უსაფრთხოების

წესების

დაცვა

სტაციონარულ

სამკურნალო

დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლების მიერ ხმის
მიცემის პროცესში
სტაციონარულ

სამკურნალო

დაწესებულებებსა

და

იზოლაციაში

(კარანტინი,

თვითიზოლაცია) მყოფი ამომრჩევლების 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში
მონაწილეობის

უზრუნველყოფის

მიზნით,

ცესკო

ქმნის

საარჩევნო

უბნებს.

აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე ცესკოს განკარგულებით შექმნილია 127 უბანი, რომელთა
ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
სპეციალურ საარჩევნო უბნებზე კომისიების ფუნქციების განხორციელების მიზნით,
იქმნება სპეციალური ჯგუფები, რომელიც შედგება არაუმეტეს 2 წევრისგან. იმ
შემთხვევაში კი, თუ საარჩევნო უბანზე ერთზე მეტი გადასატანი საარჩევნო ყუთის
სიაა, დამატებით ინიშნება გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები, სპეცჯგუფის
არანაკლებ 2-2 წევრი.
აღნიშნულ უბნებზე მედიასაშუალებების წარმომადგენლებს შეუძლიათ დანიშნონ
წარმომადგენელი.

საარჩევნო უბნების სპეცჯგუფებში აკრედიტაცია
ცესკოს მდივანს 2020 წლის 26 ოქტომბრის 18:00 საათამდე მედიასაშუალებებმა უნდა
წარუდგინონ საარჩევნო უბნების სპეცჯგუფებში აკრედიტაციის შესახებ განცხადება
უნდა მიიტანოთ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი,
№138, ან შეგიძლიათ აღნიშნული განცხადება გააგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის
მისამართზე: observation@cec.gov.ge.
გაითვალისწინეთ, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე განცხადება და შესაბამისი
თანდართული საბუთები წარდგენილი უნდა იქნეს დოკუმენტების სკანირებული
ვერსიების სახით.
წარდგენილ განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს:
•

სახელი, გვარი,

•

საარჩევნო უბნის ნომერი

•

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში)

•

საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი

•

რეგისტრაციის ადგილი (საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში)

განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების
ფოტოასლები.
განცხადების წარდგენიდან 2 დღის ვადაში შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მდივანი
წყვეტს მედიასაშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის საკითხს და
აკრედიტებულ წარმომადგენლებს გადაწყვეტილების მიღებიდან ერთი დღის ვადაში
გადასცემს სათანადო მოწმობას (რომელიც შემდგომში გამოიყენება როგორც სამკერდე
ნიშანი), ხოლო აკრედიტაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში, იმავე ვადაში გადასცემს
სათანადო განკარგულებას, რომელიც უნდა იყოს დასაბუთებული.
საარჩევნო უბნებში მედიასაშუალებას უფლება აქვს დანიშნოს იმ რაოდენობის
არაუმეტეს 2-2 წარმომადგენელი, რამდენი გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაც
შედგება შესაბამის საარჩევნო უბანში. ამომრჩეველთა სპეციალური და გადასატანი
საარჩევნო ყუთის სიებს ადგენს ცესკო, რომელსაც ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში
შეჰყავს მედიასაშუალების აკრედიტებული წარმომადგენელი.

გაითვალისწინეთ, რომ მედიასაშუალების წარმომადგენელი არ შეიძლება იყოს პირი,
რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო (მათ შორის, ფილტვის ქრონიკული
ობსტრუქციული დაავადების, ბრონქული ასთმის, სუნთქვის უკმარისობით
მიმდინარე გულ-სისხლძარღვთა დაავადების, აუტისტური სპექტრის დარღვევის
ან/და განვითარების ანომალიის ან დეფექტის გამო), უჭირს პირბადის ტარება.

კენჭისყრის დღეს სპეცჯგუფის განთავსების შენობაში შესვლა
სპეცჯგუფის განთავსების შენობის შესასვლელთან, შემსვლელ პირთა ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შემოწმების მიზნით, შესაბამისი სპეცჯგუფის თავმჯდომარის მიერ
უფლებამოსილმა

პირმა

უნდა

განხორციელოს

შენობაში

შემსვლელ

პირთა

თერმოსკრინინგი. ცხელების – 37°С ან 37°С-ზე მეტი ტემპერატურის დაფიქსირების
შემთხვევაში,

პირი

ექვემდებარება

ტემპერატურის

გადამოწმებას

(5-წუთიან

შუალედში).

განმეორებით ცხელების დაფიქსირების შემთხვევაში პირი არ დაიშვება სპეცჯგუფის
განთავსების შენობაში.
სპეცჯგუფის

განთავსების

ადგილზე

ცხელების

დაფიქსირების

შემთხვევაში,

კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირმა უნდა დატოვოს შენობა. თუ ეს
პირი ნებაყოფლობით არ ასრულებს მითითებას კენჭისყრის შენობის დატოვების
შესახებ,

სპეცჯგუფი

საარჩევნო

კოდექსით

დადგენილი

გადაწყვეტილებას ამ პირის შენობიდან გაძევების საკითხზე.

წესით

იღებს

კენჭისყრის ოთახში ყოფნის უფლების მქონე პირი საარჩევნო უბანში არ დაიშვება
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გარეშე.
ყველას, მათ შორის მედიის წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს:
•

სათანადოდ მორგებული პირბადე;

•

სახის დამცავი ფარი;

•

ერთჯერადი ხალათი;

•

ერთჯერადი ხელთათმანი და სხვა.

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით
დაუკავშირდით ცესკოს.

საარჩევნო უბნების სპეცჯგუფების მიერ უსაფრთხოების საკითხების დაცვა
საარჩევნო უბნებში სპეცჯგუფების მიერ დაცული უნდა იყოს შემდეგი სანიტარიულჰიგიენური მოთხოვნები:
•

საარჩევნო უბნის შესასვლელთან და სპეცჯგუფის განთავსების ოთახში
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ხელის დეზინფექციისთვის საჭირო სულ
მცირე 70% ალკოჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი ხსნარი;

•

სპეცჯგუფის

განთავსების

ოთახში

უნდა

განთავსდეს

ზედაპირების

სადეზინფექციო საშუალებები და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ხშირად
შეხებადი ზედაპირების (მათ შორის, კარის სახელურები, სამუშაო მაგიდები,
საარჩევნო ყუთები და ა.შ.) სათანადო წესით წმენდა/დეზინფექცია;
•

სპეცჯგუფის

განთავსების

ოთახში

უნდა

განთავსდეს

გამოყენებული

ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული
კონტეინერი, რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი.
ნარჩენების პარკის ამოღება და განკარგვა უნდა მოხდეს ერთჯერადი
ხელთათმანების გამოყენებით;
•

მთვლელები მაგიდებთან უნდა განთავსდნენ ისე, რომ არ აღმოჩნდნენ
ერთმანეთის პირისპირ. კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე
დანარჩენმა პირებმა მაგიდისგან (მთვლელებისგან) 2 მეტრის დაშორებით ისე
უნდა დაიკავონ ადგილი, რომ შეძლონ საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის და
დახარისხების პროცესზე დაკვირვება;

•

პერიოდულად,

დღეში

რამდენჯერმე

უნდა

ხდებოდეს

განთავსების ოთახების განიავება/ბუნებრივი ვენტილაცია;

სპეცჯგუფის

კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბანში შესაძლებელია იმყოფებოდეს მედპერსონალი,
რომელიც დახმარებას გაუწევს სპეცჯგუფის წევრებს ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებებით აღჭურვაში.
კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებმა პერიოდულად უნდა შეცვალონ
პირბადე და პერიოდულად დაიმუშავონ ხელები სადეზინფექციო ხსნარით.

გადასატანი ყუთის გაყოლა
მედიასაშუალებების

წარმომადგენლები

ურთიერთშეთანხმებით

შეარჩევენ

თავიანთი

არაუმეტეს

1

შემადგენლობიდან

წარმომადგენელს,

რომელიც

უფლებამოსილი იქნება დააკვირდეს ერთი გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის
მიცემის პროცესს სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებასა და საკარანტინე
სივრცეში

(ასეთის

არსებობის

შემთხვევაში).

იმ

შემთხვევაში,

თუ

მედიის

წარმომადგენლები ვერ შეთანხმდებიან თუ ვინ უნდა გაჰყვეს ყუთს, მათგან
წილისყრით ერთ წარმომადგენელს გამოავლენს სპეცჯგუფის თავმჯდომარე.
გაითვალისწინეთ, რომ დაშვებულია სპეცჯგუფს, სტაციონარულ სამკურნალო
დაწესებულებებსა და საკარანტინე სივრცეებში გადასატანი საარჩევნო ყუთის
მეშვეობით

ხმის

მიცემის

პროცესში,

დახმარება

გაუწიოს

აღნიშნული

დაწესებულებების პერსონალმა.

გადასატანი

საარჩევნო

ყუთის

მეშვეობით

ხმის

მიცემისას

სპეცჯგუფების

უსაფრთხოების საკითხები
გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემისას სპეცჯგუფების მიერ
დაცული უნდა იქნეს შემდეგი სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნები:
•

გადასატანი

საარჩევნო

ყუთის

წამღები

სპეცჯგუფის

წევრები

და

მეთვალყურეები (მათ შორის მედიის წარმომადგენლები) აღჭურვილი უნდა
იყვნენ და უნდა გამოიყენონ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები:
o სათანადოდ მორგებული პირბადე
o სახის დამცავი ფარი

o ერთჯერადი ხალათი
o ხელთათმანები
o ხელის სადეზინფექციო ხსნარი და სხვა
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით
დაუკავშირდით ცესკოს.

•

გადასატანი

საარჩევნო

მეთვალყურეები

ყუთის

არ

წამღები

უნდა

სპეცჯგუფის

წევრები

შევიდნენ

და

ამომრჩევლის

ბინაში/სახლში/ოთახში/ნომერში;
•

გადასატანი

საარჩევნო

ყუთის

წამღები

სპეცჯგუფის

წევრებისა

და

დამკვირვებლების

ამომრჩევლის

ბინასთან/სახლთან/ოთახთან/ნომერთან

მისვლისთანავე,

გადასატანი

საარჩევნო

ყუთის

ზედაპირი,

ბინის/სახლის/ოთახის/ნომრის კარის სახელური და სხვა შეხებადი ზედაპირები
უნდა დამუშავდეს სადეზინფექციო ხსნარით;
•

ამომრჩეველზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიისა და საარჩევნო ბიულეტენის
გადაცემა უნდა მოხდეს კონტაქტის გარეშე (მაგალითად, კარის სახელურზე ან
ნებისმიერ ზედაპირზე, ბინაში/სახლში/ოთახში/ნომერში შესვლის გარეშე) და
დაცული უნდა იქნეს უსაფრთხო დისტანცია 1,5-2 მეტრის დაშორებით;

•

საარჩევნო

ბიულეტენის/ბიულეტენების

სპეცჯგუფის

წევრს

საქართველოს

მისაღებად,

მოქალაქის

პირადობის

ამომრჩეველმა
მოწმობა

ან

საქართველოს მოქალაქის პასპორტი უნდა წარუდგინოს კონტაქტის გარეშე,
იმგვარი ფორმით (ჩვენება, გადაფურცვლა და სხვა), რომ სპეცჯგუფის წევრის
მიერ შესაძლებელი იყოს მონაცემების წაკითხვა და ფოტოს მიხედვით
იდენტიფიცირება;
•

გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები სპეცჯგუფის წევრებმა ამომრჩეველზე
საარჩევნო ბიულეტენი უნდა გასცენ მხოლოდ პირბადის გამოყენებისა და
ხელების ანტისეპტიკური საშუალებებით დამუშავების შემდეგ;

•

ამომრჩეველი

ვალდებულია

დროებით

მოიხსნას

პირბადე,

მხოლოდ

სპეცჯგუფის წევრის მიერ ამომრჩეველზე საარჩევნო ბიულეტენის გაცემისას.
ამომრჩეველთა სპეცჯგუფის წევრი ვალდებულია ამომრჩეველზე არ გასცეს
საარჩევნო ბიულეტენი პირბადის მოხსნის გარეშე. თუ ამომრჩეველი არ იხსნის
პირბადეს, მასზე არ გაიცემა საარჩევნო ბიულეტენი. პირბადის მოხსნისას
ამომრჩეველსა და სპეცჯგუფის წევრს შორის დაცული უნდა იყოს უსაფრთხო
დისტანცია არანაკლებ 1,5 მეტრი. რისი განმარტებაც უნდა მოხდეს წინასწარ ან
ადგილზე. ხმის მიცემისას ამომრჩეველს უნდა მიეწოდოს პირბადე (არქონის
შემთხვევაში).

გაითვალისწინეთ!
სტაციონარულ

სამკურნალო

თვითიზოლაცია)

მყოფი

დაწესებულებებსა

ამომრჩევლებისთვის

და

იზოლაციაში

შექმნილ

(კარანტინი,

საარჩევნო

უბანზე

მედიასაშუალების აკრედიტირებული წარმომადგენლები კენჭისყრის დღეს არ
დაიშვებიან

სხვა

საარჩევნო

უბანზე,

რომელიც

არ

არის

ზემოაღნიშნული

მიზნებისთვის შექმნილი.
თუ მედიასაშუალების წარმომადგენელი კენჭისყრის დღეს დატოვებს საარჩევნო
უბნის განთავსების შენობას ანდა გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის
პროცესს, იგი განმეორებით აღნიშნულ შენობაში/გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის
მიცემის პროცესზე არ დაიშვება. აღნიშნული პირები აგრეთვე არ დაიშვებიან სხვა
კენჭისყრის შენობაში/გადასატანი საარჩევნო ყუთით ხმის მიცემის პროცესში.
საარჩევნო

უბნებზე,

სადაც

შექმნილია

სპეცჯგუფები,

აკრედიტირებულ

ჟურნალისტებს არ შეიძლება შეენაცვლონ მისი წარმდგენი მედიასაშუალებებიდან
სხვა პირები.

გამოყენებული მასალა:
•

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 19 ოქტომბრის
#45/2020 დადგენილება „სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და
იზოლაციაში (კარანტინი, თვითიზოლაცია) მყოფი ამომრჩევლების 2020 წლის
31 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის, საარჩევნო უბნებისა და
სპეციალური ჯგუფების შექმნის, ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიებისა და
სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ“
• საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 19 ოქტომბრის
#275/2020 განკარგულება.

