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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030163044770721

             № 01-285/ო 22 / ივლისი / 2021 წ.             

C O V I D - 1 9 -ის  საწინააღმდეგო  ვაქცინის  მოსარგებლე  დამატებითი  პირების
განსაზღვრის  შესახებ  

,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ‘‘ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის
N473 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტისა და
,,ჯანმრთელობის დაცვის 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებით დამტკიცებული ,,იმუნიზაციის“ სახელმწიფო
პროგრამის მე-9 მუხლის ,,101“ პუნქტის შესაბამისად, საქართველოში COVID-19-ის საწინააღმდეგო
ვაქცინაციის დანერგვის უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებით,

ვბრძანებ:

მუხლი 1.  სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესყიდული ახალი კორონავირუსული დაავადების −
COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული

მოსარგებლეების გარდა, გავრცელდეს შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარებზე:
 

1. საქართველოს ტერიტორიაზე ლეგალურად მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქე/მოქალაქეობის არმქონე პირი
(რომელთა ლეგალურად ყოფნა დასტურდება, შესაბამისი ვიზის, ბინადრობის ნებართვით ან უვიზო რეჟიმის
ხანგრძლივობით), რომელიც  იმყოფება საქართველოში და მისი შემოსვლიდან გასულია მინიმუმ 3 თვე;

2. სახელმწიფო პროგრამის “იმუშავე საქართველოდან” მონაწილე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და მათი
ოჯახის წევრები;

3. საქართველოში განათლების მიღების მიზნით მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტები (რომლებმაც ვერ
მოახერეხეს ქვეყნის დატოვება), შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი სიის
საფუძველზე;

4. საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური წარმომადგენლობების, საკონსულო

დაწესებულებების, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლობების, აგრეთვე მათთან

გათანაბრებული წარმომადგენლობების უცხოელი თანამშრომლები და მათი ოჯახის წევრები.

5. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფი მოსახლეობა მოქალაქეობის მიუხედავად, ასევე
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დიპლომატიური მისიებისა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ
დაფინასებულ პროექტებში მომუშავე პირები და მათი ოჯახის წევრები.

6. პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი პირები, იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი ოფიციალური
დოკუმენტის არქონის მიუხედავად.

7. №164 განკარგულებით განსაზღვრული უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომლის ოჯახის წევრს (შვილი, მშობელი,
მეუღლე) წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქე
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მუხლი 2. ამ ბრძანების პირველი მუხლით განსაზღვრულმა პირებმა ვაქცინაციის მიზნით უნდა მიმართოს, 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის  სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ  სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ წინასწარ
განსაზღვრულ ამცრელ დაწესებულებას და წარუდგინოს პირველი მუხლით განსაზღვრულ რომელიმე
კატეგორიასთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

 
მუხლი 3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 
 

საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრი

ეკატერინე ტიკარაძე
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