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2020  ოქტომბერი  
 
 

COVID-19 და მოვლის მუშაკები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სახლში ან 
 

დაწესებულებებზე დაფუძნებულ ზრუნვას  
 
 
 

კორონავირუსის დაავადების პირველი ტალღის დროს, 

ინფექციების თითქმის ნახევარი და ფატალური შემთხვევების 

დიდი ნაწილი იყო მოხუცთა მოვლის დაწესებულების 

მაცხოვრებლებს შორის. მათი მოვლის მუშაკები ასევე 

არაპროპორციულად დაზარალდნენ პანდემიის ადრეულ 

ფაზაში და დღემდე რისკის ქვეშ რჩებიან, რადგან ვირუსი 

აგრძელებს მოსახლეობაში გავრცელებას. ამ ადამიანების 

დიდი რაოდენობაა ქალები და ხშიად მიგრანტი ქალები არიან, 
პანდემი8ამ მათი სამუშაო პირობები და ჯანმთელობა 
განსაკუთრებით დაუცველი გახადა. 

 

ეს მოკლე შინაარსი მიზნად ისახავს ინფორმაციის 

მიწოდებას პანდემიის გავლენის შესახებ მოხუცთა 

მოვლის მუშაკებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

სახლში ან დაწესებულებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას. 

იგი ასევე ამახვილებს ყურადღებას  

 
 

 

 

დამსაქმებელთა, მშრომელთა ორგანიზაციებისა და 

მთავრობების მიერ ადრეული რეაგირების ღონისძიებების 

გატარებაზე პანდემიის ზემოქმედების შესამსუბუქებლად და 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ბერკეტებისა და 

რეაგირების მიმოხილვას. ასევე ნახსენები იქნება შრომის 

საერთაშორისო სტანდარტები, რომლებსაც შეუძლიათ ხელი 

შეუწყონ ღირსეული სამუშაო პირობების ჩამოყალიბებას 

მომვლელთათვის. 

 

ეს ბროშურა ძირითადად განვითარებული ქვეყნების 

მაგალითებზეა დაფუძნებული, რაც გამოწვეულია 

განვითარებადი ქვეყნების მონაცემების ნაკლებობით, ასევე 

იმით, რომ დაწესებულებებზე დაფუძნებული ზრუნვა 

ნაკლებად გამოირჩევა აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და 

აზიის უმეტეს ქვეყნებში.1 

 

  
 

- მოვლის სექტორი არის ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს მიჯნაზე. 

გაწეული მომსახურების მრავალფეროვნება, მუშახელის 

არაეთგვაროვნება და სხვადასხვა ტერმინოლოგიის გამოყენება, 

ოგორიცაა, მაგალითად - გრძელვადიანი მოვლა, სახლში მოვლა, 

ხანდაზმულთა მოვლა, ჯანმრთელობის და სოციალური მოვლა, 

გასაგებს ხდის ამ სექტორის საერთო გაგებას და აღწერას. 
 

- ეს მოკლე აქცენტი კეთდება იმ პირებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

ძირითად ჯანმრთელობის, პირად მოვლას, ყოველდღიურ ფიზიკურ 

მობილობას და აქტივობას პაციენტების, მოხუცებისა და შეღზუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. 

 

- ეს სერვისები მოცემულია სხვადასხვა პარამეტრებში, მათ შორის 

კლინიკურ დაწესებულებებში, მეძუძურთა და მოვლის სახლებში, 

თემებსა და კერძო სახლებში. მოვლის სამუშაო ძალა მოიცავს მუშაკთა 

ფართო სპექტრს; დაწყებული კვალიფიციური ექთნებიდან და 

დამთავრებული მუშაკები 

 
 

ყოველგვარი ოფიციალური გადამზადების გარეშე. 

მუშათა ნაწილი , რომლებიც ასრულებენ თავიანთ 

სამუშაოს კერძო პიებისთვის მათსავე ოჯახებში, 

მოიხსენიებიან, როგორც სახლის მომვლელები და, 

როგორც წესი, უწევთ ინდივიდუალურად სპეციფიკური  

სამუშაოს შესრულება. 

 

- მოვლის სამუშაო წარმოადგენს როგორც 

ოფიციალურ, ისე არაფორმალურ დასაქმებას. გარდა 

ამისა, ბევრი მომვლელი, როგორც ირკვევა, მუშაობს 

ანაზღაურების გარეშე. 
 

- ამ ბროშურის შინაარსობრივი მიზნებისთვის, 

ზემოხსენებული აღწერილობის ქვეშ მყოფი 

თანამშრომლები მოხსენიებულნი იქნებიან როგორც 

" მოვლის მუშაკები". 2 
 
 

                                                 1 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, მოვლის სამუშაო და მოვლის სამუშაოები ღირსეული სამუშაოს მომავლისთვის, 2018 წლის 28 ივნისი.  

ბროშურის ტერმინოლოგიური განმარტება 

International 

Labor 

Organization 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm


 

1. COVID-19– ის გავლენა                                                              2  
 
 
სპეციალიზირებული მოვლის სახლები განსაკუთრებით 

დაზარალდა პანდემიის გამო.  ევროპასა და ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში COVID-19– ით გამოწვეული 

სიკვდილიანობის ნახევარზე მეტს სწორედ მოვლის სახლის 

მაცხოვრებლები წარმოადგენენ. 2,3   კანადაში COVID-19– 

ით გარდაცვლილთა 85 %-ს შეადგენს, 4  სლოვენიაში -  81 %, 

ი ს რა ე ლში 45 %. 6   ავსტრალიაში -  68 % 7 .   

 სამხრეთ აფრიკამ აღნიშნა ინფექციების ზრდა 

ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრებში აღმოსავლეთ და 

დასავლეთ კონცხზე დამხმარე პერსონალს შორის  221 

დადასტურებული შემთხვევით .8 გერმანიაში, COVID-19– 

ით მოხუცებულთა სახლის ყოველი ხუთი მცხოვრებიდან 

ერთი ვირუსით დაინფიცირების შედეგად გარდაიცვალა. 

მოხუცებულები ამ ქვეყანაში კორონავირუსით დაღუპულთა 

მესამედს შეადგენს. 

 2020 წლის 22 აპრილის მონაცემებით გერმანიაში 5 832 

დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა ჩვილ ბავშვთა 

სახლის თანამშრომელებში, სადაც  19  გარდაიცვალა.9 

საფრანგეთმა დაადასტურა 39,294 შემთხვევა გრძელვადიანი 

მოვლის დაწესებულებების თანამშრომლებს შორის 2020 

წლის 11 მაისის მდგომარეობით.10  

ინგლისის და უელსის COVID-19– ით გამოწვეული 

სიკვდილიანობის ანალიზმა აჩვენა, რომ სამსახურეობრივი 

მ,ოვალეობის შესრულების დროს (მათ შორის მოვლის 

მუშაკების) დაინფიცირების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად 

დიდი იყო, ვიდრე იგივე სქესისსა და ასაკის მოსახლეობაში 

ზოგადი ინფიცირების მაჩვენებელი. 12 

 

ამასთან, სისტემატური ტესტირებისა და ანგარიშგების 

არარსებობა ნიშნავს, რომ ეს რიცხვები, სავარაუდოდ, 

ნაკლებად წარმოადგენს COVID-19 -ით დაღუპულთა რეალურ 

მაჩვენებელს ჩვილ ბავშვთა მომვლელებსა და ზოგადი მოვლის 

მუშაკებს შორის .13,14  

გარდა ამისა, დაინფიცირების და COVID-19– ით გამოწვეული 

სიკვდილიანობის ზუსტი მაჩვენებლები მოვლის მუშაკთა 

შორის, რომლებიც უზრუნველყოფენ სახლში  მომსახურებას 

კერძო ოჯახებში - საერთოდ არ არსებობს. 

განსჯის და დებატის საგანია, თუ როგორი ისტემური 

ანგარიშგების მექანიზმები უნდა იყოს შემუშავებული, 

რომლითაც იქნება შესაძლებელი ერთმანეთისგან განსხვავდეს  

მოვლის მუშაკთა ზოგადი ინფექციები და პროფესიული 

მოვალეობის შესრულების პერიოდში გადადებული 

ინფექციები. ეს ინფორმაცია აუცილებელია, რათა 

სრულფასოვნად მოხდეს ჩვენი მხრიდან მათი დაცვა.  
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საექთნო დაწესებულების თანამშრომელს  უტარდება ტესტირება 
COVID-19– ზე, შეერთებული შტატები. 
 

 

 

 

 სამუშაო პირობები 

 

მოვლის მუშაკები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სახლში ან 

დაწესებულებებზე დაფუძნებულ ზრუნვას, წლების 

განმავლობაში უგულებელყოფილი და შეუმჩნეველი დარჩნენ 

და მათი შრომა დაუფასებელი იყო.15  

მომვლელის სამუშაოები ხშირად განიხილება როგორც 

"დაბალი კვალიფიკაციის მქონე" და მოვლის მუშაკები არიან 

ყველაზე დაბალანაზღაურებადნი.  ხშირად ისინი გაცილებით 

ნაკლებ ანაზღაურებას იღებენ, ვიდრე ჯანდაცვის სექტორის 

მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირები სადაქმებულნი მწვავე 

დაკრიტიკულ მედიცინაში.  

 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის (OECD) მიერ ახლახანს გამოქვეყნებული 

ანგარიშის თანახმად, გრძელვადიანი ზრუნვის სექტორში 

მოვლის მუშაკების საშუალო საათობრივი ანაზღაურება 

წარმოადგენს  9 ევროს. 

 
 
2 ჯანმო -ს ევროპის რეგიონალური ოფისი, ”ინვესტიცია მოახდინეთ შეუმჩნეველ და უხილავში: შექმენით მდგრადი ადამიანებზე ორიენტირებული გრძელვადიანი ზრუნვა COVID-19– 

ის კვალდაკვალ“, 2020 წლის 23 აპრილი. 

3 CMS.gov, ”COVID-19 საექთნო სახლის მონაცემები”[შესულია 2020 წლის 08 ივლისი]. საერთაშორისო გრძელვადიანი პოლიტიკის ქსელი, ”განახლებული ანგარიში: COVID-19 

გრძელვადიანი მოვლის  

4 მდგომარეობა კანადაში”, 04 ივნისი 2020. Comas-Herrera A, et al. სიკვდილიანობა, რომელიც დაკავშირებულია მოვლის სახლებში COVID-19- ის აფეთქებებთან: ადრეული 

საერთაშორისო მტკიცებულება 

5 -6 სტატია LTCcovid.org– ში, საერთაშორისო გრძელვადიანი მოვლის პოლიტიკის ქსელი, CPEC-LSE, 26 ივნისი, 2020 წ.   
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ILO მოკლედ: COVID-19 და მოვლის მუშაკები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სახლში ან დაწესებულებებზე დაფუძნებულ ზრუნვას 3  
შედარებისთვის, საავადმყოფოში იგივე პროფესიის პირები 

საშუალოდ 14 ევროს იღებენ საათში. უფრო მეტიც, მოვლის 

მუშაკები ხშირად დასაქმებულნი არიან ნახევარ განაკვეთზე, 

დროებით, ე.წ ნულ-საათობრივ კონტრაქტებზე,16 რაც მათ 

სამუშაო ხანგგრძლივობას  არაპროგნოზირებადს ხდის, 

ხშირად კი ზეგანაკვეთურ სამუშაო საათებს გულისხმობს, 

რომელიც არ არის რეგულირებული და ქმნის დაუცველობის 

განცდას. მათ აქვთ შეზღუდულ წვდომა დასაქმებაზე, 

სოციალურ  უზრ უნველყოფაზე, ანაზღაურებად 

ბიულეტინსა და სოციალური დაცვაზე.17 

 

ცუდი სამუშაო პირობები და პერსონალის გამოხატული 

დეფიციტი კიდევ უფრო ამძაფრებს COVID-19– ის დამანგრეველ 

გავლენას იმ დასაქმებულებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

სახლში ან დაწესებულებებზე ზრუნვას. სტოკჰოლმში მარტში, 

პანდემიის დაწყებისას, მოვლის მუშაკთა 40 პროცენტი 

დასაქმებული იყო საათობრივი  კონტრაქტებით.18 

საფრანგეთში, ზრუნვის მუშაკთა დიდი ნაწილი დასაქმებულია 

სხვადასხვა დასაქმების სააგენტოებში დროებითი 

კონტრაქტებით. ხოლო ინგლისში, გაერთიანებულ სამეფოში, 

დაწესებულებებში მომუშავე დასაქმებულთა რიცხვი , 

რომლებიც ნულოვან-საათობრივ  კონტრაქტებზეა 

დასაქმებული, იმაზე მაღალია ვიდრე ამ ქვეყნის ეკონომიკის 

საშუალო მაჩვენებელი.19 

 ბევრი მოვლის მუშაკი იძულებული გახდა ფინანსური 

კთილდღეობა აერჩია  ჯანმრთელობის სანაცვლოდ  და 

განაგრძობდა მუშაობას პანდემიის პირობებში, ვინაიდან 

მათთვის ხელმისაწვდომი არ არის ჯანდაცვის სოციალური 

პროგრამები, ანაზღაურებადი შვებულება, ანაზღაურებადი 

ბიულეტინი ან რაიმე სახის ფინანსური კომპენსაცია 

ჯანმრთელობის გაურესების ან დაინფიცირების დროს. 

შვედეთში, გოტენბურგში, ხანდაზმულთა მოვლის სახლის 57 

მუშაკიდან 23 განაგრძობდა მუშაობას კორონავირუსით 

დაინფიცირებულთან კონტაქტის შემდგომაც.  ოთხს 

მოგვიანებით დაუდგინდა COVID-19.20 

 

სრულ განაკვეთზე დასაქმების შეუზლებლობა  და დაბალი 

ა ნ ა ზღაურება აიძულებს მოვლის მუშაკებს იმუშაონ 

რამდენიმე  დაწესებულებაში ერთდროულად ან  არაერთ 

პაციენტს მოემსახურონ ბინაზე, რაც მათ ვირუსით 

დაინფიცირებისა და მტარებლობის მაღალი რისკის ქვეშ 

აყენებს. 21,22 

 

ზოგიერთ შემთხვევაში, კერძოდ კერძოდ  მ ომ უშავე  მოვლის 

მუშაკებს 24 საათის განმავლობაში უწევთ მუშაობა, თუმცა 

ანაზღაურება არაპროპორციულია და ხშირად გაცილებით 

ნაკლებ სამუშაო საათებს უთვლიან .23 ეს განპირობებულია 

შემოსავლების დაკარგვის შიშით, იმ პიობებში , როდესაც 

მათთვის არაა ხელმისაწვდომი  სოციალური დაზღვევა ან 

უფასო გადაუდებელი დახმარება.24 ფაქტობრივად, შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით, გლობალურად, 

კერზოდ მომუშავე პირების 74 პროცენტი მნიშვნელოვნად 

დაზარალდა და შემოსავლის დაკარგვის მაღალი რისკის ქვეშ 

არმოჩნდა. ხოლო ვინც რეალურად დაზარალდა პანდემიის 

 
 

გამო ჩაკეტვით,  მათმა რიცხვმა არაფორმალურად 

დასაქმებული პირების 76 % შეადგინა.25 
 

გარდა ამისა, ეპიდემიის საპასუხოდ, უამრავი მოვლის მუშაკი 

გადატვირთულ პირობებში მუშაობდა, ეწეოდა ზეგანაკვეთურ 

შრომას, მცირე ან არარსებული დასვენების და შესვენების 

საათებით, შედეგად, კვლევებმა ცხადყო, რომ როგორც 

დასაქმებული პირები, ასევე მატი პაციენტები, რომლებმაც 

თვითოზოლაცია ან  კარანტინი გაიარეს, უჩივიან  სხვადასხვა 

დოზით გამოვლენილ ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

დარღვევებს;  იგულისხმება შფოთვა, დეპრესია, განწყობის და 

ქცევის დარღვევები, ფსიქოლოგიური სტრესი და სხვა. 

აღსანიშნავია, რომ ამ კერძო მომვლელთა სამუშაოს რთულმა 

სპეციფიკამ (როგორიცაა, მაგ, ინტიმური მოვლა) და უკვე 

არსებული სტრესის მაღალმა დონემ, ასევე მოვლის სერვისებზე 

გაზრდილმა მოთხოვნილებამ, შეიძლება გამოიწვიოს 

დაძაბულობა და კომფლიქტი მომვლელსა და ზრუნვის 

მიმღებს შორის. 27   

გარდა ამისა, მოვლის სახლების ბევრ მაცხოვრებელსა და 

პაციენტს სხვადასხვა კოგნიტიური დაავადების დიაგნოზი 

აქვთ. შედეგად მათ  უჭირთ მიმდინარე  კრიზისის გაგება და 

აღქმა რატომაა აუცილებელი დაიცვან  ჰიგიენის ძირითადი 

მითითებები, მათ შორის სოციალური დისტანციის 

მნიშვნელობა, რის გამოც, მათთან მომუშავე თანამშრომლები 

განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან. 

 

ინფექციის და გადალილობის გამო  მცირდება პერსონალის 

რაოდენობა, შედეგად დარჩენილ პირებს გადატვირთულ 

რეჟიმში უწევთ. 28 დასაქმებულთა დეფიციტის 

აღმოსაფხვრელად, რომელიც დაიწყო დღევანდელ 

კრიზისამდე დიდი ხნით ადრე, ასევე იმის  

უზრუნველსაყოფად, რომ საკმარისი რაოდენობის 

მზრუნველი მუშაკი დარჩეს ეპიდემიის დროს, რამდენიმე 

ქვეყანამ სთხოვა დახმარება სამხედროებს, სწრაფი 

რეაგირების ჯგუფებს ან დროებით სასწრაფო დახმარების 

მუშაკებს.29 

 

შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა 

 

კიდევ ერთი კრიტიკული ფაქტორი, რომელიც საფრთხეს 

უქმნის მოვლის სფეროში დასაქმებულებს  და პაციენტებს, 

ხშირად არის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებსა (PPE) 

და რეგულარულ ტესტირებაზე ხელმისაწვდომობის 

ნაკლებობა. ვინაიდან ამ სფეროს დასაქმებულთა დიდი 

ნაწილი კეძოდ, ყოველგვარი გაფომების გარეშე მუშაობდა, 

პანდემიის პიველი ტალღის მართვის პეიოდში არ იქნენ 

იდენტიფიცირებული და გათვალისწინებულები. სამუშაო 
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ახალ ზელანდიაში ჩატარებული გამოკითხვის პირველადი 

შედეგები აჩვენებს, რომ მოვლის მუშაკთა ნახევარს არ 

გააჩნდა წვდომა PPE– ზე.30 ხორვატიაში, კერძო 

ახალშობილთა სახლებში დასაქმებულთა 26 %-ზე მეტი არ 

გრძნობა თავს უსაფრთხოდ სამუშაო ადგილზე, პირველ 

რიგში PPP– ზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობის გამო. 

მართლაც, ხორვატიაში გამოკითხულთა ნახევარზე მეტმა 

აღნიშნა, რომ მათ ჰქონდათ საკამისი პ ი რა დი  დაცვის 

საშუალებები, ხოლო 1/3-ზე მეტმა განაცხადა, რომ მათ 

თვითონ შეიძინეს დამცავი საშუალებები.31 ბრაზილიაში, სან 

-პაულოს შტატის მოხუცთა სახლების ასოციაციის 

პრეზიდენტმა (ACRESP) განაცხადა, რომ მათ საერთოდ არ 
გააცნდათ PPE და იზულებულები იყვნენ პირბადის 
ნაცვლად სახეზე ერჯერადი ქუდები . 32 

მსგავსი პრობლემები დაფიქსირდა სხვა ქვეყნებიდანაც, მათ 

შორის შეერთებული შტატებიდან,33 კანადა,34 და აფრიკის 

ქვეყნები.35 უფრო მეტიც, რომელი დასაქმებულიც აღნიშნულ 

პრობლემაზესაუბრობდა დამსაქმებელმა დასჯის მიზნით მათ 

წინაარმდეგ დისციპლინარული ზომები მიიღეს. 36 

 

აუცილებელია გამჭვირვალე და დროული ინფორმაცია COVID-

19– ის გადაცემის და PPE– ს ხელმისაწვდომობის შესახებ. ასევე 

საჭიროა ადექვატური ტრენინგი PPE– ს სწორი გამოყენების 

შესახებ და ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის 

კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება; მათ შორის 

ბროშურები, პლაკატები და ცნობიერების ამაღლების სხვა 

ღონისძიებები, ხველების ეტიკეტი, ვიზიტორთა ოქმები და 

მობინადრეების ან პაციენტების  გამოყოფა ვისაც ინფექციის 

სიმპტომები აენიშნება.37  იმ შემთხვევებში, როდესაც მოვლის 

მუშაკები უზრუნველყოფენ 24-საათიან ზრუნვას, ხშირად 

რჩებიან პაციენტებთან  მათ  კერძო სახლებში, შესაბამისად 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მოვლის მუშაკთა 

პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის 

საჭიროებებს.38 

 

გარდა ამისა, მოვლის მუშაკების რეგულარულ და სისტემატურ 

ტესტირებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ინფექციის 

პრევენციისა და კონტროლისთვის და ვირუსის ასიმპტომური 

მატარებლების გამოსავლენად.39   კოვიდ ტესტირების  

აუცილებლობის კონკრეტული მიტითების არარსებობის გამო 

ლოჯისტიკური თვალსაზრისითა და ხარჯებით დიდად 

დაზარალდა დამსაქმებლები და, ზოგიერთ შემთხვევაში, თვით 

მოვლის მუშაკებიც.40  1 კოვიდ ტესტი დაახლოებით 100 $ 

ჯდება.  

 
 

 მოხუცებულთა სახლის დაწესებულებას 500 თანამშრომლით, 

რომელიც უნდა შემოწმდეს კვირაში ორჯერ, დასჭირდება 

კვირაში 100,000 $ -ის დახარჯვა ტესტირებაზე, რაც დიდ 

ფინანსურ ტვირთს აყენებს დამსაქმებელს.41,42 

დამსაქმებლებისთვის ამ ტვირთის შესამცირებლად, გერმანიში 

დაევალა სადაზღვევო კომპანიებს აანაზღაურონ ტესტირების 

თანხა, მათ შორის უსიმპტომო პირებისთვისაც .43 

იმავდროულად, ირლანდიაში მოვლის მუშაკები ტესტირების 

პრიორიტეტულ ჯგუფად მოიაზრება.  
 

ჯანდაცვის სექტორში სამსახურში ძალადობის და 

დაუცველობის განცდის რისკი სამწუხაროდ მაღალია. 

ჯანდაცვის მუშაკების დაახლოებით 62 % აცხადებს, რომ 

მათ სამუშაო ადგილზე ერთხელ მაინც ჰქონიათ ძალადობის 

შემთხვევა.45 
 

უახლესი მონაცემები აჩვენებს, რომ COVID-19 ამძაფრებს 

ძალადობის, შევიწროების ან ჯანდაცვის მუშაკების 

სტიგმატიზაციის რისკს, არა მხოლოდ კონფლიქტურ 

ზონებში, არამედ მსოფლიოს ყველა კუთხეში.46  
 

პანდემიის პირობებში მოვლის მუშაკებისთვის  დახმარების 

გაწევა - მითითებები და ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ 

როგორ უნდა გაუმკლავდნენ სტრესს და ფსიქიკურ 

პრობლემებს, უნდა იყოს მოვლის მუშაკებისთვის COVID-19 

-თან ბრძოლის განუყოფელი ნაწილი.47 

 

 

გენდერული და შრომითი მიგრაცია 

 

COVID-19– ის პანდემია განსაკუთრებული გამოწვევა არის 

ქალებისთვის. უმრავლეს ქვეყანაში უშუალოდ  მომვლელის 

პოზიციაზე  88%   ქალები არიან, როდესაც მენეჯერულ 

პოზიაციაზე ძირითადად კაცები გვხვდებიან.49 გარდა ამისა 

ყურადსაღებია ის ფაქტიც, რომ ქალებს, ყოველგვარი 

საზღაურის გარეშე საკუთარ ოჯახებშიც უწევთ დაუფასებელი 

შრომა.  

 

მზრუნველობის დაბალი სტატუსი და მოვლის მუშაკთა 

დაბალი ანაზღაურება დაკავშირებულია გენდერულ 

სეგრეგაციასთან. 
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ზოგადად, მომვლელების მიერ შესრულებული ამოცანები 

რთულია და შეიძლება საჭიროებდეს მათი პაციენტების 

დაავადების კომპლექსურ მართვას.60  აუცილებელია 

პერსონალის შესაბამისი გადამზადება, განათლება და 

ტრენინგის პროგრამები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

კერძოდ მომუშავე თუ დაწესებულებაში მომუშავე 

მომვლელები იყვნენ  კვალიფიციურნი და ადეკვატურად 

შეასრულონ მათზე დაკისრებული ამოცანები თუ 

აქტივობები.  

 

ფაქტები აჩვენებს, რომ  პაციენტების გამოჯანმრთელების 

ხარისხობრივი მაჩვენებელი პირდაპირ  დაკავშირებულია 

სამუშაო პირობებთან, პერსონალის  კვალიფიკაციის დონესთან,  

სტაბილურობასა და განათლებასთან. მაგალითად, შეერთებულ 

შტატებში ჩვილ ბავშვთა სახლებში ჩატარებულმა კვლევამ   

აჩვენა, რომ  იქ სადაც მაღალკვალიფიციური, 

სერთიფიცირებული  ექთნები მუშაობენ, COVID-19– ის 

გავრცელების, ავადობის და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 

საგრძნობლად დაბალია.61 

COVID-19- ის გავრცელების პიკის დროს, გადატვირთული 

საავადმყოფოების განსატვითად და ჯანმრთელი 

მოსახლეობის დასაცავად, ზოგიერთმა სამედიცინო 

დაწესებულებამ დროებით შეზღუდა მოხუცებულთა 

თავშესაფრის მცხოვრებთა რუტინულ, საპროფილაქტიკო 

ვიზიტები, თუ მწვავე ან გადაუდებელი შემთხვევა არ იყო . 63 

შედეგად, ბევრ მომვლელს დაეკისრა გაზრდილი 

პასუხისმგებლობა და მოუწია დამატებითი მოვალეობების 

შესრულება, რისთვისაც ისინი არ იყვნენ სათანადოდ 

მომზადებული.64 ამ გამოწვევის გადასაჭრელად, 

საერთაშორისო დამოუკიდებელმა სამედიცინო 

ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ Médecins Sans Frontières 

(MSF) უზრუნველყო ტექნიკური მხარდაჭერა და ტრენინგი 

მომვლელებისთვის ბელგიაში, საფრანგეთში, იტალიაში, 

პორტუგალიაში, ესპანეთსა და შვეიცარიაში.65 

 

პანდემიის მწვავე ფაზაში, ბევრმა ჯანდაცვის სისტემამ, მათ 

შორის  იტალიამ და გაერთიანებულმა სამეფომ, სთხოვეს 

თავიანთ ჯანდაცვის მუშაკებს კრიტიკული ზრუნვის 

ჩარევისას გადაწყვეტილების  მიღებისას  პაციენტის  ასაკის 

გათვალისწინება.66 ჯანდაცვის მუშაკები, რომლებიც 

ჩართულნი არიან და ზეგავლენას ახდენენ იმ 

გადაწყვეტილებებზე, რომლებმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი 

გავლენა იქონიონ მოსახლეობაზე, პაციენტებზე და მათ 

ოჯახებზე, საჭიროებენ სპეციალურ ტრენინგს კომუნიკაციის 

უნარებში და ფსიქიკურ და ფსიქოსოციალურ 

მხარდაჭერაში.67 

 

სტრუქტურული გამოწვევები მოვლის 

სექტორში 
 

COVID-19– ის პანდემიის გავლენა სახლსა და 

დაწესებულებებზე დაფუძნებულ ზრუნვაზე ხაზს უსვამს  

 

 

სექტორის წინაშე მდგარ რიგ ძირითად გრძელვადიან 

სტრუქტურულ და ეკონომიკურ გამოწვევებს. 

 

სახლში ან დაწესებულებებზე დაფუძნებული ზრუნვა 

ხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური სისტემების 

კვეთაზე. ამ სისტემებს შორის კოორდინაცია ხშირად სუსტია, 

და შედეგად, ზრუნვის სექტორი მეტად დანაწევრებულია და 

მხოლოდ ნაწილობრივ რეგულირდება. უფრო მეტიც, სექტორი 

განიცდის ლიდერობის, მმართველობისა და დაფინანსების 

მექანიზმების ნაკლებობას. 

 

 

ჩვეულებრივ, მომსახურებას ახორციელებენ საჯარო  ან  კერძო 

არაკომერციული და არაკომერციული მომსახურების 

მიმწოდებლების ნაზავი, რომელთაგან ზოგი მოქმედებს 

ჯანდაცვის სისტემის შიგნით და ზოგი- გარეთ.68 საჯარო  

დაფინანსების გამოყოფა ხშირად ვრცელდება მთავრობისა და 

სამინისტროების სხვადასხვა დონეზე. დაფინანსების 

წყაროების მრავალფეროვების გამო შეიძლება გაჭირდეს იმის 

უზრუნველყოფა, რომ მოვლის მუშაკები ისარგებლონ 

ღირსეული სამუშაო პირობებით. მაგალითად, ხარჯების 

შემცირების ზომები მოგების ზღვრის გასაზრდელად შეიძლება 

წაახალისოს ხელფასების დაბალი დონის პრაქტიკა ან 

პერსონალის რაოდენობრივ მინიმუმზე შენარჩუნება .69 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ქვეყანაში კერძო სექტორი სულ 

უფრო დიდ როლს თამაშობს ზრუნვის მომსახურების 

დანერგვაშიი, სწორედ საჯარო სექტორმა შეასრულა წამყვანი 

როლი  მოქალაქეთა უფლებების თანაბარ ხელმისაწვდომობაში 

ჯანდაცვაზე, მათ შორის იყო ზრუნვის სერვისიც, რაც 

განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა პანდემიის პირობებში. 

 

სამედიცინო პერსონალის საკმარის რაოდენობას  

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება იმისთვის, რომ 

ჯანდაცვის პროვაიდერებმა  უზრუნველყონ მაღალი 

ხარისხის ზრუნვა მოხუცთა თავშესაფარის რეზიდენტებსა 

და პაციენტებზე. თუმცა, ვინაიდან  ბევრი ასეთი 

თავშესაფარი საკმაოდ მჭიდროდ იყო დაკომპლექტებული 

COVID-19– ის გავრცელებამდეც კი, პანდემიის გამო 

დამატებულმა გამოწვევებმა დაწესებულების 

თანამშრომლები და რეზიდენტები განსაკუთრებით 

დაუცველი გახადა.70  სავარაუდოა, რომ ზრუნვაზე მომუშავე 

პირებზე მოთხოვნა  გაიზრდება მომავალ წლებში, 2040 

წლისთვის სავარაუდოდ 13.5 მილიონი მუშა იქნება საჭირო 

იმისათვის, რომ განაგრძოს OECD– ის ყველა 65 წელზე 

უფროსი ასაკის ყოველ 100 ადამიანზე ერთი მოვლის 

თანამშრომლის თნაფარდობის უზრუნველყოფა.71 ეს 

რიცხვი სავარაუდოდ გაიზრდება, როდესაც გამოვლინდება, 

კოვიდის რთული ფორმის გადატანის შემდგომ რამდენ 

ადამიანს დარსჭირდება მომვლელი.72 
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ბევრ რეგიონში მომვლელის სამუშაოსა და სახლის 

დამლაგებელს შორის საზღვრები ბუნდოვანია, რაც ხშირად 

უკავშირდება სახელწიფოების საზოგადოებრივი მოვლის 

სერვისების ნაკლებობას და სოციალური გრძელვადიანი მოვლის 

სამუშაოების გავრცელების საზღვრების ლიმიტირებას. 

მაღალი ფრაგმენტაცია, სუსტი ან არარსებული რეგულაციები, 

პერსონალის ცვლადობა და არაფორმალური დასაქმების დიდი 

ნაწილი ამ სექტორში კვლავაც წარმოადგენს სოციალური 

დიალოგის დაწყების სირთულეს. ჰეტეროგენული მოვლის 

მუშახელი და მათი ხშირად რთული კნტრაქტული სიტუაციები  

აფერხებს პროფკავშირის შექმნას და მუშაობას, განსაკუთრებით 

მიგრანტ მუშაკებში.  უფრო მეტიც, ის მომვლელები, რომლებიც 

მუშაობენ კერძოდ ოჯახებში, ხშირად, საერთოდ არარსებული ან 

მცირედი დაცვით სარგებლობენ და ასეთ ხალხთან კონტაქტზე 

გასვლა უკიდურესად რთულია. 

იმის უზრუნველყოფა, რომ მოვლის მუშაკებს  მათ 

დამსაქმებლებთან ან სხვა შესაბამის დაინტერესებულ 

მხარეებთან ხმის მიწვდენის საშუალება ჰქონდეთ, უკიდურესად 

მნიშვნელოვანია, კოვიდ-19 პანდემიის გლობალ რეგიებაში 

სრულად და აქტიურად იყვნენ ჩაერთულები.

 

 

 

 2. ამომრჩეველთა და პარტნიორთა პასუხები  
 
 

მთავრობის პასუხები 

რამოდენიმე ქვეყნის მთავრობამ აღიარა მოვლის მუშაკების 

მნიშვნელოვანი როლი და იმ შემთხვევაში თუ ისინი ავად 

გახდებიან ან დაკარგავენ შემოსავლის წყაროს, მათ ფინანსურ 

დახმარებასა და სხვადასხვა ბონუსებს დაჰპირდა. გერმანია 

ხანდაზმულების მომვლელებს ე.წ.  „კორონას პრემიას“ 

დაჰპირდა, რომელიც ფინანსდება სოციალური საექთნო მოვლის 

სადაზღვევო სქემით საგადასახადო სუფსიდიების დახმარებით. 

75. მსგავსი სქემები გამიყენეს საფრანგეთმა, იტალიამ და 

გაერთიანებული სამეფოს უელსის მთავრობებმა. მიგრანტი 

მომვლელების შესანარჩუნებლად ავსტრია მათ ბონუსად ყოველ 

თვე 500 ევროს უმატებს. ხოლო სლოვენიისა და ჩეხეტის 

მთავრობებმა გამოაცხადეს მოვლის მუშაკების ზარალის 

ანაზღაურების პროგრამა. 

გარდა ამისა, ზოგიერთმა ქვეყანამ აღიარა COVID-19, როგორც 

პროფესიული დაავადება, რათა ხელი შეუწყონ  მთავრობას 

უზრუნველყოს  მძლავრი სოციალური დაცვა მუშების 

დაინფიცირების შემთხვევაში. მაგალითად, მალაიზიის 

სოციალური დაცვის ორგანიზაციამ (SOCSO) დაასახელა 

COVID-19 როგორც პროფესიული დაავადება. შედეგად, 

ვირუსით დაავადებულ პირებს შეუძლიათ დასაქმებულთა 

სოციალური ანაზღაურების მე -5 განრიგით დაწესებული 

კომპენსაცის მიება. 

 

ერთობლივი განცხადებები და შეთანხმებები 

რამდენიმე საერთაშორისო დარგობრივი პროფკავშირული 

ორგანიზაცა და დამსაქმებელთა ორგანიზაცია გაერთიანდნენ, 

რათა ეფექტურად გაუმკლავდნენ კოვიდ 19-ის მართვის 

საკითხებს. ერტობლივ განცხადებაში, რომელიც 2020 წლის 5 

მარტს გამოქვეყნდა, ევრობის საჯარო მოხელეების გაერთიანებამ 

(EPSU) და ევროპის სოციალურ დამსაქმებელთა ფედერაციამ 

მოუწოდა ევროპის წევრ სახელმწიფოებს და ევროკომისიას, 

მხარი დაუჭირონ გრძელვადიანი მოვლის სექტორის 

დასახმარებელ ზომებს. 

 

2020 წლის 1 აპრილს სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და 

ტურიზმის პროფკავშირების ევროპის ფედერაციამ (EFFAT), 

საოჯახო დასაქმებისა და კერძო მოვლის ევროპის ფედერაციამ 

(EFFE), მომსახურების სფეროს ევროპულმა ფედერაციამ (EFSI) 

და ევროპის პროფკავშირების ფედერაციამ (UNI -Europe), კერძო 

მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაციის (IDWF) მხარდაჭერით, 

გამოაქვეყნა ერთობლივი განცხადება, რომელიც მოუწოდებს 

სახელმწიფო ორგანოებს გასცენ ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების დეტალური ინსტრუქციები, უზრუნველყონ 

PPE, ბიულეტენი და სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომა. ასევე 

დაუშვან  გამონაკლისი მომვლელებისთვის, რომ მარტივად 

შეეძლოთ საზღვრების გადაკვეთა. მათ ასევე მოუწოდეს 

სახელმწიფო ორგანოებს, ხელი შეუწყონ და გააძლიერონ 

სოციალური დიალოგი პერსონალურ და საყოფაცხოვრებო 

მომსახურების სექტორში.82 
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მომსახურება და საჭირო დამხმარე ზომები”, 25 მარტი, 2020 წ. 
 
82 სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის პროფკავშირების ევროპული ფედერაცია, საოჯახო დასაქმებისა და საშინაო მოვლის ევროპული ფედერაცია, ევროპის ფედერაცია 
 

მომსახურება ინდივიდებისა და ევროპის პროფკავშირის ფედერაციისათვის, ”ერთობლივი განცხადება COVID-19 პანდემიის შესახებ პირად და საყოფაცხოვრებო 
სამსახურებში (PHS)“, 2020 წლის 1 აპრილი.  

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/corona-gesundheitsschutz-1749338
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/french-nursing-homes-employees-protest-pay-conditions
https://gov.wales/care-home-staff-receive-ps500-extra-payment
https://gov.wales/care-home-staff-receive-ps500-extra-payment
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/pages/strengthening-the-health-system-response-to-covid-19/technical-guidance-and-check-lists/strengthening-the-health-systems-response-to-covid-19-technical-guidance-6,-21-may-2020-produced-by-the-who-european-region
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/pages/strengthening-the-health-system-response-to-covid-19/technical-guidance-and-check-lists/strengthening-the-health-systems-response-to-covid-19-technical-guidance-6,-21-may-2020-produced-by-the-who-european-region
https://www.uni-europa.org/2020/05/care-workers-organising-to-protect-the-most-vulnerable/
https://www.uni-europa.org/2020/05/care-workers-organising-to-protect-the-most-vulnerable/
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/FINAL_Joint%20Statement_Social_Employers_EPSU%20signed.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/FINAL_Joint%20Statement_Social_Employers_EPSU%20signed.pdf
https://www.uni-europa.org/wp-content/uploads/2020/04/EFFAT-EFFE-EFSI-UNI-Europa-Joint-Statement-COVID-19-Pandemic-in-PHS-EN.pdf
https://www.uni-europa.org/wp-content/uploads/2020/04/EFFAT-EFFE-EFSI-UNI-Europa-Joint-Statement-COVID-19-Pandemic-in-PHS-EN.pdf
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არგენტინაში, ჯანდაცვის მუშაკთა ასოციაციის ფედერაციასა 

და მთავრობას შორის შეთანხმება ითვალისწინებს ხელფასის 

გარანტიას ყველა ჯანდაცვის მუშაკისათვის, რაც 

უზრუნველყოფს  კარანტინის პერიოდში  სრული ხელფასის 

მიღებას. გარდა ამისა, ჯანდაცვის მუშაკებს შეუძლიათ 

ისარგებლონ უფასო ტრანსპორტით პანდემიის დროს.83 
 

ბელგიაში, ფლანდრიული ზრუნვისა და კეთილდღეობის 

სექტორში მოქმედმა პროფკავშირებმა და დამსაქმებლებმა 

წარმატებით დადეს ხელშეკრულება თანამშრომელთა 

დროებით განაწილებაზე მზრუნველ ორგანიზაციებში, COVID-

19- ის პანდემიის შედეგად წარმოქმნილი  განსაკუთრებული 

გარემოებების გამო.  შეთანხმება ძალაშია 1 აპრილიდან 30 

ივნისამდე 
 
2020 წელს ხელი შეუწყო თანამშრომელთა მოკლევადიან 

გადაყვანას იმ ორგანიზაციებში, რომლებიც განიცდიან 

კადრების ნაკლებობას.84 

 

 

გლობალური  ქმედება პროფკავშირების მიერ 

 

UNI გლობალური კავშირი წარმოადგენს 20 მილიონზე მეტ 

მუშაკს 150 -ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის ორ მილიონ მოვლის 

მუშაკს UNICARE სექტორის საშუალებით, რომელიც მოიცავს 

კერძო მოვლის სექტორს და სოციალური დაზღვევის 

ინდუსტრიას. 2020 წლის 24 აპრილს UNICARE– ის მიერ 

ორგანიზებული ქმედების დღე გ ა ი მ ა რთა , სადაც ყურადღება 

გამახვილდა მუშათა ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობაზე,  

ღირსეულ ანაზღაურებაზე და პროფკავშირის უფლებებზე.85 

მსოფლიოს ყველა კუთხიდან 80 -ზე მეტი პროფკავშირი 

მონაწილეობდა ამ ღონისძიებაში. 

 

პანდემიის დროს, UNICARE– ის ფილიალები წარმატებით 

მუჭერენ მხარს მოვლის მუშაკთა სამუშაო პირობების 

გაუმჯობესებას, მათ შორის კორონა ბონუის სახით, რომელიც 

ავსტრიაში კერძო მომვლელებსა და ჩვილ ბავშვთა  სახლის 

მუშაკებთან დანერგეს, როგორც ახალი დარგობრივი 

შეთანხმების ნაწილი;86 ირლანდიაში შეიმუშავეს კარანტინის ან 

COVID-19 ინფექციის გამო დაკარგული შემოსავლის 

დაკარგვისგან დაცვა;87 ამერიკის შეერთებული შტატების 

ილინოისის შტატში მოქმედებს საფრთხის ანაზღაურება COVID-

19 კრიზისის განმავლობაში, დამატებით სრულად 

ანაზღაურებადი COVID-19– თან დაკავშირებული ბუილეტინი 

ასევე ტესტირებისთვის, ავადმყოფობისთვის ან 

კარანტინისთვის გამოყოფილი და ანაზღაურებადი დრო. 

მუშებს აქვთ სამუშაოზე უარის თქმის უფლება ადეკვატური 

დამცავი აღჭურვილობის არქონის შემთხვევაში .88 

 
Public Services International (PSI),  საჯარო მოსამსახურების 
გლობალური პროფკავშირის ფედერაციამ , რომელიც 
წარმოადგენს 30 მილიონ მუშაკს 154 ქვეყანაში, დაიწყო კამპანია 
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა ერთხელ და სამუდამოდ“. 
კამპანია მხარს უჭერს ცვლილებებს ჯანდაცვის სისტემაში, რათა 
ხალხიზე  ზრუნ ვ ა  პ რი ორი ტე ტული  იყოს და ხაზს უსვამს  
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემების მნიშვნელობას, 
რომლებიც ვსაკმარისად კარგად არის დაფინანსებული, 
დაკომპლექტებული და აღჭურვილი.ამავე დროს ყურადღებას 
ამახვილებს იმ კრიტიკულ ზომებზე, რაც COVID-19- ის 
გავრცელების საპასუხოდ არის საჭირო.89 Public Services 
International– მა ასევე გამოაქვეყნა ცნობა COVID-19– ის 
გავრცელების დროს პროფკავშირის ქმედებების შესახებ, 
რომელიც იძლევა მითითებებს მუშაკებთან დაკავშირებულ 
ძირითად პრობლემურ საკითხებზე.90 

 

მშრომელთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს, 28 აპრილს 
 

2020 წელს, გლობალური გაერთიანებების საბჭომ გამოაქვეყნა 

განცხადება, რომელშიც მოუწოდა მთავრობებს და შრომის, 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ორგანოებს მთელს 

მსოფლიოში აღიარონ COVID-19, როგორც პროფესიული 

დაავადება. საბჭომ, სხვათა შორის, ხაზი გაუსვა იმას, რომ 

„ასეთი აღიარება უზრუნველყოფს თანამშრომელთა 

წარმომადგენლობის უფლებას და შრომის უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის (OSH) უფლებებს და რისკების შესამცირებლად 

შეთანხმებული ზომების გამოყენებას. ეს უფლებები მოიცავს 

უფლებას უარი თქვას სამუშაოზე თუ სამუშაო გარემო საფრთხის 

შემცველია. ”91 

 

კერძო მუშაკთა საერთაშორისო დამოუკიდებელმა  ფედერაციამ 

(IDWF), რომელიც წარმოადგენს 560,000 -ზე მეტ კერძო მუშაკს 

თავისი 75 ფილიალის საშუალებით 58 ქვეყანაში, დიდი 

დახმარება გაუწია თავის წევრ ორგანიზაციებს და  დე ხ მ ა რა  

მათ მიეწოდებინათ ჰუმანიტარული დახმარება და 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ამის საჭიროების მქონე 

კერძო მუშებისთვის. ეს მოიცავდა სოლიდარობის ფონდის 

შექმნას, რომელიც დაეხმარება მინიმუმ 150,000 კერძო მუშაკს და 

მათ ოჯახებს COVID-19– თან გამკლავებაში.92 ფედერაციამ ასევე 

გასცა რეკომენდაციები დამსაქმებლების, მთავრობებისა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მ ი ს ა მ ა რთით COVID-19– ის 

კვალდაკვალ კერძო მუშაკების დაცვის უზრუნველსაყოფად.93 

 

   

83 UNI გლობალური კავშირი, ”არგენტინა ებრძვის Covid-19– ს პროფკავშირის მხარდაჭერით”, 2 აპრილი 2020. 84 Verso,“უვიცი პიროვნება 

gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19”, 2 აპრილი 2020. 85 UNI გლობალური კავშირი,“ზრუნვა მათზე, ვინც ზრუნავს”, 23 აპრილი 

2020. 86 UNI გლობალური კავშირი,“ფრონტის ხაზის მუშები: ბრძოლა Covid-19 და ბრძოლა მათი   
უფლებებისთვის”, 8 მაისი 2020. 87 SIPTU ჯანმრთელობის სამმართველო,“COVID-19 რჩევა SIPTU ჯანმრთელობის წევრებისთვის”, 16 ივნისი 

2020 წ. 88 UNI გლობალური კავშირი,“ფრონტის ხაზის მუშები: ბრძოლა Covid-19 და ბრძოლა მათი უფლებებისთვის”, 8 მაისი 2020. 89 საჯარო 

მომსახურება საერთაშორისო,“PSI COVID-19 პასუხი: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა,   
ერთხელ და სამუდამოდ! - კონცეფციის შენიშვნა”, 19 მარტი 2020. 90 საჯარო სერვისები საერთაშორისო,“კორონავირუსი: სახელმძღვანელო 

ბრიფინგი კავშირის მოქმედებისთვის - განახლება”, 13 მარტი 2020. 91 გლობალური გაერთიანებების საბჭო,”გლობალური გაერთიანებების 

საბჭოს განცხადება COVID-19– ის პროფესიულ დაავადებად აღიარების შესახებ”, 28   
აპრილი 2020. 92 შინაური მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაცია,”IDWF სოლიდარობის ფონდი COVID-19– ის წინააღმდეგ 

საბრძოლველად”, 30 აპრილი 2020. 93 საშინაო მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაცია,”იზრუნეთ მათზე, ვინც ზრუნავს თქვენზე“, 2020 

წლის 30 აპრილი. 

https://uniglobalunion.org/news/argentina-battles-covid-19-trade-union-support
https://verso-net.be/over-verso/nieuws/nieuws-detail/2020/04/02/Uitwisseling-personeel-gemakkelijker-gemaakt-in-strijd-tegen-Covid-19
https://verso-net.be/over-verso/nieuws/nieuws-detail/2020/04/02/Uitwisseling-personeel-gemakkelijker-gemaakt-in-strijd-tegen-Covid-19
https://uniglobalunion.org/news/caring-those-who-care
https://www.uniglobalunion.org/news/frontline-care-workers-fighting-covid-19-and-fighting-their-right
https://www.uniglobalunion.org/news/frontline-care-workers-fighting-covid-19-and-fighting-their-right
https://siptuhealth.ie/covid-19-advice-to-siptu-health-members/
https://www.uniglobalunion.org/news/frontline-care-workers-fighting-covid-19-and-fighting-their-right
https://www.uniglobalunion.org/news/frontline-care-workers-fighting-covid-19-and-fighting-their-right
https://publicservices.international/resources/news/public-health-br-once-and-for-all-?id=10648&lang=en
https://publicservices.international/resources/news/public-health-br-once-and-for-all-?id=10648&lang=en
https://publicservices.international/resources/news/coronavirus-guidance-briefing-for-union-action---update?id=10637&lang=en
https://publicservices.international/resources/news/coronavirus-guidance-briefing-for-union-action---update?id=10637&lang=en
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X 3. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინსტრუმენტები და პასუხები  
 
 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ფუნდამენტური პრინციპები და უფლებები ვრცელდება ყველაზე, მათ შორის მოვლის მუშაკებზეც. 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები ვალდებულნი არიან გამოიყენონ ის ფუნდამენტური პრინციპები, უფლებები და 

კონვენციის დებულებები, რომლებიც აქვთ რატიფიცირებული და თავისთავად ის რვა ფუნდამენტური კონვენცია, რომელიც მოიცავს: 

გაერთიანების თავისუფლებას კონვენციის ორგანიზების უფლებასნ 1948(8787) კონვენციის ორგანიზებისა და კოლექტიური 

მოლაპარაკებების უფლება 1949(9898), სოციალური უზრუნველყოფის მინიმალური სტანდარტების კონვენცია 1952 (#102) შრომის 

უსაფრთხიების და ჯანმრთელობის კონვენცია 1981(#155), პროფესიული ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კონვენცია 1985(#161), შრომის 

უსაფრთხიებისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის კონვენცია 2006(#187) და მათი შესაბამისი რეკომენდაციები.ამ ინსტრუმენტებით 

გათვალისწინებულლი სტანდარტების დავა მოიცავს რისკების შეფასებას, კონტროლის იერარქიას რისკების თავიდან აცილების და მათი 

შემსუბუქების მიზნით. ასევე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობბის კომიტეტების შექმნას, რომელიც მოიცავს მუშათა 

წარმმომადგენლებს, როგორც ეს განსაზღვრულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სახელმძღვანელოში. უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის მართვის სისტემები.  
  
საექთნო პერსონალის კონვენცია, 1977 (No149) და მისი თანმხლები რეკომენდაცია (No157) ადგენს მინიმალურ სტანდარტებს საექთნო 

პერსონალის ღირსეული სამუშაო პირობებისთვის და ვრცელდება ყველა კატეგორიის პირზე, რომელიც უზრუნველყოფს საექთნო 

მომსახურებას. კონვენცია ჩვილ ბავშვთა სახლის პერსონალს მოუწოდებს ისარგებლონ ისეთივე პირობებით, როგორიც არის შესაბამისი 

ქვეყნის სხვა მუშაკებისთვის და მიიღონ ანაზღაურება, რომელიც ასახავს მათ კვალიფიკაციას, პასუხისმგებლობას, მოვალეობებსა და 

გამოცდილებას. პირობები, რომლებიც განსაკუთრებით რელევანტურია პანდემიის დროს მოიცავს: სამუშაო საათებს, მათ შორის 

ზეგანაკვეთური სამუშაოების მოწესრიგებას და ანაზღაურებას, არასტაბილურ და ცვლაში მუშაობას, დასვენების დღეს, დეკრეტულ 

შვებულება, დათხოვნა ავადმყოფობის გამო და სოციალური უზრუნველყოფა. რეკომენდაციის No157 49 -ე პუნქტი პირდაპირ 

რეკომენდირებულია მიმდინარე კრიზისისთვის, რადგან იგი ითვალისწინებს შემდეგს: 

 

 

”(1) ყველა შესაძლო ნაბიჯი უნდა გადაიდგას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საექთნო პერსონალი არ იყოს განსაკუთრებული რისკის 

ქვეშ. იქ, სადაც განსაკუთრებული რისკების ზემოქმედება გარდაუვალია, უნდა იქნას მიღებული ზომები მის შესამცირებლად. 

 

(2) ისეთი ზომები, როგორიცაა დამცავი ტანსაცმლის უზრუნველყოფა და გამოყენება, იმუნიზაცია, ხანმოკლე სამუშაო საათები, 

უფრო ხშირი შესვენებები და  გახანგრძლივებული შვებულებება უნდა იყოს გათვალისწინებული მედდების მიმართ, რომლებსაც 

უწევთ განსაკუთერებული რისკის ქვეს მუშაობა.

(3) მედდების იმ ნაწილმა, რომლებსაც უწევთ განსაკუთრებული რისკის ქვეს მუშაობა, უნდა მიიღონ ფულადი კომპენსაცია“ 

 

გარდა ამისა, No157 რეკომენდაციის დანართის მე -19 (2) პუნქტი ითვალისწინებს შემდეგს: „ზეგანაკვეთური მუშაობა უნდა მოხდეს 

ნებაყოფლობით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს აუცილებელია პაციენტის მოვლისათვის და არ არიან საკმარისი 

მოხალისეები“. 
 

 კერძო მუშაკთა კონვენცია, 2011 (No, 189) და გადასვლა არაფორმალურიდან ოფიციალურ ეკონომიკურ რეკომენდაციაზე, 2015 

(20204)  ადგენს სტანდარტებს მათთვის, ვინც მუშაობს ინდივიდუალურ პირებთან ი ან კერძო ოჯახებში. კონვენცია აღიარებს  

კერძოდ მომუშავე  მუშაკების მნიშვნელოვან წვლილს ასაკოვანი მოსახლეობის, ბავშვებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების მოვლაში. ის მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს უზრუნველყონ  კერძო მუშაკებისთვის იგივე  ფუნდამენტური 

პრინციპები და უფლებები, ასევე არანაკლებ ხელსაყრელი სამუსაო პირობები, რითიც ფორმალურად დასაქმებული მუშაკები 

სარგებლობენ.   რაც მთავარია, კონვენცია აღიარებს, რომ არაფორმალურად დასაქმებულ კერძო მუშაკებს აქვთ უსაფრთხო და 

ჯანსაღი სამუშაო გარემოს ქონის უფლება. 

 

მიგრანტი მუშაკების მიერ მოვლის სამუშაოების გათვალისწინებით, ასევე გამოიყენება შრომის შესაბამისი საერთაშორისო 

სტანდარტები შრომითი მიგრაციის შესახებ.94 

 

 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სახელმძღვანელო -  წესი სასწრაფო დახმარების სამსახურებში ღირსეული მუშაობის შესახებ 

მიღებულია 2018 წელს. ი გ ი  ასახავს და ხელს უწყობს თანმიმდევრულ ღონისძიებებს, ინსტრუმენტებს და რესურსებს საგანგებო 

სიტუაციებში მზადყოფნისთვის, მათ შორის სოციალური დაცვის,  შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობას.   
2018 წელს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ (WHO) გამოაქვეყნეს პუბლიკაცია 

სახელწოდებით "შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო სიტუაციებში: 

სახელმძღვანელო ჯანდაცვის მუშაკთა დაცვის მიზნით”, რომელიც წარმოადგენს მიმოხილვას იმ ძირითადი რისკების 

შესახებ, რომლებსაც ემუქრებათ  სასწრაფო დახმარების პერსონალს დაავადების გავრცელების დროს.95 
 

ახლახანს მიღებული და ჩამოყალიბებულია  გლობალური სტანდარტები შრომის სფეროში ძალადობისა და შევიწროები წინააღმდეგ 

საბრძოლველად - ძალადობის და  შევიწროების კონვენცია, 2019 (No. 190) და ძალადობისა და შევიწროების რეკომენდაცია, 2019 (No 206). 
 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312294:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312495:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3243110:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3243110:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3243110:NO
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_626551/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_626551/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/labadmin-osh/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/labadmin-osh/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/labadmin-osh/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/labadmin-osh/WCMS_633233/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206
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მოვუწობტ მთავრობებს მიიღონ ზომები მუშების 

დასაცავად, რომლებიც განსაკუთრებით არიან ძალადობისა 

და შევიწროების რისკის ქვეშ.  ეს ეხება ჯანდაცვის 

სექტორში მაღალი რისკის მქონე პროფესიებს, მათ შორის 

მოვლის მუშაკებს და მათ, ვინც მუშაობენ გადაუდებელ და 

სოციალურ სამსახურებში. 

 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ასევე გასცა მითითება 

COVID-19 პანდემიის ეკონომიკური და სოციალური 

ზემოქმედების აღმოსაფხვრელად შრომის საერთაშორისო 

სტანდარტები . შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

პოლიტიკის ჩარჩო აყალიბებს მის მთავარ პოლიტიკურ 

მესიჯებს კრიზისზე რეაგირებისთვის ოთხივე სვეტის 

გარშემო, რათა ხელი შეუწყოს პანდემიამდელი 

მდგომარეობის  მდგრად და სამართლიან აღდგენას.  

 

ქვეყნებისა და ამომრჩეველთა კონკრეტული მოთხოვნების 

საპასუხოდ, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ შეიმუშავა 

ჯანდაცვის დაწესებულებებში გასატარებელი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი. ეს პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რომელიც 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჯანდაცვის მუშაკთა დაცვის 

გასაუმჯობესებლად, როგორც COVID-19 რეაგირების ნაწილი, 

ემყარება ჯანდაცვის ობიექტების ILO-WHO HealthWISE 

ხარისხის გაუმჯობესების ინსტრუმენტს და შექმნილია 

მენეჯერებისა და პერსონალის დასახმარებლად რათა  სამუშაო 

ადგილები და პრაქტიკა გაუმჯობესდეს პერსონალის 

მენეჯმენტისა და გარემოს დაცვის საკითხების მოგვარებით. 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ასევე ატარებს 

ტრენინგებს აღნისნულის დანერგვის შესახებ.96 

 

 

პანდემიის შემდგომი ჯანდაცვის,  დასაქმებისა და 

ეკონომიკური ზრდის უმაღლესი დონის კომისია, შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჯანმო,  OECD და „მუშაობა 

ჯანმრთელობისთვის“  და მასთან დაკავშირებული  ნდობის 

ფონდმა, გააერთიანეს ძალები 2017 წელს ,  რომლის მიზანია 

ჯანმრთელობისა და სოციალური მუშახელის გაფართოება, 

გარდაქმნა და ინკლუზიურობის ხელშეწყობა  

 
 

 

 

 

 

 

 

ეკონომიკური ზრდა და მდგრადი განვითარების მიზნების 

მიღწევა.  

 

COVID-19 პანდემიის კონტექსტში, პროგრამის აქტივობები 

იყო მორგებული ქვეყნების მოთხოვნილებაზე  და მათ  

მხარდასაჭერად. 

 

COVID-19– ის პანდემიამ ყურადღებს ცენტრში გამოიტანა 

გადატვირთული დროით მომუშავე  და არასაკმარისი 

რაოდენობის კადრები სახლსა თუ დაწესებულებებზე 

დაფუძნებულ ზრუნვის სექტორზე ბევრ ქვეყანაში. მან ხაზი 

გაუსვა იმას, რომ დიდი  გამოწვევაა  საკმარისი რაოდენობის 

კარგად გაწვრთნილი და მოტივირებული მოვლის 

თანამშრომლების დაქირავება, განლაგება, შენარჩუნება და 

დაცვა.  სექტორის მზადყოფნისა და გამძლეობის 

უზრუნველსაყოფად საჭიროა მდგრადი ინვესტიცია 

ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სისტემებსა და  თვით 

სამუშაო ძალაში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ღირსეული 

სამუშაო პირობები.  

 

 

 

 

 
96 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია: COVID-19 და ჯანმრთელობის ობიექტები: ჯანდაცვის დაწესებულებებში გასატარებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი2020 წლის 15 ივლისი.  
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