ახალ კორონავირუსთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები თვითმფრინავის
ბორტის ეკიპაჟისთვის
რა უნდა გააკეთონ თვითმფრინავის ბორტის ეკიპაჟის წევრებმა ახალი კორონავირუსის
გავრელების პრევენციის მიზნით?
სიტუაციის მიმოხილვა
გრძელდება ახალი კორონავირუსით COVID-19 გამოწვეული რესპირატაციული ინფექციის
ეპიდემია, რომელიც 2019 წლის ბოლოდან ვუჰანში, ჩინეთის ჰუბეის პროვინციაში დაიწყო
და შემდგომ მთელი ჩინეთის ტერიტორიაზე გავრცელდა. შემთხვევები მსოფლიოს
მასშტაბით და მათ შორის საქართველოშიც დაფიქსირდა მგზავრებში, რომლებიც
მგზავრობენ ჩინეთიდან და მაღალი რისკის სხვა ქვეყნებიდან.
არსებული ინფორმაციით ინფექცია ვრცელდება ადამიანიდან ადამიანზე და ახასიათებს
სხვა რესპირატორული ინფექციის მსგავსი სიმპრომები, როგორიცაა: მაღალი
ტემპერატურა, ხველება და სუნთქვის გაძნელება.
საქართველოს ტერიტორიაზე COVID-19-ის გავრცელების შეჩერების მიზნით, ქვეყანა,
ისევე როგორც დანარჩენი მსოფლიოს ნაწილი, მიმართავს კანონმდებლობით
განსაზღვრულ რიგ პრევენციულ ღონისძიებებს.

შეტყობინება თვითმფრინავის ბორტზე მაღალი რისკის ქვეყნებიდან (ჩინეთი, ირანი,
იტალია, სამხრეთ კორეა) მომავალი დაავადების სიმპტომების მქონე მგზავრების
გამოვლენის თაობაზე
თვითმფრინავის ბორტის ეკიპაჟს ევალება:
დაუყოვნებლივ გააკეთოს შეტყობინება თვითმფრინავის ბორტზე მაღალი რისკის
ქვეყნიდან (ჩინეთი, ირანი, იტალია, სამხრეთ კორეა) მომავალ მგზავრებზე, რომელთაც
აღენიშნებათ:


მაღალი ტემპერატურა (ხელის შეხებით ისინჯება მომატებული ტემპერატურა,
ცხელების მსგავსი შეგრძნება, ან ტემპერატურის გაზომვით დაფიქსირდა 38° C
(100.4°F) ან მეტი)

ან


მაღალი ტემპერატურა და ერთერთი სიმპტომი:
o ხშირი ხველა
o სუნთქვის გაძნელება
o შეუძლოდ ყოფნა

რეკომენდაციები თვითმფრინავის ბორტის ეკიპაჟს თავდაცვის, დაავადებული მგზავრის
მოვლის, დეზინფექციისა და ფრენის შემდგომ განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ:






დაიცავით ხელის ჰიგიენა
o დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით არანაკლებ 20 წამის განმავლობაში
დაავადებული მგზავრის მომსახურების ან შესაძლო კონტამინირებულ
ბიოლოგიურ სითხეებთან ან ზედაპირებთან შეხების შემდეგ
o წყალსა და საპონზე ხელმისაწვდომობის არ ქონის შემთხვევაში,
დაიმუშავეთ ხელები სპირტის შემცველი ხსნარით (ალკოჰოლის
შემცველობა სულ მცირე 60%)
გამოავლინეთ დაავადებული მგზავრი ზემოთ აღწერილი სიმპტომების
შესაბამისად.
o მაქსიმალურად შეამცირეთ დაავადებული პირის კონტაქტი სხვა
მგზავრებთან და თვითმფრინავის ბორტის ეკიპაჟთან. თუ შესაძლებელია,
განათავსეთ დაავადებული პირი სხვა მგზავრებისაგან 2 მეტრის (6 ფუტის)
დაშორებით და გამოყავით ეკიპაჟის ერთი წევრი, რომელიც მოემსახურება
დაავდებულ პირს.
o შესთავაზეთ ნიღაბი, თუ ის ხელმისაწვდომია და დაავადებულ პირი ეგუება.
თუ ნიღაბი არაა ხელმისაწვდომი ან დაავადებული ვერ ეგუება ნიღაბს,
სთხოვეთ ხველისა და ცემინებისას აიფაროს პირსა და ცხვირზე ერთჯერადი
ცხვირსახოცი.
ყველა ბიოლოგიური სითხე (როგორიცაა რესპირაციული სეკრეტი, დიარეა,
პირღებინება ან სისხლი) მიიჩნიეთ ინფექციის პოტენციურ წყაროდ
o გაიკეთეთ
ერთჯერადი ხელთათმანი დაავადებული პირთან ან
კონტამინირებულ ზედაპირებთან შეხებისას. გამოყენების შემდგომ
ფრთხილად მოიძვრეთ ხელთათმანი, რათა თავიდან აიცილოდ
კონტამინაცია და შემდგომ დაიბანეთ ხელები.
როდესაც ემსახურებით დაავადებულ მგზავრს მაღალი რისკის ქვეყნიდან,
რომელსაც აღენიშნება მაღალი ტემპერატურა, ხშირი ხველა და სუნთქვის
გაძნელება გამოიყენეთ დამატებითი დამცავი საშუალებები: ნიღაბი,
თვალის დამცავი საშუალება და ხალათი.
o

ხელთათმანები და სხვა მასალები დაავადებულ პირთან ან ბიოლოგიურ
სითხეებთან შეხების შემდგომ განათავსეთ ბიოუსაფრთხოების ჩანთაში ან
დაცულ პლასტიკურ ჩანთაში „ბიოუსაფრთხოების“ ნიშნით.

კონტამინირებული ზედაპირები უნდა გაიწმინდოს და შემდეგ • დეზინფიცირდეს
ავიაკომპანიის სპეციალური ოქმის შესაბამისად.
დაფრენის შემდგომ, სპეციალური ჯგუფი (CDC Quarantine Station staff) განახორციელებს
დაავადებული პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, სიმპტომებისა და შესაძლო
ექსპოზიციის შეფასებას. საჭიროების შემთხვევაში, ჯგუფი მოახდეს მგზავრის
ტრანსპორტირებას სამედიცინო დაწესებულებაში შემდგომი სამედიცინო შეფასებისა და
გამოკვლევებისათვის. ჯგუფი შეატყობინებს ავიაკომპანიას გამოკვლევის შედეგებს და
თვითფრინავის ბორტის ეკიპაჟისა თუ სხვა მგზავრების შემდგომი ზედამხედველობის
აუცილებლობის შესახებ.

დაიცავით თქვენი და გარშემომყოფი ადამიანების ჯანმრთელობა!
თითოეული ადამიანის პასუხისმგებლობა მნიშვნელოვანია!
გისურვებთ ჯანმრთელობას!

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დარეკოთ:
1505 (24/7 განმავლობაში) - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ან ეწვიოთ ვებ-გვერდს:
moh.gov.ge; https://www.facebook.com/mohgovge/
116001 (ორშაბათი-პარასკევი, 10:00-18:00) - დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ან ეწვიოთ ვებ-გვერდს: ncdc.ge;
https://www.facebook.com/ncdcgeorgia/

