დავდგეთ ერთად
COVID-19

მისაღები ზომები
დაუყოვნებლივ გადავდივარ
თვითიზოლაციაში
მივდივარ ექიმთან კონსულტაციაზე
ვერიდები ყველანაირ კონტაქტს
ვიკეთებ ტესტს
ტესტი დადებითია
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მაქვს

ვატყობინებ ჩემს კონტაქტებს
მივმართავ ექიმს, რომელიც
განმისაზღვრავს თვითიზოლაციის
ხანგრძლივობას (მინიმუმ 7 დღე)

სიმპტომები

7 დღის შემდეგ, თუ სიცხემ არ
გამიარა, ველოდები სიცხის
გაქრობიდან 48 საათს, სანამ
გამოვალ იზოლაციიდან

როგორ უნდა მოვიქცე?

ტესტი უარყოფითია
მე გამოვდივარ იზოლაციიდან და
ვაგრძელებ ბარიერული ზომების
დაცვას

დავიცვათ ბარიერული ზომები
რეგულარულად დაიბანეთ
ხელები ან გამოიყენეთ
ჰიდრო-ალკოჰოლური
ხსნარი

დაახველეთ ან დააცემინეთ
მკლავში ან ცხვირსახოცში

მოიხოცეთ ცხვირი
მოერიდეთ სახეზე ხელით დაიცავით მინიმუმ ერთი
ერთჯერადი
მეტრის დისტანცია
შეხებას
ცხვირსახოცით, რომელსაც
სხვებისგან
შემდეგ გადააგდებთ

მისალმებისას ნუ
ჩამოართმევთ ხელს და
გადაკოცნებიც დაივიწყეთ

ატარეთ პირბადე, როცა
მაქსიმალურად შეზღუდეთ
ერთმეტრიანი დისტანციის დაცვა სოციალური კონტაქტები
შეუძლებელია და ასევე ყველგან,
(მაქსიმუმ 6)
სადაც ეს სავალდებულოა

გაანიავეთ ოთახები 10
წუთით დღეში სამჯერ

ისარგებლეთ
ინფორმატიკული
საშუალებებით (TousAntiCovid).

დავდგეთ ერთად
COVID-19

მისაღები ზომები
გადავდივარ თვითიზოლაციაში 7
დღით ტესტის გაკეთების შემდეგ

მაქვს

მივდივარ ექიმთან კონსულტაციაზე
ვერიდები ყველანაირ კონტაქტს
ვატყობინებ ჩემს კონტაქტებს
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დადებითი

თუ სიმპტომები გამოვლინდა ჩემი
თვითიზოლაციის განმავლობაში

პასუხი სიმპტომების
გარეშე.

ვუკავშირდები ჩემს ექიმს
იგი თავიდან გადაითვლის ჩემი
თვითიზოლაციის ხანგრძლივობას
(მინიმუმ 7 დღე სიმპტომების
გამოვლენის შემდეგ)
7 დღის შემდეგ, თუ სიცხემ არ
გამიარა, ველოდები სიცხის
გაქრობიდან 48 საათს, სანამ
გამოვალ იზოლაციიდან

როგორ უნდა მოვიქცე?

სუნთქვის გაძნელების შემთხვევაში
დაუყოვნებლივ ვრეკავ 15-ზე.

დავიცვათ ბარიერული ზომები
რეგულარულად დაიბანეთ
ხელები ან გამოიყენეთ
ჰიდრო-ალკოჰოლური
ხსნარი

დაახველეთ ან დააცემინეთ
მკლავში ან ცხვირსახოცში

მოიხოცეთ ცხვირი
მოერიდეთ სახეზე ხელით დაიცავით მინიმუმ ერთი
ერთჯერადი
მეტრის დისტანცია
შეხებას
ცხვირსახოცით, რომელსაც
სხვებისგან
შემდეგ გადააგდებთ

მისალმებისას ნუ
ჩამოართმევთ ხელს და
გადაკოცნებიც დაივიწყეთ

ატარეთ პირბადე, როცა
მაქსიმალურად შეზღუდეთ
ერთმეტრიანი დისტანციის დაცვა სოციალური კონტაქტები
შეუძლებელია და ასევე ყველგან,
(მაქსიმუმ 6)
სადაც ეს სავალდებულოა

გაანიავეთ ოთახები 10
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მისაღები ზომები
გადავდივარ თვითიზოლაციაში 7
დღით დადებითი შედეგის მქონე
ადამიანთან კონტაქტის დღიდან

მე ვარ სარისკო

ვერიდები ყველანაირ კონტაქტს
ვიკეთებ ტესტს მე-7 დღეს და
შედეგების მიღებამდე ვრჩები
იზოლაციაში
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კონტაქტი

ტესტი დადებითია
ვაგრძელებ თვითიზოლაციას
7 დღით ტესტის გაკეთების
თარიღიდან
ტესტი უარყოფითია
მე გამოვდივარ იზოლაციიდან და
ვაგრძელებ ბარიერული ზომების
დაცვას

როგორ უნდა მოვიქცე?

მე გამოვდივარ იზოლაციიდან და
ვაგრძელებ ბარიერული ზომების
დაცვას
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მკლავში ან ცხვირსახოცში
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მეტრის დისტანცია
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სხვებისგან
შემდეგ გადააგდებთ

მისალმებისას ნუ
ჩამოართმევთ ხელს და
გადაკოცნებიც დაივიწყეთ

ატარეთ პირბადე, როცა
მაქსიმალურად შეზღუდეთ
ერთმეტრიანი დისტანციის დაცვა სოციალური კონტაქტები
შეუძლებელია და ასევე ყველგან,
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მისაღები ზომები

ჩემი ტესტის

ვიცავ ყველა ბარიერულ ზომას

პასუხი უარყოფითია.

ეჭვის ან სიმპტომების გამოვლენის
შემთხვევაში თავიდან ვიკეთებ
ტესტს
უარყოფითი პასუხი არანაირად არ
ნიშნავს იმუნიტეტის ქონას

როგორ უნდა მოვიქცე?

დავიცვათ ბარიერული ზომები
რეგულარულად დაიბანეთ
ხელები ან გამოიყენეთ
ჰიდრო-ალკოჰოლური
ხსნარი

დაახველეთ ან დააცემინეთ
მკლავში ან ცხვირსახოცში

მოიხოცეთ ცხვირი
მოერიდეთ სახეზე ხელით დაიცავით მინიმუმ ერთი
ერთჯერადი
მეტრის დისტანცია
შეხებას
ცხვირსახოცით, რომელსაც
სხვებისგან
შემდეგ გადააგდებთ

მისალმებისას ნუ
ჩამოართმევთ ხელს და
გადაკოცნებიც დაივიწყეთ

ატარეთ პირბადე, როცა
მაქსიმალურად შეზღუდეთ
ერთმეტრიანი დისტანციის დაცვა სოციალური კონტაქტები
შეუძლებელია და ასევე ყველგან,
(მაქსიმუმ 6)
სადაც ეს სავალდებულოა
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