ახალი კორონავირუსული (nCoV) ინფექციის შემთხვევის განსაზღვრება (დროებითი)
31 იანვარი, 2020
შესაძლო შემთხვევა
ა. პაციენტი მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციით 1 (ცხელება, ხველა, კლინიკაში მიმართვის
საჭიროება) და არ უკავშირდება სხვა ეტიოლოგიას, რომელიც ახსნიდა კლინიკურ
მანიფესტაციას და სიმპტომების დაწყებამდე 14 დღით ადრე, მოგზაურობდა ან ცხოვრობდა
ჩინეთში;
ან
ბ. პაციენტი ნებისმიერი მწვავე რესპირაციული ინფექციით და სიმპტომების გაჩენამდე 14
დღის განმავლობაში ჩამოთვლილთაგან ერთი მაინც:
ა. კონტაქტი 2019-nCoV-ის დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევასთან, ან
ბ. მუშაობა ან ყოფნა (ვიზიტი) ისეთ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც 2019-nCoVის დადასტურებული ან სავარაუდო შემთხვევები მკურნალობდნენ.
სავარაუდო შემთხვევა
სავარაუდო შემთხვევა: შესაძლო შემთხვევა რომლის 2019-nCoV-ზე ტესტირებისას არის
გაურკვეველი შედეგი ან დადასტურება მოხდა პან-კორონავირუსზე კვლევით და სხვა
რესპირაციული პათოგენებით ინფიცირება არ იქნა გამოვლენილი.
დადასტურებული შემთხვევა
პირი,

1

ლაბორატორიულად
დადასტურებული
2019-nCoV-ის
გამოვლინებებისა და სიმპტომებისგან დამოუკიდებლად.

ინფექციით,

კლინიკური

მძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციის შემთხვევის განსაზღვრება:

უკანასკნელი 10 დღის განმავლობაში დაწყებული მწვავე რესპირაციული ინფექცია, რომელიც საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას და თან ახლავს:
•

ცხელების ანამნეზი ან გაზომილი ტემპერატურა ≥38°C; და

•

ხველა.

კონტაქტში მყოფი (კონტაქტირებული) პირის განსაზღვრება:
კონტაქტში მყოფი პირი არის, რომელიც აკმაყოფილებს ჩამოთვლილთაგან ერთ კრიტერიუმს მაინც:
•

2019-nCoV-ით დაავადებული პაციენტების უშუალო მოვლა, ახალი კორონავირუსული
ინფექციის მქონე სამედიცინო პერსონალთან ერთად მუშაობა, პაციენტების მონახულება ან
იმავე ახლო გარემოში ყოფნა, სადაც არიან 2019-nCoV-ით დაავადებული პაციენტები.

•

2019-nCoV-ით დაავადებულ პაციენტებთან ახლო გარემოში მუშაობა, ან სასწავლო
ოთახებში ყოფნა.

•

2019-nCoV-ით დაავადებულ პაციენტებთან ერთად მგზავრობა ნებისმიერი ტიპის
ტრანსპორტით.

•

2019-nCoV-ით დაავადებულ პაციენტებთან ერთად ერთ შინამეურნეობაში ცხოვრება
სიმპტომების გაჩენამდე 14 დღის განმავლობაში.

დადასტურებული ან სავარაუდო შემთხვევების კონტაქტების მონიტორინგი:
•

კონტაქტირებულ პირებზე მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს ბოლო დაუცველი
კონტაქტიდან 14 დღის განმავლობაში.

•

კონტაქტირებულმა პირებმა თავიანთ თავებს უნდა დაუწესონ მგზავრობისა და მოძრაობის
შეზღუდვა. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უწყების მიერ, სიმპტომების მონიტორინგი
შესაძლებელია ჩატარდეს შინამეურნეობებში ვიზიტით ან ვირტუალურად ან ტელეფონის
საშუალებით.

•

ნებისმიერი კონტაქტირებული პირი, რომელიც გახდება ავად და დააკმაყოფილებს
შემთხვევის განსაზღვრებას, უნდა კლასიფიცირდეს როგორც სავარაუდო შემთხვევა და
ჩაუტარდეს ტესტირება.

•

უნდა ჩატარდეს ნებისმიერი ახლად იდენტიფიცირებული სავარაუდო ან
დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტირებული პირების იდენტიფიცირება და
მონიტორინგი.

2/7/2020

სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახ. დავაადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის
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თბილისი #06-27/ო

ახალ კორონავირუსთან (n-CoV) დაკავშირებით გასატარებელ ი დროებითი
რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 28 მარტის #107/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის “გ” და „ჟ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. დამტკიცდეს, ახალ კორონავირუსთან (n-CoV) დაკავშირებით გასატარებელი დროებითი რეკომენდაციები
თანდართული დანართების შესაბამისად:
ა) ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების (იდს) გამოყენების მითითებები წვეთოვანი და კონტაქტური
გზით (მ.შ. ახალი კორონავირუსი - n-CoV) გადაცემადი ინფექციების დროს (დანართი #1);
ბ) ინფექციების პრევენცია და კონტროლი ახალი კორონავირუსის (nCoV) შესაძლო შემთხვევის მართვისას
(დანართი #2);
გ) ახალი კორონავირუსული (nCoV) ინფექციის შემთხვევის განსაზღვრება (დანართი #3);
დ) ახალ კორონავირუსის (n-CoV) შემთხვევების და კონტაქტების მართვის ალგორითმი (დანართი #4).
2. დაევალოს ცენტრის იურიდიულ სამმართველოს (ლ. ებანოიძე), უზრუნველყოს ამ ბრძანების განთავსება
ცენტრის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე – www.ncdc.ge.
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
4. ეს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიაში (მის: ქ.თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრი) ერთი თვის ვადაში.

გენერალური დირექტორი
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