
რეკომენდაციები  სახლში  იზოლაციის  შესახებ  და  სამოქმედო  გეგმა  პაციენტებისთვის  
 

 
რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციის მიზნით იზოლაციაში ყოფნის დროს? 
 
 სასურველია იყოთ იზოლირებულ ბინაში ან ოთახში ან იმ შემთხვევაში, თუ ეს შეუძლებელია, ისეთ ადგილას, სადაც 

შესაძლებელი იქნება სხვა თანამცხოვრებ პირებთან სულ მცირე 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა.  

 
 ოთახის კარი უნდა იყოს დაკეტილი. იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელია საცხოვრებელი სახლის საერთო 

სარგებლობის ფართში გასვლა, უნდა გამოიყენოთ ქირურგიული პირბადე და ოთახიდან გასვლისას, დაიცვათ 
ხელების ჰიგიენა. აუცილებელია საერთო სარგებლობის ფართის კარგი განიავება.  

 
 ბინას ან ოთახს უნდა ჰქონდეს პირდაპირ ქუჩაში გამავალი შესაბამისი ვენტილაცია. არ უნდა არსებობდეს 

გამათბობელი ან გამაგრილებელი სისტემებიდან ხელოვნურად წამოსული ჰაერის ნაკადები. 

 
 უნდა გქონდეთ სააბაზანო ოთახი მხოლოდ პირადი სარგებლობისთვის ან, წინააღმდეგ შემთხვევაში, პაციენტის 

მიერ სააბაზანო ოთახის ყოველი გამოყენების შემდეგ, უნდა მოხდეს მისი დასუფთავება სადეზინფექციო ხსნარით. 

 

 ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნით და წყლით, განსაკუთრებით დახველების ან დაცემინების შემდეგ ან 
დახველებისას პირის დასაფარად გამოყენებული ერთჯერადი ცხვირსახოცების გამოყენების შემდეგ. გარდა ამისა, 
თუ გაქვთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჰიდროალკოჰოლური ხსნარები. 

 
 მნიშვნელოვანია გქონდეთ მოწყობილობა (როგორიცაა ბავშვებზე მეთვალყურეობის მიზნით გამოყენებული 

მოწყობილობები), რომლითაც დაუკავშირდებით ოჯახის წევრებს ოთახიდან გასვლის საჭიროების გარეშე. 
აღნიშნულის გაკეთება ასევე შესაძლებელია მობილური ტელეფონის მეშვეობით. 

 
 ბინის ან ოთახის შიგნით უნდა დაიდგას ნაგვის ყუთი თავსახურით, რომელიც პედალზე დაჭერით გაიღება, ხოლო 

ყუთის შიგნით მოთავსებულ იქნეს პოლიეთილენის პარკი ნარჩენებისთვის, რომელიც ჰერმეტულად დაიხურება. 

 
 რეკომენდებულია გამოიყენოთ ინდივიდუალური გამოყენების ჰიგიენის ნივთები და ხელების ჰიგიენისთვის 

განკუთვნილი პროდუქცია, როგორიცაა საპონი ან ჰიდროალკოჰოლური ხსნარი. 

 
 პირსახოცები უნდა შეიცვალოს პერიოდულად, თუ ისინი ნესტიანია. 

 
 ყოველთვის დაიცავით რესპირატორული ჰიგიენის ზომები: დახველების ან დაცემინების დროს მიიფარეთ პირზე 

და ცხვირზე ერთჯერადი ცხვირსახოცები ან მოხრილი იდაყვი, შემდგომ დაუყოვნებლივ დაიბანეთ ხელები. 

 
 იზოლაციის პერიოდში არ მიიღოთ სტუმრები. 

 
 რეკომენდებულია ყოველდღიურად აწარმოოთ თქვენს ოთახში შესულ-გამოსული პირების რეგისტრაცია. 

 
 ავადმყოფთან ან მის უშუალო გარემოსთან ნებისმიერი კონტაქტის შემდეგ ყველა თანამაცხოვრებელმა უნდა 

დაიბანოს ხელები საპნით და წყლით ან ჰიდროალკოჰოლური ხსნარით. 

 
 ძუძუთი კვების შემთხვევაში, ჩვილთან ახლო კონტაქტის დროს დედამ უნდა გაიკეთოს პირბადე და კარგად 

დაიბანოს ხელები ჩვილთან ახლო კონტაქტამდე. 

 
 
რა გავაკეთოთ მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში? 
 
 თუ კლინიკური პირობები გაუარესდა ან სანიტარული ჯგუფის აზრით ბინაზე შექმნილმა ვითარებამ არამდგრადი 

გახადა დაავადების სწორი კლინიკური მართვა, უნდა დაუკავშირდეთ მადრიდის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 
სამსახურს (SUMMA) ნომერზე 112, თქვენს საავადმყოფოში გადასაყვანად. 

 

 რეკომენდებულია, რომ პაციენტი წავიდეს სასწრაფო დახმარების მანქანით მარტო, თანმხლები პირების გარეშე. 
იმ შემთხვევაში, თუ თანმხლები პირის გაყოლა აუცილებელია (პაციენტი სხვაზეა დამოკიდებული, 
არასრულწლოვანია ან სხვა გარემოება), თანმხლებ პირს უნდა ეკეთოს ქირურგიული პირბადე. 

 
 
 
 
 
 



როგორ უნდა მოვიქცეთ თუ ვართ პრევენციულ იზოლაციაში მყოფი პაციენტის მომვლელი? 
 
შეეცადეთ მხოლოდ თქვენ გაუწიოთ პაციენტს ზედამხედველობა: 
 

 პაციენტს უნდა ეკეთოს ქირურგიული პირბადე, სანამ მომვლელი იქნება მასთან. 
 

 პიროვნებას, რომელიც პაციენტის მოვლას უზრუნველყოფს, არ უნდა ჰქონდეს COVID-19 მიმართ გართულებების 
რისკ ფაქტორები: გულის, ფილტვების, თირკმელების ქრონიკული დაავადებები, იმუნოდეფიციტი, დიაბეტი ან 
ორსულობა. 

 

 უნდა გაამახვილოთ ყურადღება პრევენციულ ზომებზე ყოველ ჯერზე პაციენტთან ან მის გამონადენებთან 
შეხებისას (სისხლი, ფეკალიები, შარდი, ღებინება, ნერწყვი, ა.შ.), რისთვისაც ჯეროვნად უნდა გეკეთოთ: 

 
o ქირურგიული პირბადე. სანამ გიკეთიათ პირბადე არ შეეხოთ მას და არ მოახდინოთ არანაირი შემხებლობა. 

სეკრეციისგან დასველების ან დასვრის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ გამოიცვალეთ იგი. გამოყენების შემდეგ 
გადააგდეთ ნარჩენების შესაბამის კონტეინეტრში და ჩაიტარეთ ხელების დეზინფექცია. 

 
o ერთჯერადი ხელთათმანები. გამოიყენება პაციენტის გამონადენთან ნებისმიერი შეხებისას. გამოყენების 

შემდეგ გადააგდეთ ისინი და დაუყოვნებლივ დაიბანეთ ხელები. 
 

რა უნდა გავუკეთოთ სახლში გამოყენებულ ნივთებსა და ნარჩენებს? 
 

 ავადმყოფის მიერ გამოყენებული პირსახოცები, თეთრეული და ა.შ. უნდა გაირეცხოს ჩვეულებრივი სარეცხი 
ფხვნილით ან საპნით 60-90 °C ტემპერატურაზე და კარგად უნდა გაშრეს. გარეცხვამდე თეთრეული მოათავსეთ 
ჰერმეტულ პარკში და უშუალოდ გარეცხვამდე არ დაფერთხოთ იგი. 
 

 ავადმყოფის და მისი მომვლელების მიერ გამოყენებული ერთჯერადი ნივთები (ხელთათმანები, ცხვირსახოცები, 
პირბადეები), სამედიცინო პერსონალის მიერ გამოყენებული ინდივიდუალური დაცვის აღჭურვილობა (გარდა 
სათვალეების და პირბადეებისა) და პაციენტის მიერ გამოყენებული სხვა ნებისმიერი ნივთი უნდა გადავაგდოთ 
ოთახში მდგარ შესაბამის ნაგვის ყუთში, სასურველია ეს იყოს თავსახურიანი ნაგვის ყუთი პედლით. 
პოლიეთილენის პარკს უნდა ჰქონდეს ჰერმეტული შესაკრავი და მის გატანამდე უნდა მოხდეს პარკის ჰერმეტულად 
შეკვრა. 

 

 ამ ნივთების და ნარჩენების შემცველი პარკის მოთავსება შესაძლებელია სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან 
ერთად მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პარკი, რომელშიც ის მოთავსდება, იქნება ჰერმეტულად დახურული. 

 

 დანა-ჩანგლები და კოვზები, ჭიქები, თეფშები და სხვა მრავალჯერადი გამოყენების საგნების გარეცხვა უნდა მოხდეს 
ცხელი წყლით და საპნით, სასურველია ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში. 

 

 გამოყენებულ ნივთებთან შეხების შემდეგ აუცილებელია ხელების დეზინფექცია. 
 
 
 

როგორ უნდა დამუშავდეს ზედაპირები საცხოვრებელში? 
 
 ის ზედაპირები, რომლებსაც ხშირად ეხებით (ტუმბოები, საწოლი, საძინებლის ავეჯი), სააბაზანო ოთახის 

ზედაპირები და უნიტაზი უნდა გაიწმინდოს ყოველდღიურად შესაბამისი ერთჯერადი სადეზინფექციო 
საშუალებებითა და ხსნარით, რომელიც უნდა დამზადდეს იმავე დღეს შემდეგი პროპორციით: 1:100 (1 - 
სადეზინფექციო ხსნარი, 99 - წყალი). 
 

 დასუფთავებაზე პასუხისმგებელ პირს უნდა ეკეთოს პირბადე და ხელთათმანები. 
 

 დასუფთავების შემდეგ აუცილებელია ხელების დეზინფექცია. 
 


