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5. თემის რესურსები 
* გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს დოკუმენტი მოიცავს ზოგად ინფორმაციას  და არ ანაცვლებს 

სამედიცინო მომსახურე პერსონალის რჩევებს.* 



 

   COVID-19-ის აფეთქებამ მთელს მსოფლიოში დიდი სტრესი და პანიკა გამოიწვია. 
 

ჩვენ, სექს მუშაკთა მხარდაჭერი ქსელების წარმომადგენლები (Butterfly, Maggie's)  
ექსპერტები ვართ საკუთარი თავის და თემის წევრების დაცვის საკითხში.  ამას უკვე 
ათწლეულებია ვაკეთებთ! გვსურს გაგიზიაროთ ჩვენი რჩევები, როგორ  გადავლახოთ 
ეს გამოწვევა. 

 
COVID-19- ის პანდემია ბევრ სექს მუშაკს განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში 
აყენებს. სხვა სარისკო პროფესიის მქონე ადამიანთა  მსგავსად, სექს მუშაკების 
შრომითი უფლებები ნაკლებადაა დაცული, მაგ. როგორიცაა ანაზღაურებადი 
ავადმყოფობის შვებულება და უმუშევრობის დაზღვევა. ბევრი ჩვენთაგანი 
შემოსავლის დაკარგვის საფრთხის წინაშე დადგა მომსახურებაზე მოთხოვნის 
შემცირების, სამუშაო ადგილების დახურვის და ავადმყოფობის გამო. სექს 
ინდუსტრიასთან დაკავშირებულ სამუშაოებში ჩართულ ადამიანებს არ აქვთ 
ხელფასი, არ აქვთ ანაზღაურებადი ავადმყოფობის დღეები და სხვა სარგებელი,  
სექს მუშაკების დასაცავად უსაფრთხოების ქსელი არ არსებობს, ან თუ არსებობს, 
ძალიან მცირე მასშტაბებში. 

 
მაშინ, როცა დღეს ყველას სოციალურ დისტანცირებას ურჩევენ, სექს მუშაკებისთვის 
ეს ფაქტობრივად ახალი გამოწვევაა ამ პანდემიის დროს. განსაკუთრებით რთულია 
კონტაქტური სექსით დაკავებული სექს მუშაკებისთვის (სრული სერვისის 
მიმწოდებლები, სტრიპტიზის მოცეკვავეები, მასაჟისტები და ა.შ.), ქვიარ და ტრანს 
სექს მუშაკები ან ისინი, ვინც უმცირესობებზე მუშაობენ. შემოსავლის დაკარგვა, 
რომელიც გამოწვეულია სოციალური დისტანციის დაცვის მოთხოვნით, ხელს 
უშლის მათ მუშაობაში, რაც სხვა ჯგუფებთან შედარებით, უფრო მწვავედ აისახება 
მათ მდგომარეობასა და ისეთ საჭიროებებზე, როგორიცაა საკვებზე, სამედიცინო 
მომსახურებაზე, ბავშვების მოვლაზე, ქირაზე და ა.შ ხელმისაწვდომობა.  

COVID-19 



  სექს სამუშაო 
 
ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ ბევრი სექს მუშაკი იძლებულია გააგრძელოს მუშაობა.  

ეს არის რეალობა. კაპიტალისტურ საზოგადოებაში გადარჩენის გზა. გარდა 
ამისა, მათ უწევთ გაუძლონ სტიგმატიზაციას და კრიმინალიზაციას. კერძო სექს 
სამუშაო ამ დროს უნდა წარმოადგენდეს უკანასკნელ რესურსს და მათ, ვისაც 
შესაძლებლობა აქვს თავი შეიკავოს სამუშაოსგან,  ეს დაუყოვნებლივ უნდა 
გააკეთოს. 

ჩვენ გირჩევთ ალტერნატიული სერვისების გამოყენებას, როგორიცაა სკაიპი, 
ტელეფონი ან ტექსტური შეტყობინებები, თუ ეს შესაძლებელია. მაგრამ ჩვენ 
ასევე ვაცნობიერებთ, რომ ეს ვარიანტები არ არის მიზანშეწონილი ყველა სექს 
მუშაკისთვის, კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების  გამო, ასევე 
სპეციფიკურ რესურსებთან და ტექნოლოგიებთან მიუწვდომლობის გამო. 

ეს დოკუმენტი ეფუძნება ზიანის შემცირების მიდგომებს, რჩევები 
შემოთავაზებულია სხვადასხვა წყაროებისგან, და სპეციფიკური რჩევები 
განკუთვნილია მათთვის ვინც უნდა განაგრძოს სექს სამუშაო.  

თითოეული სექს მუშაკის სამუშაო განსხვავებულია. ჩვენ ჩვენი თემის თითოეულ 
წევრს მივაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ როგორ ხდება დაავადების გადაცემა, 
როგორ შეესაბამება ეს მათ ინდივიდუალურ მუშაობას და რა გადაწყვეტილებები 
შეიძლება მიიღონ კონკრეტულ სიტუაციაში, იმისათვის, რომ  რისკი შეამცირონ  
საკუთარი თავისთვისაც და სხვებისთვისაც. 

ჩვენ ასევე დავწერეთ სახელმძღვანელო მითითებები კლიენტებისთვის, მესამე 
პირებისთვის, მოკავშირეებისთვის და სამედიცინო მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის, თუ როგორ უნდა დაეხმარონ ამ დროს სექს მუშაკებს.



 
 
 
 
 
 
 

  მხარდამჭერები 
 

თუ თქვენ ხართ სექს მუშაკების მხარდამჭერი და არ გაქვთ ფინანსურ პრობლემები, ან 
თუ ხართ ჩართული სექს ბიზნესში და თქვენი ბიზნესი არ დაზარალებულა ეპიდემიის 
აფეთქების დროს, განიხილეთ სხვადასხვა სახის დახმარებები  (ფული, დრო, ან სხვა 
რესურსები) იმ სექს მუშაკებისთვის, რომლებსაც უწევთ მუშაობა და 
აქტივისტებისთვის, რომლებიც უშუალოდ ამ საკითხებზე მუშაობენ. 



გადაცემა 

 
 

COVID-19 
 

COVID-19 არის ინფექციური დაავადება, რომელიც გამოწვეულია 
მწვავე რესპირატორული სინდრომით, კორონავირუსით.   
დაავადება პირველად 2019 წელს დაფიქსირდა და  
გლობალურად გავრცელდა 2020-ში, რასაც შედეგად მოჰყვა 
კორონავირუსული პანდემიის გამოცხადება. პანდემია არის 
რომელიმე ახალი დაავადების გავრცელება მთელ მსოფლიოში; 
მდგომარეობა, როდესაც ის სწრაფად ვრცელდება 
მოსახლეობაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მეტ-ნაკლებად 
ერთდროულად. 
COVID-19 ვრცელდება რესპირატორული შხეფების მეშვეობით, 
როდესაც ავადმყოფი აცემინებს, ან ახველებს. შხეფები 
შეიძლება მოხვდეს ადამიანის სხეულზე, ან სხვადასხვა 
ზედაპირზე. იგი შეიცავს ინფექციის გავრცელების საფრთხეს. 
არსებობს ასიმპტომური პერიოდი, როდესაც ვირუსის 
მატარებელმა არ იცის, რომ დაინფიცირებულია. ამ 
დროს, მან შესაძლებელია სხვა ადამიანები 
დააინფიციროს. რაც უფრო ადრე მივიღებთ ზომებს, მით 
უფრო მეტი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩება. 

 
გაიგეთ მეტი COVID-19-ის შესახებ: 

                             stopcov.ge 
 

    ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი: 1505 
    დაავადებათა კონტროლის ცხელი ხაზი:  116 001 

https://stopcov.ge/


 

COVID-19– ის გავრცელების პრევენციის 

7  საფეხური 
 

01 დაიბანეთ ხელები რაც შეიძლება ხშირად 

02 მოერიდეთ ხელების შეხებას თვალებთან, ცხვირთან 
და პირთან 

03 ხველებისას პირზე აიფარეთ მოხრილი იდაყვი, ან 
ხელსახოცი 

04 მოერიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს და ახლო 
კონტაქტს ისეთ ადამიანებთან, ვისაც ახველებს, ან 
სიცხე აქვს 

05 თუ თავს შეუძლოდ გრძნობთ, დარჩით სახლში 

06 თუ გაქვთ სიცხე, გახველებთ და გიძნელდებათ 
სუნთქვა, დროულად მიმართეთ (მიდით კლინიკაში, 
ან დარეკეთ) ექიმს 

07 მიიღეთ ინფორმაცია სანდო წყაროებიდან  

 

წყარო: მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია (WHO) 



დამცავი 
     ზომები 
მოერიდეთ სახეზე ხელების შეხებას. 

დაბინძურების შემდეგ, ხელებს შეუძლიათ ვირუსის გადატანა თვალებზე, ცხვირსა 
თუ პირში, საიდანაც ვირუსს შეუძლია შეაღწიოს თქვენს სხეულში და დაგაავადოთ. 

 
 

დარწმუნდით, რომ თქვენ და გარშემომყოფები კარგად იცავთ ჰიგიენის წესებს.  
ეს ნიშნავს პირის ღრუსა და ცხვირის დაფარვას მოხრილი იდაყვით, ან რაიმე 
ხელსახოცით, დაცემინებისას, ან დახველებისას. ამის შემდგომ კი იმ ხელსახოცის 
დაუყოვნებლივ გადაგდებას ნაგვის თავდახურულ ურნაში.  

 

დაიბანეთ ხელები 
გააკეთეთ ეს ხშირად. ხელები იბანეთ  საპნით და წყლით მინიმუმ 20 წამის 
განმავლობაში, რადგან ეს არის ერთ – ერთი საუკეთესო გზა თქვენს ხელებზე 
მიკრობების მოსაკლავად, გარდა ამისა, ამ პროცედურის საშუალებით სხვების 
დასნებოვნებასაც აიცილებთ  თავიდან.  თუ წყალი და საპონი ხელმისაწვდომი 
არაა, გამოიყენეთ ალკოჰოლზე დამზადებული ხელის სანიტაიზერი, რომელშიც 
სპირტის შემცველობა 60 %-ია. 

 
გაწმინდეთ და დეზინფექცია ჩაუტარეთ იმ საგნებს, რომლებსაც ხშირად ეხებით. 
ზედაპირები გაწმინდეთ საყოფაცხოვრებო ჰიგიენური სითხეებით, რომელსაც 
რეგულარულად იყენებთ ან ანტიბაქტერიული სველი ხელსახოცებით 

 

დაიცავით სოციალური დისტანცია 
ეს მოიცავს: სახლში დარჩენას, თუ გრძნობთ, რომ ავად ხართ. საკვები და 
სხვადასხვა ნივთები შეგიძლიათ შეუკვეთოთ დისტანციურად, რომელსაც 
მოგიტანენ და კართან დაგიდებენ. ამ მეთოდის გამოყენებით თავიდან აირიდებთ 
კონტაქტს.  



დამცავი 
ზომები 

დაიჭირეთ დისტანცია, არანაკლებ 1 მეტრისა იმ ადამიანისგან, რომელიც ახველებს, 
ან აცემინებს. 

 
იზრუნეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობაზე 

სიმშვიდის შენარჩუნება ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია 
(განსაკუთრებით მაშინ, თუ ცხოვრობთ ბავშვებთან ან მაღალი რისკის ჯგუფში 
მყოფ ადამიან(ებ)თან ერთად). 
 
დანიშნეთ სპეციფიკური დრო - ერთხელ დილას და ერთხელ საღამოს ვირუსის 
შესახებ ახალი ამბებისა და შესაბამისი ინფორმაციის მისაღებად. ეს ხელს 
შეუწყობს ინფორმაციით გადატვირთვის შეგრძნების თავიდან აცილებას. 

 

განაგრძეთ ინფორმაციის მოპოვება სანდო საინფორმაციო წყაროებიდან. 
 

იზრუნეთ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. 
შეეცადეთ, რომ კარგად იკვებოთ. იყავით ფიზიკურად აქტიურები.  ესაა ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ელემენტი თქვენს ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაში, რაც 
დაგეხმარებათ შეამციროთ და გადალახოთ შფოთვა და პანიკა და რაც ხელს 
შეუწყობს თქვენი იმუნური სისტემის გაძლიერებას. 
თუ სახლში ხართ, შეგიძლიათ ნებისმიერი ტიპის აქტივობის, სავარჯიშოს 
შესრულება ინტერნეტის დახმარებით. ასევე შეგიძლიათ ე.წ. ვიდეო ზარის 
საშუალებით ზოგიერთი სავარჯიშოები თქვენს მეგობრებთან, ან ოჯახის 
წევრებთან ერთადაც გააკეთოთ. 

 



COVID-19 
სიმპტომები 
მათ, ვინც ინფიცირებულია COVID-19-ით,  უნდა იცოდნენ მისი სიმპტომების შესახებ. 
თქვენ შეიძლება არ იცოდეთ COVID-19 -ის სიმპტომები, რადგანაც ისინი ძალიან ჰგავს 
გაციების და გრიპის სიმპტომებს და როგორც წესი ვლინდება  მეორედან 
მეთოთხმეტე დღემდე დაინფიცირების შემდეგ . 

ცხელება 

ხველა 
სუნთქვის  
გაძნელება 
დაღლილობა 

 
მაღალი რისკის მქონეთა რიცხვს  განეკუთვნებიან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე  
ადამიანები, მათ შორის, ვისაც აქვს  გულის დაავადება, ფილტვების დაავადება,  ასთმა / 
ფილტვების ქრონიკული დაავადება, დიაბეტი, აივ-ი, სუსტი იმუნიტეტი, ან 60 წელზე 
უფროსი ასაკის ადამიანები. 

 
თუ გაქვთ ტემპერატურა, ხველა, სუნთქვის გაძნელება, უნდა ისარგებლოთ 
სატელეფონო კონსულტაციით, ოჯახის ექიმის კონსულტაცია არის უფასო და დარეკვა 
24 საათის განმავლობაშია შესაძლებელი. თუ არ გყავთ ოჯახის ექიმი, სამედიცინო 
დაწესებულებასთან გადაგამისამართებთ 112. 

 
თუ იმოგზაურეთ საზღვარგარეთ და შემდგომი 14 დღის მანძილზე აღგენიშნებათ 
ცხელება, ხველა, ან სუნთქვის გაძნელება: იზოლირდით სახლში რაც შეიძლება 
სწრაფად და დაურეკეთ ექიმს. 

 

წყარო:    stopcov.ge  
 

ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი: 1505 
დაავადებათა კონტროლის ცხელი ხაზი:  116 001

https://stopcov.ge/


როდის უნდა 
გაიკეთოთ ტესტი 
COVID-19-ზე 

         ვინ უნდა მიაკითხოს სამედიცინო დაწესებულებას ტესტირებისთვის? 

ზედა სასუნთქი გზების ინფექციის მსუბუქი სიმპტომების მქონე პირებმა, რომლებსაც 

აღენიშნებათ: ხველა ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, 

დაღლილობა, ცხვირიდან გამონადენი და სახსრების ტკივილი 
 

შეიძლება ასევე აღგენიშნებოდეთ გულისრევა, დიარეა და მუცლის ტკივილი. 

ასევე რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი: 

ცხელება  38°C ან ზემოთ 

ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც: 

საჭიროებს ყურადღების მიქცევას. 

კარდიოვასკულარული დაავადება, 

ფილტვების ქრონიკული დაავადება, 

ცერებროვასკულარული დაავადება (მაგ. წარსულში გადატანილი 

ინსულტი), ჰიპერტენზია, დიაბეტი, სიმსივნე, იმუნიტეტის 

დაქვეითება, ქრონიკული მწეველობა 
 

როდესაც ასაკი 60 წელზე მეტია 
 

სიმპტომების მქონე პაციენტი თვითიზოლაციაში უნდა დარჩეს ექიმის მოსვლამდე. 

  

ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი: 1505 
დაავადებათა კონტროლის ცხელი ხაზი:  116 001



დამცავი 

სახელმძღვანელო 

მითითებები: 
სექს მუშაკებისთვის 



 

სექს სამუშაო   
COVID-19 

 

თუ გაქვთ  COVID-19-ის სიმპტომები, ან იმყოფებოდით ქვეყნის გარეთ, დარჩით 
სახლში და დაურეკეთ ექიმს. 
 

 

თავი შეიკავეთ კოლეგების კოცნისგან და ჩახუტებისგან. 
თუ შესაძლებელია, უარი უთხარით კლიენტებს, რომელთაც: აქვთ გაციების 
სიმპტომები, ან ჰქონიათ შეხება მათთან ვისაც ჰქონდა ასეთი სიმპტომები, ან 
ჰქონიათ შეხება მათთან, ვისაც ტესტირების შედეგად დაუდგინდა ვირუსი,  
რომლებიც არ არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ჩამოსული არიან სხვა 
ქვეყნიდან, ან აქვთ სხვა ქვეყანაში მოგზაურობის ისტორია. 

ყოველთვის დაიბანეთ ხელები საპნით 20 წამის განმავლობაში ან გამოიყენეთ 
ხელის სანიტაიზერი: კლიენტების მიღების შუალედში, როდესაც ერთი ადგილიდან 
მეორეზე გადაადგილდებით, და როდესაც ხელს მოჰკიდებთ ფულის კუპიურას. 

მოსთხოვეთ კლიენტებს კარგად დაიბანონ ხელები და სახე საპნით კონტაქტის წინ. 
თუ არ გაქვთ წვდომა ისეთ ადგილებთან, სადაც წყალი და საპონია, იქონიეთ ხელის 
სანიტაიზერი და მოსთხოვეთ კლიენტებს მისი გამოყენება. 

ყოველთვის იქონიეთ ხელსახოცები, იმ შემთხვევისთვის თუ კლიენტი დააცემინებს, 
ან დაახველებს. თავიდან აიცილეთ გამოყენებულ ხელსახოცებთან კონტაქტი. 
გამოყენების შემდეგ ჩააგდეთ თავდახურულ, ნარჩენებისთვის განკუთვნილ 
ჭურჭელში. თუ გამოყენებულ ხელსახოცს შეეხებით, დაუყოვნებლივ დაიბანეთ 
ხელები. 



 

სექს სამუშაო   
COVID-19 

 

სადაც ეს შესაძლებელია, თავიდან აიცილეთ კოცნა, ნერწყვის გაცვლა, ტუჩებით 
კონტაქტი კანზე, აგრეთვე პირის ღრუში სხვადასხვა საგნების ჩადება (თქვენი 
თითების ჩათვლით), რომლებიც შეეხო კლიენტს.  

 

 

კოცნის და პირდაპირი კონტაქტის ნაცვლად კლიენტს შესთავაზეთ ალტერ-
ნატიული მომსახურება, როგორიცაა ეროტიკული მასაჟი და სტრიპტიზი, ასევე 
სცადეთ ისეთი სექს. პოზების გამოყენება, როცა პირისპირ (სახით) კონტაქტი 
მინიმუმამდეა დაყვანილი (მაგ. ანალური სექსი, ან, როცა ქალი პარტნიორი სექს. 
აქტის დროს ზემოთაა და სახით შებრუნებული). 

მოერიდეთ პირდაპირ კონტაქტს ბიოლოგიურ სითხეებთან (სითხეები რომელსაც 
სხეული გამოყოფს). გამოიყენეთ პრეზერვატივები, სტომატოლოგიური დამცავები და 
ხელთათმანები. 
შეხვედრის დასრულების შემდეგ, დეზინფექცია გაუკეთეთ ყველაფერს, რასაც შეეხეთ. 

 
თუ შესაძლებელია, არ გამოიყენოთ ჭამისას სხვისი თეფში, ჭიქა, კოვზი, დანა და 
ჩანგალი, საკვებიც შეეცადეთ თვითონ მოიმზადოთ. 

თუ ამის თავიდან აცილება შეუძლებელია, გამოყენების წინ კარგად გარეცხეთ 
ჭურჭელი საპნით და ცხელი წყლით, გაამშრალეთ ქაღალდის ხელსახოცით და 
შემდეგ ხელსახოცი გადააგდეთ ნაგვის თავდახურულ ურნაში. 

მინიმუმამდე დაიყვანეთ არა აუცილებელი მოგზაურობა ქვეყნის გარეთ. 
თუ შესაძლებელია, მოსთხოვეთ ტესტირების გავლა ისეთ კლიენტებს, რომლებიც 
მოგზაურობდნენ უცხო ქვეყნებში. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დამცავი 
სახელმძღვანელო 

მითითებები: 
კლიენტებისთვის 



 

კლიენტები 
COVID-19 

 
 

თუ გაქვთ COVID-19-ის სიმპტომები, ან ქვეყნის გარეთ მოგზაურობის ისტორია, არ 
შეხვდეთ სექს მუშაკებს. დარჩით სახლში და დაურეკეთ ექიმს. 

სერვისის მომწოდებელს არ გადაუხადოთ ფული ხელზე, შეეცადეთ, რომ თანხა 
გადაურიცხოთ, თუ ეს შესაძლებელია.  ჰკითხეთ მათ, ხომ არ შეუძლიათ 
ალტერნატიული მომსახურების გაწევა სკაიპის, ტელეფონის ან ტექსტური 
შეტყობინებების მეშვეობით. ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ ეს ყველაფერი 
შეიძლება ვერ მოხერხდეს სხვადასხვა მიზეზთა გამო. 

 
სიმპტომების არარსებობისას, სექს მუშაკებთან შეხვედრისას, პატივი ეცით მათ 
მიერ დაწესებულ საზღვრებს, რაც ამ შემთხვევაში შეიძლება შეიცავდეს  
სიფრთხილის  დამატებით ზომებს სისუფთავესა და ფიზიკურ კონტაქტთან 
დაკავშირებით. 

 
არ მოიქცეთ უღირსად. 

ნუ შესთავაზებთ მეტ ფულს, ან ნუ აიძულებთ სექს მუშაკს მოგემსახუროთ 
რისკის შემცველი მეთოდების გამოყენებით. თუ სექს მუშაკი უარს გეტყვით 
„ფრანგულ კოცნაზე“, ეს განმეორებით აღარ უნდა მოსთხოვოთ. მისი უარი 
უნდა იყოს საბოლოო (ეს სხვა შემთხვევაშიც ასე უნდა ხდებოდეს!).  



 

კლიენტები 
COVID-19 

დაიცავით ჰიგიენა. 
სერვისის მომწოდებელთან შეხვედრამდე დაიბანეთ ხელები და სახე. თუ 
გარემოება ხელს გიწყობთ და ამის საშუალება არის, მიიღეთ დუში. 

 

ღიად ისაუბრეთ საკუთარ პრობლემებზე და საზღვრებზე. 
 

აიღეთ პასუხისმგებლობა სიტუაციის უსაფრთხოებაზე და დაიცავით  
რესპირატორული ჰიგიენა მთელი შეხვედრის განმავლობაში. 

თუ დაგახველებთ ან დაგაცემინებთ, თავი მიაბრუნეთ სერვისის 
მომწოდებლის საპირისპირო მიმართულებით და სახეზე აიფარეთ 
მოხრილი იდაყვი, ან ხელსახოცი. 

მომსახურებისთვის გადაუხადეთ შეძლებისდაგვარად გულუხვად. 
სექს მუშაკები დღეს სერიოზულ კრიზისს განიცდიან და შესაძლოა თქვენ 
იყოთ მათთვის ერთადერთი კლიენტი უახლოეს მომავალში. 

თუ გაქვთ რასისტული მოსაზრებები, შეწყვიტეთ ეთნიკური ან რასობრივი ნიშნით 
სექს მუშაკების დისკრიმინაცია. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები მთელი 
მსოფლიოს მასშტაბით იტყობინებიან ასეთი შემთხვევების შესახებ. 

 

თავი შეიკავეთ ისეთი კომენტარებისგან და „ხუმრობებისგან“, რაც ხელს 
შეუწყობს დისკრიმინაციას.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დამცავი 
სახელმძღვანელო 

მითითებები: 
მესამე პირებისათვის



კლიენტები 
COVID-19 

 
განათავსეთ აბრა შენობის შესასვლელთან (მაგ. სტრიპტიზ კლუბი, მასაჟის 
კაბინეტი), სადაც მითითებული იქნება, რომ COVID-19-ის სიმპტომების მქონე 
პირი შენობაში ვერ შევა. 

 
 
სიმპტომების შემოწმებასთან ერთად კლიენტს დაუსვით შეკითხვები და გაარკვიეთ, 
ხომ არ ყოფილა საზღვარგარეთ უახლოეს წარსულში. 
 

არ დააძალოთ მუშაობა იმ ადამიანებს, ვინც დარეკა და შეგატყობინათ, რომ 
ავადაა.  არ დააძალოთ მუშაობა მათ, ვინც ან ცუდად გრძნობს თავს, ან საფრთხის 
შემცველად მიაჩნია მუშაობა. 
 
 
 
უზრუნველყავით, რომ სამუშაო სივრცეები იყოს სუფთა და დეზინფიცირებული.  
ეს უნდა იყოს სტანდარტული პრაქტიკა. გამოიჩინეთ სიფრთხილე და  
უზრუნველყავით სისუფთავე შენობაში. ასევე უზრუნველყავით ყველა კლიენტის 
და სერვისის მიმწოდებლის დეზინფიცირება. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დამცავი 
სახელმძღვანელო 

მითითებები: 
მხარდამჭერებისთვის



 
 

მხარდამჭერები 
COVID-19 

 
 

 
ნუ დაამუნათებთ სექს მუშაკებს იმის გამო, რომ ისინი განაგრძობენ მუშაობას. 
ბევრისთვის ეს სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხია. 
 

ჩართეთ სექს მუშაკებთან კომუნიკაცია თქვენს ცხოვრებაში. 
ეს წარმოუდგენლად სტრესული პერიოდია სექს მუშაკებისთვის, ამიტომ 
მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვინმე ელაპარაკოს. 

 
თუ შესაძლებელია, დაეხმარეთ სხვადასხვა რესურსებით 

მაგალითად,  უსაფრთხო სექსისთვის საჭირო ნივთებით, სანიტარული 
მასალებით, საკვებით, ფულით. დაეხმარეთ ცალკეულ სექს მუშაკებს. 

 
განიხილეთ დონაციების გაცემა ისეთ ორგანიზაციებზე, რომლებიც მუშაობენ სექს 
მუშაკებთან და მათთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ეხმარებიან მათ. 

 
 
სტიგმიდან გამომდინარე, სექს მუშაკები ბევრ პრობლემას და ბარიერს აწყდებიან 
სამედიცინო სერვისების მიღებისას. 

თუ თქვენს ნაცნობ სექს მუშაკს აქვს ვირუსისთვის დამახასიათებელი 
სიმპტომები, ჰკითხეთ, რით შეგიძლიათ დაეხმაროთ. 
ეს დახმარება შეიძლება მოიცავდეს თქვენს ხაზზე ყოფნას, იმ დროს, როცა 
სექს მუშაკი ექიმს ესაუბრება ტელეფონით.



ქვეყანაში, ეპიდემიის გავრცელების ფონზე იქმნება სოლიდარობისა და მხარდაჭერის 
ჯგუფები, ვინც შეძლებისდაგვარად ეხმარება ადამიანებს, რომლებიც უფრო მოწყვლადები 
აღმოჩნდენ არსებული კრიზისის პირობებში.  მაგალითად, ტრანსგენდერი სექს-მუშაკების 
მხარდასაჭერად უკვე შეიქმნა ფეისბუქზე სოლიდარობის ჯგუფი  და ხდება რესურსების 

მობილიზება. 
 

ორგანიზაციები, რომლებიც უშუალოდ მუშაობდნენ სექს-მუშაკებთან ან ცალკეულ 
ჯგუფებთან, რომლებიც შესაძლოა გადაიკვეთონ სექს მუშაკების ჯგუფებთან (მაგ.მსმ 
პირები, ტრანს სექს-მუშაკები, აივ-პოზიტიურები და ა.შ) გადავიდნენ დისტანციურ 

მომსახურებაზე, თუმცა განაგრძობენ მუშაობას. ქვეყანაში არსებული 
მდგომარეობის გათვალისწინებით, როცა სიტუაცია ყოველდღიურად შეიძლება 

შეიცვალოს, რეკომენდაციას გაძლევთ უშუალოდ დაუკავშირდეთ ორგანიზაციებს, 
რომელთაგანაც უკვე იღებდით სხვადასხვა სერვისებს. 

 
საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“ 

socialworker@tanadgoma.ge;  center@tanadgoma.ge ;  
ცხელი ხაზი: 225 18 19 (მუშაობს 12:00-18:00) 

 
თანასწორობის მოძრაობა 

info@equality.ge prep@equality.ge;  
tel: 032 247 97 48 

 

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG) 
social_worker@women.ge;        
ცხელი ხაზი:   595190303 

https://www.facebook.com/WISG.org/ 
 

თარგმნა/ადაპტაცია: 
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)  
info@women.ge; women.ge; lesbi.ge  
 

წყარო:  
Butterfly (Asian and Migrant Sex Workers Support Network) 

cswbutterfly@gmail.com; Butterflysw.org 

Maggie’s Toronto Sex Workers Action Project  

info@maggiesto.org.org @MaggiesTO 

http://new.tanadgomaweb.ge/
mailto:socialworker@tanadgoma.ge
mailto:center@tanadgoma.ge
http://www.equality.ge/
mailto:social_worker@women.ge
https://www.facebook.com/WISG.org/
mailto:info@women.ge
mailto:cswbutterfly@gmail.com
mailto:info@maggiesto.org

	* გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს დოკუმენტი მოიცავს ზოგად ინფორმაციას  და არ ანაცვლებს სამედიცინო მომსახურე პერსონალის რჩევებს.*
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