
კო რო ნა ვი რუ სის ძი რი თა დი სიმ პ ტო მე ბი:

ტემ პე რა ტუ რა მშრა ლი ხვე ლა დაღ ლი ლო ბა სუნ თ ქ ვის  
გარ თუ ლე ბა

Georgian Medical Group
საქართველოს სამედიცინო ჯგუფი

კო  ვიდ-19 არის ინ   ფექ   ცი  უ  რი და  ა  ვა  დე  ბა,  გა  მოწ -
 ვე  უ  ლი კო  რო  ნა  ვი  რუ  სის ახა  ლი შტა  მით, რომ   ლის 

იდენ   ტი  ფი  ცი  რე  ბა ადა  მი  ან   ში ად   რე არ მომ   ხ   და -
რა. ის ადა  მი  ა  ნი  დან ადა  მი  ან   ზე ჰა  ერ   წ   ვე  თო  ვა  ნი 

გზით ვრცელ   დე  ბა, რო  მელ   საც ინ   ფი  ცი  რე  ბუ  ლი 
ადა  მი  ა  ნი გა  მო  ყოფს სა  უბ   რის, ხვე  ლის, ცე  მი  ნე  ბის 

დროს. ასე  ვე შე  საძ   ლე  ბე  ლია და  ვი  რუ  სე  ბულ ზე  და -
პირ   ზე შე  ხე  ბით და შემ   დეგ სა  ხე  ზე, პირ   ზე, თვა  ლებ   ზე 

და  /ან ცხვირ   ზე ხე  ლის მო  კი  დე  ბით. 

ვი  რუ  სით და  ინ   ფი  ცი  რე  ბი  სა და და  ა  ვა  დე  ბის სიმ   პ   ტო  მე -
ბის დაწყე  ბას შო  რის დრო 1–14 დღემ   დე  ა.

რა არის კო ვიდ-19?

STOP  CORONAVIRUS
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ატა რეთ ნი ღა ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გი ლებ ში

ნიღ ბის გა კე თე ბის წინ და მოხ ს ნის შემ დეგ და ი ბა ნეთ ხე ლე ბი საპ ნით 
და წყლით, ან გა იწ მინ დეთ ალ კო ჰოლ ზე დამ ზა დე ბუ ლი ხსნა რით (სულ 
მცი რე 70%-იანი სპირ ტის შემ ც ვე ლი). ნი ღა ბი უნ და ფა რავ დეს პირ სა 
და ცხვირს. მო ე რი დეთ პირ ბა დის ჩა მო წე ვას და ხე ლახ ლა მორ გე ბას. 
მო იხ სე ნით პირ ბა დე სა ხი დან უკა ნა მხრი დან.  პირ ბა დის მოხ ს ნი სას 
შე ე ხეთ მხო ლოდ თას მებს და აწი ეთ ყუ რე ბის ზე მოთ. 

ხვე ლის და ცე მი ნე ბის დროს აიფა რეთ პირ სა და ცხვირ ზე მოხ რი ლი 
იდაყ ვი ან ერ თ ჯე რა დი ცხვირ სა ხო ცი.

ხში რად გა ა ნი ა ვეთ და და ა ლა გეთ სვე ლი წე სით საცხოვ რე ბე ლი და 
სა მუ შაო გა რე მო. სა დე ზინ ფექ ციო ხსნა რით და ა სუფ თა ვეთ ზე და პი რე-
ბი, რომ ლებ საც ხში რად ეხე ბით. 

თუ კი თავს ცუ დად გრძნობთ, გაქვთ სიცხე, ხვე ლა და სუნ თ ქ ვის გაძ-
ნე ლე ბა დარ ჩით სახ ლ ში და და რე კეთ 112-ზე  (საზოგადოებრივი 
უსაფ რ თხო ე ბის მარ თ ვის ცენ ტ რი) ან ცხე ლი ხა ზის ნომ რებ ზე - 1505 
(ჯანდაცვის სა მი ნის ტ როს ცხე ლი ხა ზი); 116001 (დაავადებათა კონ ტ-
რო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რი).

თუ ფიქ რობთ, რომ COVID-19– ით და ა ვა დე ბულ თან გქონ დათ შე ხე ბა, 
მაქ სი მა ლუ რად აარი დეთ თა ვი ადა მი ა ნებ თან კონ ტაქტს 14 დღის გან-
მავ ლო ბა ში, თუნ დაც ჯან მ რ თე ლად იგ რ ძ ნოთ თა ვი.

მო ე რი დეთ ქუ ჩა ში ცხო ვე ლებ თან და უც ველ კონ ტაქტს.

ხე ლე ბი და ი ბა ნეთ ხში რად საპ ნი თა და გამ დი ნა რე წყლით,  სულ მცი-
რე 20 წა მის ხან გ რ ძ ლი ვო ბით, ან და ი მუ შა ვეთ  ხე ლე ბი ალ კო ჰოლ ზე 
დამ ზა დე ბუ ლი სა დე ზინ ფექ ციო ხსნა რით, (სულ მცი რე 70%-იანი სპირ-
ტის შემ ც ვე ლო ბით).  

რო გორ და ვიც ვათ თა ვი ახა ლი  
კო რო ნა ვი რუ სის გან?

რის კე ბის შე სა ხებ კო მუ ნი კა ცია  
COVID19-ის პი რო ბებ ში

• სა ზო გა დო ებ რივ ჯან დაც ვა ში წარ მოქ მ ნი ლი სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბი სტრე სუ-
ლია ყვე ლა იმ პი რის თ ვის, ვი საც ის ეხე ბა. COVID19-ის გავ ლე ნა ყვე ლა ადა მი-
ან ზე სხვა დას ხ ვაგ ვა რი ა, ამი ტომ  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვი ყოთ სწო რად ინ ფორ მი-
რე ბუ ლე ბი და გა მო ვი ჩი ნოთ ერ თ მა ნე თის მი მართ სი კე თე, სო ლი და რო ბა და 
სიყ ვა რუ ლი. ვი    რუ    სით და   ინ       ფი    ცი    რე    ბი    სა და და   ა    ვა    დე    ბის სიმ       პ       ტო    მე    ბის დაწყე   -
ბას შო    რის დრო 1–14 დღემ       დე   ა.

• პან დე მი ის დროს, ქა ლე ბი გენ დე რუ ლი ნიშ ნით ძა ლა დო ბის მზარ დი რის კის 
ქვეშ არი ან, თუ თქვენ გა ნიც დით ოჯახ ში ძა ლა დო ბას, და რე კეთ ცხელ ხაზ ში 
(112), ან მი მარ თეთ ად გი ლობ რივ სერ ვის ცენ ტ რებს. 

• ხან დაზ მუ ლი ადა მი ა ნე ბი და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი 
არი ან ჩვე ნი ოჯა ხე ბის და სა ზო გა დო ე ბის წევ რე ბი.  ვი რუ სით და ინ ფი ცი რე ბამ 
შე საძ ლოა  უფ რო გა ამ წ ვა ვოს მა თი ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა. ამი ტომ 
ხან დაზ მუ ლე ბი და შშმ პი რე ბი უნ და მო ე რი დონ ხელ ხ მ რა ვალ ად გი ლებს, შე ი-
ნარ ჩუ ნონ კონ ტაქ ტი ოჯახ თან, მე გობ რებ თან და მე ზობ ლებ თან.

• კო ვიდ 1 9 - მა შე საძ ლოა უფ რო გა ამ წ ვა ვოს ისე თი პი რე ბის ჯან მ რ თე ლო ბის 
მდგო მა რე ო ბა, ვი საც აღე ნიშ ნე ბა შემ დე გი და ა ვა დე ბე ბი: მა ღა ლი წნე ვა; დი-
ა ბე ტი; გულ - სის ხ ლ ძარ ღ ვ თა და ა ვა დე ბე ბი; სა სუნ თ ქი გზე ბის ქრო ნი კუ ლი და ა-
ვა დე ბე ბი; კი ბო და იმუ ნუ რი სის ტე მის და მაქ ვე ი თე ბე ლი და ა ვა დე ბე ბი.

• ბავ შ ვე ბის თ ვის შე საძ ლოა რთუ ლად გა სა გე ბი იყოს ის ცვლი ლე ბე ბი, რაც კო-
ვიდ 1 9 - მა გა მო იწ ვი ა. ამი ტომ, მაქ სი მა ლუ რად შე ე ცა დეთ გა უ გოთ მათ და შე სა-
ბა მი სად აუხ ს ნათ არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა.

• კრი ზი სულ მა მდგო მა რე ო ბამ, შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს სტრე სი, შფოთ ვა, დეპ რე-
სი ა, აგ რე სი ა. ასეთ დროს, ხში რია სტიგ მე ბი და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მე ბი, 
რაც ადა მი ა ნის ფსი ქი კა ზე უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პა ტი ვი 
ვცეთ ერ თ მა ნეთს, მათ შო რის ვი რუ სით და ინ ფი ცი რე ბულს, უკ ვე გა მო ჯან მ რ თე-
ლე ბულ თუ და ინ ფი ცი რე ბის მა ღა ლი რის კის ქვეშ მყოფ ჯგუ ფებს.

• ძლი ე რი სტრე სის, დეპ რე სი ის დროს აუცი ლებ ლად მი მარ თეთ ფსი ქო ლოგს.

და ი ცა ვით 2 მეტ რი ა ნი  
სო ცი ა ლუ რი  
დის ტან ცი ა

მო ე რი დეთ ცხვი რის,  
პი რის და თვა ლე ბის  
შე ხე ბას ხე ლით



შე უძ ლია თუ არა ახალ კო რო ნა ვი რუსს 
გა დარ ჩეს ცხელ და ნეს ტი ან კლი მატ ში?
-  დი ახ, ვი რუ სი გავ რ ცელ და ისეთ ქვეყ-

ნებ ში, რომ ლე ბის თ ვი საც და მა ხა სი ა-
თე ბე ლია ცხე ლი და ნეს ტი ა ნი კლი მა-
ტი, ასე ვე ცი ვი და მშრა ლიც.

ეფექ ტუ რია თუ არა ხე ლის საშ რო ბე ბი 
ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის მო საკ ლა ვად?
-  არა. ახა ლი კო რო ნა ვი სის გან თა ვის და-

სა ცა ვად, ხში რად უნ და გა იწ მინ დოთ ხე-
ლე ბი სპირ ტის შემ ც ვე ლი ხელ სა ხო ცით 
ან საპ ნით და წყლით და ი ბა ნოთ. ხე ლე-
ბი და ბა ნის შემ დეგ უნ და გა იმ შ რა ლოთ 
სა ფუძ ვ ლი ა ნად, ქა ღალ დის ხელ სა ხო-
ცის გა მო ყე ნე ბით ან საშ რო ბით.

ნივ რის ჭა მა და გეხ მა რე ბათ კო რო ნა ვი-
რუ სის ინ ფექ ცი ის თა ვი დან აცი ლე ბა ში?
არ არ სე ბობს რა მე მტკი ცე ბუ ლე ბა იმის 
შე სა ხებ, რომ ნივ რის მი ღე ბა ადა მი ანს 
ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის გან იცავს.

ეფექ ტუ რია თუ არა ან ტი ბი ო ტი კე ბი ახა-
ლი კო რო ნა ვი რუ სის პრე ვენ ცი ი სა და 
მკურ ნა ლო ბის თ ვის?
-  არა, ან ტი ბი ო ტი კე ბი არ მუ შა ობს ვი რუ-

სე ბის წი ნა აღ მ დეგ, ისი ნი გან კუთ ვ ნი-
ლია მხო ლოდ ბაქ ტე რი ე ბის გა სა ნად გუ-
რებ ლად.

სახ ლ ში ში ნა ურ ცხო ვე ლებს შე უძ ლი ათ 
გა ავ რ ცე ლონ ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სი?
დღე ი სათ ვის, არ არ სე ბობს მტკი ცე ბუ ლე-
ბა, რომ ში ნა უ რი ცხო ვე ლე ბი, რო გო რი ცაა 
ძაღ ლე ბი ან კა ტე ბი, შე იძ ლე ბა და ინ ფი-
ცირ დ ნენ ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სით. თუმ ცა, 
სა სურ ვე ლია მო ე რი დოთ ქუ ჩა ში ცხო ვე-
ლებ თან და უც ველ კონ ტაქტს და და ი ბა-
ნოთ ხე ლე ბი საპ ნით და წყლით  მათ თან 
კონ ტაქ ტის შემ დეგ. 

შე უძ ლია თუ არა ალ კო ჰო ლის ან ქლო-
რის მთელ სხე ულ ზე დას ხ მას ახა ლი 
კო რო ნა ვი რუ სის მოკ ვ ლა?
-  არა. ალ კო ჰო ლის ან ქლო რის სხე-

ულ ზე დას ხ მა არ მოკ ლავს ვი რუ სებს, 
რომ ლე ბიც უკ ვე თქვენს სხე ულ შია და 
სა ზი ა ნოა ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის

ალ კო ჰო ლის და ლე ვა იცავს ადა მი ანს 
ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სით და ინ ფი ზი-
რე ბის გან?
-  არა, ალ კო ჰო ლი არ გი ცავთ კო ვიდ 1 9 -

ით და ინ ფი ცი რე ბის გან.

შე საძ ლე ბე ლია კო ვიდ 1 9 -ის გავ რ ცე-
ლე ბა ფე კა ლი ე ბის სა შუ ა ლე ბით?
სხვა კო რო ნა ვი რუ სე ბის მსგავ სად, ეს 
ვი რუ სიც შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს ფე კა-
ლი ებ ში. მაგ რამ კო ვის-19 ძი რი თა დად 
ვრცელ დე ბა ინ ფი ცი რე ბულ პირ თან 
მჭიდ რო კონ ტაქ ტის გზით ან ხვე ლე ბი-
თა და /ან ცე მი ნე ბით.

შე უძ ლია თუ არა ულ ტ რა ი ის ფერ სა დე-
ზინ ფექ ციო ნა თუ რას ახა ლი კორ ნა ვი-
რუ სის მოკ ვ ლა?
ულ ტ რა ი ის ფე რი ნა თუ რე ბი არ უნ და გა-
მო ი ყე ნოთ ხე ლე ბის ან კა ნის სხვა ად-
გი ლე ბის სტე რი ლი ზა ცი ის თ ვის, რად გან 
ულ ტ რა ი ის ფერ მა გა მოს ხი ვე ბამ შე იძ-
ლე ბა გა მო იწ ვი ოს კა ნის გა ღი ზი ა ნე ბა.

ცხე ლი წყლის და ლე ვა კო რო ნა ვი რუ-
სის გან და მი ცავს?
-  არა, ცხე ლი წყლის მი ღე ბა კო რო ნა ვი-

რუ სის გან არ და გი ცავთ და  შე იძ ლე ბა 
სხე უ ლის სე რი ო ზუ ლი დამ წ ვ რო ბა გა-
მო იწ ვი ოს. 

ვი რუს თან და კავ ში რე ბით  
გა ნახ ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სან დო  

წყა რო ე ბი დან მი ი ღეთ!

მითია თუ რეალობა !?


