
COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა 
ნარკოტიკების მომხმარებლებში 
COVID-19 არის ინფექციური დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ახალი კორონავირუსით. 

როგორ ვრცელდება COVID-19?  
COVID-19 ადამიანიდან ადამიანს გადაეცემა, ხველის ან სუნთქვის დროს ცხვირიდან ან პირიდან 
გამოსროლილი მცირე ზომის წვეთების შესუნთვის გზით. ასევე, ეს წვეთები შესაძლოა მოხვდეს 
სხვადსხვა საგნებზე ან ზედაპირებზე. თუ მათთან შეხების შემდეგ ჯანმრთელი პირი შეეხება თავის 
თვალებსა და/ან ცხვირს, ის შესაძლოა დაინფიცირდეს და განუვითარდეს COVID-19.  

რა სიმპტომები აქვს COVID-19-ს?  
ძირითადი სიმპტომები გრიპის ან ძლიერი გაციების მსგავსია: 

• ცხელება  
• ხველა 
• სუნთქვის უკმარისობა / გაძნელებული სუნთქვა 

ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციის ყოვლისმომცველი სერვისების 
მიწოდება COVID-19-ის ეპიდემიის პირობებში 
! ყველა საპასუხო ღონისძიებაში თემის როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

1. ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანები, თანხლები ჯანმრთლეობის პრობლემების, 
სტიგმის, სოციალური მარგინალიზაციისა და დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის, მათ შორის ჯანდაცვის სერვისებზე მწირი ხემისაწვდომობის გამო, 
განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან COVID-19-ის მიმართ. 

2. ადამიანებს აქვთ ჯანმრთელობის უფლება, მიუხედავად იმისა ქვეყანაში საზღვრებია 
ჩაკეტილი თუ საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული COVID-19 ინფექციასთან 
დაკავშირებით. ეს ეხება აივ პრევენციისა და ზიანის შემცირების სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვან სერვისებზე ხელმისაწვდომობასაც.    

3. COVID-19-ის ეპიდემიის პირობებში ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის უზრუნველყოფილი 
უნდა იქნეს აივ, C ჰეპატიტის და სხვა დაბალზღურბლოვანი სერვისების უწყვეტობა და 
მდგრადობა. 

4. სერვის ცენტრების დახურვა გამოიწვევს იმ ცენტრების გადატვირთვას, რომლებიც 
განაგრძობენ მუშაობას, რაც გაზრდის ინფექციის გადაცემის რისკს და გავლენას იქონიებს 
სერვისების ხარისხზე. 

5. ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის აივ, C ჰეპატიტის და სხვა დაბალზღურბლოვანი 
სერვისების მიმწოდებელ ორგანიზაციებში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უსაფრთხო 
სამუშაო გარემო და პირობები.  

6. უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სათანადო დაფინანსება.   

ჯანდავის მსოფლიო ორგანიზაცია აგრძელებს COVID-19-ის გადაცემის გზების შესწავლას. 

მრავალი ადამიანისთვის COVID-19 მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის სიმპტომებით ჩაივლის და 
სრულიად გამოჯანმრთელდება მინიმალური ჩარევით. თუმცა მას შეიძლება სერიოზული 
გართულებები მოჰყვეს თანმხლები დაავადებებისა და დაქვეუთებული იმუნური სტატუსის 

მქონე პირებში. 



COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა 
ნარკოტიკების მომხმარებლებში 
რჩევები კლიენტებს 

 
დაიბანებთ ხელები 
რეგულარულად და 
გულდასმით საპნით და წყლით 
ან ალკოჰოლის შემცველი 
სადეზინფექციო საშუალებით 

 

 
დარჩით სახლში, თუ თავს 
შეუძლოდ გრძნობთ. მიმართეთ 
სამედიცინო დახმარებას თუ გაქვთ 
ცხელება, ხველა და სუნთვის 
გაძნელება 

შეამცირეთ რისკი. არ 
გააზიაროთ ნარკოტიკის 
მისაღებად გამოყენებული 
ინსტრუმენტი (მილი, ბონგი, 
ვეიპი ან ჯოინთი, საინექციო 

ინსტრუმენტები). გამოიყენეთ სპირტიანი 
საფენი აღჭურვილობის გასაწმენდათ 

თუ ღებულობთ არვ პრეპარატებს 
/ მეთადონს / ან ბუპრენორფინს, 
სთხოვეთ თქვენს ექიმს, 
გაგატანოთ მარაგები. მასთან 
ერთად შეადგინეთ გეგმა 

მედიკემენტის/ების შეუფერხებელი 
მომარაგებისისთვის 

 
 
ყოველთვის დაიცავით მინიმუმ 
1 მეტრის დისტანცია 
ერთმანეთს შორის  
 

 

 
მოიმარაგე საკმარისი 
რაოდენობის ნემსები და 
საინექციო აღჭურვილობა შენი 
ადგილობრივი შნპ ცენტრიდან 

 
 
ეცადე არ შეეხო ხელებით 
თვალებს, ცხვირსა და პირს 
 
 

 

 
 
თავი შეიკავე 
მოგზაურობისგან 

დარწმუნდი რომ შენც და შენი 
გარშემომყოფნიც, იცავთ 
ხველის ეტიკეტს, რაც ნიშნავს 
ხველის ან ცემინებისას პირისა 
და ცხირის დასაფარად 
მოხრილი იდაყვის ან 

ერთჯერადი ხელსახოცის გამოყენებას. 
დაუყოვნებლივ გადააგდეთ გამოყენებული 
ხელსახოცი 

მზად იყავით 
ზედოზირებისთვის. 
მოიმარაგეთ ნალოქსონი და 
თქვენს თანასწორთან ერთად 
შეიმუშავეთ სამოქმედო 
გეგმა ზედოზირების 

შემთხვევისათვის 

 

გაითვალისწინე და დაიცავი ჯანდაცვის სამინისტრო რეკომენდაციები! 

გაეცანი სიხლეებს COVID-19-თან დაკავშირებით!  



COVID-19, აივ ინფექციის პრევენცია, მკურნალობა და მოვლა 
ნარკოტიკების მომხმარებლებში 
რჩევები სერვისის მიმწოდებლებს 
დაგეგმეთ წინასწარ 

• შეაფასეთ ნემსებისა და შპრიცების, სხვა სტერილური საინექციო 
მასალებისა და ნალოქსონის საჭიროება და მარაგები 

• შეიმუშავეთ მკაფიო საკომუნიკაციო სტრატეგია 
• დაგეგმეთ თანაშრომელთა მუშაობის გრაფიკი 
• ნესებისა და შპრიცების დასარიგებლად გამოიყენეთ თანასწორები. 

დაგეგმეთ სახლში მიტანის სერვისები მათთვიც, ვინც იზოლაციაში/კარანტინში იმყოფება 
• აუთრიჩ მუშაკებისთვის უზრუნველყავით შესაბამისი სამუშაო პირობები 

(ნებართვა სახელმწიფოსგან, რათა არ მოხდეს მათი დაკავება ან 
დაჯარიმება) 

• ზიანის შემცირების სერვის ცენტრში უზრუნველყავით უსაფრთხო სამუშაო 
გარემო - მოერიდეთ ბევრი კლიენტის ერთდროულად მიღებას: 

o გაატანეთ კლიენტებს ზედმეტი მარაგები (ნემსები, შპრიცები, სხვა სტერილური 
საინექციო აღჭურვილობა) 

o დარწმუნდით რომ ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ, კლინიკურად სტაბილუს 
პაციენტებს აქვთ გარკვეული დოზების სახლში წაღების შესაძლებლობა 

o მარაგები წინასწარ მოამზადეთ თითოეული კლიენტისთვის 
o წასაღებად დაიბარეთ განრიგით, რათა თავიდან ავიცილოთ 

ცენტრსი გადატვირთვა და რიგები 
o მეთადონი სახლში წასაღები დოზების არ არსებობის შემთხვევაში, 

იმუშავეთ ამ პოლიტიკის დასანერგად 
o დაეხმარეთ კლიენტს, აივ-ის/C ჰეპატიტის ან სხვა ქრონიკური დაავადებების 

სამკურნალო პრეპარატების მარაგების შექმნაში 
o უზრუნველყავით ჯანდაცვის სხვა სერვისებთან კოორდინაცია და კლიენტისათვის 

მათი უწყეტად მიწოდება 

უზრუნველყავით COVID-19– ის გავრცელების პრევენცია სამუშაო ადგილზე 
• დაიცავით სოციალური დისტანცირება. პერსონალიც და კლიენტიც, ყოველთვის უნდა 

იცავდეს 1 მეტრის დისტანციას ურთიერთობისას  
• 1 მეტრის დისტაცია დაცული უნდა იყოს საველე სამუშაოების დროსაც, 

აუთრიჩ მუშაკსა და კლიენტს შორის. ყველამ უნდა დაიცვას ჰიგიენის 
შესაბამისი წესები 

• უზრუნველყავით სამუშაო სიცრცის სისუფთავე და ჰიგიენა: 
o ზედაპირები (მაგიდები) და საგნები (ტელეფონები, კლავიატურა) 

რეგულარულად უნდა გაიწმინდოს სადეზინფექციო საშუალებით 
o თანამშრომლებს და კლიენტებს მოუწოდეთ რეგულარულად და 

გულდასმით (20 წუთის განმავლობაში) დაიბანონ ხელები 
o დაწესებულებაში იქონიეთ სადენზიფექციო საშუალებების 

დისპენსერი და უზრუნველყავით მისი რეგულარული შევსება 
o კედელზე გააკარით ხელის დაბანის პოსტერი 
o დარწმუნდით, რომ ყველა თანამშრომელს და მსულ კლიენტს აქვს 

საპნით და წლით ხელის დაბანის შესაძლებლობა 
• უზრუნველყავით სამსახურში ხველის ეტიკეტის დაცვა: 

o კედელზე გააკარით ხველი ეტიკეტის დაცვის პოსტერი 



o შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყავით თანამშრომლებისთვის პირბადეებისა 
და ლატექსის ხელთანთმანების მიწოდება 

• აუხსენით თანამშრომლებსაც და კლიენტებსაც, რომ COVID-19-ის 
გავრცელების პირობებში, თუ კი პირს ექნება მსუბუქი ხველა ან 
სუბფებრილიტეტი (37.30), იგი აუცილებლად უნდა დარჩეს სახლში.  

• გამოიყენეთ ერთი-ერთზე პრინციპი. თითო ჯერზე ოფისში შემოუშვით თითო 
კლიენტი. პერსონალისა და კლიენტის ურთიერთობა ერთი-ერთზე უნდა მოხდეს.  

• გამოიყენეთ ვირტუალური კომუნიკაცია. სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის კონსულტაციები შეიძლება განხორციელდეს ვირტუალურ რეჟიმშ, 
ტელეფონით ან ელექტრონული ფოსტით.  
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