაყვში და ხელების დაბანა, განსაკუთრებით, ოჯახის 

ახალგაზრდა წევრებისთვის დემონსტრირებით  
 
 
 

☐ 4.    ნუ დაიწყებთ თქვენი თანატოლების სტიგმატიზაციას ან დაცინვას ავადმყოფობის გამო; 

გახსოვდეთ, რომ ვირუსი არ ემორჩილება გეოგრაფიულ საზღვრებს, არ არჩევს ეროვნებას, 

ასაკს, უნარებს ან სქესს.   
 
 
 

☐ 5.   უთხარით მშობლებს, ოჯახის სხვა წევრებს ან მზრუნველს, თუ თავს ცუდად გრძნობთ 

და სთხოვეთ სახლში დარჩენა.   
 

ჯანმრთელობის დაცვის საკითხების სწავლება ბავშვთა ასაკის 

გათვალისწინებითასაკისთვის  

 
 

ქვევით წარმოდგენილია რჩევები, თუ როგორ ჩავრთოთ სხვადასხვა ასაკის მოსაწავლეები   

COVID-19 -ის და სხვა ვირუსების პრევენციასა და კონტროლში. ღონსიძიებების შემდეგი 

კონტექსტუალიზაცია უნდა განხორციელდეს  ბავშვების კონკრეტული საჭიროებების 

საფუძველზე (ენა, შესაძლებლობა, სქესი და ა.შ.).  

 
სკოლამდელი ეტაპი 
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 მოახდინეთ ფოკუსირება ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართულ სანიმუშო ქცევაზე, როგორიცაა ხველებისა 

და დაცემინების დროს მოხრილი იდაყვის აფარება და ხელების ხშირი დაბანა 

 იმღერეთ სიმღერა ხელების დაბანის დროს იმისათვის, რომ დაიცვათ რეკომენდებული 20 წამიანი 

ხანგრძლივობა. 

- ბავშვებს შეუძლიათ ხელის დაბანაში „ვარჯიში“ „სანიტაიზერის“ გამოყენებით 

 შეიმუშავეთ გზა ხელის დაბანაზე დასაკვირვებლად და ხშირი/დროული ხელის დაბანისთვის ბავშვების 

შესაქებად 

 გამოიყენეთ თოჯინები სიმპტომების დემონსტრირებისთვის (დაცემინება, დახველება, ცხელება) და იმის 

საჩვენებლად, რა უნდა გაკეთდეს, თუ ბავშვი თავს ავად გრძნობს (მაგ. თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი, 

სიცხის შეგრძნება ან ზედმეტი დაღლილობა) და როგორ უნდა დავაწყნაროთ ავადმყოფი (თანაგრძნობის  

გამოხატვა და უსაფრთხო ზრუნვა) 

 ბავშვები ერთმანეთისგან დაშორებით დასვით, ავარჯიშეთ ხელების გაშლაში ან „ფრთების მოძრაობაში“, რომ 

ერთმანეთისგან დაიცვან საკმარისი მანძილი და არ შეეხონ ერთმანეთს. 

. 
 
 

დაწყებითი სკოლა 
 

 მოუსმინეთ ბავშვების წუხილს  და უპასუხეთ მათ კითხვებს მათი ასაკისთვის შესაფერისი ფორმით; ნუ 

გადატვირთავთ მათ ზედმეტი ინფორმაციით. წაახალისეთ ისინი გამოხატონ  და გაგიზიარონ თავიანთი 

გრძნობები. განიხილეთ განსხვავებული რეაქციები, რომელსაც ისინი შეიძლება გამოხატავდნენ და აუხსენით, 

რომ ეს ნორმალური რეაქციაა უჩვეულო სიტუაციაზე. 

 ხაზი გაუსვით, რომ ბავშვებს ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ საკუთარი და სხვების უსაფრთხოების 

დაცვაში. 

- გააცანით მათ სოციალური დისტანცირების კონცეფცია (მეგობრებისგან მოშორებით დგომა, დიდი 

თავყრილობისთვის თავის არიდება, საჭიროების გარეშე სხვებთან შეხების თავიდან აცილება და ა.შ.) 

- მოახდინეთ ფოკუსირება ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართულ სანიმუშო ქცევაზე, როგორიცაა 

ხველებისა და დაცემინების დროს მოხრილი იდაყვის აფარება და ხელების ხშირი დაბანა 

 

 დაეხმარეთ ბავშვებს გაიგონ დაავადების პრევენციის და კონტროლის ძირითადი კონცეფციები. გამოიყენეთ 

სავარჯიშოები, რომლებიც აჩვენებს, თუ როგორ ვრცელდება დაავადების გამომწვევი აგენტები. მაგალითად, 

სასხურებლიან ბოთლში მოათავსეთ ფერადი ხსნარი და მიასხურეთ ის თეთრ ქაღალდს. დააკვირდით 

წვეთების გავრცელების მანძილს. 

 აჩვენეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ხელების დაბანა 20 წამის განმავლობაში საპნით და წყლით 

- მოათავსეთ მოსწავლეების ხელებზე ბრჭყვიალა  ნივთიერება და უთხარით, რომ მოიშორონ ის მხოლოდ 

წყლით, აღნიშნეთ რომ გარკვეული რაოდენობა ბრჭყვიალა ნივთიერებისა დარჩება ხელზე, შემდეგ 

დააბანინეთ ბავშვებს ხელი 20 წამის განმავლობაში საპნით და წყლით. 

 
 

  მიეცით ბავშვებს გასაანალიზებლად ტექსტები, სადაც განსაზღვრავენ  მაღალი რისკის შემცველ ქცევას  და 

მიუთითეებენ, როგორ შეიძლება მისი შეცვლა  

- მაგალითად, სკოლაში მოსული მასწავლებელი გაციებულია. ის აცემინებს და ხელს 

იფარებს სახეზე. ის  ამ ხელს ჩამოართმევს კოლეგას. შემდეგ ცხვირსახოცით იწმენდს 

ხელებს და შედის კლასში გაკვეთილის ჩასატარებლად. მასწავლებლის რომელი 

მოქმედება იყო  რისკის შემცველი? რა უნდა გაეკეთებინა მას სანაცვლოდ?  
 
 

საშუალო სკოლის დაბალი კლასები 
 

 მოუსმინეთ მოსაწვლეთა წუხილებს  და უპასუხეთ მათ კითხვებს  

 ხაზი გაუსვით, რომ მოსაწავლეებს ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ საკუთარი და სხვების უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად 
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- გააცანით მათ სოციალური დისტანცირების კონცეფცია  

- მოახდინეთ ფოკუსირება ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართულ სანიმუშო ქცევაზე, როგორიცაა 

ხველებისა და დაცემინების დროს მოხრილი იდაყვის აფარება და ხელების ხშირი დაბანა 

- შეახსენეთ მოსწავლეებს, რომ მათ შეუძლიათ ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული ქცევის 

დემონსტრირება თავიანთი ოჯახებისთვის 

 

 წაახალისეთ მოსწავლეები სტიგმის პრევენციისკენ და მასზე რეაგირებისკენ 

 -განიხილეთ განსხვავებული რეაქციები,  რომლებსაც ისინი შეიძლება შეხვდნენ და განუმარტეთ, რომ ეს 

ნორმალურია უჩვეულო სიტუაციაში. წაახალისეთ ისინი გამოხატონ საკუთარი გრძნობები 

- მიეცით მოსწავლეებს საშუალება თვითო გააკეთონ საჯარო განცხადებები სასკოლო განცხადებების და 

პლაკატების საშუალებით 

 შეიტანეთ ჯანდაცვის მიმართულებით სათანადო განათლების ელემენტები მათ საგნებში 

- საბუნებისმეტყველო მეცნიერება შეიძლება მოიცავდეს სწავლებას ვირუსების, დაავადების გადაცემის  

და ვაქცინაციის მნიშვნელობის შესახებ 

- სოციალური კვლევები შეიძლება ფოკუსირებული იყოს პანდემიის ისტორიასა და ჯანდაცვის და 

უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაზე 

- მედიის მიმართულებით გაკვეთილებს შეუძლიათ მოსწავლეებს ასწავლონ კრიტიკული აზროვნება და 

კომუნიკაცია და თუ როგორ გახდნენ აქტიური მოქალაქეები. 

-  

       

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები 
 

 მოუსმინეთ მოსაწვლეთა წუხილებს  და უპასუხეთ მათ კითხვებს ხაზი გაუსვით, რომ მოსაწავლეებს ბევრი 

რამის გაკეთება შეუძლიათ საკუთარი და სხვების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 

- გააცანით მათ სოციალური დისტანცირების კონცეფცია  

 მოახდინეთ ფოკუსირება ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართულ სანიმუშო ქცევაზე, როგორიცაა ხველებისა 

და დაცემინების დროს მოხრილი იდაყვის აფარება და ხელების ხშირი დაბანა.  

- განიხილეთ განსხვავებული რეაქციები,  რომლებსაც ისინი შეიძლება შეხვდნენ და განუმარტეთ, რომ ეს 

ნორმალურია უჩვეულო სიტუაციაში. წაახალისეთ ისინი გამოხატონ და გაგიზიარონ საკუთარი 

გრძნობები 

 

 შეიტანეთ ჯანდაცვის მიმართულებით სათანადო განათლების ელემენტები მათ საგნებში 

- საბუნებისმეტყველო მეცნიერება შეიძლება მოიცავდეს სწავლებას ვირუსების, დაავადების გადაცემის  

და ვაქცინაციის მნიშვნელობის შესახებ 

- სოციალური კვლევები შეიძლება ფოკუსირებული იყოს პანდემიის ისტორიასა და მის გვერდით 

ეფექტებზე და სწავლობდეს, თუ როგორ შეუძლია სახელმწიფო პოლიტიკას ტოლერანტობის და 

სოციალური ერთობის ხელშეწყობა  

 მიეცით მოსწავლეებს საშუალება თვითო გააკეთონ საჯარო განცხადებები სოციალური მედიის, რადიოს ან 

ადგილობრივი ტელევიზიის საშუალებითაც კი   

- მედიის მიმართულებით გაკვეთილებს შეუძლიათ მოსწავლეებს ასწავლონ კრიტიკული აზროვნება და 

კომუნიკაცია და თუ როგორ გახდნენ აქტიური მოქალაქეები. 

 
 
 
 
 

 
მადლობა 

 
ეს დოკუმენტი მომზადდა ლიზა ბენდერის მიერ (Education UNICEF NYHQ), იუნისეფის COVID-19 

სამდივნოს წევრების ტექნიკური მხარდაჭერით (კარლოს ნავარო კოლორადო, მაია არი და ჰუგო 

რაზური) და ასევე იუნისეფის  WASH, C4D და ბავშვთა დაცვის გუნდების დახმარებით. ავტორი 
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განსაკუთრებულ მადლობას უხდის მაიდა პაისიკს (UNICEF EAPRO), ლე ან ლანს (UNICEF Vietnam), 

ცერენადმიდ ნიამკუს (UNICEF Mongolia), დოქტორ მარია ვან კერკჰოვს (WHO) და გვენდოლინ იმერს 

(IFRC) მჭიდრო თანამშრომლობისთვის. 
 
 
 
 

საკონტაქტო პირი 

ლიზა ბენდერი (lbender@unicef.org) 

განათლება საგანგებო სიტუაციებში 

იუნისეფი, ნიუ-იორკი 
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