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ტექნიკური დავალება  Техническое задание  
  
  
  
  

მომსახურების გაწევა:  
შპს «ბათუმის ნავთობტერმინალის» 

პირველადი სამედიცინო დახმარების 
პუნქტის მომსახურება სამედიცინო 

ორგანიზაციის მიერ 

Оказание услуг:  
Обслуживание Пункта первой 

медицинской помощи ООО 
«Батумский нефтяной терминал» со 
стороны медицинской организации 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

დამკვეთი:  Заказчик: 
შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“ ООО «Батумский нефтяной терминал» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ქ. ბათუმი, 2023 წ. Батуми, 2023 
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ტექნიკური დავალება  Техническое задание  

  
მომსახურების გაწევა:  

შპს «ბათუმის ნავთობტერმინალის» 
პირველადი სამედიცინო დახმარების 

პუნქტის მომსახურება 

Оказание услуг:  
Обслуживание Пункта первой 

медицинской помощи ООО 
«Батумский нефтяной терминал» 

  
1. სამუშაოების ჩატარების მიზანი 1. Цель проведения работ 

  1.1 შპს «ბათუმის ნავთობტერმინალის» 
(შემდგომში - საზოგადოება) პირველადი 
სამედიცინო დახმარების პუნქტის 
სადღეღამისო მუშაოების უზრუნველყოფა.  

1.1 Обеспечение круглосуточной работы Пункта 
первой медицинской помощи ООО 
«Батумский нефтяной терминал» (далее – 
Общество).  

  
2. სამუშაოების მოცულობა 2. Объем работ 

  2.1 სამედიცინო ორგანიზაცია უზრუნველყოფს 4 
მედდის მუშაობას შემდეგი სამუშაო რეჟიმის 
გათვალისწინებით: 1 მედდა ცვლაში, ცვლის 
საათები: 09:00-დან 09:00-მდე (24 საათი).  

2.1 Медицинская организация предоставляет 4-
х медсестер с учетом следующего режима 
работы: 1 медсестра в смену, с 09:00 до 
09:00 (24 часа).  

  2.2 საზოგადოების პირველადი სამედიცინო 
დახმარების პუნქტის მედდების მოვალეობები:  

2.2 Обязанности медсестер Пункта первой 
медицинской помощи Общества:  

  2.2.1 საზოგადოების დასაქმებულებისთვის 
პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა. 

2.2.1 Оказание первой медицинской помощи 
работникам Общества.  

  2.2.2 საზოგადოების კვების ბლოკის მიმართ 
არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური 
ნორმებისა და მოთხოვნების ყოველდღიური 
დაცვა და შესრულება: 

2.2.2 Ежедневный контроль соблюдения и 
выполнения санитарно-гигиенических 
норм и требований к пищеблоку 
Общества:  

  
1) საზოგადოების კვების ბლოკის 

დასაქმებულების მიერ პირადი ჰიგიენის 
წესების დაცვის კონტროლი; 

1) Контроль соблюдения правил личной 
гигиены работниками пищеблока 
Общества; 

  
2) საკვების ორგანოლეპტიკური 

ხარისხობრივი მაჩვენებლების (სუნი, 
გემო, ფერი, კონსისტენცია) კონტროლი; 

2) Проверка органолептических 
качественных показателей (запах, 
вкус, цвет, консистенция) пищи; 

3) კვების პროდუქტების შენახვის 
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის 
კონტროლი; 

3) Контроль соблюдения санитарно-
гигиенических норм хранения 
пищевых продуктов; 

  
4) კერძების გაცემის დროს სანიტარული 

მოთხოვნების შესრულების კონტროლი; 
4) Контроль соблюдения санитарных 

требований при раздаче пищи; 
  

5) მაცივრებისა და საყოფაცხოვრებო 
სათავსოების სანიტარული მდგომარეობის 
შემოწმება; 

5) Проверка санитарного состояния 
холодильников и бытовых 
помещений; 

  
6) შესყიდულ ახალ ხორცზე ვეტერინარის 

დასკვნის და ბეჭდის არსებობის 
შემოწმება; 

6) Проверка наличия заключения 
ветеринарного врача и печати на 
закупленном свежем мясе; 
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7) რძის შენახვის სანიტარული პირობების 
კონტროლი; 

7) Контроль санитарных условий 
хранения молока; 

  
8) ორგანიზაციის დასაქმებულებისათვის 

გასაცემი რძის ხარისხის კონტროლი 
(დამზადების ვადები, შენახვის ვადები, 
ხარისხის სერტიფიკატის არსებობა). 

8) Контроль качества выдаваемого 
работникам Общества молока (сроки 
изготовления, сроки хранения, 
наличие сертификата качества). 

  2.2.3 საზოგადოების  მძღოლების ყოველდღიური 
დილის საკონტროლო შემოწმება (ანამნეზის 
შეგროვება) და ტესტირება ალკოჰოლზე; 

2.2.3 Ежедневный утренний контрольный 
осмотр (сбор анамнеза) и тестирование 
на алкоголь водителей Общества; 

  2.2.4 საჭიროების შემთხვევაში, საზოგადოების  
ტერიტორიაზე მყოფი კონტრაქტორი 
ფირმების თანამშრომლების ალკოჰოლზე 
ტესტირება; 

2.2.4 По необходимости, тестирование на 
алкоголь сотрудников контрактных 
организаций, находящихся в рабочем 
пространстве Общества; 

  2.2.5 საზოგადოების   პერსონალისათვის 
პირველადი დახმარების გაწევის სწავლებაში 
მონაწილეობის მიღება; 

2.2.5 Принятие участия в обучении персонала 
Общества правилам оказания первой 
помощи;  

  2.2.6 ინციდენტებზე ავარიული რეაგირების 
დარგში დაგეგმილ სწავლებებში 
მონაწილეობა. 

2.2.6 Участие в запланированных учениях по 
аварийному реагированию на инциденты; 

 

  2.2.7 ინციდენტებზე, ავარიებზე რეაგირებისათვის 
და საზოგადოების  დასაქმებულების და 
საზოგადოების  სამუშაო სივრცეში 
ადამიანების ევაკუაციისათვის მზადყოფნა. 

2.2.7 Готовность к реагированию на инциденты, 
аварии и эвакуации работников Общества 
и лиц, находящихся в рабочем 
пространстве Общества. 

  2.2.8 სხვა ამოცანები საქართველოს მოქმედი 
კანონმდებლობის ფარგლებში პირველადი 
სამედიცინო დახმამრების და სანიტარულ-
ჰიგიენურ მოთხოვნების საკითხებში.   

2.2.8 Другие задачи в рамках действующего 
законодательства Грузии по вопросам 
первой медицинской помощи и санитарно-
гигиенических требований. 

  
  
  
  
  

შენიშვნა:  დამატებითი ინფორმაციისათვის 
მიმართეთ შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალს“ 

მისამართზე: საქართველო, აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკა,  ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ. #4. 

Примечание:  Для дополнительной 
информации обращаться в ООО «Батумский 

нефтяной терминал» по адресу: Ул. 
Маяковского №4, г. Батуми, Аджарской АР, 

Грузия. 
 
 


