ფრანგები
და
უელსელები
„ბორჯღალოსნების“ გამარჯვებაზე
წერენ
საქართველოს

მორაგბეთა

ნაკრებმა იტალია ანგარიშით
28:19 დაამარცხა. შეხვედრა
ბათუმში, „აჭარაბეთ არენაზე“
გაიმართა.

მატჩის პირველი ნახევარი „ბორჯღალოსნების“ გამარჯვებით,
ანგარიშით 19:13 დასრულდა. 2 ლელო გაიტანა თედო აბჟანდაძემ, 1 კი
სანდრო თოდუამ. მეორე ნახევარში კი საქართველოს ნაკრების
უპირატესობა ზუსტად შესრულებული ჯარიმების დახმარებით გაიზარდა.
კარგია გამარჯვების ემოცია, მაგრამ ამას დაბალანსებულად უნდა
შევხედოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება სტაბილური თამაშის ჩვენება.
ჩვენ ამიერიდან შემოგვხედავენ აბსოლუტურად სხვა სიბრტყეში ვიდრე
გვიყურებდნენ და როცა მანამდე სხვა სიბრტყეში გვიყურებდნენ, ეს
გარკვეულწილად ჩვენი უპირატესობა იყო, – ამის შესახებ რაგბის
კავშირის პრეზიდენტმა სოსო ტყემალაძემ „ქრონიკასთან“ განაცხადა.
ფრანგული გამოცემა Lequipe დავით ნინიაშვილის თამაშს გამოყოფს და
6 ერის შესახებ წამოჭრილ დისკუსიებზეც წერს.
„ისტორიული მოვლენებით სავსე შაბათ-კვირას საქართველომაც მიიღო
მონაწილეობა. ქართველებმა კვირას ბათუმში, 2020 წელს აშენებულ
სტადიონზე, იტალიის ნაკრები 28:19 დაამარცხეს. ამ შედეგმა
მატჩის ბოლოს სტადიონის „აფეთქება“, ფოიერვერკი და მოედანზე
მამუკა გორგოძის გამოჩენა გამოიწვია, „მონპელიესა“ და
„ტულუზას“ ექს-მესამეხაზელის, რომელიც ყოფილ თანაგუნდელებთან
ერთად ამ მოვლენას აღნიშნავდა.

„ლიონის“ დავით ნინიაშვილი მატჩის საუკეთესო მოთამაშე გახდა.
ორი ბრწყინვალე მოქმედების ავტორმა მატჩის მე-14 და 36-ე
წუთებზე თედო აბჟანდაძეს 2 ლელო დაადებინა, 19 წლის მორაგბე
დაცვაშიც შესანიშნავად ირჯებოდა და შეხვედრის ბოლოს ჯარიმაც
მოიპოვა, რომელიც 56 მეტრიდან გელა აფრასიძემ ზუსტად შეასრულა.
6 ერის ბოლო ტურნირზე უელსთან გამარჯვების შემდეგ, იტალიის
ნაკრები მიწაზე დაენარცხა. ამ გამარჯვებამ, შესაძლოა,
კვლავ წამოჭრას დისკუსიები 6 ერის ბოლოადგილოსნის B
დივიზიონის გამარჯვებულით ჩანაცვლების შესახებ.“
„ბორჯღალოსნების“ ამ გამარჯვებას უელსური გამოცემა walesonlineიც გამოეხმაურა.
„საქართველომ იტალიასთან გამარჯვებით ახალი ისტორია შექმნა.
მღელვარე ტრიბუნების წინაშე ლევან მაისაშვილის გუნდმა პირველად
დაამარცხა ტიერ 1-ის წარმომადგენელი. მოწოდებები, 6 ერის
ტურნირზე აღმოსავლეთ ევროპელების გაწევრიანების შესახებ, უფრო
მოიმატებს. ამის მიზეზი კი მათ ბათუმის სტადიონზე შექმნეს.
ბათუმის არენაზე ხმაურიანი გულშემატკივრების წინაშე თედო
აბჟანდაძემ 20 ქულა დააგროვა იტალიელების წინააღმდეგ, რომლებმაც
უელსი კარდიფში დაამარცხეს. საქართველოს ნაკრები უელსს წელს,
შემოდგომაზე და მომდევნო
დაუპირისპირდება.“

წელს,

მსოფლიო

ჩემპიონატზე

საქართველოს ნაკრები, იტალიასთან მოპოვებული მნიშვნელოვანი
გამარჯვების შემდეგ, მომდევნო ტესტ-მატჩს 16 ივლისს პორტუგალიის
წინააღმდეგ გამართავს.

ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისის
ჯუმა
მეჩეთში
მუსლიმებს
ყურბან-ბაირამის დღესასწაული
მიულოცა
დიდი

პატივისცემით

მინდა,

მოგილოცოთ

ყურბან-ბაირამის

დღესასწაული. ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ თითოეულ მუსლიმს,
ჩვენს თანამოქალაქეს, გულითადად გილოცავთ დღევანდელ დღეს, – ამის
შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა
თბილისის ჯუმა მეჩეთში განაცხადა.
მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ ყურბან-ბაირამი არის სიკეთის
დღე, სიკეთის გამარჯვების დღე, ახალი სიცოცხლის, იმედის მომცემი
დღე.
„მინდა, განსაკუთრებით მივულოცო დღევანდელი დღე სულიერ
ლიდერებს, თითოეულ მუსლიმს, ჩვენს უცხოელ მეგობრებს, საელჩოების
წარმომადგენლებს. ყურბან-ბაირამი ეს არის სიკეთის დღე, სიკეთის
გამარჯვების დღე, ახალი სიცოცხლის, იმედის მომცემი დღე. სწორედ
ამასთან ასოცირდება და ეს არის სიმბოლო გამარჯვების, სიკეთისა
და სიყვარულის. დღეს ჩემი აქ მოსვლით კიდევ ერთხელ მინდა,
დაგიდასტუროთ ჩემი ღრმა პატივისცემა თითოეულ თქვენგანს, თითოეულ
მუსლიმს ჩვენი ქვეყნისა.

მინდა, ვთქვა შემდეგი, ქართველები ვართ მართლაც გამორჩეული
იმ ნიშნითაც, რომ ჩვენ ვართ სამაგალითო ტოლერანტული
საზოგადოება. ჩვენს ქვეყანაში და ამ ქალაქში სხვადასხვა
რელიგიის წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ საუკუნეების განმავლობაში
და არც ერთხელ არ ყოფილა რაიმე უკმაყოფილება და არ შექმნილა
რაიმე უსიამოვნო პრეცედენტი.
ჩვენ ვართ ტოლერანტული საზოგადოება. ჩვენ პატივს ვცემთ სხვის
სარწმუნოებას, სხვის რელიგიას. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომ

თანაბრად მოვექცეთ, თანაბრად პატივი ვცეთ სხვის რწმენას,
სარწმუნოებას, რელიგიას. ასე მესმის მე ქრისტიანობა, ასე
გვესმის ჩვენ ყველას ქართველობა. მე, როგორც მთავრობის მეთაური,
გავაკეთებ ყველაფერს, რათა მაქსიმალურად გვერდში დავუდგე თქვენს
თემს, თქვენს სულიერ ლიდერებს, ყველას და რა თქმა უნდა, ჩვენი
საერთო მიზანი, საერთო ოცნება, არის ძლიერი საქართველოს,
სახელმწიფოს მშენებლობა და ამ საქმეში ჩვენ თქვენი იმედი
გვაქვს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და გისურვებთ ჯანმრთელობას,
კეთილდღეობასა და გახარებას“, – განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მუსლიმებს სიტყვით მიმართა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტოს თავმჯდომარემ ზაზა ვაშაყმაძემ და დღესასწაული მიულოცა.
ჯუმა მეჩეთში შეკრებილ მუსლიმებს სიტყვით ასევე მიმართეს
საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შეიხმა რამინ იგიდოვმა,
აღმოსავლეთ საქართველოს მუფთმა ეტიბარ ემინოვმა და დასავლეთ
საქართველოს მუფთმა ადამ შანთაძემ.
მუსლიმთა სამმართველოს სულიერმა ლიდერებმა პრემიერ-მინისტრს
დღესასწაულის მილოცვისთვის მადლობა გადაუხადეს და მუსლიმთა
სამმართველოს სახელით სამახსოვრო საჩუქარი გადასცეს.
მთავრობის

მეთაურთან

ერთად,

თბილისის

ჯუმა

მეჩეთში

ასევე

იმყოფებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები.

დიდ
დიღომში,
მე-3
მიკრორაიონის
დასაწყისში
პარკის მოწყობის სამუშაოები

დასრულდა
დედაქალაქს კიდევ ერთი
რეკრეაციული სივრცე შეემატა
–
დიდ
დიღომში,
მე-3
მიკრორაიონის
დასაწყისში
პარკის მოწყობის სამუშაოები
დასრულდა, – ამის შესახებ
თბილისის
მერმა,
კახა
კალაძემ
მუნიციპალიტეტის
მთავრობის
სხდომაზე
განაცხადა.
დედაქალაქის მერმა საბურთალოს რაიონის გამგეობის თანამშრომლებს
ადგილობრივი
მოსახლეობისთვის
მნიშვნელოვანი
პროექტის
განხორციელებისთვის მადლობა გადაუხადა.
„წლების განმავლობაში, დიდი დიღმის მოსახლეობა მეორე და
მესამე მიკრორაიონებს შორის, ე.წ. წრესთან მდებარე ტერიტორიაზე,
სადაც ძველი სპორტული მოედანი იყო, პარკის გაშენებას ითხოვდა,
თუმცა, ტერიტორია გასხვისებული იყო. წლების წინ, იყო მავნე
პრაქტიკა, როდესაც რეკრეაციული სივრცეების და სპორტული
მოედნების ხარჯზე, მშენებლობების განხორციელება და კორპუსების
ჩადგმა ხდებოდა, რაც ძალიან ცუდი იყო და არავის მოსწონდა.
ბევრჯერ მითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მშენებლობას,
განვითარებას, აღმშენებლობასა და წინსვლას არავითარ შემთხვევაში
არ ვეწინააღმდეგებით, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს
სწორად. დედაქალაქს ძალიან სჭირდება რეკრეაციული სივრცეები,
რათა ჩვენმა შვილებმა სუფთა ჰაერი ისუნთქონ“, – განაცხადა კახა
კალაძემ.
მისივე თქმით, მოხდა მიწის ნაკვეთის
აღნიშნული ტერიტორია ქალაქს დაუბრუნდა.

ადგილმონაცვლეობა

და

„ულამაზესი პარკი გაშენდა 14 700 კვ.მ ფართობზე. გაკეთდა
ყველაფერი, ველობილიკებით, განათებით, სარწყავი სისტემითა

და ატრაქციონებით. ყველაფერი არის გათვალისწინებული, რაც
საჭიროა პარკში. რა თქმა უნდა, ეს მიდგომა მომავალშიც
გაგრძელდება და დედაქალაქს ძალიან ბევრ პარკს ვაჩუქებთ“, –
აღნიშნა თბილისის მერმა.
პროექტის ფარგლებში, ტერიტორიაზე ასევე, მოეწყო შადრევანი,
ამფითეატრი,
საბავშვო
ზონა,
სავარჯიშო
და
ძაღლების გასასეირნებელი სივრცეები, საფეხმავლო ბილიკები.
ჩატარდა გამწვანების სამუშაოები, რომელიც მოიცავდა სარწყავი
სისტემის მოწყობას, რულონური ბალახის დაგებას და სხვადასხვა
სახეობის 735 ძირი ხე-მცენარის დარგვას. აღნიშნული პროექტი
საბურთალოს გამგეობამ განახორციელა და მისი ხარჯი 2 000 000 ლარს
შეადგენს.

ეროვნულ
ბოტანიკურ
ბაღში
ნაყინის ფესტივალი გაიმართება
საქართველოს
ეროვნული
ბოტანიკური ბაღის ორგანიზებით,
2 და 3 ივლისს ნაყინის
ფესტივალი გაიმართება.

დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით, ღონისძიებაში 25-მდე კომპანია
მონაწილეობს, მათ შორის, ნაყინის მცირე მეწარმეები და ნაყინის
მასიური მწარმოებლები.

ფესტივალზე მოსულ სტუმრებს თემატური ფოტოკუთხეები, სახალისო
აქტივობები, პრიზები, ზღაპრის გმირები და ანიმატორები დახვდებათ,
სპეციალურად მოწვეული დიჯეის მუსიკალური გაფორმების ფონზე,
ჩატარდება კოქტეილის მასტერკლასები.
ღონისძიება „რანინას“ საიუბილეო სეზონის მონაწილეების კონცერტით
გაიხსნება. დამთვალიერებლები შეძლებენ, შეიძინონ თემატური
ხელნაკეთი ნივთები, ასევე, გაეცნონ ნაყინის მრავალფეროვნებას.
„დიდი ნაყინობანა“ ბოტანიკურ ბაღში მესამედ იმართება. ფესტივალმა
სტარტი 2019 წელს აიღო და ყოველწლიურად ჩატარდება. ღონისძიებიდან
შემოსული თანხის ნაწილი უკრაინის დახმარების ფონდში
გადაირიცხება. ბოტანიკურ ბაღში „დიდი ნაყინობანა“ ორი დღის
განმავლობაში, 14:00-დან 20:00 საათამდე გაიმართება.

თეა
წულუკიანი
ვატიკანის
მუზეუმების დირექტორს შეხვდა
საქართველოს
კულტურის,
სპორტისა და ახალგაზრდობის
სამინისტროს დელეგაცია, თეა
წულუკიანის
მეთაურობით,
ვატიკანის მუზეუმებს ეწვია და
დირექტორს, ბარბარა იატას
შეხვდა.

მინისტრი დაინტერესდა ვატიკანის მუზეუმში სტაჟირების
პროგრამით, მუზეუმოგრაფიის, ლაბორატორიების მუშაობის, საკურატორო
საქმიანობის საკითხებით. აგრეთვე, საუბარი შეეხო საქართველოდან
სტუდენტების,
კურატორების,
რესტავრატორ-

კონსერვატორების ვატიკანის მუზეუმებში კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით წარგზავნის შესაძლებლობას.
ბარბარამ სტაჟირების სხვადასხვა პროგრამის შესახებ ისაუბრა და ამ
მიმართულებით მომავალი თანამშრომლობის დაპირება აღუთქვა
მინისტრს.
სამინისტროს დელეგაციამ აგრეთვე მოინახულა ეთნოგრაფიული,
ფერწერისა
და
ძვირფასი
ლითონის
კონსერვაციარესტავრაციის ლაბორატორიები, გაეცნო ლაბორატორიების მუშაობის
სპეციფიკას, თანამედროვე ტექნოლოგიებს, სამუშაო გარემოსა და
შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

ლარსის
მიმართულებით
ავტოტრანსპორტის
მოძრაობა
აღდგა
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტის ინფორმაციით,
საერთაშორისო
მნიშვნელობის
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის
საავტომობილო გზის 136-ე
კილომეტრზე (ნეიტრალური ზონა),
ჩატარებული
ინტენსიური
სამუშაოებისა
და
შესაბამისი
ღონისძიებების
შედეგად,
ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა.
უწყების

ცნობით,

ამ

ეტაპზე

ავტოტრანსპორტი

დროებითი

გზის

საშუალებით იმოძრავებს, პარალელურ რეჟიმში კი გზის კაპიტალური
შეკეთების სამუშაოები დაიგეგმება და ჩატარდება.
შეგახსენებთ, რომ ძლიერი წვიმისა და უხვი ნალექის გამო, გვიან
ღამით საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის
საავტომობილო გზის 136-ე კილომეტრზე (ნეიტრალური ზონა) მდინარე
თერგის ადიდების შედეგად, გზის 80 მ-მდე მონაკვეთი დაზიანდა და
ამ დრომდე აღნიშნულ მონაკვეთზე აკრძალული იყო ყველა სახის
ავტოტრანსპორტის მოძრაობა.
ავტოტრანსპორტის
გადაადგილება
სპეციალური
რეჟიმით
ნებადართულია
ჟინვალი-ბარისახო-შატილის გზაზე , სადაც 26-27
ივნისს მოსულმა უხვმა ნალექმა ჟინვალი-ბარისახო-შატილის
საავტომობილო გზაზე რამდენიმე მონაკვეთი დააზიანა.
ჟინვალიბარისახო- შატილის გზის კმ1-კმ22 მონაკვეთზე, ჩატარებული
ინტენსიური სამუშაოების შედეგად, ყველა სახის ავტოტრანსპორტის
მოძრაობა აღდგენილია, ხოლო კმ22-კმ106 მონაკვეთზე დასაშვებია
მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება.

პარლამენტმა
„ცხოველთა
და
მცენარეთა
ახალი
ჯიშების
შესახებ“
კანონში
შესატან
ცვლილებებს მხარი დაუჭირა

პლენარულ
სხდომაზე,
დეპუტატებმა პირველი მოსმენით
განიხილეს და 75 ხმით, ერთხმად
მიიღეს „ცხოველთა და მცენარეთა
ახალი
ჯიშების
შესახებ“
კანონში შესატანი ცვლილებათა
პროექტი, – ამის შესახებ
ინფორმაციას
პარლამენტის
პრესსამსახური ავრცელებს.
მათივე ინფორმაციით, კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორის, ნინო
წილოსანის განმარტებით, ცვლილებებით მცენარეების სელექციონერების
ინტერესები უკეთ იქნება დაცული.
„სელექციური ახალი ჯიშების გამოყვანის შემდგომ ვერ ხერხდება
სელექციონერის განსაკუთრებული უფლების შესაბამისი რეგისტრაცია,
რამდენადაც საქართველოში არ არსებობს აკრედიტებული სუბიექტი,
რომელიც მოახდენს სელექციონერის
რეგისტრაციისთვის
აუცილებელ

განსაკუთრებული უფლების
მცენარის
გამოცდას

განსხვავებულობაზე, ერთგვაროვნებასა და სტაბილურობაზე. ასეთი
მომსახურების საზღვარგარეთ მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები
არარენტაბელურს ხდის სელექციონერის განსაკუთრებული უფლების
დაცვას“, – განაცხადა ნინო წილოსანმა.
მისი თქმით, კანონპროექტის მიღების შედეგად, საქართველოს გარემოს
დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განსაზღვრავს
კომპეტენტურ სუბიექტს, რომელსაც
აწარმოოს მცენარის გამოცდა.

მიანიჭებს

უფლებამოსილებას

„დასკვნა თავის მხრივ, იქნება ვალიდური საქპატენტის მიერ
სელექციონერის განსაკუთრებული უფლების დაცვაზე განაცხადის
მიღებისათვის“, – განაცხადა მომხსენებელმა. მისივე თქმით,
უქმდება თავი თესლისა და სარგავი მასალის საქართველოში
გასავრცელებლად დაშვების შესახებ, რადგან აღნიშნული საკითხის
რეგულირება
სხვა
კანონით.
კანონი
ძალაში
შევა
გამოქვეყნებისთანავე.

განთლების
სამინისტრო
–
სკოლებში საქართველოს ისტორიის
სწავლება ძლიერდება
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის მიხეილ
ჩხენკელის გადაწყვეტილებით,
სამინისტრომ
„საქართველოს
ისტორიის“
სწავლების
გაძლიერების კუთხით 2021
წლიდან
აქტიური
მუშაობა
დაიწყო.

მთავარი მიზანი – ახალგაზრდებმა საშუალო საფეხურზე ქვეყნის
ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე უწყვეტად შეისწავლონ.
„შესაბამისად, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის საშუალო
საფეხურის (X-XII კლასების) ისტორიის სტანდარტი გადაიხედა,
რისთვისაც სპეციალურად დაკომპლექტებული ისტორიკოსთა ჯგუფი
შეიქმნა. აღნიშნული ჯგუფი აერთიანებდა ქართველ ისტორიკოსებს
აკადემიური
წრეებიდან
–
პროფესორებს
სხვადასხვა
უნივერსიტეტიდან, ასევე, ისტორიის პედაგოგთა ასოციაციის
წევრებსა და მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრის საგნობრივ ექსპერტებს, რომლებმაც 2022 წლის იანვარში
დაასრულეს
მუშაობა
ისტორიის
სტანდარტების
რევიზიის
მიმართულებით. სამუშაო პროცესში ჯგუფის წევრებმა სხვადასხვა
ინიციატივა განიხილეს და არაერთ სადისკუსიო საკითხზე იმსჯელეს.
ქართველ ისტორიკოსთა ერთობლივი მუშაობის შედეგად, მიღებულ იქნა
ისტორიის განახლებული სტანდარტი, რომლის თანახმად, ეროვნულ

სასწავლო გეგმაში „საქართველოს ისტორია“ და „ისტორია“ ცალ-ცალკე
საგნად გაიწერა. საგნის „საქართველოს ისტორია“ სწავლებისას
აქცენტი გაკეთდება ქართული ისტორიოგრაფიისთვის აქტუალური
პრობლემების კვლევაზე და მათ სიღრმისეულ გააზრებაზე. „ისტორიის“
საგნის სწავლება კი მთავარ მიზნად ისახავს მსოფლიო ისტორიული
მოვლენების/პროცესების შესწავლასა და მათთან საქართველოს
ისტორიის საკითხების დაკავშირებას.
სხვა საგნების მსგავსად, ისტორიის სტანდარტიც სრულად ეფუძნება
მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის ერთიან კონცეფციას.
აქცენტი
კეთდება
ისეთ
მიდგომებზე,
როგორებიცაა: კონსტრუქტივიზმის პრინციპები, ცნებების პედაგოგიკა
და დიფერენცირებული სწავლება. გრიფირების პროცესი უკვე
დაწყებულია და გრიფირებისთვის წარმოდგენილია ხუთ სხვადასხვა
გამომცემლობის სახელმძღვანელო – საგანში “საქართველოს ისტორია“.
შესაბამისი
სპეციალისტებით
დაკომპლექტებული რეცენზენტების ჯგუფის მიერ მიმდინარეობს
სახელმძღვანელოების შეფასების პროცესი, რომელიც ივლისის ბოლომდე
დასრულდება.
შემფასებელთა ჯგუფში შედიან: პრაქტიკული გამოცდილების მქონე
მასწავლებლები, დარგის მეცნიერები, ეროვნული სასწავლო გეგმის
ექსპერტი, ფსიქოლოგები, ფილოლოგები და ასევე სპეციალისტი,
რომელიც სახელმძღვანელოს აფასებს სამართლებრივ და ეთიკურ
ნორმებთან შესაბამისობის კუთხით. 2022-23 სასწავლო წლიდან X
კლასის
მოსწავლეებს
„საქართველოს
ისტორიის“
ახალი
სახელმძღვანელო ექნებათ“, – ნათქვამია
განათლების სამინისტროს
მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

20
ივნისიდან
სატრანსპორო
საშუალებებში
პირბადის
გამოყენება სავალდებულო აღარ
იქნება
20 ივნისიდან საზოგადოებრივ
ტრანსპორტში,
პირბადის
გამოყენება სავალდებულო აღარ
იქნება.
გადაწყვეტილება,
ქვეყანაში
სტაბილური
ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის
გათვალისწინებით, ჯანდაცვის
სამინისტროსა და დარგის
სპეციალისტების
რეკომენდაციით, საქართველოს
მთავრობამ მიიღო.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას
განცხადებით, პირბადის გამოყენება კვლავ სავალდებულო რჩება
სამედიცინო დაწესებულებებში, ხოლო ავტობუსებში, მიკროავტობუსებსა
და სხვა ხალხმრავალ ადგილებში მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის
იქნება.
„კოვიდთან დაკავშირებული ეპიდემიური სიტუაციის სტაბილიზაციის
ფონზე, 20 ივნისიდან სატრანსპორტო საშუალებებში აღარ იქნება
სავალდებულო პირბადის გამოყენება. პირბადის გამოყენების
რეკომენდაციის შესრულება მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის
ვისაც აქვს ქრონიკული დაავადებები. პირბადის გამოყენება
სავალდებულო დარჩება მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებებში“, –
განაცხადა თამარ გაბუნიამ.

მეხანძრე-მაშველებმა 13 ივნისს
დაღუპულთა
ხსოვნას
პატივი
მიაგეს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძრო-სამაშველო ძალების
დეპარტამენტის თანამშრომლები 13 ივნისს გარდაცვლილთა მემორიალთან
მივიდნენ და დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს.
ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს.
„მეხანძრე-მაშველებმა მემორიალთან კიდევ ერთხელ გაიხსენეს შვიდი
წლის წინ გმირულად გარდაცვლილი თანამებრძოლი, ზურაბ მუზაშვილი,
რომელმაც სამაშველო ოპერაციის დროს ექვსი ადამიანის სიცოცხლის
გადარჩენა შეძლო, თავად კი უსაფრთხო ადგილზე გამოსვლა ვეღარ
მოახერხა.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 13 ივნისის ტრაგედიის
დროს მთავარი მორეაგირე უწყება იყო, რომლის თანამშრომლები
სტიქიის ეპიცენტრში მთელი ღამის განმავლობაში აქტიურად
მუშაობდნენ. მეხანძრე-მაშველები პირველადი რეაგირების გარდა,
რამდენიმე კვირის განმავლობაში, სტიქიის სალიკვიდაციო, საძიებო
და აღდგენით სამუშაოებში იყვნენ ჩართული“, – აღნიშნულია
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციაში.

