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COVID-19
კოვიდ
19-ის

საპასუხო
ანტიკრიზისული გეგმა

ჯანდაცვა
პანდემიამ მთელი მსოფლიო შეცვალა და ცხადად დაგვანახვა, რომ ახალი
გამოწვევების დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფო
ინსტიტუციების, კერძოდ - ჯანდაცვის სისტემის გამართულობასა და მოქ
ნილობას. მართალია, ჯერ ისევ გაურკვეველია, როდის შევძლებთ დავუ
ბრუნდეთ ნორმალური ცხოვრების რიტმს, თუმცა საქართველო ახლავე
უნდა მოემზადოს არა მარტო კოვიდ 19-ის მეორე ტალღის წარმატებით
დასაძლევად, არამედ შექმნას შესაბამისი მექანიზმები მომავალში მსგავს
გამოწვევებთან გასამკლავებლად. კრიზისის დაძლევის ჩვენეული ხედვა
მთავრობას პანდემიის დასაწყისშივე გავუზიარეთ. დღეს გამოწვევა კიდევ
უფრო დიდია და შესაბამისად, უფრო ყოვლისმომცველ ღონისძიებებს
მოითხოვს.
უპირველესი ამოცანა, რა თქმა უნდა, კვლავ ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა
და გამართული ჯანდაცვის სისტემის უზრუნველყოფაა. ჯანდაცვის სისტემის
გამართულობის მისაღწევად საჭირო ნაბიჯები სრულად არის გადმოცემული
პარტიის საარჩევნო პროგრამაში. რაც შეეხება კოვიდ 19-ის და შესაძლო
სხვა პანდემიების წარმატებულად დაძლევას, ამისათვის შემდეგი ნაბიჯები
უნდა გადაიდგას:

»

მთავრობამ უნდა შექმნას ძლიერი სამართლებრივი ჩარჩო, რომლის გააქ
ტიურება შესაძლებელი იქნება (პოტენციური) პანდემიის შემთხვევაში. ამ
სამართლებრივ ჩარჩოში უნდა ჩამოყალიბდეს მკაფიო, ცენტრალიზებული
სამეთაურო სტრუქტურა;

»

საგანგებო სიტუაციების დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება
ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებსა და დამხმარე კადრებს.
აუცილებელია, მათ ჰქონდეთ სათანადო ანაზღაურება, მხარდაჭერა და
მოტივაცია, რომ შეასრულონ თავიანთი მოვალეობები როგორც ნორმა
ლურ, ისე საგანგებო სიტუაციებში. ასევე აუცილებელია სპეციალისტების
ტრენინგი და სპეციალური დამცავი საშუალებებით მათი აღჭურვა;
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»

ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული რისკების სწორი კომუნიკაცია
- ინფორმაციისა და რეკომენდაციების გაცვლა ხელისუფლების წარ
მომადგენლებს, ექსპერტებსა და რისკის საფრთხის წინაშე მყოფ ჯგუფებს
შორის. პანდემიის დროს დროულად მიწოდებული ზუსტი ინფორმაცია იმ
ფორმატებისა და არხების გამოყენებით, რომლებსაც ჩვენი მოქალაქეები
ჩვეულებრივ იყენებენ და ენდობიან, მოსახლეობას საშუალებას მისცემს
ადეკვატურად გააცნობიეროს ჯანმრთელობის რისკები და ხელს შეუწ
ყობს სწორი პრევენციული ღონისძიებების დანერგვას. მიზანშეწონილია
მომზადდეს საზოგადოებრივი კომუნიკაციების განყოფილება დაავადე
ბათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრის ბაზაზე, აგრეთვე შეირჩნენ პირები, რომლებიც პანდემიის
დროს კომუნიკაციის ფუნქციას იტვირთებენ. ამ გუნდს უნდა შეეძლოს
საზოგადოების პროაქტიული ინფორმირება სოციალური და ტრადიციული
მედიაპლატფორმების გამოყენებით;

»

აუცილებელია ჯანდაცვის უწყვეტობის გეგმების შემუშავება რეფერალურ
საავადმყოფოებში და მსხვილ რეგიონალურ ან რაიონულ საავადმყო
ფოებში, რათა პანდემიის დროს მათ შეძლონ აუცილებელი ჯანდაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით ისეთი მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის, როგორებიც არიან: ბავშვები, ორსულები, მოხუცები და
ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები. პარალელურად, უნდა
გაიზარდოს ლაბორატორიული სიმძლავრეებიც, რათა რეგიონებშიც იყოს
შესაძლებელი ტესტების დროულად ჩატარება და პასუხის დროულად
მიღება;

»

საავადმყოფოებში ინფექციების კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება.
ეს კრიტიკულია დაავადების შემდგომი გავრცელების თავიდან ასაცი
ლებლად, განსაკუთრებით ჯანდაცვის იმ დაწესებულებებში, სადაც
კონცენტრირებული არიან ინფიცირებული პაციენტები. აუცილებელია
შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება მედპერსონალისთვის, არსებული
სახელმძღვანელო პრინციპებისა და ოქმების გადახედვა;
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»

მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ისეთი ტექნოლოგიების შექმნა და
დანერგვა, რომლებიც ხელს შეუწყობს ინფიცირებული შემთხვევების
გამოვლენასა და მოკვლევას, საკარანტინო ზომების აღსრულებასა
და ინფორმაციის გავრცელებას. აქვე გასათვალისწინებელია პირადი
მონაცემების დაცვასა და ინფორმაციის მიღების საჭიროებას შორის
ოპტიმალური ბალანსის დაცვა;

»

ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა უნდა შეიმუშაონ საგანგებო სიტუა
ციების მზადყოფნის გეგმა თავიანთი მოვალეობების შესაბამისად.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებების გეგმა უნდა იყოს კოორ
დინირებული მუნიციპალიტეტის სხვა საგანგებო მზადყოფნის გეგმებ
თან. უნდა ჩამოყალიბდეს დეტალური დებულებები, რომლებიც ეხება
საგანგებო სიტუაციებში მუნიციპალიტეტების, რეგიონების და ცენტრა
ლური ხელისუფლების ჯანდაცვის ორგანოებს შორის პასუხისმგებლობის
დაყოფას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად;

»

შემუშავდეს სახელმძღვანელო, რომელშიც შეტანილი იქნება პანდემიასთან
ბრძოლაში საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში დაგროვილი გამოცდილება
და სხვადასხვა სიტუაციის მართვის მაგალითები;

»

კორონავირუსის პანდემიამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მოსახ
ლეობის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე. ფსიქოლოგიური გართულებებიდან
აღსანიშნავია როგორც ინფიცირებასთან დაკავშირებული შფოთვა და
შიში, ისე საკარანტინე ზომების გატარებით გამოწვეული იზოლაცია,
მარტოობა, დეპრესია, ალკოჰოლისა და ფსიქოაქტიური ნივთიერების
ჭარბი მოხმარება. აუცილებელია შესაბამისი სამსახურების გაძლიერება
და მათი მზადყოფნა ამ გამოწვევების დასაძლევად;

»

მთავრობამ უნდა დაიწყოს შემდეგი შესაძლო პანდემიისთვის მზადება,
როგორც კი კოვიდ 19-ის პანდემია მართვადი გახდება. ეს გადაუდებელი
ამოცანაა, რადგან პანდემიის პირველი დღეებისა და კვირების განმავ
ლობაში რეაგირების სიჩქარე და ეფექტურობა არსებითია.
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ეკონომიკა
ახალი კორონავირუსის გავრცელება მკვეთრად ნეგატიურ გავლენას
ახდენს ქვეყნის ეკონომიკაზე. ოპტიმალური ბალანსის პოვნა ეკონომიკური
საქმიანობების დაშვებასა და პანდემიის შემცირებისთვის აუცილებელ
ღონისძიებებს შორის რჩება მთავარ გამოწვევად. ეკონომიკაზე ნეგატიური
გავლენების შესამცირებლად უნდა განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები:

»

ბიუროკრატიული ხარჯების ოპტიმიზაცია. პანდემიის პირობებშიც,
2020 წლის I კვარტალში მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბიურო
კრატიული აპარატის ხელფასებსა და პრემიებში, სამივლინებო და წარ
მომადგენლობით, კვების და სხვა ხარჯებში დახარჯა 663 მილიონი ლარი.
აუცილებლად მიგვაჩნია ბიუჯეტის ამ ხარჯების მკვეთრი შემცირება და
მათი გამოყენება მცირე და საშუალო ბიზნესის, მათ შორის ტურისტული
და ყველა იმ ბიზნესის ხელშესაწყობად, რომელთაც დიდი ზიანი და
ზარალი განიცადეს კოვიდ 19-ის გამო;

»

აუცილებელია ადგილობრივი საწარმოებისა და უცხოური ინვესტიციე
ბის წახალისება. მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია როგორც ადგილობრივი
ფერმერებისთვის სათანადო პირობების შექმნა მიწის დამუშავებისა
და აგრარული სამუშაოების ჩატარებისას, ისე აგროსამრეწველო სა
წარმოებისთვის გრძელვადიანი სახელმწიფო შეღავათიანი კრედიტების
გამოყოფა და შემდეგი 3 წლის მანძილზე ყველა გადასახადისგან მათი
გათავისუფლება. საქართველოში წარმოებული პროდუქციის დაცვა,
ხარისხის სტანდარტების დაცვა და ევროპის ბაზრებისთვის კვოტირების
უზრუნველყოფა განსაკუთრებულ პრიორიტეტად უნდა ჩამოყალიბდეს;

»

უნდა დაიწყოს მუშაობა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციასთან სახელ
მწიფოს მხრიდან კონკრეტული ინდუსტრიების დაცვის უზრუნველ
საყოფად. ამავდროულად, უცხოელი ინვესტორებისთვის უნდა შემუ
შავდეს სათანადო, პრეფერენციული საგადასახადო კანონმდებლობა.
ეს ყოველივე გრძელვადიან პერსპექტივაში სტაბილურ სამუშაო
ადგილებს და მაღალი ხარისხის სტანდარტებს დაამკვიდრებს, რაც
უზრუნველყოფს საქართველოში წარმოებული პროდუქციის გაზრდილ
კონკურენტუნარიანობას მსოფლიო ბაზარზე;
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»

საქართველოს რკინიგზის რეფორმა და მისი როლის გაზრდა კომერციულ
საწარმოებში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტია, რომლის ამოქმე
დებაც ხელს შეუწყობს კოვიდ 19-ით გამოწვეული ნეგატიური ეფექტების
განეიტრალებას საშუალოვადიან პერსპექტივაში. გეოპოლიტიკური
ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს რკინიგზას აქვს
პოტენციალი, გახდეს ყველაზე დიდი და სტაბილური დამსაქმებელი
სახელმწიფო ბაზარზე. ყოველთვიურად საქართველოს საზღვარს 100
000 სატვირთო ავტომობილი კვეთს, სამანქანო გზები კი საკმარისი
არ არის და ამის გამო ვერ ხერხდება მათი სწრაფად გატარება. ეს
პრობლემას უქმნის როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე ტურისტებს,
რომლებსაც „საცობში“ საათობით დგომა უწევთ. რკინიგზა რეალური
ალტერნატივაა როგორც ადგილობრივი საწარმოებისთვის, ისე სატრანზიტო
ტვირთის მიმღები უცხოური კომპანიებისთვის. სატვირთო ავტომობილების
ოპერირება შორ დისტანციებზე უნდა ჩანაცვლდეს მოკლე (რკინიგზის
სადგურიდან საწარმომდე) დისტანციით. შედეგად, რკინიგზის მიმდებარე
ტერიტორიაზე გაჩნდება ინდუსტრიული ზონები, რომელთაც დასჭირდებათ
დამატებითი სადგურები და მომსახურება. შესაბამისად, შეიქმნება ახალი
სამუშაო ადგილები.

ეროვნული უსაფრთხოება
კოვიდპანდემიის დროს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია საგარეო
საფრთხეები. რუსეთი ეცდება გამოიყენოს ეს სიტუაცია და განაგრძოს
საკუთარი გავლენის გაფართოებაზე მუშაობა; შესაბამისი პროვოკაციები
მის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არავისთვის იქნება მოულოდნელი.
საქართველოს მთავრობა მუდმივად უნდა ეკონტაქტებოდეს თავის ევროპელ
კოლეგებს და უმნიშვნელო, მცირე პრობლემის შესახებაც აცნობოს მათ.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო და დიპლომატიური კორპუსი ყოველდღიურ
რეჟიმში უნდა აგრძელებდნენ აქტიურ მუშაობას საქართველოს მეგობარ
ქვეყნებთან. მათ უნდა გამოიყენონ ნებისმიერი ტრიბუნა, რათა რუსეთის
თითოეული ქმედება გახდეს აქტიური მსჯელობის საგანი როგორც ევროპის,
ისე გაეროს თუ აშშ-ის კონგრესის დონეზე.
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კიბერუსაფრთხოება
კოვიდპანდემიის დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
ასევე კიბერუსაფრთხოების საკითხებს, მით უმეტეს იმ რეალობის გათ
ვალისწინებით, რომ დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლამ გამოიწვია
ინტერნეტმომხმარებლების რაოდენობისა და ინტერნეტის სახელმწი
ფო ცხოვრების ყველა ასპექტზე გავლენის მკვეთრი ზრდა. შესაბამი
სად, ეფექტიანი კიბერუსაფრთხოების სისტემის გარეშე ქვეყნის სტაბი
ლურობა და განვითარება შესაძლოა მუდმივი რისკების წინაშე აღმო
ჩნდეს. რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელია კიბერსივრცის პოლიტიკური
მიზნებისთვის გამოყენების ზრდა, ამიტომაც აუცილებელი და გადაუ
დებელი ხდება კიბერპოლიტიკის დახვეწა და დარეგულირება. სასი
ცოცხლოდ მნიშვნელოვანია შემუშავდეს კრიტიკული ინფრასტრუქტუ
რის სრულყოფილი ნუსხა. შემუშავდეს და დამტკიცდეს კოორდინაციის,
ურთიერთთანამშრომლობისა და ინფორმაციის მიმოცვლის მექანიზმები.

პარტია სამართლიანობისთვის

კოვიდ 19-ის საპასუხო ანტიკრიზისული გეგმა

7

დოკუმენტი მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის
ცენტრის (EECMD) მხარდაჭერით, დანიის პოლიტიკური პარტიებისა და დემოკრატიის
ინსტიტუტის (DIPD) მიერ დაფინანსებული პროექტის - „დემოკრატიული პოლიტიკური
პარტიების ინსტიტუციური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერება“ - ფარგლებში.
აღნიშნული დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია ტექსტის ავტორი პოლიტიკური
პარტია.

