
  



 



  

  

 

 

   

   

 

სავალდებულო დამატებითი სასურველი 

სსიპ საგანგებო სიტუაციების 

მართვის სააგენტოს მიერ 

რეკომენდებული 

საგანგებო/ავარიული 

მანიშნებლების არსებობა 

საგანგებო/ავარიული 

მანიშნებლები განათების 

საშუალებით 

საავარიო გასასვლელი 

სსიპ საგანგებო სიტუაციების 

მართვის სააგენტოს მიერ 

რეკომენდებული საევაკუაციო  

გეგმის არსებობა საერთო სივრცეში 

შენობის და საევაკუაციო 

გეგმის არსებობა საერთო 

და პერსონალისთვის 

გამოყოფილ სივრცეში 

თვალსაჩინო  ადგილას 

უსაფრთხო გარეთა კიბეები  

(არასრიალა) 

სსიპ საგანგებო სიტუაციების 

მართვის სააგენტოს მიერ 

უკანასკნელი 12 თვის მანძილზე 

ჩატარებული შემოწმების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი 

და ობიექტის მიერ წერილობით 

გამოთქმული მზაობა მომავალ 

სარემონტო სამუშაოების 

წარმოებისას რეკომენდაციების 

გათვალისწინების თაობაზე 

ცეცხლმაქრი საგანგებო 

სიტუაციების მართვის 

სააგენტოს მითითების 

შესაბამისად კვების 

ობიექტში 

სახანძრო სისტემა კვების 

ობიექტში 

 

 

 

  

 
    

  
    

   

 

 

 

  

 

   

  
   



 

  

პირველადი სამედიცინო 

დახმარების ყუთი 

პერსონალის სამედიცინო 

შემოწმების 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 

სამზარეულოს ცეცხლმაქრი 

პლედი 

სურსათის ეროვნულის 

სააგენტოს მიერ წელიწადში 

ერთი შემოწმების დადებითი 

საბუთი 

ზოგადი სისუფთავე 

მთლიან ობიექტზე (მათ 

შორის სამზარეულოში, 

სტუმართა 

დარბაზში,სველ 

წერტილებში 

მიმტანის გამოძახების ღილაკი 

მაგიდაზე 

წყლის რეზერვუარი ობიექტის 

მოცულობის შესაბამისად 

(ქალაქის გარეთ ლოკაციის 

შემთხვევაში) 

გენერატორი მინიმუმ 

სამზარეულოს 

აუცილებელი 

აღჭურვილობის 

მოსამარაგებლად 

წყლის რეზერვუარი და ელ. 

გენერატორი კვების ობიექტის 

ინფრასტრუქტურის  100%-ზე 

კვების ობიექტის გათბობა 

/კონდენცირება 

კვების ობიექტის 

დარბაზში გამწოვების 

არსებობა  

სამზარეულოს კონდენცირების 

საშუალება 

 



რესტორნის მოქმედი და 

განახლებადი FACEBOOK-ის 

გვერდი 

რესტორნის ვებ-გვერდი 

(მოქმედი და 

განახლებადი მინ. 

ორენოვანი. ქართული 

სავალდებულო)  

ობიექტის განთავსება Google 

Map-ზე (გასწორებული 

საკონტაქტო ინფორმაცია) 

წინასწარ დაჯავშნის სერვისი 

"შთაბეჭდილებების 

წიგნი"/სტუმრების 

კმაყოფილების კვლევის 

შესაძლებლობა 

ადგილზე მიტანის სერვისი 

პოსტ ტერმინალი - სადებეტო 

ბარათი/საკრედიტო ბარათი 

(მინ.VISA,MASTER CARD) 

კვების ობიექტის 

ოპერირება სპეციალური 

პროგრამის საშუალებით 

ინვოისის საფუძველზე 

გადახდის საშუალება 

გარდერობი ან ტანსაცმლის 

საკიდი 
საბავშვო სკამი მინი დარბაზი (კუპე) 

 



z  

არანაკლებ 20 ადგილი 

არამწეველთათვის 

განკუთვნილი 

სპეციალური ადგილი 

ცოცხალი მუსიკის 

შესაძლებლობა 

არანაკლებ ორენოვანი მენიუ 

(მ.შ. აუცილებელად ქართული) 

სასმელების და კერძების 

მენიუ ცალ-ცალკე 

მენიუში კერძების მოკლე 

აღწერილობა 

ერთნაირი დაუზიანებელი და 

ვიზუალურად მისაღები 

ჭურჭელი 

ერთნაირი და მაღალი 

ხარისხის ტექსტილი  

სადღესასწაულო სუფრის 

გაფორმების შესაძლებლობა 

კვების ობიექტის შესაბამისი 

ავეჯი 

შშმ პირებისთვის 

ინტეგრირებული 

ინფრასტრუქტურა 

(პანდუსი)  

შშმ პირებისათვის 

ინტეგრირებული 

საპირფარეშო 

 



 

უსაფრთხოების ნორმებთან 

შესაბამისი ტექნიკა/გაზქურები/ 

გამწოვები და ა.შ 

ტექნიკური 

საკითხებისადმი 

პასუხისმგებელი 

თანამშრომლის არსებობა 

ობიექტზე 

დაცვა ან დაცვის სამსახურით 

სარგებლობა 

უნიფორმები პერსონალს 

სტილიზებული 

უნიფორმები 

პერსონალისთვის 

პერსონალისთვის საშხაპის 

არსებობა ობიექტზე 

მინიმუმ ერთი საპირფარეშო 

ყოველ 50 ადგილზე  

ერთმანეთისგან 

იზოლირებული  

საპირფარეშო და 

ხელსაბანი 

განცალკევებული 

საპირფარეშოები 

სტუმრებისთვის და 

პერსონალისთვის 

 



 

 

   

იდუმალი  
სტუმარი(საერთაშორისო  

ორგანიზაციების და/ან ქსელების  
შეფასების სისტემით  

განხორციელებული შეფასება)  
უკანასკნელი წლის მანძილზე. 

  ტურ.დეპარტამენტის მიერ  
შექმნილი აღრიცხვის სისტემაში  

ჩართულობა 

   

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

წელიწადში არანაკლებ ორი 

ტრენინგი ჰიგიენის სტანდარტების 

შესახებ  ობიექტის 

თანამშრომლებისთვის 

ოპერაციული 

ინსტრუქციები და მის 

შესრულებაზე კონტროლი 

სამუშაოს აღწერილობები 

ყველა თანამშრომლისთვის 

შრომითი ხელშეკრულებები ყველა 

თანამშრომელთან საქართველოში  

მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად 

პროფესიული ტრენინგები 

კვების ობიექტის ყველა 

დარგის პერსონალისთვის 

წელიწადში ერთი და 

შესაბამისი პროფ. უნარების 

სერტიფიცირებული 

სტაფის  50% არსებობა 

მინიმუმ 2 ენაზე მოსაუბრე 

მომსახურე პერსონალი 

(მიმტანი, მენეჯერი) 

 


