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შესავალი 

ეს არის მსოფლიო რაგბის მიერ შემუშავებული რესურსი, რათა დაეხმაროს ყველას რაგბის 
საზოგადოებაში COVID-19-ის პანდემიის დროს და უზრუნველყოს რაგბის აქტივობებში 
უსაფრთხო დაბრუნება. პირველი ნაწილი ინფორმაციას აწვდის ყველას, ვინც ჩართულია 
თამაშში, მათ შორის მოთამაშეებს, მწვრთნელებს, დამხმარე და ადმინისტრაციულ პერსონალს. 
მეორე ნაწილში მოცემულია სტრუქტურა, რომლის ფარგლებშიც რაგბის კავშირებს შეუძლიათ 
მოამზადონ პოლიტიკის დოკუმენტები და მეთოდური რეკომენდაციები აქტივობებში 
დასაბრუნებლად, რომელიც შეესაბამება მათ ადგილობრივ გარემოს. ეს არის დოკუმენტი, 
რომელიც რეგულარულად განახლდება ხოლმე, რადგან ეს სწრაფად განვითარებადი სიტუაცია 
გამუდმებით იცვლება და მას ხშირად უნდა გავეცნოთ, რათა არ გამოგვრჩეს ცვლილებები და 
განვითარებები. 
 
ვინ უნდა წაიკითხოს ეს დოკუმენტი? 
 
ეს დოკუმენტი განკუთვნილია რაგბის საზოგადოებისთვის. მოთამაშეები, მწვრთნელები, 
დამხმარე და ადმინისტრაციული პერსონალი – ჩვენ ყველანი საზოგადოების ნაწილი ვართ და 
COVID-19-ის წინააღმდეგ საბრძოლველად საჭირო ზომების უმეტესობა სწორედ საზოგადოებასა 
და სახლში იწყება. ვირუსული ინფექცია არ განასხვავებს ადამიანებსა თუ ადგილმდებარეობებს. 
სამსახურსა და გუნდურ დაწესებულებებში ზომების მკაცრი დაცვა შეიძლება სახლში ან 
სოციალურ სიტუაციებში არ გავითვალისწინოთ. ჩვენ გადავხედავთ ზოგიერთ სპეციფიკას, 
რაზეც ყველამ უნდა ვიზრუნოთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 
 
რაგბის კავშირებმა უნდა გამოიყენონ ეს სტრუქტურა, რათა შექმნან პოლიტიკის დოკუმენტები 
საქმიანობაში დაბრუნების მიზნით საკუთარი იურისდიქციის ფარგლებში. ამის გაკეთებისას 
კავშირებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ შესაბამისობაში იყვნენ ადგილობრივ კანონებთან 
(ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების, დასაქმების და COVID-19-ის სპეციფიკური 
კანონმდებლობის ჩათვლით) და მთავრობის ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ 
გატარებულ ყველა პოლიტიკასთან. კავშირებმა უნდა აკონტროლონ ამგვარი კანონმდებლობისა 
და პოლიტიკის ცვლილებები და საჭიროებისამებრ შეცვალონ საკუთარი პოლიტიკის 
დოკუმენტები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათ იურისდიქციაში მყოფი რაგბის საზოგადოება 
გამოიყენებს საუკეთესო პრაქტიკას და დაექვემდებარება ადგილობრივ მოთხოვნებს.  
 
რა არის ამ დოკუმენტში? 

1. ინფორმაცია ყველასთვის რაგბის საზოგადოებაში 
• რა არის COVID-19? 
• მართვა საზოგადოებაში 

o განსაზღვრებები 
o სიმპტომები 
o რა ხდება, თუ კონტაქტი გაქვთ ინფიცირებულ ადამიანთან? 
o რა უნდა გაკეთოთ, რომ იყოთ უსაფრთხოდ? 
o მთავრობის ზომები COVID-19-ის მართვისთვის 
o ტესტირების როლი 
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o ნიღბების როლი 
o რისკი რაგბიში 
o პირადი რისკი 
o ეტაპობრივი დაბრუნება რაგბიში 

• მეთოდური რეკომენდაციები და მხარდაჭერა 
 

2. ინფორმაცია მოთამაშეებისა და მწვრთნელებისთვის 
• ჩართულობის 10 წესი COVID-19-ის უსაფრთხო მართვისთვის 
• დაწესებულება/ობიექტის უსაფრთხო გამოყენებასა და წვრთნასთან უსაფრთხო 

დაბრუნება 
o PST (საჯარო შეკრებების შეზღxუდვები, სოციალური დისტანცირება, 

მგზავრობის შეზღუდვები) 
o ეტაპობრივი დაბრუნება 

 ინდივიდუალური და მცირე ჯგუფური წვრთნა 
 სრული ჯგუფური წვრთნა 
 ტურნირებში დაბრუნება 
 გასვლითი თამაშები 

 
3. ინფორმაცია ადმინისტრატორებისთვის: როგორ ვმართოთ აქტივობებში დაბრუნება 

• წინასწარ როგორ მოვემზადოთ აქტივობებში დაბრუნებისთვის 
o COVID-19 მენეჯერისა და ოპერაციული ხელმძღვანელების დანიშვნა 
o დოკუმენტები და პოლიტიკის დოკუმენტები 
o დაზღვევა 
o მონაცემთა დაცვა 
o დაწესებულება/ობიექტის მართვა და გასუფთავება  

• როგორ მოვემზადოთ, რომ დავუბრუნდეთ საქმიანობასა და წვრთნებს 
o PST (საჯარო შეკრებების შეზღუდვები, სოციალური დისტანცირება, 

მგზავრობის შეზღუდვები) 
o ეტაპობრივი დაბრუნება 

 ინდივიდუალური და მცირე ჯგუფური წვრთნა 
 სრული გუნდური წვრთნა 

o მიმდინარე მომსახურების გეგმა 
• როგორ მოვემზადოთ, რომ დავუბრუნდეთ ტურნირებს 
• როგორ მოვემზადოთ, რომ დავუბრუნდეთ გასვლით მატჩებზე მგზავრობას 
• სტადიონის მომზადება მატჩის დღისთვის 

 
4. დანართები 

1. ძალების აღსადგენი ვარჯიშის პერიოდი 
2. ონლაინ თვით-დეკლარირების მაგალითი 
3. ჩართულ პირთა საჭირო მინიმუმი მატჩის ჩასატარებლად 

 
5. ონლაინ ასევე ხელმისაწვდომია სხვა რესურსებიც: 

• მსოფლიო რაგბის მოდული მოთამაშეების, მწვრთნელებისა და დამხმარე 
პერსონალისთვის 

• მსოფლიო რაგბის მოდული ადმინისტრატორებისთვის 

https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=37
https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=37
https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=38
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• ჯანმოს COVID-19 მეთოდური რეკომენდაციები 
o საჯარო კონსულტაცია 
o ჰიგიენა 
o კონსულტაცია ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების შესახებ 
o ნიღბის გამოყენება 
o ხელების დაბანის ვიდეო დემონსტრირება 
o კარანტინი 
o მასობრივი შეკრების რისკის შეფასება 
o ჯანმოს მასობრივი შეკრების რისკის შეფასების მექანიზმი 

• დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რჩევა ნიღბების დამზადებაზე 

 

 

COVID-19 

კორონავირუსის დაავადება 2019 (COVID-19) მსოფლიოში მიმდინარე პანდემიაა, რომელიც 
გამოწვეულია სასუნთქი გზების მწვავე რესპირატორული სინდრომი კორონავირუს-2-ით (SARS-
CoV-2). როგორც აღმოჩდა, ეს ვირუსი ძალიან ადვილად გადამდებია და ამჟამად მისი ეფექტური 
მკურნალობის საშუალება არ გვაქვს. ინფიცირებულ ადამიანთა უმეტესობას (80%), აქვს მსუბუქი 
სიმპტომები, ზოგიერთს კი საერთოდ არ აქვს რაიმე სიმპტომი. რადგანაც ეს ახალი ვირუსია, მის 
შესახებ ძალიან ბევრი რამ არ ვიცით. თუმცა, სხვა ვირუსული ინფექციების მსგავსად, ჩვენ 
ვიცით, რომ ბევრი ადამიანი, ვინც ინფიცირებულია, გადამდებია სიმპტომების გამოვლენამდე 
დაახლოებით 2 დღით ადრე. ეს ნიშნავს, რომ ადვილია ამ დაავადების გავრცელება, სანამ არ 
მივხვდებით, რომ ის გვაქვს. 
 
მიუხედავად იმისა, რომ სიმპტომატური პაციენტების უმრავლესობის მკურნალობა 
შესაძლებელია სახლის პირობებში, ვირუსით დაავადებულთა 15-20% შეუძლოდ ხდება და 
შესაძლოა დასჭირდეთ ჰოსპიტალიზაცია. მცირე რაოდენობა (5%) საჭიროებს ინტენსიურ 
თერაპიას, ზოგიერთ მათგანს სჭირდება რესპირატორული დახმარება ვენტილაციის მეშვეობით. 
ეს პაციენტები უფრო ხშირად არიან მამრობითი სქესის, ასაკოვანი (>60 წ) და აქვთ ისეთი 
თანმხლები დაავადებები, როგორიცაა გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, ჰიპერტენზია, 
ფილტვების ქრონიკული დაავადება ან დიაბეტი. 
 
სიკვდილიანობის ზუსტი მაჩვენებელი, რომელიც დაკავშირებულია COVID-19-ის 
ინფექციასთან, უცნობია, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს 1-2% ზოგადად და უფრო მაღალია მოწყვლად 
ჯგუფებში. COVID-19 სავარაუდოდ დარჩება პოტენციურად მომაკვდინებელ ვირუსად, სანამ არ 
შეიქმნება ეფექტური ვაქცინა, მაგრამ ვაქცინაცია სავარაუდოდ არ იქნება შესაძლებელი 
რამდენიმე თვიდან რამდენიმე წლამდე პერიოდში. 
 
არსებული ცოდნის საფუძველზე, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ უფრო ახალგაზრდა ჯანმრთელ 
ადამიანებს განუვითარდეთ მძიმე სიმპტომები. თუმცა, ყველას შეუძლია გადასდოს დაავადება 
საყვარელ ადამიანებს, თავიანთ მეგობრებს, კოლეგებს და თანაგუნდელებს. 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://youtu.be/3PmVJQUCm4E
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-covid-ra-sports-addendum.xlsx?sfvrsn=75c5cde4_2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
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მთავრობები და ჯანდაცვის ორგანოები მსოფლიო მასშტაბით ავრცელებენ სოციალური 
დისტანცირების მოთხოვნებს, საზოგადოებრივი თავშეყრის შეზღუდვებს, საკარანტინო ზომებს 
და სხვა ქვეყნებში მგზავრობის შეზღუდვებს, რათა მოახდინოს დაავადების გავრცელების 
შენელება და ჯანდაცვის სისტემების მისცეს საშუალება, რომ გაუმკლავდნენ პოტენციურ 
გაზრდილ მოთხოვნებს, რომლებიც დაკავშირებულია დაავადების მართვასთან. რაგბის 
საზოგადოება პასუხისმგებლობას იღებს, მხარი დაუჭიროს ამ ღონისძიებებს. 
 
ეს დოკუმენტი მიზნად ისახავს, დაეხმაროს რაგბის მოთამაშეებს, მწვრთნელებს, დამხმარე 
პერსონალს და ადმინისტრატორებს, რომ უსაფრთხოდ იცხოვრონ ამ კრიზისის დროს; ხოლო 
როცა შეზღუდვები შემცირდება, გაუძღვეს აქტივობასთან უსაფრთხო დაბრუნებისკენ შესაბამისი 
და საიმედო გზით. 
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს დოკუმენტი ასახავს იმ ინფორმაციას და კვლევას, რომელიც 
მოპოვებულ იქნა დოკუმენტის გავრცელებისას. COVID-19-ის პანდემია და მასზე 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციებისა და მთავრობების პასუხები არის ცვალებადი, 
მონაცემები და რეკომენდაციები შეიცვლება, ეს დოკუმენტი განახლდება, რათა ასახოს ეს 
პროცესი. 
 
*შენიშვნა კავშირებისა და კლუბებისთვის: ეს დოკუმენტი შესაბამისობაშია ჯანმრთელობის 
მსოფლიო ორგანიზაციის (ჯანმო) მითითებებსა და მეთოდურ რეკომენდაციებთან. გარკვეული 
აღწერილი ზომები (მაგ., სოციალური დისტანცირების შენარჩუნებისთვის რეკომენდებული 
მანძილი) შეიძლება განსხვავდებოდეს ადგილობრივი ხელისუფლების მეთოდური 
რეკომენდაციებისგან. თუ კავშირებისა და კლუბების პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებისას 
გამოიყენებთ ამ სტრუქტურას ან ამ დოკუმენტს რაიმე ფორმით, გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ 
ყველა ღონისძიება შეესაბამება ადგილობრივი იურისდიქციის კანონებს, მითითებებს და 
პოლიტიკის დოკუმენტებს. 
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COVID-19-ის მართვა საზოგადოებაში 

განსაზღვრებები  

ინფიცირებული პირი 

ინფიცირებული პირი არის ადამიანი, რომელსაც აქვს დადებითი PCR (ლაბორატორიული) 
ტესტი, რომელიც COVID-19-ის არსებობას ადასტურებს. 
 

პოტენციურად ინფიცირებული პირი 

პოტენციურად ინფიცირებული პირი არის ის: 
• ვისაც აქვს COVID19-ის სიმპტომები ან ნიშნები 
• ვინც ელოდება ტესტირების შედეგებს ახლო კონტაქტის შემდეგ (იხილეთ ქვემოთ) 

 

ახლო კონტაქტი 

ახლო კონტაქტი არის პირი:  
• რომელსაც ჰქონდა კონტაქტი ინფიცირებულ პირთან (კონტაქტში იყო 1 მეტრის 

ფარგლებში და >15 წუთის განმავლობაში); 
• უშუალოდ უვლიდა ინფიცირებულ პირს სათანადო პირადი დამცავი აღჭურვილობის 

გამოყენების გარეშე; 
• იმყოფებოდა იმავე დახურულ სივრცეში, რომელშიც ინფიცირებული პირი (სამუშაო 

ადგილის, საკლასო ოთახის ან საოჯახო მეურნეობის გაზიარების ან იმავე შეკრებაზე 
ყოფნის ჩათვლით) ნებისმიერი დროის განმავლობაში; 

• იმგზავრა ინფიცირებული პირის სიახლოვეს (მაგალითად, 1მ-ის მოშორებით) 
ნებისმიერი ტიპის გადაადგილებისას. 

COVID-19 ადამიანიდან ადამიანზე ყველაზე მეტად ვრცელდება შემდეგი გზით: 
• წვეთებთან კონტაქტი, როცა ინფიცირებული პირი საუბრობს ხმამაღლა, იცინის, 

ახველებს ან აცემინებს 
• უშუალო კონტაქტი ინფიცირებულ პირთან როცა იგი არის გადამდები (ორივე პირი 

საკმაოდ ახლოს არის დაავადების გავრცელებასთან) 
• საგნებთან ან ზედაპირებთან შეხება, რომლებიც დაბინძურებულია ხველების ან 

დაცემინებისას წარმოქმნილი წვეთებით ინფიცირებული პირისგან 

კარანტინი  

ეს არის იმ ადამიანების აქტივობების შეზღუდვა ან განცალკევება, რომლებიც არ არიან ავად, 
მაგრამ შესაძლოა იყვნენ ინფიცირებული პირისგან ან დაავადების წყაროსგან დაუცველები. 
კარანტინის დანიშნულებაა მათი სიმპტომების მონიტორინგი და შემთხვევების ადრეული 
გამოვლენის უზრუნველყოფა და დაავადების შესაძლო შემდგომი გავრცელების თავიდან 
აცილება. 
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იზოლაცია  

ეს არის დაავადებული ან ინფიცირებული პირების სხვებისგან განცალკევება, ინფექციის 
გავრცელების ან დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. 

 

რა არის COVID-19-ის ინფექციის სიმპტომები? 

• როცა თავს შეუძლოდ გრძნობთ ან გაქვთ მაღალი ტემპერატურა, ტელეფონით უნდა 
დაუკავშირდეთ თქვენს გუნდის ექიმს ან ოჯახის ექიმის განყოფილებას და 
იხელმძღვანელოთ ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მეთოდური 
რეკომენდაციებით. COVID-19-ის ზოგადი სიმპტომები მოიცავს: 

o ცხელებას 
o ხველას 
o ყელის ტკივილს 
o დაღლილობას 
o სუნთქვის უკმარისობას 

• მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ზოგადი სიმპტომები, ისინი შეიძლება იყოს იმის 
ნიშანი, რომ თქვენ დაინფიცირებული ხართ და მნიშვნელოვანია, რომ არ გადასდოთ 
დაავადება თანაგუნდელებს, კოლეგებს ან ფართო საზოგადოება. 
 

რა ხდება, თუ შეხება მქონდა ინფიცირებულ პირთან? 

• ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ამჟამად იძლევა რეკომენდაციას, რომ ახლო 
კონტაქტები (იხილეთ განმარტება ზემოთ) ინფიცირებულ პირთან გავიდნენ კარანტინში 
14 დღის განმავლობაში, ათვლილი ინფიცირებულთან მათი კონტაქტის ბოლო 
დღიდან.(1) 

• თუ ღელავთ იმაზე, რომ ნებისმიერი ეს ზომა შეიძლება თქვენ გეხებოდეთ, ტელეფონით 
უნდა დაუკავშირდეთ თქვენს გუნდის ექიმს ან ოჯახის ექიმის განყოფილებას და 
იხელმძღვანელოთ ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მეთოდური 
რეკომენდაციებით. 

• თუ თქვენ გქონდათ ახლო კონტაქტი, უნდა დარჩეთ სახლში თვითიზოლაციაში და 
შეიძლება ჩაგიტარდეთ ტესტირება ინფექციის გამორიცხვის მიზნით.  

• საყურადღებო ინფორმაცია: ტესტირებისა და საკარანტინო ზომების მეთოდური 
რეკომენდაციები შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ქვეყანაში და თქვენ უნდა 
შეასრულოთ თქვენი გუნდის ექიმის, ოჯახის ექიმის ან COVID-19-ის მენეჯერის 
მითითებები. 

 

რა უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ დარჩეთ? 

• ხშირად დაიბანეთ ხელები(2) 
o რეგულარულად და საფუძვლიანად გაისუფთავეთ ხელები ალკოჰოლიანი 

ხელის ანტისეპტიკური ხსნარით ან დაიბანეთ ისინი საპნით და წყლით (20 წამის 
განმავლობაში). ხელების საპნით და წყლით დაბანა ან ალკოჰოლიანი ხელის 
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ანტისეპტიკური ხსნარის გამოყენება კლავს ვირუსებს, რომლებიც შესაძლოა 
თქვენს ხელებზე იყოს. ეს არის ბმული ხელების უსაფრთხო დაბანის 
რჩევებისთვის. 

• შეინარჩუნეთ სოციალური დისტანცირება 
o შეინარჩუნეთ არანაკლებ 1 მეტრი (3 ფუტი) დისტანცია საკუთარ თავსა და 

სხვებს შორის, განსაკუთრებით მათთან, ვინც ახველებს ან აცემინებს 
(გაითვალისწინეთ, რომ სოციალური დისტანცირებისთვის განსაზღვრული 
ზუსტი მანძილი განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყანაში). როცა ადამიანი ახველებს 
ან აცემინებს, ის ცხვირიდან ან პირიდან აფრქვევს სითხის მცირე წვეთებს, 
რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ვირუსს. თუ ძალიან ახლოს ხართ, შეიძლება 
შეისუნთქოთ წვეთები, მათ შორის COVID-19-ის ვირუსი, თუ იმ პიროვნებას, 
რომელიც ახველებს, აქვს ეს დაავადება. 

• არ შეეხოთ თვალებს, ცხვირს და პირს 
o ხელებით ბევრ ზედაპირს ვეხებით და შესაძლებელია ვირუსის გადაცემა 

ზედაპირიდან ხელზე. დაბინძურების შემდეგ, ხელებით შესაძლებელია ვირუსის 
გადატანა თვალებში, ცხვირსა თუ პირში. იქიდან ვირუსი შეიძლება მოხვდეს 
თქვენს ორგანიზმში და ავად გახდეთ. 

• დაიცავით რესპირატორული ჰიგიენა 
o დარწმუნდით, რომ თქვენ და თქვენ გარშემო მყოფი ადამიანები სათანადო 

რესპირატორულ ჰიგიენას იცავთ. ეს ნიშნავს თქვენი პირის და ცხვირის 
დაფარვას მოხრილი იდაყვით ან ერთჯერადი ხელსახოცით ხველის ან 
ცემინებისას. ხელსახოცების გამოყენების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უნდა 
გადააგდოთ იგი და დაიბანოთ ხელები. სათანადო რესპირატორული ჰიგიენის 
დაცვით, თქვენ გარშემო მყოფებს იცავთ ყველა ვირუსისაგან, როგორებიცაა 
სურდო, გრიპი და COVID-19. 

• თუ გაქვთ ცხელება, ხველა და სუნთქვის გაძნელება, დროულად მიმართეთ სამედიცინო 
დახმარებას 

o თუ თავს შეუძლოდ გრძნობთ, დარჩით სახლში. თუ გაქვთ ცხელება, ხველა და 
სუნთქვის გაძნელება, დროულად მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას და 
წინასწარ დარეკეთ მათთან. გაითვალისწინეთ თქვენი ადგილობრივი ჯანდაცვის 
ორგანოს მითითებები. სახელმწიფო და ადგილობრივ უწყებებს ექნებათ 
ყველაზე ახალი ინფორმაცია თქვენს ტერიტორიაზე არსებული ვითარების 
შესახებ. წინასწარ დარეკვა საშუალებას მისცემს თქვენს სამედიცინო 
მომსახურების მომწოდებელს, სწრაფად მიგიყვანოთ შესაბამის სამედიცინო 
დაწესებულებაში. ეს ასევე დაგიცავთ და დაგეხმარებათ ვირუსების და სხვა 
ინფექციების გავრცელების თავიდან აცილებაში. 
 

ხელისუფლების ზომები COVID-19-ის ეპიდემიის გავრცელების მართვისთვის 

• ვირუსის გავრცელების შესამცირებლად გამოიყენება ღონისძიების სამი ძირითადი ტიპი 
(იხ. ცხრილი 1). გარკვევაში დასახმარებლად, საზოგადოებრივი თავშეყრის 
შეზღუდვები, სოციალური დისტანცირების ზომები და მგზავრობის შეზღუდვები 
მოხსენიებული იქნება, როგორც „PST“ ზომები (ინგლისური დასახელების მიხედვით). 

https://youtu.be/3PmVJQUCm4E
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PST ზომები მაგალითი 
საზოგადოებრივი შეკრების 
შეზღუდვები  
(Public gathering restrictions) 

საზოგადოებრივი შეკრებების შეზღუდვები, სხვადასხვა 
სიდიდის ჯგუფებისთვის; <500, <250, <50, <20, <5, <2 

სოციალური დისტანცირება 
(Social distancing) 

სოციალური დაშორების დირექტივები (1-2 მეტრი 
განცალკევება), თვითიზოლაცია ყველა ახლო 
კონტაქტისთვის, სკოლების დახურვა, არააუცილებელი 
მოხმარების მაღაზიებისა და მომსახურებების დახურვა, 
არააუცილებელი მოძრაობის აკრძალვა, არააუცილებელი 
წარმოების შეჩერება, საზოგადოებრივი სივრცეებისა და 
პარკების დახურვა, ვარჯიშისა და გარე აქტივობების 
რეგულირება 

მგზავრობის შეზღუდვები 
(Travel restrictions) 

საზღვრის დაკეტვა, შიდა მგზავრობის შეზღუდვები, 
სავალდებულო თვით-კარანტინი ქვეყანაში შემოსვლის 
შემდეგ 

 
• ეს PST ღონისძიებები მიზნად ისახავს ვირუსის გავრცელების შემცირებას და მთელს 

მსოფლიოში სხვადასხვაგვარად მოხდა მათი გატარება. 
• PST-ის თითოეული ღონისძიების შემცირება ხელს შეუწყობს რაგბის სხვადასხვა 

ღონისძიებების განახლებას, რაც გააადვილებს თამაშში უსაფრთხო დაბრუნებას COVID-
19-ის გავრცელების გაზრდილი რისკის დაბალანსების პარალელურად. 

 

სკრინინგისა და ტესტირების როლი 

• ყოველდღიური კლინიკური სკრინინგი – სიმპტომების კითხვარის შევსება და 
ტემპერატურის გაზომვა გამოავლენს სიმპტომური შემთხვევების 60%-ს.  

o თქვენმა კლუბმა უნდა შეიმუშაოს სიმპტომების გამოქვეყნების ოქმი, 
სასურველია შეივსოს სახლიდან გასვლამდე. დართულია დოკუმენტის ნიმუში 
(დანართი 1) და ყველაზე ეფექტური იქნება თუ მიწოდება მოხდება ონლაინ 
პორტალიდან, როგორიცაა „google docs“ ან მსგავსი. 

o ტემპერატურის შემოწმება ობიექტზე შესვლისას, ტემპერატურის გაზომვა უნდა 
მოხდეს უკონტაქტოდ (დაავადების გავრცელების თავიდან ასაცილებლად). 
ხელმისაწვდომი აპარატები სხვადასხვა ხარისხისაა. 

o მოთამაშეები ან არამოთამაშე პერსონალი, რომელთაც აღენიშნებათ 
ტემპერატურა ან ნებისმიერი სიმპტომი, არ უნდა დაესწრონ წვრთნას ან 
შევიდნენ ობიექტზე. ისინი უნდა დაუკავშირდნენ თავიანთი გუნდის ექიმს ან 
ოჯახის ექიმს, რათა გაიგონ, თუ როგორ იმოქმედონ. 

• PCR ტესტირება (ტესტი, რომელიც გამოიყენება COVID-19-ის ვირუსის არსებობის 
დასადასტურებლად) - თუ სავარაუდოა, რომ ადამიანს აქვს COVID-19-ის მწვავე 
ინფექცია, მათი ტესტირება შესაძლებელია ცხვირ-ხახის ნაცხის აღების მეშვეობით. 
ნიმუში გამოიყენება ვირუსის კულტივირებისთვის და იმის დასადასტურებლად, 
ინფიცირებულია თუ არა ადამიანი. უნდა გაითვალისწინოთ, რომ: 
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o ეს ტესტირება არ არის სრულყოფილი, არის შეცდომის შემთხვევები (ცრუ 
უარყოფითი) 

o დადებითი ტესტი ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი უნდა დარჩეს სახლში 
თვითიზოლაციაში 

o ასევე უნდა შეფასდნენ ინფიცირებული პირის „ახლო კონტაქტები“ 
(განმარტებულია ზემოთ), დაწყებული ინფიცირებული პირის სიმპტომების 
გამოვლენიდან 2 დღით ადრე. 
 

• ანტისხეულებზე ტესტირება – ეს არის ჩხვლეტის ტესტი. ეს ტესტი დამუშავების 
პროცესშია და მიზნად ისახავს ანტისხეულების (ორგანიზმის მიერ ვირუსის წინააღმდეგ 
საბრძოლველად წარმოქმნილ ცილების) არსებობის შემოწმებას იმ პირთა სისხლში, 
რომლებსაც შეხება ჰქონდათ ვირუსთან. არსებობს ჰიპოთეზა, რომ ანტისხეულების 
არსებობა მიუთითებს იმაზე, რომ წარსულში გქონდათ გადატანილი ინფექცია, თუმცა 
სამეცნიერო გამოკვლევები მიმდინარეობს იმის დასადგენად, ანტისხეულების არსებობა 
უზრუნველყოფს თუ არა იმუნიტეტის გამომუშავებას და, თუ ასეა, რამდენ ხანს 
გრძელდება ეს იმუნიტეტი.  ეს ტესტები ამჟამად გადის სამეცნიერო დამტკიცებას. 

       ამ ტესტებით შესაძლებელია იმ პირთა იდენტიფიცირება, რომლებსაც: 
o შეხება ჰქონდათ ვირუსთან და შესაძლოა, ჰქონდეთ იმუნიტეტი, თუმცა, ეს უნდა 

განისაზღვროს სამეცნიერო კვლევით  
o ჯერ არ ჰქონიათ შეხება და არიან ინფიცირების მაღალი რისკის ქვეშ 

 
• ყველა ეს ტესტი ექვემდებარება სამეცნიერო დამტკიცებას, ადგილობრივ 

ხელმისაწვდომობას და მათი როლი თქვენს ადგილობრივ ჯანდაცვის ორგანოთა COVID-
19-ის გეგმაში სხვადსხვა იქნება. თქვენი კლუბი იხელმძღვანელებს ადგილობრივი 
პოლიტიკის დოკუმენტებით. ამ ტესტის სანდოობას ჯერ კიდევ იკვლევენ. 
 

• მომავალში, რეგულარული ტესტირება (შესაძლოა, PCR  და ანტისხეულის ტესტირება), 
სავარაუდოდ, იქნება ჯგუფური ვარჯიშის, თამაშისა და მგზავრობის შემადგენელი 
კომპონენტი. ტესტის გამოყენების მხარდამჭერი მტკიცებულებები სწრაფად იზრდება 
და მათი განახლება ამ დოკუმენტში შესაბამისად მოხდება. 
 

ნიღბების როლი 

• საზოგადოებაში ნიღბის გამოყენების მეთოდური რეკომენდაციები მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყანაში.(3) ადრეული რჩევები იყო, რომ არ გვეტარებინა 
ნიღბები; თუმცა, მრავალი ქვეყანა მეტად და მეტად მომხრეა მათი გამოყენებისა, 
განსაკუთრებით იმის გამო, რომ მიწოდება გაიზარდა. გარდა ამისა, დიდი მხარდაჭერა 
აქვს თვითნაკეთ (ქსოვილის) ნიღბებს.(4,5) 

• ქირურგიულმა ან N95 ნიღბებმა შეიძლება თავიდან აგაცილოთ დაინფიცირება და 
დაავადების გავრცელება. თუმცა, ასეთი ხარისხის ნიღბები მცირე რაოდენობით არის 
მოწოდებული და გათვალისწინებული უნდა იყოს ჯანდაცვის თანამშრომლებისათვის.  
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• ქსოვილის ხელნაკეთი ნიღბები ხელს უშლის წვეთების გავრცელებას ხმამაღალი 
ლაპარაკის, სიცილის, ხველების და ცემინების გამო. ისინი ასევე იცავს მომხმარებლებს 
სახეზე შეხებისგან, რითაც ამცირებს ზედაპირთან კონტაქტის საშუალებით დაავადების 
გავრცელებას. 

o ქსოვილის ნიღბის დანიშნულება არის სხვა ადამიანების დაცვა, თუ თქვენ 
ინფიცირებული ხართ. 

o თქვენ უნდა განაგრძოთ რეკომენდებული სოციალური დისტანციის 
შენარჩუნება. ქსოვილის ნიღაბი არ ცვლის სოციალურ დისტანცირებას. 

• ბოლოდროინდელმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მრავალი ინფიცირება ხდება მაშინ, როდესაც 
ვირუსის გამავრცელებელი პირი უსიმპტომოა. არსებობს მზარდი მეცნიერული 
მტკიცებულება, რომ ნიღბების რუტინული გამოყენება გარეთ ყოფნისას, სასარგებლო, 
ხარჯ-ეფექტური ნაბიჯია, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ თქვენ და თქვენი კლუბი 
აკეთებთ ყველაფერს, რაც ხელს უშლის დაავადების გავრცელებას. 

 

რისკი რაგბიში 

• რაგბი კონტაქტური სპორტია. სრულყოფილი ვარჯიში და მატჩების თამაში მოითხოვს 
პერიოდულ მჭიდრო ფიზიკურ კონტაქტს. ამგვარად ყველა მოთამაშეს მოუწევს, 
ივარჯიშოს და ითამაშოს ახლო კონტაქტში. ამრიგად, თუ ბოლო მატჩში თანაგუნდელს 
ან მოწინააღმდეგე გუნდის მოთამაშეს ინფექცია განუვითარდა, მათი ყველა 
თანაგუნდელი სავარაუდოდ ახლო კონტაქტებია და იზოლირებას და ტესტირებას 
საჭიროებენ. 

• ვარჯიშში დაბრუნების ადრეულ ფაზაში მცირე ჯგუფებით ვარჯიში დაგვეხმარება ამ 
რისკის შემცირებაში. 

• როცა PST ღონისძიებები საკმარისად შემცირდება იმისთვის, რათა სრული ჯგუფური 
წვრთნა გახდეს შესაძლებელი, რისკების მართვა მოხდება არა გუნდის წევრებისთვის 
წვდომის შეზღუდვით სავარჯიშო დაწესებულება/ობიექტში. ვარჯიშს დაესწრება 
მხოლოდ აუცილებელი მოთამაშეები და მწვრთნელთა პერსონალი. 

 

პირადი რისკი 

• რეგულარული ვარჯიში სასარგებლოა თქვენი იმუნური სისტემისთვის. 
გახანგრძლივებულმა, მაღალი ინტენსივობის ვარჯიშმა შეიძლება დაასუსტოს იმუნური 
სისტემა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადამიანი არ არის მიჩვეული ასეთი მაღალი 
დონის აქტივობას. ამიტომ, სპორტსმენებში COVID-19-ის ინფექციის პოტენციურად 
გაზრდილი მგრძნობელობაა. ეს რისკი სავარაუდოდ, მცირეა და თუ მივუდგებით 
პრაქტიკულად, თუ მოთამაშეები არ გადააჭარბებენ ნორმალურ სავარჯიშო 
დატვირთვებს, ისინი აღარ იქნებიან უფრო მაღალი რისკის ქვეშ, ვიდრე უვარჯიშებელი 
მოსახლეობა. 

• ისინი, ვისაც აქვს თანმხლები დაავადებები, მაგალითად, გულ-სისხლძარღვთა 
დაავადება, რესპირატორული დაავადება, დიაბეტი და კიბოს ზოგიერთი ფორმა, უფრო 
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მეტად ზარალდებიან COVID-19-ით. იგივეა უფრო ასაკოვანი პაციენტებისთვისაც (>60 წ) 
და მათთვისაც, ვისაც ზედმეტად ჭარბი წონა აქვს (BMI 40+). 

o სპორტსმენები თანმხლები დაავადებების გარეშე არ მიეკუთვნებიან მოწყვლად 
ჯგუფს. 

o მოთამაშეები, რომლებსაც აქვთ COVID-19-ის ინფექცია, უნდა გავიდნენ 
თვითიზოლაციაში 7 დღის განმავლობაში და არ ჩაერთონ ვარჯიშში 14 დღის 
განმავლობაში ან სანამ მათი სიმპტომები არ ალაგდება.(1) 

o ჩინეთიდან და იტალიიდან მიღებული ინფორმაცია აჩვენებს, რომ 
ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების 20%-ს აქვს გულის დაავადებები – 
სავარაუდოდ, მიოკარდიტი (გულის კუნთის ანთება). შესაძლოა ხანგრძლივი 
ჰოსპიტალიზაციის შემდეგ საჭირო გახდეს კარდიოლოგიური შემოწმება 
სპეციალისტის მიერ.(6-8) 

o თუ გადარდებთ COVID-19 ინფექციის შემდეგ ვარჯიშთან დაკავშირებული 
საკითხები, უნდა განიხილოთ ეს თქვენი გუნდის ექიმთან ან ოჯახის ექიმთან. 

 

ეტაპობრივი დაბრუნება რაგბიში 

• რაგბის თამაშში დაბრუნება დამოკიდებულია თქვენი მთავრობის მიერ თითოეული PST 
ზომის შემცირებაზე.  

• PST ღონისძიებებისგან გათავისუფლება ეტაპობრივი იქნება და ეს დამოკიდებული 
იქნება ადგილობრივ ფაქტორებზე, როგორიცაა ჯანდაცვის სისტემის უნარი, ინფექციის 
პიკის სიმძიმე და იმუნიტეტის დონე. 

• შესაძლებელია, რომ PST ღონისძიებების შემცირებამ ინფექციის შემთხვევების მატება 
გამოიწვიოს, რაც მოითხოვს PST ღონისძიების შემდგომ ხელახლა გატარებას. 

• თითოეული რაგბის კავშირის დასახმარებლად, რათა მოახერხონ რაგბის თამაშში 
დაბრუნება, მსოფლიო რაგბიმ მოკრიბა PST ღონისძიებების მონაცემები მსოფლიოს 78 
წევრი კავშირისგან. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, რჩევაა თითოეული კავშირისთვის, 
რომ განიხილონ მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად (რომელიმე PST ღონისძიების 
მოხსნის წინა ეტაპზე) თითოეული PST ღონისძიების კავშირი ვარჯიშის სხვადასხვა 
დონესა და რაგბის თამაშთან. მიზანია გავუძღვეთ კავშირებს, კლუბებსა და 
ჩემპიონატების  საშეჯიბრო  რაგბიში დაბრუნების პროცესში მთავრობების მითითებების 
ჩარჩოებში. 

• ქვემოთ მოცემულ ნაწილებში განვიხილავთ რაგბის ვარჯიშსა და თამაშში ეტაპობრივი 
დაბრუნების სტრუქტურას, მაგრამ ჰიგიენის და სოციალური დისტანცირების 
ძირითადი პრინციპები ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. 

• თქვენი კავშირი და კლუბი შეიმუშავებენ კონკრეტულ პოლიტიკის დოკუმენტებს, 
რომელიც დაფუძნებულია ქვემოთ მოცემული სეგმენტების სტრუქტურაზე. 
დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ გააგრძელოთ დოკუმენტის კითხვა, რომელიც 
მიმართულია იმ ზომებისკენ, რომლებიც კავშირებმა და კლუბებმა უნდა გაატარონ, 
რათა შეძლონ ვარჯიშსა და თამაშში დაბრუნება ისე, რომ მინიმუმამდე შეამცირონ 
რისკები. დანარჩენი დოკუმენტი მოიცავს ნაწილს, რომელიც ეძღვნება მოთამაშეებს, 
მწვრთნელებსა და პერსონალს და ნაწილს, რომელიც განკუთვნილია 
ადმინისტრატორებისთვის. 
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მითითებები და მხარდაჭერა 

შემდგომი მოდულები ხელმისაწვდომია ადმინისტრატორებისთვის, აქ: 
• მსოფლიო რაგბის მოდული მოთამაშეების, მწვრთნელებისა და დამხმარე 

პერსონალისთვის 
• მსოფლიო რაგბის მოდული ადმინისტრატორებისთვის 
• ჯანმოს COVID-19 მეთოდური რეკომენდაციები 

o საჯარო კონსულტაცია 
o ჰიგიენა 
o კონსულტაცია ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების შესახებ 
o ნიღბის გამოყენება 
o ხელების დაბანის ვიდეო დემონსტრირება 
o კარანტინი 
o მასობრივი შეკრების რისკის შეფასება 
o ჯანმოს მასობრივი შეკრების რისკის შეფასების მექანიზმი 

• დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რჩევა ნიღბების დამზადებაზე 

 
  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://youtu.be/3PmVJQUCm4E
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-covid-ra-sports-addendum.xlsx?sfvrsn=75c5cde4_2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
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ინფორმაცია მოთამაშეების, მწვრთნელებისა და 
პერსონალისთვის 

ჩართულობის წესები 

 
სანამ არ შეიმუშავებენ COVID-19-ის ვაქცინას, გუნდის გარემო სრულიად განსხვავებული იქნება. 
რაგბის გუნდსა თუ თამაშში ჩართული ყოველმა ადამიანმა უნდა იკისროს პასუხისმგებელობა 
COVID-19-ის გავრცელების პრევენციაზე.  
 
პირადი ჰიგიენა, ზემოთ აღწერილი სიმპტომებისას თვითიზოლაცია, სოციალური 
დისტანცირება, ჯგუფური შეკრებებისა და მგზავრობის შეზღუდვა გავრცელების ხელის შეშლის 
ყველაზე ეფექტური საშუალებებია. გუნდურ გარემოში კიდევ უფრო ფრთხილად უნდა იყოთ, 
რათა თავიდან აიცილოთ ექსპოზიცია და გავრცელება. ქვემოთ მოცემულია თქვენი 
პასუხისმგებლობები, რომლებიც აქტუალური იქნება ვაქცინის შემუშავებამდე. 
 
თქვენი ჩართულობის 10 წესი COVID-19-ის უსაფრთხო მართვისთვის არის შემდეგი: 
 

1. განათლება - გაეცანით თქვენი კლუბის მიერ მიღებულ ზომებს. 
• ამ დოკუმენტს აქვს ონლაინ მოდულის მხარდაჭერა. თქვენს კლუბს დასჭირდება, 

რომ თქვენ ეს მოდული გაიაროთ. 
• საკუთარი და თქვენი კოლეგების უსაფრთხოების ინტერესების გამო, თქვენ უნდა 

გაითვალისწინოთ ეს რეომენდაციები. 
• მისი გავლის შემდეგ შეგეძლებათ ჩამოტვირთოთ დასრულების დამადასტურებელი 

სერტიფიკატი და წარუდგინოთ იგი თქვენს კლუბს. 
 

2. ყოველდღიური სკრინინგი - შემდგომ შეტყობინებამდე თქვენ მოგეთხოვებათ შემდეგი: 
• სახლიდან გასვლამდე შეავსეთ COVID-19-ის სიმპტომების კითხვარი (დანართი 1). ეს 

მოითხოვს, რომ დაადგინოთ გქონდათ თუ არა მაღალი ტემპერატურა ან ცხელება 
ღამით, ან თუ განგივითარდათ ხველა, სუნთქვის უკმარისობა, ყელის ტკივილი, ან 
თავს შეუძლოდ თუ გრძნობთ. თუ ასეა, უნდა დარჩეთ სახლში, დაუკავშირდეთ 
თქვენი გუნდის ექიმს ან ოჯახის ექიმს. 

• შეამოწმეთ თქვენი ტემპერატურა დაწესებულება/ობიექტში შესვლამდე. თუ თქვენი 
ტემპერატურა 37,5°C-ზე მაღალია, გაგგზავნიან სახლში და გირჩევენ დაუკავშირდეთ 
თქვენი გუნდის ექიმს ან ოჯახის ექიმს. 

 
3. დაიცავით ჰიგიენის წესები 

• ხელის უფრო ხშირმა დაბანამ, ხშირად გამოყენებული ადგილებისა და ზედაპირების 
რეგულარულმა დეზინფექციამ და ხელთათმანების ხმარებამ შესაძლოა შეამციროს 
ინფექციის რისკი. ზოგიერთ სიტუაციაში, მაგალითად, სპორტულ დარბაზში ან 
შეხვედრების დროს, გასათვალისწინებელია სახის ნიღბების გამოყენება. 
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• შინ ასევე უნდა დაიმუშავოთ ან დაიბანოთ ხელები საპნით 20 წამის განმავლობაში 
(ან გამოიყენეთ ხელის სანიტაიზერი), როდესაც შედიხართ და გამოდიხართ თქვენი 
სახლიდან. 

• მოერიდეთ ისეთ ხშირ კონტაქტიან ზედაპირებთან შეხებას, როგორებიცაა კარის 
სახელურები, საზოგადო კომპიუტერის კლავიშები და ა.შ. 

• გამოიყენეთ ხელის სანიტაიზერები, რაც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თქვენი 
კლუბის შესასვლელსა და ყველა ოთახში. 

• არ გადააფურთხოთ. 
• ხველის ან ცემინებისას მოიშველიეთ მოხრილი იდაყვი ან ერთჯერადი ხელსახოცი 

(გამოყენებული ხელსახოცი ყოველთვის გადააგდეთ). 
• არ გაუზიაროთ სხვას თქვენი წყლის ბოთლი ან არ გამოიყენოთ გუნდის წყლის 

ბოთლები. 
• არ გამოიყენოთ საერთო საკვები დანამატები.  
 

4. დაიცავით სოციალური დისტანცირების წესები – ოფისი, სპორტული დარბაზი, 
სამედიცინო ოთახი / სავარჯიშო მოედანი (არაკონტაქტური ვარჯიშის დროს) 
• მინიმუმ 1 მეტრის დაშორება არსებულ პირებს შორის ხელს უწყობს ვირუსის 

გადაცემის ალბათობის მნიშვნელოვნად შემცირებას. სპორტით გათვალისწინებული 
მოძრაობის გამო, დისტანცია დაცული უნდა იქნეს შეძლებისდაგვარად 
მაქსიმალურად დიდ მანძილზე. 

• ოფისი, სპორტული დარბაზი და სამედიცინო ოთახი ისე უნდა იყოს მოწყობილი, 
რომ გააადვილოს სულ მცირე 1 მ-ით დაშორება ადამიანებს შორის. ვენტილაცია 
ხელს უწყობს რესპირატორული წვეთების გაფანტვას. სადაც შესაძლებელია, 
ნებისმიერი საერთო გამოყენების ადგილები კარგად უნდა განიავდეს. 

 
5. მინიმუმამდე შეამცირეთ სხეულით კონტაქტი 

• სრულიად უნდა მოვერიდოთ ხელის ჩამორთმევას, ხელების მირტყმით მისალმებას, 
ჩახუტებას, გადახვევას, ჯგუფურ ზეიმობას თუ გულშემატკივრობას. PST 
ღონისძიებების შემცირებამდე, ფიზიკური კონტაქტი (შეჯიბრების ჩათვლით) 
თავიდან უნდა იქნეს აცილებული. ამიტომ, თავდაპირველად მხოლოდ 
ინდივიდუალური ვარჯიშის ჩატარება იქნება შესაძლებელი. 

 
6. გამოცვლა და შხაპის მიღება სახლში 

სპორტულ დარბაზებსა და სპორტულ კლუბებში გამოსაცვლელი ოთახებისა და 
საშხაპეების გამოყენება შეჩერდება თქვენი კლუბის შემდგომ გაფრთხილებამდე.  
 

7. მანქანის ერთობლივი გამოყენების დროებით შეჩერება 
• სანამ არსებობს სოციალური დისტანცირების ზომები, ვარჯიშისა და 

ტურნირებისთვის ავტომობილების ერთობლივი გამოყენებისგან თავი უნდა 
შეიკავოთ, გარდა იმ შემთხვევებისა როცა საქმე ეხება თქვენს თანამოსახლესთან 
ერთად მგზავრობას. მინივენების გამოყენება ასევე შეუსაბამოა. თქვენი კლუბი 
გამოიყენებს მატჩებზე მგზავრობის კონკრეტულ პოლიტიკას, როცა რაგბის 
ტურნირები განახლდება. 
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8. თავი შეიკავეთ ისეთი ღონისძიებებისგან, როგორებიცაა ზოგადი შეხვედრები და 

დღესასწაულები 
• დისტანცირების წესების დაცვის მიზნით არ უნდა ჩატარდეს სოციალური 

ღონისძიებები. 
• სანამ სოციალური დისტანცირება აქტუალური რჩება, გუნდური შეხვედრები უნდა 

ჩატარდეს გარეთ ან ისეთ დახურულ სივრცეში, რომელიც იძლევა 1 ადამიანის 
მოთავსების საშუალებას 4მ2 ფართზე. 

• დანარჩენი ვარიანტები მოიცავს ციფრულ/ონლაინ შეხვედრების რესურსებს. 
 

9. სავარჯიშო ჯგუფების შემცირება 
• სანამ არსებობს სოციალური დისტანცირება და საზოგადოებრივი თავშეყრის 

შეზღუდვები, გუნდების წვრთნები უნდა ჩატარდეს მცირე ჯგუფებად, რაც 
შესაბამისობაში იქნება იმ დროისთვის გატარებულ მთავრობის ზომებთან (მაგ., <5, 
<10 ჯგუფები). მცირე ჯგუფების ვარჯიშის დროს ვარჯიშები ისე უნდა იყოს 
რეგულირებული, რომ არ მოხდეს ჯგუფებს შორის გადაკვეთა. მცირე ჯგუფები 
ამცირებს ინფიცირების რისკს და ინფექციის შემთხვევაში შეზღუდულია იმ 
ადამიანთა რიცხვი, რომელთაც პოტენციურად კარანტინი დასჭირდებათ. 

 
10. სადაც შესაძლებელია, ღია ცის ქვეშ აქტივობები უფრო უსაფრთხოა 

• სუფთა ჰაერზე სპორტული აქტივობები და ვარჯიში ხელს უწყობს დისტანციის 
წესების დაცვას და ინფექციის რისკის შემცირებას ჰაერის მუდმივი მიმოცვლის 
მეშვეობით. 

 
თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ამ დოკუმენტის წაკითხვის შემდეგ, მოითხოვეთ განმარტება. თქვენს 
კლუბს/კავშირს შეიძლება ჰყავდეს დანიშნული COVID-19-ის მენეჯერი ან გამოცდილი 
სამედიცინო სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია დახმარება. თუ ეს არ არის ხელმისაწვდომი, 
თქვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანოს შეუძლია თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის 
მოწოდება. მნიშვნელოვანია, რომ გესმოდეთ რაგბიში დაბრუნებასთან დაკავშირებული ყველა 
რისკი. 
თქვენი კლუბი გაატარებს უსაფრთხოების რამდენიმე ზომას კლუბის ობიექტებში ამ პროცესის 
დასახმარებლად. 

 
 

უსაფრთხო დაბრუნება რაგბის დაწესებულება/ობიექტების 
გამოყენებაში, ვარჯიშსა და თამაშში  

PST ზომებმა მნიშვნელოვნად იმოქმედა ოჯახურ ცხოვრებაზე, საყიდლებსა და კაფეში 
სიარულზე. ანალოგიურად, ის თუ როგორი წვდომა გექნებათ კლუბის ობიექტებთან, როგორი 
იქნება ვარჯიშში დაბრუნება და ბოლოს, თამაშში დაბრუნება, ძალიან განსხვავებული იქნება 
იმისგან, რასაც ხართ მიჩვეული. ამ განყოფილებაში მოცემულია რჩევები იმის შესახებ, თუ 
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როგორ უნდა შეცვალოთ თქვენი ქცევები, როცა იმყოფებით კლუბის ვარჯიშზე (სავარჯიშო 
დარბაზის ჩათვლით), სამედიცინო, სარეაბილიტაციო და შეხვედრების ადგილებში (გუნდის 
დაწესებულება/ობიექტებში) PST შეზღუდვების გათვალისწინებით. 
 
ინფიცირებულმა პირმა შეიძლება დააბინძუროს ნებისმიერი ზედაპირი უშუალო კონტაქტით ან 
წვეთების გავრცელების მეშვეობით. რისკის მინიმუმამდე შემცირება შესაძლებელია ქვემოთ 
მოცემული ზომების გათვალისწინებით. ეს ზომები რეკომენდებულია თქვენი კლუბისთვის და 
თქვენთვის: 

• რეგულარულად გამოიყენეთ ხელების სადეზინფექციო საშუალება  
o სავარჯიშო და სათამაშო ობიექტებზე სადეზინფექციო საშუალებები 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესასვლელთან/გასასვლელთან და ყველა ოთახში.  
o შინ ასევე უნდა დაიმუშაოთ ან დაიბანოთ ხელები საპნით 20 წამის 

განმავლობაში, როდესაც შედიხართ და გამოდიხართ თქვენი სახლიდან. 
• მოერიდეთ ისეთ ხშირ კონტაქტიან ზედაპირებთან შეხებას, როგორებიცაა კარის 

სახელურები, საზოგადო კომპიუტერის კლავიშები და ა.შ. 

 
მოერიდეთ საერთო გამოყენების ადგილებით სარგებლობას, როგორიცაა გამოსაცვლელი 
ოთახები, საშხაპეები და საერთო სასადილო ადგილები - ხშირ შემთხვევაში, ეს 
დაწესებულება/ობიექტები დაიხურება. ვარჯიშში დაბრუნების ადრეულ ეტაპზე, როდესაც 
მოქმედებს PST ზომები, გთხოვთ, შეძლებისდაგვარად თავი აარიდოთ საზოგადოებრივი 
დაწესებულება/ობიექტების გამოყენებას. 
 
ეს დოკუმენტი შეესაბამება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მითითებებს, რომლის 
თანახმად, დაწესებულება/ობიექტის გასუფთავება უნდა მოხდეს ყოველდღე, მისი გამოყენების 
შემდეგ. კლუბებს შეიძლება არ ჰქონდეთ ისეთი მდგომარეობა, რომ ასეთი დასუფთავება 
ყოველდღიურად ჩატარდეს, რაც გულისხმობს, რომ კლუბების ობიექტები ხელმისაწვდომი არ 
იქნება, სანამ დასუფთავება არ დასრულდება. 
 
თქვენი ქმედებები სიტყვებზე ბევრად უფრო ხმამაღლა ლაპარაკობს და გავლენას მოახდენს 
თქვენს, თქვენი ოჯახის, კოლეგების და მეგობრების ჯანმრთელობაზე. მწვრთნელებს ექნებათ 
იმის ცდუნება, რომ მალე გადავიდნენ მოქმედებაზე ნებადართული ზომების ფარგლებს გარეთ. 
შემდეგი ნაწილი უნდა წაიკითხოს და გაიგოს ყველამ, ვინც გეგმავს და მართავს რაგბის 
შეხვედრებს PST ღონისძიებების თანახმად. 
 
 

ვარჯიშში დაბრუნება 

როდესაც მოთამაშეები ინდივიდუალურად ვარჯიშობენ, PST ზომების შემცირება მიანიშნებს 
აქტივობაში დაბრუნების გეგმის დაწყების შესაძლებლობაზე. სურათებში 1 და 2 მოცემულია 
მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება გავლენა იქონიოს სხვადასხვა PST ზომების შემცირებამ 
პირველ რიგში რაგბის ვარჯიშში (სურათი 1), ხოლო შემდეგ კი - თამაშში დაბრუნებაზე (სურათი 
2). როგორც ადრე იყო გამოვლენილი, PST ზომებს თითოეული მთავრობა მოხსნის სხვადასხვა 
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დროს და თქვენი კავშირი და კლუბი შეუსაბამებს აქტივობებში დაბრუნებას ამ PST ზომების 
შემსუბუქებას. თითოეული მთავრობა და ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანო 
ყურადღებით აკონტროლებენ PST ღონისძიებების მოხსნის გავლენას ახალ შემთხვევებზე, 
რადგან ეს გვაცნობებს, გახდება თუ არა საჭირო და როდის შემდგომი PST-ის ხელახლა 
გამოცხადება. 
 
მაგალითად, სურათ 1-ში, ვარაუდობენ, რომ როცა გაიხსნება სკოლები და არააუცილებელი 
ბიზნესები და დაშვებული იქნება ჯგუფური შეკრებები <10 კაცამდე, დაიწყება მცირე ჯგუფური 
ვარჯიშები. ასევე, როდესაც <50 კაცამდე ჯგუფური შეკრებები ნებადართული იქნება, ეს 
მიგვანიშნებს სრული ჯგუფური უკონტაქტო წვრთნის დაწყებაზე.  
სრული ჯგუფური კონტაქტური წვრთნა მოითხოვს პირადი სოციალური დისტანცირების 
ზომების შემცირებას ან მთავრობის მიერ სპეციალური გამონაკლისის დაშვებას. ვარჯიშის დროს 
კონტაქტის დაშვების შემდეგ, ვარჯიშის ყველა მონაწილე გახდება ერთმანეთის „ახლო“ 
კონტაქტი (როგორც აღწერილია მე-2 გვერდზე). ამას შედეგად შეეიძლება მოჰყვეს ის, რომ 
გუნდის წევრის COVID-19-ით დაინფიცირების შემთხვევაში აუცილებელი გახდება 
თვითიზოლაცია ან კარანტინი. 
 
კავშირებმა და კლუბებმა უნდა მოახდინონ იმის დემონსტრირება, რომ ამ პროცესის დროს მათ 
შეუძლიათ ჩაატარონ სრულყოფილი სკრინინგი (ტემპერატურისა და სიმპტომების შემოწმება), 
ტესტირება (PCR  და ანტისხეულების ტესტი) და კონტაქტების დადგენა ადგილობრივი 
მთავრობის მითითებების შესაბამისად. 

 
სურათი 1: რაგბის ვარჯიშში დაბრუნება PST ზომების სტრუქტურის გამოყენებით 

სურათი 2 გთავაზობთ მითითებებს ვარჯიშებიდან დაწყებული რაგბის ყველა შეჯიბრისა და 
ტურნირის განახლებამდე, მაყურებელთა თანდასწრებით გამართული საერთაშორისო 
თამაშების ჩათვლით. 
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სურათი 2: PST ზომების შემცირება ემთხვევა თამაშში ეტაპობრივად დაბრუნებას 

 

აქტივობების განახლება 

ვარჯიშის ხანგრძლივობა და ინტენსივობა განსხვავებული იქნება სხვადასხვა ქვეყანაში. ეს 
გადაწყვეტილებები უნდა იქნეს მიღებული ადგილობრივი პრაქტიკის შესაბამისად და უნდა 
შეთანხმდეს ფიზმომზადების სპეციალისტებს, სამედიცინო, სამწვრთნელო პერსონალსა და 
ასევე მოთამაშეებსა და მოთამაშეთა წარმომადგენლებს შორის, როგორც კავშირის, ისე კლუბის 
დონეზე.  
 
რაგბის ვარჯიშების ჩაუტარებლობის ოთხ კვირაზე ხანგრძლივი დროის მონაკვეთის შემდეგ 
იქმნება ტრავმირების მნიშვნელოვანი რისკი, თუკი შეჯიბრის დაწყებამდე არ იქნა დაცული 
ძალების აღსადგენი ვარჯიშების პერიოდი. 
 
რეკომენდებულია, რომ თითოეულ ტერიტორიაზე დაწესდეს საკმარისი დრო, რათა 
მოთამაშეებმა შეძლონ ძალების აღდენა ტრავმის რისკის მინიმუმამდე შესამცირებლად.  
 
მთავრობის მიერ საზოგადო ჯგუფურ ვარჯიშში დაბრუნების დაშვების შემდეგ კავშირები და 
კლუბები უნდა შეთანხმდნენ გუნდის ვარჯიშში დაბრუნებისთვის მომზადებისა და მისი 
დასრულების ინდივიდუალურ კომპონენტებზე. შესაძლოა, რომ ზოგიერთი მათგანი მოთამაშემ 
მიიღოს ინდივიდუალურად, იზოლაციის პირობებში, როცა არის ამის შესაძლებლობა. 
 
ინდივიდუალური და მცირე ჯგუფური ვარჯიში. ამჟამინდელი მონაცემებით სავარაუდოა, რომ 
PST ღონისძიებების შემცირება მოხდება ეტაპობრივად ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისა და 
ტესტირების შესაძლებლობების შესაბამისად. ადრეული შემცირების ზომები, სავარაუდოდ, 
ფოკუსირდება არააუცილებელი ბიზნესებისა და სკოლების ხელახლა გახსნაზე. ამ ცვლილებებმა 
შეიძლება შესაძლებელი გახადოს შეზღუდული ჯგუფების შეხვედრა (მაგ. <10). ინფექციის 
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გაზრდილი რისკის გამო, ყველა დარჩენილი PST ზომა მკაცრად უნდა იქნეს დაცული. ძალების 
აღსადგენი ვარჯიში, უნარებზე მუშაობა და არაკონტაქტური ვარჯიშების ზოგიერთი ელემენტი 
უსაფრთხოდ შეიძლება განხორციელდეს მცირე ჯგუფებში, არაკონტაქტურ გარემოში. 
 
ყველა მოთამაშემ და პერსონალმა კვლავ ყურადღებით უნდა დაიცვას ზემოთ მოყვანილი 
„ჩართულობის 10 წესი“. ამ ზომების გამოყენება გულისხმობს, რომ კლუბის 
დაწესებულება/ობიექტზე დაბრუნებისას ყველა მოთამაშემ და პერსონალმა მნიშვნელოვნად 
უნდა შეცვალოს ყოველდღიური რეჟიმი და სამუშაო პრაქტიკა. ყოველდღიური სკრინინგის, 
ჰიგიენის და სოციალური დისტანცირების ზომების დაცვაზე უნდა გაგრძელდეს მონიტორინგი 
(ონლაინ სიმპტომების სკრინინგის კითხვარის მაგალითი ნაჩვენებია დანართი 1-ში). PST 
ღონისძიებები დროის ნებისმიერ მონაკვეთში რამდენიმე გზით მოახდენს გავლენას გუნდურ 
გარემოში ქცევაზე. 

 
1. ფიზიკური აქტიურობის შემთხვევაში ინტერპერსონალური გადაცემის რისკი შესაძლოა 

უფრო მაღალი იყოს, და რეკომენდებულია ადამიანებს შორის მინიმუმ 1,5 მეტრის 
დისტანცია, რათა მნიშვნელოვნად შემცირდეს ვირუსის გადაცემის ალბათობა. სპორტით 
გათვალისწინებული მოძრაობის გამო, დისტანცია უნდა იყოს დაცული დიდ მანძილზე. 
 

2. პირადი მისალმება და ფიზიკური სიახლოვე (ხელის ჩამორთმევა ან 
გადახვევა/ჩახუტება) ყოველთვის იყო სარაგბო საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი. 
თუმცა, ამ ტიპის ქმედებები არ შეესაბამება აუცილებელ სოციალურ დისტანცირებას და 
აქტიურად უნდა იქნეს თავიდან აცილებული. 
 

3. თუ ეს შესაძლებელია, ყველა მოთამაშემ და პერსონალმა უნდა ატაროს ნიღბები, რათა 
თავიდან აიცილონ ასიმპტომური ინფიცირებული მოთამაშეების მიერ შესაძლო 
გავრცელება. სადაც ეს შეუძლებელია, ვარჯიში უნდა ჩატარდეს გარეთ, რომ 
შესაძლებელი იყოს ჰაერითა და წვეთებით გადაცემის შეზღუდვა. ქსოვილის ნიღბის 
მომზადების რჩევა შეგიძლიათ იხილოთ აქ.(4) როდესაც ვარჯიში უნდა ჩატარდეს 
დახურულ სივრცეში (მაგალითად, რეზისტენტული ვარჯიშის დროს), დაცული უნდა 
იქნეს სოციალური დისტანცირების ზომები. 
 

4. გუნდები უნდა დაიყოს ჯგუფებად, რომლებიც ნებადართულია ადგილობრივი და 
სამთავრობო ჯანდაცვის დეპარტამენტების მიერ (მაგ. <10). ვარჯიში უნდა დაიგეგმოს 
ისე, რომ ჯგუფებს შორის გადაკვეთა არ მოხდეს. 
 

5. სადაც შესაძლებელია, თითოეულ ჯგუფს უნდა დაენიშნოს მითითებული მწვრთნელი, 
რომელიც მხოლოდ ამ ჯგუფს გაუწევს ზედამხედველობას და ფიზიკურ კონტაქტში არ 
შევა გუნდის დანარჩენ ნაწილთან. ეს შეზღუდავს პერსონალის ახლო კონტაქტს 
მოთამაშეებთან, რაც ამცირებს დადებით შემთხვევისთან პერსონალის შესაძლო 
ხელმისაწვდომობას. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
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6. მოთამაშეებმა თავი უნდა შეიკავონ სავარჯიშო ადგილებში შხაპის მიღებისა და ჭამისგან 
და ვარჯიშზე წასასვლელად და დასაბრუნებლად უნდა იმგზავრონ მარტოებმა, გარდა 
იმ შემთხვევისა, როცა ისინი უკვე ერთ სახლში ცხოვრობენ. 
 

7. შეხვედრები სამწვრთნელო პერსონალთან უნდა ჩატარდეს ციფრულად, გარეთ ან ისეთ 
დახურულ სივრცეში, რომელიც იძლევა 1 ადამიანის მოთავსების საშუალებას 4მ2 
ფართზე. სადაც შესაძლებელია, ყველა მოთამაშეს და პერსონალს უნდა ეკეთოს ნიღბები. 
 

8. აღჭურვილობის გაზიარება თავიდან უნდა იქნეს აცილებული, როცა შესაძლებელია. 
როცა ამის აუცილებლობაა (მაგალითად, სავარჯიშო დარბაზში) აღჭურვილობა უნდა 
გაიწმინდოს ჯგუფებს შორის. 
 

9. პირადი ნივთები/აღჭურვილობა, როგორიცაა წყლის ბოთლები, გარკვევით უნდა 
დაინიშნოს და არ მოხდეს მათი გაზიარება. 
 

10. არ გამოიყენოთ საერთო საკვები დანამატები. 

 
 
სრული ჯგუფური წვრთნა. PST ზომების შემდგომი შემცირება შეიძლება მოსალოდნელი იყოს, 
თუ წინა შემცირება არ გამოიწვევს უარყოფით პასუხს დაავადების კოეფიციენტის მხრივ. 
მოსალოდნელი შემდეგი ნაბიჯი არის ხალხის შეკრებების შეზღუდვის შემცირება. თუ დაიშვება 
ისეთი ზომები, როგორიცაა 50-მდე ადამიანის თავშეყრის ნებართვა, შესაძლებელი გახდება 
გუნდების ერთად ვარჯიში.  
 

1. ყოველდღიური სკრინინგი, ჰიგიენის ზომები, სოციალური დისტანცირება და თავის 
სათანადო მოვლა დარჩება მოთამაშეებისა და პერსონალის უსაფრთხოების ყველაზე 
მნიშვნელოვან საშუალებებად.  
 

2. თუ მოხდა ინდივიდუალური და მცირე ჯგუფური ვარჯიშის წარმატებულად დანერგვა, 
ჯგუფური ურთიერთქმედების უფრო მაღალი დონე აუცილებელი ნაბიჯი იქნება 
ნორმალურ გუნდურ საქმიანობაში დასაბრუნებლად.  
 

3. როდესაც დაბრუნდება სრული ჯგუფური შეხვედრები, უნდა გავაგრძელოთ მცდელობა, 
რათა ყველგან მოედნის მიღმა შევინარჩუნოთ ზემოთ აღწერილი სოციალური 
დისტანცირების ზომები. ეს მინიმუმამდე დაიყვანს ექსპოზიციას. 
 

4. რაგბი არის კონტაქტური სპორტი და სრულ ვარჯიშს დასჭირდება ფიზიკური 
კონტაქტის დროგამოშვებითი მაღალი დონე. სრული კონტაქტური წვრთნა მოითხოვს 
სოციალური იზოლაციის ზომების შემცირებას. თუ მოთამაშე ან პერსონალი 
დაინფიცირდება, თითოეული სხვა მოთამაშე და პერსონალი გადაიქცევა ახლო 
კონტაქტად და საჭირო გახდება მათი ტესტირება და კარანტინში გადაყვანა. სრული 
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კონტაქტური ვარჯიში უნდა დაიგეგმოს ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
ორგანოებთან კონსულტაციის შემდეგ. 

 

საშეჯიბრო მატჩებისთვის მზადება 

როდესაც სამთავრობო PST ღონისძიებები იმდენად შემსუბუქდება, რომ შესაძლებელი გახდება 
სრული კონტაქტური ვარჯიში, უნდა დასრულდეს როგორც ფიზმომზადება, ისე გუნდური 
ვარჯიშების სპეციფიკური პერიოდი, რათა მოთამაშეები საკმარისად მოემზადონ და ჩადგნენ 
ფორმაში ტურნირში სათამაშოდ.  
 

1. ეს მოხდება ინდივიდუალური კლუბების შეხედულებისამებრ, მაგრამ შეთანხმება 
კავშირს, კლუბებს, შეჯიბრებს, სამწვრთნელო და ფიზმომზადების პერსონალს, 
მოთამაშეებსა და მოთამაშეთა წარმომადგენელ ორგანოებს შორის მკაცრად არის 
რეკომენდებული.  
 

2. PST ღონისძიების განხორციელების ხანგრძლივობა, თავის მხრივ, პირდაპირ გავლენას 
ახდენს ამ პერიოდის ბუნებასა და ხანგრძლივობაზე. ვარჯიშის პერიოდი სავარაუდოდ 
იქნება სეზონის რეგულარული მოსამზადებელი პერიოდის შეცვლილი ვერსია.  
 

3. ნორმალურ პირობებში სეზონისთვის მოსამზადებელი წინასწარი პერიოდი 
„გასახურებელი“ თამაშებით  მთავრდება.  

 
4. სავარაუდოდ, ეს მოითხოვს PST ღონისძიებების შემდგომ შემცირებას – კერძოდ, 

დაშვებულ საზოგადოებრივი თავშეყრის გაფართოებას 250 ან უფრო ნაკლებ 
ადამიანამდე, ნებადართულ არააუცილებელ მგზავრობას ქალაქებსა და ქვეყნებს შორის.  

 
5. ჩვეულებრივ, ესენი იქნებიან ერთმანეთში მოთამაშე ადგილობრივი გუნდები, 

არამოთამაშე და მატჩის დღის პერსონალის რაოდენობის მკაცრი შეზღუდვებით.  

 

ტურნირებზე მგზავრობა   

მოწინააღმდეგე გუნდთან სათამაშოდ გამგზავრება გუნდისთვის დაკავშირებული იქნება 
მგზავრობასა და სასტუმროში შესაძლო დარჩენასთან ასოცირებულ რისკებთან. ეს უფრო მაღალი 
რისკია, ვიდრე სხვა მოთამაშეებთან კონტაქტი, რომელთაც გავლილი ექნებათ სკრინინგი და 
კარგად იქნებიან გაცნობიერებულნი ჰიგიენის საკითხებში. მნიშვნელობა ენიჭება 
ტრანსპორტირების გზებს: სადაც პრაქტიკულია, მოთამაშეებმა ინდივიდუალურად უნდა 
იმგზავრონ მანქანით. 
ყველა მოთამაშე და პერსონალი სახლიდან გასვლამდე უნდა დარწმუნდეს, რომ არ აღენიშნებათ 
სიმპტომები და ტემპერატურა. თუ რამე გაშფოთებთ, უნდა დაუკავშირდეთ თქვენს გუნდის 
ექიმს ან COVID-19-ის მენეჯერს.  
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მგზავრობისას უნდა უზრუნველყოთ, რომ: 
 

1. განაგრძოთ ჰიგიენისა და ხელების დამუშავების მეთოდების დაცვა სახლში და კლუბის 
ობიექტებზე;  

2. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოთ ინდივიდუალური ხელების სანიტაიზერები და 
ერთჯერადი ხელსახოცები; 

3. გაცნობიერებული გქონდეთ თქვენი სიმპტომების ყოველი ცვლილება და COVID-19-ის 
ნებისმიერი შესაძლო ნიშნის გამოჩენისთანავე დაუყოვნებლივ შეატყობინოთ; 

4. თუ მგზავრობისას მოთამაშე ან პერსონალის წევრი სიმპტომური გახდა, იგი უნდა 
დაუკავშირდეს თავისი გუნდის ექიმს ან COVID-19-ის მენეჯერს. იმის გამო, რომ 
სხვადასხვა ქვეყნებში PST და საკარანტინო ღონისძიებების მართვა შეიძლება 
განსხვავდებოდეს, გუნდის მენეჯმენტმა უნდა გაითვალისწინოს შესაბამისი მეთოდური 
რეკომენდაციები, რჩევები და ინსტრუქციები იმ ტერიტორიის საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის და/ან სამთავრობო ორგანოების მხრიდან, იმის ჩათვლით, თუ როგორ უნდა 
დაბრუნდეს კლუბი საკუთარ სამშობლოში. 
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ინფორმაცია ადმინისტრატორებისთვის: როგორ ვმართოთ 
აქტივობაში დაბრუნება 

ეს ნაწილი არის ადმინისტრატორებისა და ოფიციალური პირებისთვის, რომლებიც 
შეიმუშავებენ და/ან გაატარებენ პოლიტიკას, რათა მოამზადონ კლუბები მოთამაშეების 
დასაბრუნებლად მიმდინარე PST ღონისძიების განხორციელების პირობებში. დაბეჯითებითი 
რჩევაა კავშირებისა და კლუბების მიმართ, რომ შექმნან წერილობითი პოლიტიკის 
დოკუმენტები და ოპერაციული ინსტრუქციები. ამგვარი პოლიტიკის დოკუმენტები და 
პროცედურები უნდა შეესაბამებოდეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მეთოდურ 
რეკომენდაციებს, და ასევე მთავრობისა და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გამოცემულ 
ადგილობრივ კანონებს და COVID-19-ის სპეციფიკურ პოლიტიკის დოკუმენტებს. წინამდებარე 
ძირითად დოკუმენტს თან ახლავს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რამდენიმე დამხმარე 
დოკუმენტი, რომლებიც სასარგებლოა მოთამაშისა და პერსონალის უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად.(3,9-11) ასევე თანდართულია საოპერაციო ინსტრუქციების დოკუმენტი 
(დანართი 2), რომელიც ითვალისწინებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შესაბამისი 
სტრატეგიის ნიმუშს, ვარჯიშში, თამაშსა და შეჯიბრში დაბრუნების მართვისთვის.   
 
კავშირები და კლუბები უნდა აცნობიერებდნენ მოთამაშეების ვარჯიშსა და თამაშში 
დაბრუნების ნებართვასთან დაკავშირებულ რისკებს. ჯანმოს მასობრივი შეკრების რისკის 
შეფასება(9) და საზომი ინსტრუმენტი(10) სპორტული ფედერაციებისთვის წარმოადგენს 
ორგანიზაციის მზადყოფნის სასარგებლო ზომებს მასპინძელი გუნდისა და, საბოლოოდ, 
მატჩებისთვის.  
 

წინასწარ როგორ მოვემზადოთ აქტივობებში დაბრუნებისთვის 

 

დანიშვნა:  

თითოეულმა კავშირმა უნდა დანიშნოს COVID-19 მენეჯერი. მენეჯერს უნდა ჰქონდეს 
პრაქტიკული ცოდნა COVID-19-თან დაკავშირებით. სადაც შესაძლებელია, COVID-19-ის 
კლინიკური ცოდნა სასურველია, მაგრამ თუ ასე არ არის, COVID-19-ის მენეჯერს, უნდა ჰქონდეს 
წვდომა სათანადო კლინიკური რჩევებთან. მენეჯერი კოორდინაციას გაუწევს ძალისხმევას 
თავის კავშირში, ვარჯიშისა და თამაშის ეტაპობრივი მიდგომისთვის. იგი კოორდინაციას 
გაუწევს კლუბებსა და შეჯიბრებს და უზრუნველყოფს მათ ინფორმაციითა და სტრატეგიული 
დახმარებით. 
 

1. მენეჯერი დაუკავშირდება ადგილობრივ საზოგადოებრივ ჯანდაცვისა და სამთავრობო 
უწყებებს, რათა წარმოადგინოს: 
• ვარჯიშისა და თამაშში დაბრუნების სტრატეგია, რომელიც ეფუძნება PST 

ღონისძიებების თანმიმდევრობით შემცირებას. ეს სტრატეგია შესაბამისობაში იქნება 
ჯანმოს მეთოდურ რეკომენდაციებთან და რისკი შეფასებული იქნება ჯანმოს 
მასობრივი შეკრებების რისკის შეფასების ინსტრუმენტის მიხედვით; 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-covid-ra-sports-addendum.xlsx?sfvrsn=75c5cde4_2
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• მტკიცებულება იმისა, რომ ყველა მოთამაშემ, მწვრთნელმა და დამხმარე პერსონალმა 
გაიარა შესაბამისი ტრენინგი პირადი უსაფრთხოების და საგანგებო სიტუაციების 
შემსუბუქების ღონისძიებებში (ჯანმოს რისკის შეფასების ინსტრუმენტში 
კონკრეტულად მითითებულის ჩათვლით); 

• მკაფიო საკომუნიკაციო სტრატეგია კავშირებს, კლუბებს, შეჯიბრებს შორის და 
სახელმწიფო და საერთაშორისო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ფართო 
საზოგადოებასა და მედიასთან; 

• საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შეტყობინებების სტრატეგია კავშირის, კლუბისა და 
შეჯიბრის პლატფორმებში. 

 
2. თითოეული კავშირი უნდა დაეხმაროს კლუბებსა და შეჯიბრებს, განსაზღვრონ და 

დანიშნონ COVID-19-ის ერთი ან მეტი ოპერაციული ხელმძღვანელი, რომლებიც უნდა 
იყვნენ ამ დოკუმენტში მოცემული სახელმძღვანელო მითითებების (და COVID-19-თან 
დაკავშირებული ყველა სხვა შესაბამისი მითითების, რჩევისა და ინსტრუქციის) 
შესრულებაზე პასუხისმგებელნი გარკვეულ დისკრეტულ ელემენტებთან მიმართებაში, 
როგორიცაა კონკრეტული სავარჯიშო ობიექტები, მატჩის დღის ადგილები და გუნდის 
მგზავრობა. 
 

დოკუმენტები და პოლიტიკის დოკუმენტები 

თითოეულმა კავშირმა და კლუბმა უნდა შეიმუშაოს აქტივობასა და თამაშში დაბრუნების 
პოლიტიკის დოკუმენტი.  ამის გაკეთებისას, კავშირებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ დაიცვან 
ადგილობრივი კანონები (ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების, დასაქმების, მონაცემთა დაცვისა 
და COVID-19-ის სპეციფიკური კანონმდებლობის ჩათვლით) და მთავრობის ან ადგილობრივი 
ხელისუფლების მიერ გატარებული ყველა პოლიტიკა. კავშირებმა უნდა აკონტროლონ ამგვარი 
კანონმდებლობისა და პოლიტიკის ცვლილებები და საჭიროებისამებრ შეცვალონ საკუთარი 
პოლიტიკის დოკუმენტები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათ იურისდიქციაში მყოფი რაგბის 
საზოგადოება გამოიყენებს საუკეთესო პრაქტიკას და დაექვემდებარება ადგილობრივ 
მოთხოვნებს.  საოპერაციო ინსტრუქციების დოკუმენტის შაბლონი ხელმისაწვდომია აქ 
(hyperlinc to Appendix 2), რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს კავშირებისა და კლუბებისთვის.  
 
ყველა კავშირმა უნდა უზრუნველყოს, რომ მათი პოლიტიკა მოითხოვს წერილობითი 
დადასტურებას მოთამაშეებისა და პერსონალისგან, რომ მათ ესმით, თუ რა რისკებს მოიცავს 
ვარჯიშსა და თამაშში დაბრუნება.  
 

დაზღვევა 

თითოეულმა კავშირმა და კლუბმა უნდა უზრუნველყოს, რომ აქტივობაში ან თამაშში 
დაუბრუნდებამდე დაუკავშირდნენ თავიანთ დამზღვევებს, რათა უზრუნველყონ ნებისმიერი 
ამგვარი აქტივობის ადეკვატური დაზღვევა და გათვალისწინებული იყოს კონკრეტული 
დამზღვევის მიერ მოთხოვნილი ყველა დამატებითი ნაბიჯი. 
 

https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=223
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მონაცემთა მართვა 

კავშირებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ადეკვატურად დააკმაყოფილონ ადგილობრივი კანონის 
მონაცემების დაცვის ნებისმიერი მოთხოვნა (მაგ., GDPR – EU General Data Protection Regulation), 
მონაცემების და ინფორმაციის შეგროვებასთან დაკავშირებით, რომლებიც ეხება 
აქტივობაში/თამაშში დაბრუნების მართვას.  მაგალითად, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული 
ინფორმაციის შეგროვება და შენახვა, რომლებიც დაკავშირებულია კონტაქტის ძიებასთან ან 
მოთამაშის ან პერსონალის სამედიცინო ინფორმაციის გაზიარებასთან თანაგუნდელების, 
მოწინააღმდეგე გუნდების ან მედიისადმი.  
 

დაწესებულება/ობიექტის მომზადება 

ამ ნაწილში მოცემულია რჩევები კლუბების სავარჯიშო, რეაბილიტაციისა და შეხვედრის 
ადგილების (გუნდის ობიექტის) მომზადებისათვის PST შეზღუდვების პირობებში.  
 
ინფიცირებულმა პირმა შეიძლება დააბინძუროს ნებისმიერი ზედაპირი უშუალო კონტაქტით ან 
წვეთების გავრცელების მეშვეობით. რისკის მინიმუმამდე შემცირება შესაძლებელია ქვემოთ 
მოცემული ზომების მიღებით.  
 

ეს დოკუმენტი შეესაბამება ჯანმოს მითითებებს, რომლის თანახმადაც, ობიექტის გასუფთავება 
უნდა მოხდეს ყოველდღიურად, გამოყენების შემდეგ. კლუბებს შეიძლება არ ჰქონდეთ იმის 
შესაძლებლობა, რომ ყოველდღიურად ჩაატარონ ამგვარი დასუფთავება, რაც გულისხმობს იმას, 
რომ კლუბების ობიექტები ხელმისაწვდომი არ იქნება, სანამ დასუფთავება არ დასრულდება. 

 
ვარჯიშსა და სავარჯიშო ობიექტებში ადრეული დაბრუნება დაექვემდებარება მნიშვნელოვან 
შეზღუდვებს მანამ, სანამ მოქმედებს PST ღონისძიებები. ადმინისტრატორებს დასჭირდებათ 
ბიუჯეტის შედგენა მნიშვნელოვანი დასუფთავების პროგრამების, ჰიგიენის ზომების, 
კონტაქტების მოძიების მოთხოვნებისა და საწყის ეტაპზე მცირე ჯგუფური ვარჯიშის მართვის 
მოთხოვნებისთვის.(1,2,11) 

 
1. მოთამაშეების, მწვრთნელებისა და დამხმარე პერსონალის დაბრუნებამდე, 

ადმინისტრატორები უნდა დაუკავშირდნენ COVID-19-ის მენეჯერს, რათა 
უზრუნველყონ: 
• რომ ნებისმიერი გატარებული ღონისძიება შეესაბამებოდეს ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის ან შესაბამისი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის პოლიტიკას; 
• რომ დაწესებულება/ობიექტი იქნეს „საფუძვლიანად გაწმენდილი“ ჯანდაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციის ან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესაბამისი ორგანოს 
უახლესი მითითებების თანახმად.(11) 

• რომ დაწესებულება/ობიექტი განახლდეს ჰიგიენის სტანდარტების შესაბამისად, მათ 
შორის; განცალკევებული გასასვლელი და შესასვლელი ადგილები ხელის 
დასაბანი/სადეზინფექციო პუნქტებით, ხელის სადეზინფექციო საშუალება 
განთავსებული მთელი დაწესებულება/ობიექტის მასშტაბით, წარმოდგენილი იქნეს 
შესაბამისი პირადი დამცავი საშუალებების ნაკრების სათანადო მარაგი და ნაჩვენები 
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იქნეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის სათანადო 
ნიშნულები. 

• რომ შეიქმნეს ყველა ინდივიდუალური მონაცემის ჩაწერის შესაბამისი სისტემა იმის 
შესახებ, ვინ შევიდა და ვინ გავიდა ობიექტიდან. ეს მონაცემები გააადვილებს 
კონტაქტის ძიებას და უნდა მოიცავდეს შემდეგს: 
o a. თარიღს b. ადგილს (სტადიონს/ბაზას) c. სახელს d. ტელეფონის ნომერს e. 

მონაწილეების ელფოსტის მისამართს. 
o ყველა მონაცემის 1 თვის განმავლობაში შენახვის ნებართვას მონაცემების დაცვის 

ადგილობრივი მითითებების შესაბამისად. 
• გამოყოფილი იქნეს იზოლაციის ადგილი იმ პირის ინდივიდუალური მართვისთვის, 

რომელიც შეუძლოდ გახდება დაწესებულება/ობიექტში. 
 

2. მიმდინარე მომსახურების გეგმა, როცა ხალხი დაბრუნდება გუნდის ობიექტზე, 
ტექნიკური უზრუნველყოფის გეგმა უნდა შეთანხმდეს მათ COVID-19 მენეჯერსა და 
ადგილობრივ ჯანდაცვის ორგანოებს შორის, რათა დაიცვან PST ზომები და ჯანმოს 
მეთოდური რეკომენდაციები ჰიგიენის თაობაზე. ეს ზომები უნდა შენარჩუნდეს მანამ, 
სანამ არ იქნება ორმხრივი შეთანხმება, რომ ისინი მეტი აღარ არის საჭირო. ეს გეგმა 
უნდა მოიცავდეს: 
 
• დაწესებულება/ობიექტის საფუძვლიანი გაწმენდა მისი გამოყენების ყოველი დღის 

შემდეგ. 
• უფრო ხშირად უნდა გაიწმინდოს პრაქტიკულად ყველაზე მეტი დატვირთვით 

გამოყენებული აღჭურვილობა და ხშირი კონტაქტის ზედაპირები. 
• გამოსაცვლელი ოთახებისა და საშხაპეების გამოყენება შეჩერდება თქვენი კლუბის 

შემდგომ გაფრთხილებამდე. ამ შეზღუდვების შემცირებები დარეგულირდება 
ადგილობრივი ჯანდაცვის ორგანოს PST ღონისძიებების პოლიტიკის თანახმად. 

• კარები უნდა დატოვოთ ღია, ისე რომ სახელურების გამოყენება არ იყოს საჭირო. 
• შეადგინეთ ადგილზე იზოლაციის ნათელი გეგმა, რომ მართოთ ადამიანის 

შეუძლოდ გახდომის შესაძლო შემთხვევები. ეს მოიცავს; 
o იზოლაცია წინასწარ გამოყოფილ ოთახში. 
o ადგილობრივი ჯანდაცვის ორგანოების შეტყობინება და ასეთი პირების 

სათანადო მართვა. 
o საჭირო ახლო კონტაქტების მონაცემების მიწოდება კონტაქტების კვალის 

დასადგენად. 
o იზოლაციის ადგილის გაწმენდა გამოყენების შემდეგ. 
o თუ დაწესებულება/ობიექტში მყოფი პირი დადასტურებულია როგორც 

ინფიცირებული ან პოტენციურად ინფიცირებული ადამიანი, 
დაწესებულება/ობიექტი საფუძვლიანად უნდა გაიწმინდოს, როგორც ეს 
აღწერილია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ან საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის შესაბამისი ორგანოს მიერ. დაწესებულება/ობიექტის დახურვის 
მოთხოვნა არ არსებობს, თუ ამის გაკეთება არ არის საჭირო დასუფთავებისთვის. 
რეკომენდებულია, რომ COVID-19 მენეჯერი დაუკავშირდეს ადგილობრივ 
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ხელისუფლებას და ჯანდაცვის უწყებებს, რომ იხელმძღვანელოს შესაბამისი 
ქმედებებისას. 

 
როგორ უნდა დაუბრუნდნენ ორგანიზაციები საშეჯბრო მატჩების თამაშს. ამგვარი 
ღონისძიებების წინასწარი დაგეგმვა კავშირის COVID-19 მენეჯერს, ადგილობრივ და 
სამთავრობო ჯანდაცვის ოფიციალურ წარმომადგენლებს, კლუბისა და მოთამაშეთა 
წარმომადგენლებს შორის, უდნა მოიცავდეს რისკების შეფასებას ამ მოვლენებისთვის, რაც თავის 
მხრივ გულისხმოვს მგზავრობის შესახებ შეთანხმებებს, სტადიიონებს, სადაც გაიმართება 
თამაშები და ნებისმიერ სხვა რელევანტურ ინფორმაციას. 
 
აქ სქემატურად არის გაწერილი მატჩების სათამაშოდ თანდათანობითი დაბრუნების გეგმა, 
რომელიც PST ღონისძიებების შემცირების პარალელურად მიმდინარეობს. როდესაც 
სოციალური დისტანცირება შემცირდება და დაშვებული გახდება ახლო კონტაქტი და 250-მდე 
ადამიანის საზოგადოებრივი თავშეყრა, მატჩის თამაში შესაძლებელი შეიქნება, მაგრამ 
მაყურებლებს დასწრების უფლება არ ექნებათ. 
 
კავშირის COVID-19 მენეჯერს და შესაბამის მხარეებს კვლავ მოუწევთ რისკებისა და მგზავრობის 
მატების რისკების ფორმალურად შეფასება. მათ ასევე უნდა გაითვალისწინონ: 
 
გასვლითი თამაშები – თავდაპირველად, სავარაუდოდ, ეს მცირე მანძილებზე მოხდება და სადაც 
შესაძლებელია, თავიდან უნდა იქნეს აცილებული ღამით დარჩენა. კლუბის COVID-19 
მენეჯერმა ან შესაბამისმა ოპერაციულმა ხელმძღვანელ(ებ)მა უნდა:  
 

1. შეამციროს თამაშზე დამსწრეთა რაოდენობა და დაიყვანოს მხოლოდ იმ პირებამდე, 
რომელთა დასწრებაც არსებითად მიიჩნევა (ჩვეულებრივ, თანხმდება კლუბსა და 
კავშირს შორის). დაინტერესებულ მხარეთა მინიმალური რეკომენდებული რაოდენობა 
მატჩის ჩასატარებლად შეგიძლიათ იხილოთ დანართ 3-ში;  

2. როცა არის ამის პრაქტიკული შესაძლებლობა, მინიმუმამდე შეამცირეთ მგზავრობისა და 
სტუმრობის ხანგრძლივობა. მგზავრობა სასურველია ინდივიდუალური მანქანებით (თუ 
მგზავრი პირები უკვე ერთ სახლში არ ცხოვრობენ), მაგრამ თუკი მატჩზე წასვლა-
წამოსვლა ავტობუსით ხორციელდება, ოფიციალურად მოაგვარეთ, რომ ავტობუსი 
სრულად გაიწმინდოს ყოველი მგზავრობის წინ და შემდეგ, მგზავრობის მთელი 
ხანგრძლივობის განმავლობაში.  

3. თუ საჭიროა სასტუმროში დარჩენა: 
• მოაწყვეთ ხელების დამუშავების პუნქტები (სათანადო 

პროდუქტებით/აღჭურვილობით), რომლებიც განთავსდება სასტუმროს შესაბამის 
ადგილებში, სასტუმროში ყოფნის მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში; 

• უზრუნველყავით ყველა ოთახის „საფუძვლიანი გაწმენდა“ ჩასვლამდე და 
გამგზავრებამდე; 

• სადაც შესაძლებელია, მოაგვარეთ გუნდის ყველა წევრისთვის ინდივიდუალური 
ოთახები, უზრუნველყავით მთელი სამგზავრო გუნდისთვის სასტუმროს ერთსა და 
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იმავე სართულზე განთავსება და ორგანიზება გაუწიეთ, რომ კვებისა და გუნდური 
შეხვედრებისთვის მთელი გუნდი შეიკრიბოს ხოლმე კერძო ოთახებში; 

• საკვების მომზადებისა და მიწოდების ორგანიზებისას დაცული უნდა იყოს 
ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის ზომები, მაგალითად, კვების დროების 
დაგეგმვა და საერთო ბუფეტის სტილის მომსახურებით სარგებლობის შეზღუდვა.  
 

საერთაშორისო თამაშებისთვის მგზავრობა - თუ კავშირში შემავალი კლუბები წარმატებით 
გამართავენ ადგილობრივ თამაშებს და მოხდება PST ღონისძიებების შემდგომი შემცირება, 
თამაშებისთვის შეზღუდული საზღვარგარეთ გამგზავრება შეიძლება განხილულ იქნეს 
მთავრობასა და ადგილობრივ ჯანდაცვის ორგანოებთან, შეჯიბრებებთან, მასპინძელ 
კავშირებთან და მოთამაშეთა წარმომადგენლებთან.  
 
პრაქტიკულად, ორივე ქვეყნის გუნდს დასჭირდება სასაზღვრო კონტროლის ზომების შემცირება 
სტუმარი გუნდებისა და მოთამაშეების შესასვლელად – რაც მოითხოვს სასაზღვრო და 
საკარანტინო შეზღუდვების შემცირებას. ამის მაგალითია მიმდებარე ქვეყნებში გამგზავრება 
მსგავსი სასაზღვრო კონტროლისა და საკარანტინო ღონისძიებების პირობებში. 
 
საშეჯიბრო თამაშები უფრო შორი მგზავრობით, საკონტინენტთაშორისო მგზავრობის ჩათვლით, 
სავარაუდოდ იქნება იმ ქვეყნებს შორის, სადაც მგზავრობისა და საკარანტინო შეზღუდვები 
სხვადასხვა ეტაპზეა. ამ გარემოებებში, შეზღუდვები შეიძლება მოიცავდეს ორგანიზებულ 
გუნდურ კარანტინს ქვეყანაში ჩასვლისთანავე. 
 

1. დარწმუნდით, რომ კლუბს ესმის და აქვს სათანადო დაზღვევა, რათა დაფაროს 
მოთამაშეების ან სხვა პერსონალის ფინანსური და სხვა ხარჯები დაავადებისა და 
რეპატრიაციის საჭიროების შემთხვევაში; 

2. წინასწარ დარწმუნდით, რომ ორივე ქვეყნის კავშირები, კლუბები, შეჯიბრები და 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტები შეთანხმებულები არიან იმის შესახებ, 
თუ რა ზომების გატარებაა იქნება საჭირო, თუ მოთამაშე ან სტაფის წევრი თავს 
შეუძლოდ იგრძნობს მოგზაურობის ან მატჩის პერიოდში. გასაგებად რომ ვთქვათ, 
ადგილობრივმა ან ავიაკომპანიის პოლიტიკამ შეიძლება შეაფერხოს მგზავრობა და უნდა 
შემუშავდეს ალტერნატიული შეთანხმებები; 

3. მატჩისთვის გაფრენის და უკან გამოფრენის დროს, სადაც შესაძლებელია მგზავრობის 
თითოეულ ეტაპზე უზრუნველყავით უსაფრთხოების კონტროლის დასწრაფებული 
გავლა და გამგზავრებამდე გამოსაყენებელი ცალკე მოსაცდელი ოთახი. 

სტადიონის მომზადება მატჩის დღისთვის  

მატჩის მასპინძელი ნებისმიერი სტადიონის პრაქტიკული ოპერაციები მნიშვნელოვანწილად 
იქნება დამოკიდებული იმაზე, დაშვებული იქნება თუ არა მაყურებლების დასწრება. 
 
როდესაც PST ზომები შემსუბუქდება, რაც 500 ან მეტი ადამიანის შეკრების ნებას დართავს, 
კავშირი, კლუბი და შეჯიბრის ჩამტარებლები შეძლებენ მთავრობასა და საზოგადოებრივი 
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ჯანდაცვის ადგილობრივ ორგანოებთან განიხილონ შეზღუდული რაოდენობის ადამიანების 
დასწრების საკითხი. დიდი ტრადიციული ხალხმრავლობა ნაკლებად სავარაუდოა COVID-19-ის 
ეფექტური და თავისუფლად ხელმისაწვდომი ვაქცინის არარსებობის პირობებში. 
 
ეს ნაწილი დაწერილია იმის გათვალისწინებით, რომ თავდაპირველად მატჩები გაიმართება 
„დახურულ კარს მიღმა“. ხალხმრავლობა არ დაიშვება და მოთამაშეთა გუნდთან ერთად 
მინიმალური პერსონალი გაემგზავრება. დანართი 3 აღწერს თამაშის მასპინძლობისთვის საჭირო 
ადამიანების მინიმალურ რაოდენობას. ინფიცირებისა და გავრცელების რისკი შეიძლება კიდევ 
უფრო შემცირდეს, თუ სამაუწყებლო და ტელევიზიის პერსონალი (სადაც ესწრებიან) 
იზოლირებული იქნება მოთამაშეებისა და არამოთამაშე პერსონალისგან. 

1. სანამ რომელიმე მატჩი გაიმართება დანიშნულ ადგილზე, კავშირის COVID-19 მენეჯერი 
და ჩართული მხარეები კვლავ უნდა დარწმუნდნენ აღნიშნული ადგილის 
შესაფერისობაში და ოფიციალურად შეაფასონ რისკები ამ ადგილზე თამაშის 
მასპინძლობისთვის. მათ ასევე დასჭირდებათ: 
• უზრუნველყონ, რომ მოთამაშე ჯგუფი გადავიდეს პირდაპირ გასახდელში, ხოლო 

იქიდან - მოედანზე. თამაშის ადგილის ტერიტორიები საფუძვლიანად უნდა 
გაიწმინდოს უშუალოდ მატჩის დღის წინ; 

• უზრუნველყონ შესაბამისი კონტროლი, თუ ვინ შედის და გადის ღონისძიების 
ადგილიდან და შესაბამისი სისტემა ამ ყველაფრის აღსარიცხად (შეიძლება საჭირო 
გახდეს ადგილზე (სტადიონზე) ჩვეულებრივად არსებული კონტროლისა და 
სისტემის გაუმჯობესება, თუ მატჩის დღეს დამსწრეთა სავარაუდო რიცხვი დიდია); 

• უზრუნველყონ აკრედიტაციის და ოპერაციების დეტალური გეგმა მთელი 
პერსონალის საკონტაქტო ინფორმაცით, რომელსაც მატჩამდე 48 საათით ადრე 
მიიღებს COVID-19 მენეჯერი ან დანიშნული ოპერაციული ხელმძღვანელი; 

• უზრუნველყონ, რომ ღონისძიების ადგილზე განთავსდეს შესაბამისი პერსონალური 
დამცავი მოწყობილობების სათანადო მარაგი (ყველა ექიმის მიერ გამოსაყენებლად, 
სტუმართა კლუბის ექიმების ჩათვლით) და ამ აღჭურვილობის უსაფრთხოდ 
განკარგვის შესაფერისი მეთოდი; 

• ყურადღებით განსაზღვრეთ, მატჩის რომელი დამსწრეები ითვლებიან აუცილებელ 
დამსწრეებად და მოახდინეთ მხოლოდ ამ დამსწრეების აკრედიტაცია; 

• ყველას მათ, ვინც სავარაუდოდ დაესწრება მატჩს (მათ შორის, კლუბის მენეჯერები, 
კლუბის მწვრთნელები, კლუბის ექიმები, მოთამაშეები, კლუბის სხვა 
წარმომადგენლები და პერსონალი, მსაჯები, მატჩის დღის სამედიცინო პერსონალი, 
კომერციულ პარტნიორთა და მაუწყებლობის პარტნიორთა წარმომადგენლები) 
აცნობეთ პროცედურების შესაბამისი დეტალები, რომლებიც მოქმედებაში იქნება 
მატჩის დღეს, შემდეგის ჩათვლით: 
o ღონისძიების ადგილზე ხელების დეზინფექციის და/ან ხელის 

დაბანის/გაშრობის ადგილმდებარეობის დეტალები; 
o კონტროლის დეტალები, თუ ვინ შეიძლება შევიდეს და გავიდეს ღონისძიების 

ადგილიდან; 
o გამოყოფილი იზოლირებული ტერიტორიების დეტალები ნებისმიერი იმ 

პირისთვის, ვისაც COVID-19-ის სიმპტომები გამოუვლინდება; 
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o რომ ყველა დამსწრე, როგორც ღონისძიების ადგილზე დასწრების ნებართვის 
მიღების წინაპირობა, ვალდებულია წერილობით დაუდასტუროს COVID-19 
მენეჯერს ან დანიშნულ ოპერაციულ ხელმძღვანელს, რომ: 
i. თავიანთი ინფორმაციით, ამჟამად COVID-19-ით ინფიცირებული არ არიან; 

ii. არ ჰქონიათ COVID-19-თან დაკავშირებული სიმპტომები, ბოლო 14 დღის 
განმავლობაში; 

iii. არ იყვნენ კონტაქტში ინფიცირებულ ან პოტენციურად ინფიცირებულ 
პირთან ბოლო 14 დღის განმავლობაში;  

iv. კლუბის სამედიცინო პერსონალმა დაიცვა ინფექციის პრევენციის ყველა 
ღონისძიება, შესაბამისი პირადი დამცავი აღჭურვილობის გამოყენებასთან 
ერთად, ინფიცირებული ან პოტენციურად ინფიცირებული პირის 
გასინჯვისას ბოლო 14 დღის განმავლობაში; და  

v. სადაც შესაძლებელია, მოაწოდოს წერილობითი მტკიცებულება COVID-19-ის 
ნებისმიერი შესაბამისი ტესტირების ან პირის იმუნიზაციის შესახებ (ნაცხის 
ანალიზი, ანტიგენის ტესტირება, ანტისხეულების ტესტირება, იმუნიზაცია 
ან სხვა). 

• ყველა დამსწრემ უნდა გამოიყენოს შესაბამისი რესპირატორული და ხელის 
ჰიგიენის/დეზინფექციის ტექნიკა, თან იქონიონ საკუთარი დეზინფექციის 
საშუალებები და ერთჯერადი ხელსახოცები; და 

• შეიმუშაონ შესაბამისი სისტემა იმგვარად, რომ ნებისმიერმა დამსწრემ (მოთამაშეების 
ჩათვლით), რომელსაც შემდგომში გამოუვლინდება COVID-19-ის სიმპტომები, უნდა 
აცნობოს ამის შესხებ მასპინძელი კლუბის COVID-19 მენეჯერს და/ან შესაბამის 
COVID-19 ოპერაციულ ხელმძღვანელს, შემდეგ კი უნდა გადაიდგას შესაბამისი 
ნაბიჯები კონტაქტების მოძიებასთან და COVID-19-ის ტესტირებასთან 
დაკავშირებით, სადაც შესაძლებელია ამის განხორციელება. 
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during health care when COVID-19 is suspected. 19/03/2020 [Internet]. 2020;(i):1-5. 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272420/retrieve 
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დანართები 

დანართი 1 

ონლაინ თვითდეკლარირების მაგალითი. მნიშვნელოვანია მიიღოთ მხედველობაში, რომ 
თითოეულმა ორგანიზაციამ ან ტურნირმა უნდა გაითვალისწინოს საკუთარ ტერიტორიაზე 
არსებული მონაცემთა დაცვის კანონები. 
 

COVID-19-ის სიმპტომების შემოწმება 
ეს ფორმა უნდა იქნეს გამოყენებული იმაში დასარწმუნებლად, რომ თქვენ არ გაქვთ COVID-
19-ის სიმპტომები და წარმოადგენთ ნაკლებ რისკს სხვებისთვის. 
*აუცილებელია 
 

თარიღი * 
დდ   თთ   წწწწ 

           
 

სახელი * 
 

 
საკონტაქტო ინფორმაცია - ელფოსტა * 

 

 
საკონტაქტო ინფორმაცია - მობილური ტელეფონის ნომერი * * 

 
ამჟამად დასმული გაქვთ COVID-19-ის დიაგნოზი ან ფიქრობთ, რომ შეიძლება 
გქონდეთ COVID-19? * 

 დიახ 
 არა 

 
 
გქონდათ თუ არა COVID-19-ის რაიმე სიმპტომები ბოლო 14 დღის განმავლობაში? 
 
მაღალი ტემპერატურა (ცხელება) * 

 დიახ 
 არა 

 
ახალი, უწყვეტი ხველა * 

 დიახ 
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 არა 
 
ახალი, აუხსნელი სუნთქვის უკმარისობა * 

 დიახ 
 არა 

 
გქონდათ თუ არა კონტაქტი COVID-19-ის დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევასთან 
გასული 14 დღის განმავლობაში? * 

 დიახ 
 არა 
 შესაძლოა 

 
თუ თქვენ უპასუხეთ „დიახ“ ნებისმიერ ამ შეკითხვას, უნდა დარჩეთ სახლში და აცნობოთ 
თქვენს მენეჯერს და ექიმს. თქვენ უნდა დაიცვათ თქვენს ტერიტორიაზე მოქმედი 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ამჟამინდელი მითითებები. 
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემდეგი შეკითხვა განკუთვნილია მხოლოდ სამედიცინო 
პერსონალისთვის  
 
განხორციელდა თუ არა ინფექციის პრევენციის ყველა ღონისძიება, შესაბამისი პირადი დამცავი 
აღჭურვილობის გამოყენებასთან ერთად, COVID-19-ით ინფიცირებული დადასტურებული ან 
საეჭვო პაციენტების გასინჯვისას გასული 14 დღის განმავლობაში?  

 დიახ 
 არა 
 უცნობია 
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დანართი 2 

სამუშაო დოკუმენტის შაბლონი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თამაშში დაბრუნების 
ასამოქმედებლად, გულისხმიერად არის მოწოდებული ბ-ნ პრავ მათემას (Prav Mathema), ბ-ნ 
კლინტ რედჰედის (Clint Readhead) და სხვათა მიერ. 
https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=223 
 

  

https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=223
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დანართი 3 

მატჩის ჩასატარებლად აუცილებელი მინიმალური პერსონალი 
 

პერსონალი რაოდენობა 

მასპინძელი გუნდის მოთამაშეები 15 

სტუმარი გუნდის მოთამაშეები 15 

მასპინძელი გუნდის შემცვლელები და სათადარიგოთა სკამზე მსხდომები 11 

სტუმარი გუნდის შემცვლელები და სათადარიგოთა სკამზე მსხდომები 11 

მასპინძელი გუნდის მგზავრობის რეზერვი  3 

სტუმარი გუნდის მგზავრობის რეზერვი 3 

მასპინძელი გუნდის თანმხლები ექიმი 1 

სტუმარი გუნდის თანმხლები ექიმი 1 

მასპინძელი გუნდის თანმხლები ფიზიოთერაპევტი 1 

სტუმარი გუნდის თანმხლები ფიზიოთერაპევტი 1 

მასპინძელი გუნდის ტექნიკური ნაწილი (წყლის მიმტანები) 2 

სტუმარი გუნდის ტექნიკური ნაწილი (წყლის მიმტანები)   2 

მასპინძელი გუნდის მწვრთნელთა შტაბი 5 

სტუმარი გუნდის მწვრთნელთა შტაბი 5 

მატჩის დღის ექიმი 1 

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ხელმძღვანელი  1 

სამედიცინო ოთახის ვიდეო დამკვირვებელი 1 

პარამედიკოსები 6 

სხვა სამედიცინო სპეციალისტები 2 

სამედიცინო ოთახის ვიდეო ოპერატორი 1 

დაცვა 4 

მსაჯი 1 

მსაჯის ასისტენტი 2 

გვერდითი მსაჯები, დროის მსაჯუ, სტატისტიკა და კომუნიკაცია 7 

ვიდეო მსაჯი (TMO) 1 

ფხიზელი თვალი (Citing Commissioner) 1 

მებურთეები და მათი ხელმძღვანელი  7 

მატჩის მენეჯერი 1 

მატჩის დირექტორი 1 

ადმინისტრაცია 10 

მაუწყებლობიის მოედანზე მომუშავე გუნდი (ოპერატორი, ხაზზე მორბენალი 
და რეჟისორის ასისტენტი) 

20 
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კომენტატორები 6 

გარე გადაადგილებადი ტელესადგური 15 

სტადიონის ოპერაციები 8 

დიდი ეკრანის და სტადიონის მაცნე  2 

ჯამი 167 
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