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Zvirfaso   megobrebo,

moxaruli var,  rom maqvs Sesa- 
Zlebloba mogesalmoT aWaris 
turizmisa da kurortebis depar-
tamentis saxeliT. rogorc TqvenT-
vis cnobilia aWaris turizmisa da 
kurortebis departamenti war-
moadgens  aWaris avtonomiuri re-
spublikis mTavrobis saqveuwyebo 
dawesebulebas, romelic aWaris 
teritoriaze axorcielebs erTian 
saxelmwifo politikas turizmis 
ganviTarebis dargSi.  Cveni miza-
nia, regionSi turizmis ganviTare-
bisaTvis iseTi pirobebis Seqmna, 
romlebic xels Seuwyobs turizmis 
sferoSi moqmed kerZo seqtoris 
warmomadgenlebs sakuTari miznebis 
warmatebiT miRwevaSi. 

gasul wels aWaris turizmisa da 
kurortebis departamentma tur-
izmis seqtoris ganviTarebis mizniT 
regionSi  saintereso proeqtebi ga-
naxorciela. maT Soris aRsaniSnavia 
proeqti “idumali stumari”, romel-
ic  momsaxurebis xarisxis kvlevisa 
da Sefasebis sayovelTaod aRiare-
buli meTodia. proeqtis fargleb-
Si idumali stumari regionSi gan-
Tavsebul 150 turistul obieqts 
ewvia, maT Soris kvebis-70, ganTavse-
bis 65 obieqts da15 turistul  saa-
gentos. 2015 wels turizmis depar-
tamentis mier trening-seminarebis 
Sedegad turizmis sferoSi moqmedi 
kerZo obieqtebis 300 TanamSromeli 
gadamzadda. gasul wels, pirvelad 
CavatareT regionuli turistuli 
forumi “magnolia 2015”, romlis 
mizanic turizmis industriaSi mom-
saxurebis sferos standartebis 

amaRlebaa. forumi yovelwliuri 
iqneba, rac vfiqrobT, stimulis mim-
cemi iqneba  turistuli sferos war-
momadgenlebisTvis gaaumjobeson 
momsaxurebis xarisxi. 

2016 wlidan momsaxurebis xarisx-
is gasaumjobeseblad Cven axal or 
mniSvnelovan proeqts viwyebT.  

proeqtis “rekomendebulia tur-
izmis departamentis mier”,  miza-
nia aWaris regionSi momsaxurebis 
xarisxis gaumjobeseba, evropul 
standartebTan daaxloeba da misi 
praqtikaSi damkvidreba. proeq-
tis mniSvnelovani nawili moicavs 
klientTa minimaluri saWiroebebis, 
usafrTxoebis da sxva teqnikuri xa-
siaTis standartebis damkvidrebis 
aucileblobasac. 

xazgasmiT gvinda aRvniSnoT, 
rom proeqtSi monawileobis miReba 
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nebayoflobiTi da ufasoa. krite-
riumebi, romliTac proeqtis far-
glebSi vxelmZRvanelobT, efuZneba 
HotRec-is da  Hotel Star Union-is im  
21 principze damyarebul kriteri-
umebs, romliTac evropeli sazoga-
doeba xelmZRvanelobs, es erTgvari 
gzamkvlevia maTTvis, visac surs  
xarisxze orientirebuli sastumro 
da sarestorno biznesi awarmoos. 
Semdegi proeqti, romlis ganxor-
cielebac turizmisa da kurortebis 
departamentma daiwyo, aris satren-
ingo-sakonsultacio centri. aR-
niSnuli proeqtis umTavres mizans 
aWaraSi arsebuli turizmis indust-
riis konsultireba da dainterese-
buli pirebisaTvis saWiro infor-
maciis miwodeba warmoadgens. 

Cveni centris konsultaciebis 
da treningebis Sedegad, vfiqrobT, 
mniSvnelovnad gaumjobesdeba 
turistuli momsaxurebis xarisxi 
regionSi, moxdeba saerTaSori-
so standartebis 
gacnoba da maT-
Tan daaxloeba. 
imedi gvaqvs, rom 
turizmis sferos 
warmomadgenlebi 
ufro aqtiurad 
CaerTvebian Cvens 
mier dagegmil aq-
tivobebSi da metad 
informirebulebi 
iqnebian turizmis 
dargis mimdinare 
tendenciebSi.

daskvnis sax-
iT, kidev erTxel 
minda aRvniSno, 
rom mTeli Cveni 

Zalisxmeva mimarTulia regionSi 
turizmis sferos ganviTarebisak-
en. am mxriv ki kerZo seqtorTan Ta-
namSromloba da maTi mxridan mon-
domeba gaxdeba Cveni regionisTvis 
warmatebis sawindari. Cven gvjera, 
rom axal proeqtebSi maTi aqtiuri 
CarTulobiT, SevZlebT mivaRwioT 
sasurvel mizans, rac momsaxurebis 
xarisxis mniSvnelovan gaumjobese-
bas da zogadad turizmis sferos  
ganviTarebis axal  safexurze ga-
dayvanas  gulisxmobs.

aWaris a.r. turizmisa da 
kurortebis departamentis 

Tavmjdomare

mamia berZeniSvili
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misasalmebeli sityva

turizmi msoflio ekonomikis 
erT-erT wamyvan da dinamiur dargs 
warmoadgens. ganviTarebis swrafi 
tempis da farTo masStabis gamo igi 
XX saukunis fenomenadac ki iqna aR-
iarebuli. msoflio gamocdileba 
gviCvenebs, rom turistul qveynebSi 
turizmis meSveobiT mniSvnelovnad 
viTardeba vaWrobisa da momsaxure-
bis sfero, rac iwvevs savaluto Se-
mosavlebisa da dasaqmebis zrdas, 
erovnuli tradiciebisa da kul-
turuli memkvidreobis msoflio 
asparezze gatanasa da maTi Senar-
Cunebis finansur uzrunvelyofas. 
swored amitomac turizmi aRmoCnda 
Cveni qveynis erovnuli ekonomikis 
ganviTarebis prioritetebs tur-
istuli industriis seqtorebis 
struqturuli Semadgenlobis anal-
izi gviCvenebs, rom turizmis ekono-
mikuri efeqtianoba damokidebu-
lia mis mravalmxriv ganviTarebaze  
qveynis socialur-ekonomikuri kom-
pleqsis sxva dargebTan mWidro 
kavSiris pirobebSi. turistuli 
industriis ZiriTadi produqti 
turistuli momsaxurebaa, romelT-
aganac umniSvnelovanesia: ganTavse-
ba, kveba, transporti da miznobrivi 
momsaxureba. dasaqmebulTa umetesi 
wili ganTavsebis saSualebebsa da 
restornebze modis. es garemoeba 
gansazRvravs am segmentebis mimarT 
mometebul yuradRebas rogorc 
momxmarebelTa, ise saxelmwifos mx-
ridanac.

saqarTveloSi, ekonomikis gan-
viTarebis am etapze, turizmisa da 
kurortebis marTvis saxelmwifo 

regulirebis sazRvrebi imiT Semoi-
fargleba, rom saxelmwifo aRiarebs 
turizmss, rogorc dargs, romel-
ic qveynis ekonomikis ganviTarebis 
erT-erT prioritetul mimarTule-
bad Camoyalibda da xels uwyobs mis 
ganviTarebas, qmnis ra sasurvel 
garemos misi funqcionirebisaTvis, 
gansazRvravs dargSi prioritet-
ul mimarTulebebs, saerTaSoriso 
doneze reklamas uwevs qveynis tur-
istul potencials da qmnis turis-
tuli saqmianobisaTvis sasurvel 
imijs. 

gazrdili turistuli nakadebis 
pirobebSi ganTavsebis saSuale-
bebisa da restornebis gamarTu-
li, marTlzomieri da koreqtuli 
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saqmianoba SeiZleba gaxdes saqa-
rTvelos turistuli potencial-
is srulad gamoyenebis safuZveli. 
es mxolod maSin miiRweva, Tu aR-
niSnuli obieqtebis mepatroneebi 
(mTlianobaSi menejmenti) Seecde-
ba Tavis sawarmoebSi msoflioSi 
aRiarebuli momsaxurebis maRali 
standartis danergvas. es ar iqneba 
ioli saqme. aq Tavisi wonadi sityva 
unda Tqvas  biznessazogadoebam, am 
sferoSi moRvawe im mewarmeebma, ro-
melTaTvisac „kmayofili klienti“, 
„madlieri momxmarebeli“ umTavre-
si prioritetia.aWaris turizmisa 
da kurortebis departamentis mier 
momzadebuli proeqti „rekomen-
debulia turizmis departamentis 
mier“ xarisxis gaumjobesebisken  ga-
dadgmuli metad drouli da efeq-

tiani nabijia. proeqti namdvilad 
nebayoflobiTia. igi gamorCeulia 
im kuTxiT, rom aqamde saxelmwi-
fos marTlac arasdros ganuxor-
cielebia turizmis mimarTulebis 
msgavsi saxis proeqti. biznesis gan-
viTarebisaTvis Cven am gziT unda 
viaroT. mxolod ase SeiZleba „for-
malurad marTali  biurokratiis“ 
damarcxeba da realuri Sedegebis 
miRweva.

aWaris turizmis mrCevelTa 
regionuli sabWos Tavmjdomare.

kavkasiis universitetis sruli 
profesori ekonomikis dargSi

melor mSvidobaZe
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proeqti ,,rekomendebulia 
turizmis departamentis mier"
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aWaris turizmisa da kurortebis 
departamentma 2016 wlisaTvis ori 
axali proeqti wamoiwyo, romlebic  
momsaxurebis xarisxis gaumjobese-
bisken aris mimarTuli. proeqtSi 
„rekomendebulia aWaris a.r turiz-
misa da kurortebis departamentis 
mier“ monawileobis miReba nebayo-
flobiTia. proeqtSi warmodgenil 
kriteriumebze muSaobisas turiz-
misa da kurortebis departamentma 
sayovelTaod aRiarebuli Hotrec da 
Hotel Star Union-is kriteriumebiT 
ixelmZRvanela, procesSi aWaris 
turizmis da kurortebis depar-
tamentis TanamSromlebTan erTad 
aqtiurad iyo CarTuli turizmis 
germaneli eqsperti hans ulrix 
trosieni, romelmac aRniSnuli kri-
teriumebi qarTuli realobisTvis 
Sesabamisi da adaptirebadi gaxada. 

kriteriumebis damuSavebisas 
gaTvaliswinebuli iqna usafrTxoe-
bis, teqnikuri da operaciuli uz-
runvelyofis sakiTxebi, radganac 
aRniSnuli TemebTan dakavSirebiT 
mTeli rigi gamowvevei arsebobs. aR-
saniSnavia is faqtic, rom ramdenime 
sakiTxi, romelic usafrTxoebas ex-
eba saqarTvelos kanonmdeblobiT 

daregulirebulia, Tumca turis-
tuli saqmianobis  dawyebisas an mis 
Semdgom ar xdeba maTi gaTvalis-
wineba, proeqtis farglebSi moxda 
calkeuli kriteriumis gamoyofa 
da am saxiT maTi kidev erTxel xaz-
gasma da konkretizacia. rogorc 
aRiniSna proeqti „rekomendebulia 
turizmis departamentis mier“ ne-
bayoflobiTia, maTSi CarTul obi-
eqtebs mouwevT sami saxis kriteri-
umebis Sesruleba: „savaldebulo“, 
„damatebiTi“ da „sasurveli“. maTgan 
„savaldebulo“ kriteriumis yvela 
punqtis, xolo damatebiTis - 75% 
da sasurvelis - 50%-s Sesruleba 
moeTxoveba xarisxis niSnis preten-
dent obieqtebs. procesis ufro 
ukeT aRsaqmelad gTavazobT etape-
bad gaweril Tanmimdevrobas:

√ ganacxadis Sevseba
√ pirveli monitoringi
√ meore monitoringi
√ Sedegebis Sejameba
√ xarisxis niSnis miniWeba
SeniSvna: ZiriTadi etapebis   para-

lelurad xdeba sxva aucilebeli 
etapebis gavlac: proeqt „idumali 
stumarSi“ CarTuloba, sagangebo 
situaciebis marTvis saagentos, sur-
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saTis erovnulis saagentos  da munic-
ipalitetebis  sandasufTavebis ganyo- 
filebis monitoringi.

ganacxadis Sevseba -  1.01-1.03.  
turistul obieqtebs, romelTac 

surT miiRon departamentis xarisxis 
niSani - „rekomendebulia turizmis 
departamentis mier“, unda Seavson on-
lain ganacxadis forma veb-gverdze 
www.recommend.ge  an miitanon Sevse-
buli ganacxadi turizmis departamen-
tSi.

monitoringis pirveli etapi -  
(01.03 – 01.04)

gancxadebebis gadarCevis Sem-
deg proeqtis monawile ganTavse-
bisa da kvebis obieqtebi gaivlian 
specialur teqnikur Semowmebas. 
monitorings departamentis ser-
visis ganviTarebis ganyofilebebis 
warmomadgenelTa jgufi, sagange-
bo situaciebis marTvis saagentos 
warmomadgenelTan erTad ganaxor-
cielebs. gamovlenili xarvezebis 
Sesaxeb gaicema rekomendaciebi, 
romelTa Sesasrulebladac turis-
tul obieqtebs maTTan SeTanxmebiT 
miecemaT gonivruli vada.

monitoringis meore etapi 
(10.04 – 10.05)

monitoringis am etapze mowmdeba 
is turistuli obieqtebi, romleb-
sac xarvezebis aRmosafxvrelad 
micemuli qondaT vada, amis Semd-
gom ki monitoringis paralelurad 
ganTavsebisa da kvebis obieqtebSi 
servisis xarisxis gadasamowmeb-
lad amoqmeddeba proeqti „iduma-
li stumari“. monitoringis orive 
etapze, xarisxis niSnis pretendent 
obieqtebSi sanitaruli da sur-
saTis uvneblobis monitoringis 
mizniT proeqtSi  erTveba  sursa-
Tis erovnuli saagentos,  sagangebo 
situaciebis marTvis saagentos da 
Sesabamisi municipalitetis sanda-
sufTavebis samsaxuris warmomad-
genlebi.

Sedegebis ganxilva da xarisxis 
niSnis miniWeba (15.05-1.06)

aWaris turizmisa da kurortebis 
departamenti turizmis regionul 
mrCevelTa sabWos warudgens mon-
itoringis damuSavebul Sedegebs. 
mimdinare wlis zafxulisaTvis 
aWaris regionSi ukve iqneba pirveli 
turistuli obieqtebi, romlebic 
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daakmayofileben proeqtSi arsebul 
kriteriumebs da miiReben xarisxis 
niSans „rekomendebulia turizmis 
departamentis mier“.

proeqtSi CasarTvelad ganacxa-
debis miReba kvebisa da ganTavsebi 
obieqtebs 1 martamde SeeZlebaT, 
Tumca obieqtebs, romlebic pirve-
li martis Semdgomac gadawyveten 
proeqtSi CarTvas SeeZlebaT  veb 
gverdze www.recommend.ge dareg-
istrireba.

mocemul proeqtSi xarisxis 

niSnis miniWebisas yvela procedu-
ra droSi imgvaradaa gawerili, rom 
moeswros da zafxulis sezonisaT-
vis gamovlindes is turistuli obi-
eqtebi, romlebic srulad daakmay-
ofileben moTxovnil kriteriumebs 
da iqnebian „rekomendebulia tur-
izmis departamentis mier“  statusis 
mflobelebi. amitomac msurvele-
bi droulad unda daregistrird-
nen, raTa zafxulis sezons xarisxis 
niSniT aRWurvilebi Sexvdnen.
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სავალდებულო დამატებითი სასურველი

საგანგებო/ავარიული 
მანიშნებლები და 
ინსტრუქციები ქართულ და 
ინგლისურ ენებზე

საგანგებო/ავარიული 
მანიშნებლები და 
ინსტრუქციები შუქის 
ჩაქრობის დროს 
ნათდებოდეს ავტონომიური 
განათებით

საგანგებო/ავარიული 
მანიშნებლები და 
ინსტრუქციები 
ვიზუალურად 
შეესაბამებოდეს დადგენილ 
სტანდარტებს

შენობის და საევაკუაციო 
გეგმის არსებობა საერთო 
სივრცეში თვალსაჩინო 
ადგილას

საევაკუაციო გეგმა ყველა 
ნომერში

შენობის გეგმა ესთეტიურად 
შეესაბამებოდეს ინტერიერს

ცეცხლმაქრი ცეცხლმაქრი ყველა 
სართულზე სახანძრო სისტემის არსებობა

პირველი დახმარების ყუთი - -
ზოგადი სისუფთავე და 
ჰიგიენა (მუნიციპალიტეტის 
სანიტარული 
ზედამხედველობის 
სამსახურის მიერ შემოწმება 
და მინიმუმ 1 დადებითი 
დასკვნა (დოკუმენტი)

- -

ganTavsebis obieqtis kriteriumebi:
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წყლის რეზერვუარი (ცხელი 
წყლით სარგებლობა 24 სთ) 
უწყვეტი ელექტროენერგია

წყლის რეზერვუარი მინიმუმ 
1 ტონა. გენერატორი მინიმუმ 
ყველა ნომრის და კვების 
ბლოკის ელ.ენერგიის 
მისაწოდებლად

წყლის რეზერვუარი 
და ელ. გენერატორი 
კვების ობიექტის 
ინფრასტრუქტურის  100%.

სასტუმროს გათბობა-
კონდენცირების 
შესაძლებლობა

- -

WIFI-ს შესაძლებლობა 
სასტუმროს საზოგადოებრივ 
ადგილებში

WIFI-ს შესაძლებლობა 
სასტუმროს საზოგადოებრივ 
ადგილებსა და ყველა 
ნომერში

WIFI-ს შესაძლებლობა 
სასტუმროს მთლიან 
პერიმეტრზე, მათ შორის 
შენობის  გარეთ არსებულ 
ინფრასტრუქტურულ 
ნაწილში

მიმღებში პრინტერის, 
სკანერის და ქსეროქსის 
საშუალება

სტუმრებისათვის 
პერსონალური 
კომპიუტერით, პრინტერის, 
სკანერის და ქსეროქსის  
გამოყენების საშუალება 
ცალკე გამოყოფილ ადგილას

სტუმრებისათვის 
პერსონალური 
კომპიუტერით, პრინტერის, 
სკანერის და ქსეროქსის 
საშუალება ცალკე ოთახში 
(ბიზნეს-ცენტრში)

სასტუმროს პირადი საიტისა 
(მოქმედი და განახლებადი 
მინ. ორენოვანი) და 
ელ.მისამართის ქონა; 
FACEBOOK გვერდი

სასტუმროს მოქმედი და 
განახლებადი მინიმუმ 
სამენოვანი ვებ-გვერდი. 
ისევე როგორც FACEBOOK-ის 
2 ენოვანი გვერდი

სასტუმროს ოპერირება 
სპეციალური პროგრამის 
საშუალებით (OPERA, 
FIDELIO, ELEKTRA, 
SHELTER ETC…) 

საერთაშორისო დაჯავშნის 
მინიმუმ 3 სისტემაში 
ჩართულობა.

რეგისტრირებული 
TripAdvisor-ზე ან/და Four-
square-ზე (გასწორებული 
საკონტაქტო ინფორმაცია)

განთავსებული Google 
Map-ზე (გასწორებული 
საკონტაქტო ინფორმაცია)

24 საათიანი ადმინისტრაცია/
მიმღები

24 საათიანი ადმინისტრაცია/
მიმღები/ბარგის შენახვის 
სერვისი

24 საათიანი ადმინისტრაცია/
მიმღებ/ბარგის შენახვის 
სერვისი/Bell Boy

საგადასახადო 
კანონმდებლობის 
შესაბამისი ანგარიში

- -

ანგარიში ლათინური 
ასოებით - -

პოსტ ტერმინალი - 
სადებეტო ბარათი/
საკრედიტო ბარათი 
(მინ.VISA,MASTER CARD)

- -

არანაკლებ 5 ნომერი საკონფერენციო დარბაზი 
მინიმუმ 25 ადამიანზე

უნარშეზღუდული 
პირებისთვის 
ინტეგრირებული 
ინფრასტრუქტურა (პანდუსი, 
მინ. 1 disable ნომერი)
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მინიმალური ფართობი 
ნებისმიერი/ყოველი ტიპის 
ოთახისათვის საცხოვრებელი 
ფართი  ≥  10 კვ.მ

სასტუმროში არსებული 
ნომრების 50%-ის 
მინიმალური კვ.მ ≥  15

მინიმუმ 1 მაღალი კლასის 
ნომრის (ლუქსის) არსებობა.

აბაზანა +ტუალეტი ≥ 3,5 კვ.მ. სათანადო ზომის პადონი 
(დასადგომი აბაზანაში)

პირსახოცის საშრობი 
გათბობის ფუნქციით

გამჭირვალე/გამჭოლი  
ფარდა / ან სხვა საფარი 
ფანჯარაზე და ოთახის 
სრულად   ჩაბნელების 
შესაძლებლობა

გასაღები ბარათზე განათება კითხვისათვის, 
საწოლთან

დაცული შემნახველი ყუთი/
სეიფი (მენეჯერის ოთახში)

სეიფი ნომრებში -

ფერადი ტელევიზორი 
საზოგადო ადგილას 

თხევადკრისტალური 
ტელევიზორი ყველა 
ნომერში

ინტერაქტიული ტელევიზია 
უცხოური არხებით

ერთსაწოლიანი ლოგინი/
საწოლი  მინიმუმ 0,8x1,90 
მ. ორსაწოლიანი ლოგინი/
საწოლი მინიმუმ 1,60x1,90 მ მ

ერთსაწოლიანი ლოგინი/
საწოლი მინიმუმ 0,9x1,90 
მ. ორსაწოლიანი ლოგინი/
საწოლი მინიმუმ 1,8 x1,90 მ

დამატებითი საწოლი,ბალიში 
და პლედი მოთხოვნის 
შემთხვევაში

ერთ სტუმარზე 
განკუთვნილი საწოლი, 
ტანსაცმლის კარადა, მაგიდა 
და სკამი

მინი ბარი, ბარგის დასადები 
რბილი სკამი

კომფორტული სკამი/
სავარძელი და  დივანი/
ტახტი, მთელი ტანის 
სიმაღლის სარკე

პირადი ჰიგიენის/
მოვლის საშუალებები 
ფლაკონებში(ერთჯერადი 
ფლაკონები)

ფენი, მინიმუმ 2 პირსახოცი 
და კოსმეტიკური სარკე 
აბაზანაში

ხალათი, ერთჯერადი 
ფლოსტები ყოველი 
სტუმრისთვის

თეთრეულის ცვლა  კვირაში 
2-ჯერ

თეთრეულის ცვლა ყოველ 
დღე მოთხოვნის შესაბამისად

თეთრეულის ცვლა 
ყოველდღე და ლოგინის 
საღამოსთვის მომზადება

იდუმალი სტუმარი 
წელიწადში ერთხელ და 
ტურ.დეპარტამენტის 
მიერ შექმნილი აღრიცხვის 
სისტემაში ჩართულობა

თანამშრომელთა 
50%-ზე მეტი უნდა 
იყოს პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულების 
კურსდამთავრებული ან 
უნდა ფლობდეს სპეც. 
გადამზადების კურსების 
სერტიფიკატს

ოპერირებისთვის 
აუცილებელი 
დოკუმენტაციის წარმოება 
და მათი პერიოდული 
განხილვა

შრომითი ხელშეკრულებები 
ყველა თანამშრომელთან საქ.
შრომის კოდექსის მიხედვით

პროფესიული 
ტრენინგები  სასტუმროს 
პერსონალისთვის

სტუმრების კმაყოფილების 
კვლევა კითხვარების 
მეშვეობით
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სავალდებულო დამატებითი სასურველი

საგანგებო/ავარიული 
მანიშნებლები და 
ინსტრუქციები ქართულ და 
ინგლისურ ენებზე

საგანგებო/ავარიული 
მანიშნებლები და 
ინსტრუქციები  შუქის 
ჩაქრობის დროს 
ნათდებოდეს ავტონომიური 
განათებით

საგანგებო/ავარიული 
მანიშნებლები და 
ინსტრუქციები 
ვიზუალურად 
შეესაბამებოდეს დადგენილ 
სტანდარტებს და ინტერიერს

შენობის და საევაკუაციო 
გეგმის არსებობა საერთო 
სივრცეში თვალსაჩინო 
ადგილას

შენობის და საევაკუაციო 
გეგმის არსებობა საერთო 
და პერსონალისთვის 
გამოყოფილ სივრცეში 
თვალსაჩინო  ადგილას

საავარიო გასასვლელი

ცეცხლმაქრი სამზარეულოში ცეცხლმაქრი  დარბაზში სახანძრო სისტემა ობიექტზე

პირველი დახმარების ყუთი - -
სურსათის ეროვნულის 
სააგენტოს მიერ წელიწადში 
1 შემოწმების დასკვნა 
(დოკუმენტი) 

- -

წყლის რეზერვუარი (ცხელი 
წყლით სარგებლობა 24 სთ) 
უწყვეტი ელექტროენერგია

წყლის რეზერვუარი მინიმუმ 
1 ტონა. გენერატორი მინიმუმ 
სამზარეულოს აუცილებელი 
აღჭურვილობის 
მოსამარაგებლად

წყლის რეზერვუარი 
და ელ. გენერატორი 
კვების ობიექტის 
ინფრასტრუქტურის  100%

კვების ობიექტის 
გათბობა-კონდენცირების 
შესაძლებლობა

- -

რესტორნის მოქმედი და 
განახლებადი FACEBOOK-ის  
გვერდი

რესტორნის პირადი საიტისა 
(მოქმედი და განახლებადი 
მინ. ორენოვანი) და ელ. 
მისამართის ქონა

განთავსებული Google 
Map-ზე (გასწორებული 
საკონტაქტო ინფორმაცია)

ტელეფონით დაჯავშნის 
სერვისი ადგილზე მიტანის სერვისი -

საგადასახადო 
კანონმდებლობის შესაბამისი 
ანგარიში

- -

ანგარიში ლათინური 
ასოებით - -

პოსტ ტერმინალი - 
სადებეტო ბარათი/
საკრედიტო ბარათი (მინ.
VISA,MASTER CARD)

- -

არანაკლებ 3 მაგიდა
არამწეველთათვის 
განკუთვნილი სპეციალური 
ადგილი

უნარშეზღუდული 
პირებისთვის 
ინტეგრირებული 
ინფრასტრუქტურა (პანდუსი)

არანაკლებ ორენოვანი მენიუ სასმელების და კერძების 
მენიუ ცალკ-ცალკე

მენიუში კერძების მოკლე 
აღწერილობა

kvebis obieqtebis kriteriumebi
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ერთნაირი სტანდარტული 
ხარისხის ჭურჭელი, 
ხელსახოცები, დანა-ჩანგალი

ერთნაირი და კომფორტული 
ხარისხის ხელსახოცები,დანა-
ჩანგალი, ჭურჭელი,მენაჟე

მაგიდის საფარის კვების 
ობიექტის სტილთან 
და დეკორაციებთან  
შესაბამისობა

კომფორტული რესტორნის 
შესაბამისი ავეჯი გარდერობი ან საკიდი ცოცხალი მუსიკა მოთხოვნის 

შემთხვევაში (ან საბავშვო სკამი)

უსაფრთხოების ნორმებთან 
შესაბამისი ტექნიკა/
გაზქურები/გამწოვები და ა.შ

ტექნიკური საკითხებისადმი 
პასუხისმგებელი 
თანამშრომლის არსებობა 
ობიექტზე

-

უნიფორმები პერსონალს სტილიზებული უნიფორმები 
პერსონალისთვის

პერსონალისთვის შხაპის 
მიღების საშუალება.  

საპირფარეშოს რაოდენობა 
მინიმუმ 1კაბინა 50 სკამამდე, 
მინიმუმ 2 კაბინა  50-100 
სკამამდე

ერთმანეთისგან 
იზოლირებული 
საპირფარეშო და ხელსაბანი

განცალკევებული 
საპირფარეშოები 
სტუმრებისთვის და 
პერსონალისთვის

ოპერაციული ინსტრუქციები 
და მის შესრულებაზე 
კონტროლი

“შთაბეჭდილებების წიგნი“
სამზარეულოს და 
რესტორნის ოპერირების 
სახელმძღვანელოების ქონა

შრომითი ხელშეკრულებები 
ყველა თანამშრომელთან საქ.
შრომის კოდექსის მიხედვით

პროფესიული ტრენინგები  
კვების ობიექტის 
პერსონალისთვის 
წელიწადში ერთხელ და 
შესაბამისი პროფ. უნარების 
სერტიფიცირებული სტაფის 
(50%) არსებობა

წელიწადში არანაკლებ 
ერთი ტრენინგი 
ჰიგიენის სტანდარტების 
შესახებ  ობიექტის 
თანამშრომლებისთვის

იდუმალი სტუმარი 
წელიწადში ერთხელ - -

warmodgenili kriteriumebi Ser-
Ceulia  imgvarad, rom maTi dakmay-
ofileba ar aris rTuli da winaaRm-
degobrivi, xolo maTi SesrulebiT 
TiToeuli turistuli obieqti mniS-
vnelovan wvlils Seitans turizmis 
dargis ganviTarebaSi, kerZod, pro-

eqtSi CarTuli obieqtebi bazarze 
daamkvidreben minimaluri kriteri-
umebis arsebobas da mis savaldebulo-
bas, romlis gareSec dargis Semdgomi, 
swori mimarTulebiT ganviTareba war-
moudgenelia.

proeqti „rekomendebulia turizmis 
departamentis mier“ aseve iTvalis-
winebs gidebisaTvis xarisxis niSnis 
miniWebas. pirvel etapze igegemeba qa-
laqis, zemo aWarisa da daculi teri-
toriebis  gidisTvis Sesabamisi xarisx-
is miniWebas. proeqtis mizania xeli 
Seuwyos gidis momsaxurebis xarisxis 
gaumjobesebas, aseve im profesiona-
li gidebisaTvis, romlebic proeqtSi 

CaerTvebian turizmis departamentis 
mier miniWebuli xarisxis niSani iqneba 
kidev erTi SesaZlebloba, rom ufro 
metma turistma Seityos maT Sesaxeb. 

proeqtSi CarTva SesaZlebelia veb-
gverdis www.recommend.ge-ze dareg-
istrirebiT, ris Semdgomac daiwyeba 
testirebis etapebi. pirvel etapze 
moxdeba testireba Sesabamisi Tem-
atikis garSemo, Semdgomi etapi aris 

„rekomendebulia turizmis departamentis mier“ gidebisaTvis
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ucxo enis codnis donis Semowmeba, 
sabolood ki xarisxis niSnis pretend-
entis Sefaseba xdeba saCvenebeli tur-
is CatarebiT. testirebis etapebis 
dasrulebis bolo vada zafxulamde 
periods moicavs, aWaris turizmisa 
da kurortebis departamentis mizania 
cxel sezons regioni „rekomendebuli“ 
da profesionali gidebiT Seegebos. 

turistuli obieqti, romelic iqne-
ba „rekomendebuli turizmis de-
partamentis mier“ turistebisTvis  
martivad amosacnobi iqneba, radgan 
yvela maTganze, SesasvlelSi gamo-
saxuli iqneba aWaris turizmisa da 
kurortebis  departamentis mier 

proeqtisTvis specialurad damza-
debuli niSani, xolo onlain sivrceSi 
isini warmodgenilni iqnebian proeq-
tis farglebSi Seqmnil veb gverdze 
www.recommend.ge da amasTanave maTi 
amocnoba martivad iqneba SesaZlebeli 
aWaris turizmis da kurortebis de-
partamentis oficialur veb gverdzec 
www.gobatumi.com ganTavsebis da 
kvebis obieqtebis analogiurad, „re-
komendebuli“ gidebi TavianTi person-
aluri monacebiTa da sakontaqto in-
formaciiT ganTavsdebian veb-gverdze 
www.recommend.ge rac kidev erTxel 
xazs gausvams maT profesionalizmsa 
da kompetenturobas.

aWaris turizmis mrCevelTa 
regionuli sabWo

proeqtis ganxorcielebaSi mniS-
vnelovani roli uWiravs aWaris 
a.r  turizmisa da kurortebis de-
partamentiTan arsebuli turizmis 
mrCevelTa regionul sabWos, ro-
melic 2013 wels aWaris turizmi-
sa da kurortebis departamentis 
iniciativiT Seiqmna. sabWo dakom-
pleqtebulia 16 wevriT da masSi 
gaerTianebulia regionis turizmis 
industriis sxvadasxva seqtoris 
warmomadgenlebi.

sakonsultacio sabWo warmoad-
gens damoukidebel, arasamewarmeo 
jgufs, romelic muSaobs regionis 
turizmis sferoSi arsebul prob-
lemebze, ganixilavs maTi gadaWris 

gzebs, SeimuSavebs rekomendaciebs, 
riTac mniSvnelovnad exmareba 
aWaris turizmis da kurortebis de-
partaments sxvadasxva sakiTxebis 
da iniciativebis ganxorcielebaSi. 
sabWos muSaoba dafuZnebulia sazo-
gadoebriv-samoqalaqo Segnebaze. 
turizmis sferos mimarT kerZo se-
qtorisaTvis meti informaciis mi-
wodebaze, turizmis kuTxiT cnobi-
erebis amaRlebisa da samoqalaqo 
TviTSegnebis da pasuxismgeblobis 
amaRlebaze.sabWos wesdebis mixed-
viT sabWos wevroba SeuZlia nebismi-
er pirs, romelic warmoadgens tur-
izmis sferos da SeirCeva turizmis 
seqtoris warmomadgenlebis mier 
faruli kenWisyris Sedegad.SerCeu-
li sabWos wevrebi Tavis mxriv faru-
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li kenWisyris saSualebiT irCeven 
sabWos Tavmjdomares. aWaris tur-
izmis mrCevelTa sabWo 2015 wlis 
ganmavlobaSi aqtiurad iyo Car-
Tuli „rekomendebulia turizmis 
departamentis mier“ proeqtis mo-
samzadebel samuSaoebSi, Sesabamis-
ad 2016 wlidan sabWo aseve aqtiurad 
iqneba CarTuli aRniSnuli pro-
eqtis ganxorcielebaSi.proeqtis 
monitoringis jgufis Semowmebis 
Sedegad miRebuli da damuSavebu-
li Sedegebi waredgineba turizmis 
mrCevelTa sabWos gansaxilvelad, 
xolo maTi daskvna waredgineba 
aWaris turizmisa da kurortebis 
departamentis Tavmjdomares, ro-
melic Sesabamis obieqtebs mianiWebs 
xarisxis niSans „rekomendebulia 
turizmis departamentis mier“

ssip sursaTis erovnuli 
saagento

saqarTveloSi soflis meurneobis 
seqtori da maT Soris sursaTis uvne-
blobis sakiTxebi sul ufro aqtual-
uri da prioritetuli xdeba. 

evrokavSirTan asocirebis xe-
lSekrulebisa da yovlismom-
cveli Tavisufali vaWrobis xe-
lSekrulebis (DCFTA) xelmoweris 
Semdeg, erT-erTi umniSvnelovanesi 
sakiTxia qveyanaSi myari sursaTis 
uvneblobis marTvis sistemis dan-
ergva.

saqarTveloSi sursaTis uvneblo-
bis, vetrinariisa da fitosanitari-
is sferoze pasuxismgebloba ekis-
reba sursaTis erovnul saagentos. 
bolo periodSi 3-4 jer moimata bi-
znesoperatorebis inspeqtirebebis 
ricxvma. fizikuri an iuridiuli 
piri, romlis saqmianoba dakavSire-
bulia sursaTTan, sursaTis uvneb-
lobis kodeqsis Tanaxmad, aucileb-
lad unda iyos registrirebuli an/

da aRiarebuli (damtkicebuli) sur-
saTis mwarmoebel/gadamamuSaveb-
el biznesoperatorad, winaaRmdeg 
SemTxvevaSi igi dajarimdeba da 
SeuCerdeba saqmianoba.

sursaTis erovnuli saagentos 
mier Semowmeba anu inspeqtireba 
xorcieledeba gegmiurad (saxel-
mwifo programis Sesabamisad) an 
aragegmiurad (dasabuTebuli eWvis 
SemTxvevaSi). 

inspeqtirebis dros xdeba Seusa-
bamobebis gamovlena. arakritikuli 
Seusabamobis gamovlenisas bizne-
soperators eZleva rekomendaciebi 
da gonivruli vada maT gamosaswore-
blad. kritikuli Seusabamobebis 
gamovlenisas mewarme jarimdeba, 
uCerdeba warmoebis procesi Seusa-
bamobis gamosworebamde.

kvebis obieqtis personalis 
inspeqtireba

erT-erT umniSvnelovanes sakiTxs 
warmoadgens sawarmos TanamSrom-
lebi, maTi codna da midgoma saq-
misadmi. aucilebelia sursaTis 
gadamuSavebasTan uSualo SexebaSi 
myofi personalis mier sisufTavis 
dacva. isini sxvadasxva kriterium-
iT fasdebian da maTzc gaicema Ses-
abamisi rekomendaciebi. 

personali mudmivad (weliwad-
Si erTxel mainc) unda gadiodes 
swavlebas higienis zogadi wesebis 
dacvaze. 
√ aucilebelia sursaTis sawarmom 

periodulad (weliwadSi erTxel 
mainc) gaakontrolos sakuTari 
personalis janmrTeloba. 
es sakiTxi aucileblad xvdeba 

sursaTis erovnuli saagentos mier 
gacemul rekomendaciebSi da misi 
Sesruleba savaldebuloa biznes-
operatorebisaTvis.
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kritikuli Seusabamobebia:
√ im oTaxSi, sadac xdeba sur-

saTiswarmoeba an gadamuSaveba mim-
dinareobs saremonto samuSaoebi 
(mcire saremonto samuSaoebis gar-
da);

√  darRveulia teqnologiuri pro-
cesis nakaduroba da saWiroebs 
rekonstruqcias.

√ darRveulia warmoebis teqnolo-
giuri procesis mimdinareoba 
(avtoklavirebis, pasterizaciis 
reJimebi da sxva) da ar tardeba Se-
sabamisi makoreqtirebeli qmede-
bebi.

√ ar aris uzrunvelyofili cxove-
luri warmoSobis sursaTis saTana-
do temperaturiT damuSavebis da 
Senaxvis pirobebi (damuSavebisa 
da Senaxvis pirobebi +50C an metiT 
aRemateba normativebiT dadgenil 
temperaturas).

√ is oTaxi, sadac mimdinareobs sur-
saTis/cxovelis sakvebis warmoe-
bis an gadamuSavebis Ria procesi, 
ar aris aRWurvili saTanado bune-
brivi an meqanikuri ventilaciis 
saSualebebiT.

√ SenobaSi, sadac xdeba sursaTis/
cxovelis sakvebis warmoeba an 
gadamuSaveba aRmoCenilia cx-
ovelebi, mwerebi da sxva mavneble-
bi.

√ im oTaxis Weri, sadac mimdinareobs 
sursaTis/cxovelis sakvebis war-
moebis an gadamuSavebis Ria pro-
cesi, dafarulia kondensatiT.

√  sawarmos ar gaaCnia wyalmomarageba
√ sasmeli wylis laboratoriul an-

alizis Sedegad dasturdeba wyal-
Si paTogenuri mikroorganizmebis 
arseboba.

√ biznesoperators, romelic axo-
rcielebs cxoveluri warmoSobis 
sursaTis warmoebas/gadamuSave-

bas,ar gaaCnia saqmianobasTan da-
kavSirebuli iaraRebis dezinfi-
cirebis saSualeba cxeli wyliT 
(aranakleb 820C-isa) an analogi-
uri efeqtis mqone alternatiuli 
saSualeba. 

√ oTaxSi, sadac mimdinareobs sursa-
Tis/cxovelis sakvebis warmoebis 
an gadamuSavebis Ria procesi, ar 
xdeba im sagnebis, aRWurvilobebi-
sa da mowyobilobebis dasufTave-
ba da/an dezinficireba,  romelic 
uSualo SexebaSia sursaTis/cxov-
elis sakvebTan.

√ oTaxSi, sadac mimdinareobs sur-
saTis/cxovelis sakvebis warmoe-
bis an gadamuSavebis Ria proce-
si, sursaTis/cxovelis sakvebTan 
uSualo SexebaSi myofi sagnebi, 
aRWurvilobebi da mowyobilobebi 
korozirebulia.

√ sursaTis/cxovelis sakvebis lab-
oratoriuli analizis Sedegad 
aRmoCenilia paTogenuri mikro-
organizmebi.

√ warmoebis, gadamuSavebis an dis-
tribuciis etapebze xorcs ar 
gaaCnia janmrTelobis niSandeba 
(veterinaruli mowmoba forma #2).

√ gadasazid saSualebebSi (trans-
porti, konteinerebi, Sesanaxi 
WurWeli) saWiroebis SemTxvevaSi 
ar aris daculi sursaTis/cxov-
elis sakvebis Senaxvisa da trans-
portirebis temperaturuli re-
Jimi.

√ gadasazid saSualebebs (transpor-
ti, konteinerebi, Sesanaxi WurWe-
li) ar utardeba dasufTaveba da/
an dezinficireba.

√ sawarmoSi an mis teritoriaze ar 
aris mowyobili tualeti.

  inspeqtirebis ganxorcielebi-
sas aRmoCenili erTi kritikuli 
Seusabamobac iwvevs sawarmoo 
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procesis SeCerebas da  biznesop-
eratoris dajarimebas 1000 (aTa-
si) lariT (,,sursaTis/cxovelis 
sakvebis uvneblobis, veterinari-
isa da mcenareTa dacvis kodeq-
si,. 68 muxlis 3 nawilis Tanaxmad) 
aseve, savaldebuloa yvela bizne-
sopartorma sawarmoo procesi 
moawyos dadgenili normebis Ses-
abamisad, rac gulisxmobs Semdeg 
moTxovnebs:

√  personals gavlili unda hqondes  
Sesabamisi swavleba an/da 

√  Senoba moawyos imdagvarad, rom 
iZleodes adekvaturad sufTa 

√  kedlebi, Weri, iataki unda iyos 
recxva-dezinficirebadi da Sewo-
vis. 

√  iatakze unda iyos damontaJebuli 
adekvaturi drenaJi (trapi)

√  gasanaTebeli mowyobilobebi unda 
iyos dafaruli damcavi fariT; 

 instruqtaJi sursaTis/cxovelis 
sakvebis higienis sakiTxebTan da-
kavSirebiT mdgomareobaSi Senar-
Cunebis SesaZleblobas; 

√  unaris ar mqone;
√ sawarmoSi uzrunvelyofili unda 

iyos saTanado sisufTave yvela 
ubanze, dasufTavebis da dezin-
feqciis yoveli procedura aR-
ricxulia TariRisa da drois mi-
TiTebiT;

√ sawarmoo SesasvlelebSi mowyobi-
li unda iyos dezxaliCebi da unda 
sveldebodes intensiurad saden-
zifeqcio saSualebebiT;

√ Senoba daculia unda iyos mRrR-
nelebis, mwerebisa da cxovelebi-
sagan;

√ SenobaSi ar unda iyos Riobi;
√ dakidulikonstruqciebi da mon-

taJebuli unda iyos imgvarad, rom 
ar moxdes sursaTis dabinZureba 
aseve advilad sufTavdebodes;

√ sursaTis sawarmoeblad gamoy-
enebuli unda iyos iseTi xarisxis 
sasmeli wyali (maT Soris, yinu-
lisaTvis, higienis zogad wesSi 
gansazRvruli gamonaklisebis 
garda), romelic akmayofilebs 
saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenil moTxovnebs;

√ produqciis sawarmoeblad arse-
buli xelsawyoebi unda iyos is-
eTi masalisagan damzadebuli, 
romelic minimumamde amcirebs 
dabinZurebis risks;

√ warmoebisaTvis/gadamuSavebisaT-
vis gamosayenebeli nedleuli, in-
gredienti an sxva nebismieri mas-
ala dabinZurebulia ar unda iyos 
mavneblebiT, paTogenuri mikro-
organizmebiT, ucxo sxeulebiT da 
aseve ar unda iyos toqsikuri;

√ sursaTis Senaxvisas ara erTg-
varovani produqcia unda iyos 
gancalkevebuli;

√ biznesoperatori unda awarmoeb-
des saWiro nedleulis, ingredi-
entis an nebismieri sxva masalis 
miRebisas Canawerebs (aseve mi-
wodebis SemTxvevaSi) nedleulis, 
ingredientis an nebismieri sxva 
masalis mimwodeblis saidenti-
fikacio monacemebisa da Cabarebis 
TariRis miTiTebiT (mikvlevado-
bis ar qonis SemTxveva iTvalis-
winebs jarimas);

√ daculi unda iyos sakvebis etike-
tirebis moTxovnebi, (sursaTis 
etiketirebis moTxovnebi saqarT-
velos kanonmdeblobis Sesabami-
sad (saqarTvelos mTavrobis 441- 
dadgenileba 31.12.2014.w) (ar qonis 
SemTxveva iTvaliswinebs jarimas);

√ sawarmoSi saTanadod unda iyos 
markirebuli mza produqcia sa-
konditro nawarmi, naxevarfab-
rikatebi, mza produqcia(ar aris 
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miTiTebuli damzadebis TariRi, 
dro da Senaxvis vada) (saqarTve-
los Sromis,janmrTelobisa da so-
cialuri dacvis ministris brZane-
ba №303/n2001 wlis 16 agvisto) 
(ar qonis SemTxveva iTvaliswinebs 
jarimas);

√ SesafuTi an/da dasafasoebeli ma-
sala unda akmayofilebdes 
saqarTvelos kanonmdeblobis Se-
sabamisad (daSvebi unda  sursaTis 
uSualo SexebisTvis); 

√ sawarmodan nagvis narCenebis ga-
tana unda xdebodes recxva-dez-
inficirebadi, petliani nagvis 
urnebiT;

√  dasalgebeli inventari, sarecxi 
da sadenzifeqcio saSualebebei 
unda inaxebode izolirebilad da 
aseve unda iyos markirebuli;

√ aRricxuli unda iyos sadezin-
feqcio, saderatizacio, sadez-
inseqcio saSualebebis gamoyeneba 
(da gaformebuli unda hqondes 
xelSekruleba Sesabamis samsaxur-
Tan);

√ sursaTis warmoebis procesSi ga-
moyenebuli sarecxi da sadezin-
feqcio saSualebebi ar unda iyos 
dasaSvebi sursaTTan da unda 
hqondes Sesabamisi aratoqsiuro-
bis damadasturebeli serTifika-
ti  da anotacia qarTul enaze;

√ sursaTis gadasazidi saSualebebi 
unda gamoricxavdes (avtomobili, 
macivar manqana, konteineri)sakve-
bis dabinZurebas 

√ personali unda iyenebdes damcav 
tanisamoss (mag.  Tavsaburavebs, 
fexsacmels) aseve unda iyos yov-
elTvis sufTa mdgomareobaSi;

√ biznesoperatori unda awarmoeb-
des personalis janmrTelobis 
yoveldriur kontrols;

. warmoebisa da gadamuSavebis adg-
ilebSi ucxo pirTa Sesvlisas unda 
gamoiyenebodes damcavi tansacmeli.

SeniSvna: detaluri informacia 
ixileT www.nfa.gov.ge/ge/
kanonmdebloba  
www.recommend.ge
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ganTavsebis obieqtebis Semowmeba municipalitetis 
sanitaruli zedamxedvelobis mier

ganTavsebis obieqtebis Semow-
meba municipalitetis sanita-
ruli zedamxedvelobis mier mu-
nicipalitetebSi sanitaruli 
kanonmdeblobis moTxovnaTa da 
cvaze kontroli ekisreba Sesabami-
si municipalitetis  janmrTelobi-
sa da socialuri dacvis samsaxurs. 
aRniSnuli samsaxuris sanitari-
uli zedamxedvelobis ganyofile-
ba municipalitetis  teritori-
aze ganTavsebuli sazogadoebrivi 
daniSnulebis dawesebulebebSi  (si-
lamazis salonebi, sastumroebi, 
abanoebi, samrecxaoebi, sacuraoa 
uzebi da sxva), saganmanaTleblo 
da saaRmzrdelo dawesebulebebSi, 
laboratoriuli kvlevebis Catare-
basa da adamianis janmrTelobaze 
maTi SesaZlo mavne zegavlenis Se-
fasebas axdens. 

municipalitetebis janmrTelo-
bisa da socialuri dacvis samsax-
uris sanitariuli zedamxedvelo-
bis ganyofilebis mier ganTavsebis 
obieqtebis kontroli xorcield-
eba gegmiurad weliwadSi erTxel, 
xolo arsebuli mdgomareobidan 
gamomdinare xdeba ganmeorebiTac. 
kontroli xorcieldeba vizualu-
rad da laboratoriuli meTodebis 
gamoyenebiT. baqteriologiuri 
analizebis Casatareblad aiReba 
Camonarecxis sinjebi. damakmay-
ofileblad Sefasdeba sadezin-
feqcio RonisZiebebis xarisxi, Tu 
CamonarecxTa baqteriologiur ana-
lizebSi arapaTogenuri mikrobebis 
zrdas adgili eqneba sinjebis ara 
umetes 3%-Si.

saanalizo nimuSebi sastumroeb-
Si (Camonarecxebi) aiReba: sufTa 
TeTreulidan, kvebis blokSi - sasa-
dilo TefSebidan, Wiqebidan, kov-
zebidan, danebidan, Canglebidan, 
magidebis zedapirebidan, saWreli 
dafebidan. ganTavsebis obieqtis 
Semowmeba laboratoriuli Semow-
mebis garda warmoebs vizualurad, 
kerZod:
√  ganTavsebis obieqts gaaCnia Tu 
  ara ezo; 
√  mowmdeba ezos teritoria (uzrun-

velyofilia Tu ara gamwvanebiT, 
uzrunvelyofilia Tu ara obieq-
ti uwyveti wyalmomaragebiT (civi 
kanalizireba centralizebulia 
Tu adgilobrivi;

√ rogoria Sambos gawmendis  
   dezinfeqciis mdgomareoba;
√ gaaCnia Tu ara obieqts 
   samrecxao-saSrobi;
√ mowmdeba TeTreulis recxvis 

xarisxi, Senaxvis pirobebi, xom 
ar gaaCnia Tu ara parkirebis sa-
Sualeba); da cxeli wyliT); xdeba 
sufTa da WuWyiani TeTreulis na-
kadebis Sereva; 

vizualurad mowmdeba ganTavsebis   
obieqtSi arsebuli:
√ saTavsoebi;
√  sacxovrebeli nomrebi;
√ sanitariuli kvanZi;
√ holi; 
√ derefnebi;
√ saerTo (personalis) 
   sanitariuli kvanZi;
√  sakuWnao da sxva;
√ rogoria saTavsoebis sanitari-
ul-teqnikuri da sanitariul hi-
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gienuri mdgomareoba;
√ rogor xdeba yoveldRiuri dal-

ageba, ganiaveba; 
√  uzrunvelyofilia Tu ara (saqa-

rTveloSi registrirebuli) 
√  xdeba Tu ara instruqciis Sesabam-

isad gamoyeneba; 
√  xdeba Tu ara kviraSi erTjer xal-

iCebis gasufTaveba jagrisiTa da 
sarecxi saSualebebiT; 

√ xdeba Tu ara generaluri dag-
va-daufTaveba kviraSi erTjer 
(generaluri dasufTavebis dros 
Weridan,  kedlebidan  da iatakidan 
acileben mtvers, wmenden fanjris 
minebs);

√  xdeba Tu ara tualetebisa da aba-
zanebis gulmodgined dalageba, 
higienuri mdgomareoba, sadez-
infeqcio saSualebebiT. mtver-
sasrutiT, sacxovrebeli oTax-
ebis, xolo sxva saTavsoebis TveSi 
erTjer unitazebi da pirsabane-
bi irecxeba Tu ara cxeli wyliT 
da sadezinfeqcio saSualebebiT, 
jagrisiT, idgmeba Tu ara sunis 
gamqrobeli nivTierebebi;

rogorc aRvniSneT, vizualur 
da  laboratoriul Semomowmebas 
gadis sastumroSi arsebuli auzi, 
sanitaruli kontroli gegmiurad 
xorcieldeba weliwadSi or-samjer, 
auzidan saanalizo nimuSebi aiReba: 
√   Casasvlelebis saxelurebidan;
√   saSxapes karis saxelurebidan, 
      Sezlongidan;
√    xdeba Tu  ara qlorireba da 
      ra meTodiT; 
√   ra tipis auzia Ria daxuruli 
      da sxva. 
√ Seesabameba Tu ara higienur 

moTxovnebs sacurao auzebis 
mowyobis, eqspluataciisa da wylis 
xarisxisadmi (sanitaruli wesebi da 
normebi  2.1.4.004-01)

vizualurad da laboratoriulad 
mowmdeba sastumroSi arsebuli kve-
bis bloki (restorani, bufeti, kafe) 
da momsaxure personalis piradi hi-
giena.

yvela monacemi igzavneba Sesa-
bamis laboratoriaSi, sadac pa-
suxebis gamovlena xdeba 72 saaTis 
ganmavlobaSi. miRebuli pasuxebis 
adkvaturad organizaciis mimarT 
gatardeba saqarTvelos adminis-
traciul samarTaldarRvevaTa ko-
deqsis 43-e muxliT gaTvaliswinebu-
li RonisZiebebi, rac iTvaliswinebs 
Semdegs:

sanitariul-higienuri da sani-
tariul-epidsawinaaRmdego wesebi-
sa da normebis darRveva:
√ gamoiwvevs fizikuri piris da-

jarimebas – 50 (ormocdaaTi) lariT. 
√ iuridiuli pirisa da dawese-

bulebisa – 100 (asi) lariT. igive 
qmedeba, ganmeorebiT Cadenili erTi 
wlis ganmavlobaSi gamoiwvevs:
√ fizikuri piris dajarimebas – 
200 (orasi) lariT.
√ iuridiuli pirisa da dawese-

bulebisa – 500 (xuTasi) lariT. 

SeniSvna: detaluri informacia ix-
ileT „saqarTvelos administraci-
ul samarTaldarRvevaTa kodeqsi“ N 
#N161. muxli 43. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/28216#! 
www.recommend.ge
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proeqtis „rekomendebulia tur-
izmis departamentis mier“ erT-er-
Ti mTavari mizania daamkvidros 
usafrTxoebis minimaluri kri-
teriumebis arseboba turistul 
obieqtebSi. es exeba, rogorc sur-
saTis uvneblobis da sanitaruli 
zedamxedvelobis, aseve saxanZro 
usafrTxoebis normebsac. 

proeqtis warmatebiT ganxor-
cielebisaTvis mniSvnelovania Sesa-
bamisi kriteriumebis dacva da maTi 
srulyofa.

saxanZro usafrTxoebis sakiTxe-
bi erT-erTi prioritetuli mimar-
Tulebaa, amitom aRniSnuli kompo-
nentis monitoringisas sagangebo 
situaciebis marTvis saagentos Car-
Tulobac mniSvnelovani faqtoria.

monitoringis procesSi sagange-
bo situaciebis marTvis saagentos 
warmomadgeneli gamovlenili Se-
degebis mixedviT gascems Sesabamis 
rekomendaciebs, romelTa Semdgom 
Sesrulebaze, proeqtSi „rekomen-
debulia turizmis departamentis 
mier“ warmodgenil usafrTxoebis 

sakiTxebis kriteriumebis nawilSi 
monitoringis jgufi iqneba ufle-
bamosili.

ssip sagangebo situaciebis marT-
vis saagento moqmedebs saqarT-
velos mTavrobis  N370 da N371 
dadgenilebis muxlebis mixedviT, 
dadgenilebaSi detalurad aris 
ganmartebuli is sakiTxebi, rac 
mniSvnelovania proeqtis fargleb-
Si Sesasrulebeli kriteriumebis 
dasakmayofileblad.
√ evakuaciis gegmis Sedgenis wesi;
√ xanZris Caqrobis pirveladi sa-

Sualebebis saWiro raodenobis gan-
sazRvra.

SeniSvna: detaluri informaciisT-
vis gTxovT ixiloT:
saqarTvelos mTavrobis 2015 wlis 
23 ivlisis dadgenileba NN370  
https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/2922754 
saqarTvelos mTavrobis 2015 wlis 
23 ivlisis dadgenileba NN371  
https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/2922773 

ssip  sagangebo situaciebis marTvis saagento
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turizmis regionuli forumi  
„magnolia“

aWaris a.r. turizmisa da 
kurortebis departamenti orga-
nizebas uwevs turizmis regio-
nul yovelwliur forums „magno-
lia“, romelic pirvelad 2015 wels 
gaimarTa. RonisZiebis mizans tur-
izmis industriaSi momsaxurebis 
xarisxis standartebis gaumjobese-
bas, maT daxvewasa da yoveldRiur 
cxovrebaSi danergvas warmoadgens. 

2016 wels forumis fargleb-
Si pretendentebi gamovlindebian 
proeqtis ,,idumali stumris” kv-
levis da ,,rekomendebulia turi-
amis departamentis mier” miRebuli 
Sedegebis, aseve turizmis indust-

riis warmomadgenelTa gamokiTxve-
bis gaanalizebis Sedegad. 

forumi „magnolia“ yoveli 
wlis bolos gaimarTeba. forumis 
farglebSi aWaris turizmisa da 
kurortebis departamenti erTg-
varad Seajamebs wlis ganmavlobaSi 
gaweul samuSaoebs da sazogadoebas 
gaacnobs samomavlo iniciativebs.

2015 wels warmodgenili iyo 17 
nominacia, gamarjvebulebi gam-
ovlindnen, rogorc proeqt „iduma-
li stumris“ kvlevebis mier warmod-
genili Sedegebis, aseve turizmis 
sferos sxvadasxva warmomadgen-
lebis gamokiTxvis Sedegebis mixed-
viT. 

nominaciebi da gamarjvebulebi 
ixileT veb-gverdze www.recommend.ge

turizmis regionuli forumi  
magnolia 2015

magnolia 2015
ტურიზმის რეგიონალური ფორუმი

T o u r i s m  R e g i o n a l  F o r u m
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aWaris a.r turizmisa da kurortebis departamenti 
proeqtis farglebSi partniorobisaTvis madlobas uxdis:

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros ssip 
„sagangebo situaciebis marTvis saagentos“ 

saqarTvelos soflis meurneobis saministros 
ssip „sursaTis erovnul saagentos“ 

aWaris regionis qobuleTis, xelvaCauris, qedis, Suaxevisa da 
xulos municipalitetebis gamgeobebs

qalaq baTumis municipalitetis merias
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aWaris a. r. turizmisa da kurortebis departamenti 
2016 weli
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kontaqti:
misamarTi: farnavaz mefis q. 84/86, baTumi, saqarTvelo

mobiluri: 577 90 90 52
telefoni: 0 422 27 47 02 

el-fosta: info@recommend.ge
veb-gverdi: www.recommend.ge


