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სა ქარ თვე ლო გა მორ ჩე უ ლი ქვე ყა ნაა თა ვი სი მრა ვალ მხრი ვი და მომ -

ხიბ ლა ვი ბუ ნე ბით, კულ ტუ რულ-მა ტე რი ა ლუ რი და ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე -

ბით. დღეს დღე ო ბით ტუ რიზ მის სფე რო ში მიმ დი ნა რე აქ ტი ვო ბე ბი სა და

ქვეყ ნის შიგ ნით თუ გა რეთ წარ მო ე ბუ ლი სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ის მეშ ვე ო -

ბით, ის სულ უფ რო და უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი ხდე ბა რო გორც ად გი ლობ -

რი ვი, ისე უცხო ე ლი ტუ რის ტე ბის თვის. აქე დან გა მომ დი ნა რე, იზ რდე ბა

მოთხოვ ნა სას ტუმ რო ე ბის მი მარ თაც, რო მ ლებ საც სტუმ რე ბი გან სა კუთ -

რე ბუ ლი სიფ რთხი ლით ირ ჩე ვენ.

რო გორც უცხო ელ, ისე ად გი ლობ რივ სტუ მარს სა თა ნა დო დახ ვედ რა

და მომ სა ხუ რე ბა სჭირ დე ბა. ამი ტომ სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ეროვ -

ნულ მა ად მი ნის ტრა ცი ამ მსოფ ლიო ბან კთან ერ თად მო ამ ზა და 2015-

2025 წლე ბის ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გია, სა დაც მომ სა ხუ რე ბის

სფე რო სა და კად რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბის მიზ ნით ქვეყ ნის მას შტა ბით

და სა ხუ ლია კონ კრე ტუ ლი ამო ცა ნე ბი.

სა ქარ თვე ლო ოდით გან ვე გან თქმუ ლი იყო თა ვი სი სტუ მარ თმოყ ვა -

რე ო ბით. ეს ტრა დი ცია დღემ დე ჩვე ნი კულ ტუ რის ნაწილს წარმოადგენდა,

ახ ლა კი უკ ვე შეგ ვიძ ლია, რომ ის ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბის სფე როს ნაწილიც

გახდეს. მას პინ ძლო ბის ინ დუს ტრია დიდ ას პა რეზს აძ ლევს ახალ გაზ -

რდებს, მათ სა შუ ა ლე ბა აქვთ აით ვი სონ ტუ რიზ მის სფე როს ნე ბის მი ე რი

მი მარ თუ ლე ბა და წარ მა ტე ბულ ადა მი ა ნე ბად იქ ცნენ.

უკა ნას კნე ლი წლე ბის მან ძილ ზე სას ტუმ რო სფე რო სა ოც რად სწრა -

ფი ტემ პით ვი თარ დე ბა. იზ რდე ბა ინ ვეს ტი ცი ე ბი რო გორც სა ერ თა შორი -

სო კლა სის, ასე ვე მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის ად გი ლობ რივ სას ტუმ რო -

ებ ში. ეს ცვლი ლე ბე ბი კარ გად მომ ზა დე ბულ კად რებს მო ითხოვს. ჩვე ნი

გზამ კვლე ვი გან კუთ ვნი ლია სწო რედ აღ ნიშ ნულ სფე რო ში მო მუ შა ვე ადა -

მი ა ნე ბი სა და იმ ახალ გაზ რდე ბის თვის, ვინც და ინ ტე რე სე ბუ ლია სას ტუმ -

რო ბიზ ნე სით და და საქ მე ბას ან სწავ ლას სა მო მავ ლოდ ამ მი მარ თუ ლე -

ბით გეგ მავს.

წი ნამ დე ბა რე გზამ კვლევ ში თავ მოყ რი ლია სას ტუმ რო სფე როს სხვა -

დას ხვა დის ციპ ლი ნებ ში წლე ბის მან ძილ ზე დაგ რო ვე ბუ ლი პრაქ ტი კუ ლი

გა მოც დი ლე ბა.

ჩვე ნი კომ პა ნი ის (KMS) კონ სულ ტან ტთა ჯგუ ფის დახ მა რე ბით გზამ -

კვლევ ში შე ვი ტა ნეთ ყვე ლა ის რჩე ვა/დი რექ ტი ვა თუ აქ ტი ვო ბა, რო მე -
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ლიც სა ჭი როა სას ტუმ როს ყო ველ დღი უ რი გა მარ თუ ლი ფუნ ქცი ო ნი რე -

ბის თვის.

გზამ კვლევ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი გა ვა კე თეთ სტუმ რი სად მი

და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და მა ღა ლი დო ნის მომ სა ხუ რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა -

ზე, ასე ვე გა ვა მახ ვი ლეთ ყუ რადღე ბა სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის, სას ტუმ -

როს უსაფ რთხო ე ბი სა და სხვა მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხებ ზე.

ვფიქ რობთ, გზამ კვლევ ში თავ მოყ რი ლი მა სა ლა თა ნაბ რად სა ინ ტე -

რე სო იქ ნე ბა რო გორც ამ სფე რო ში მო მუ შა ვე ადა მი ა ნე ბი სათ ვის, ისე

სა სა ტუმ რო  ბიზ ნე სის შეს წავ ლით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბი სა

და სას ტუმ როს მფლო ბელ თათ ვის.

მო ცე მუ ლი გზამ კვლე ვის მი ზა ნია სა ფუძ ვლი ა ნი წარ მოდ გე ნა შეგ -

ვიქ მნას სას ტუმ როს ორ გა ნი ზა ცი ულ სტრუქ ტუ რა სა და გან ყო ფი ლე ბე -

ბის მუ შა ო ბის სპე ცი ფი კა ზე. სფე როს უკეთ გაც ნო ბის მიზ ნით გზამ კვლევს

თან ერ თვის თვალ სა ჩი ნო ე ბა - დამ ხმა რე ფორ მე ბი და ცხრი ლე ბი, რომ -

ლე ბიც ყო ველ დღი უ რი სა მუ შაო პრო ცე სის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია, ასე -

ვე სას ტუმ რო სფე როს სხვა დას ხვა გან ყო ფი ლე ბის მუ შა ო ბის ამ სახ ვე -

ლი ფო ტო ე ბი.

აქ ვეა მო ცე მუ ლი არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი რჩე ვა, რო მე ლიც სატ -

რე ნინ გო მა სა ლის სწავ ლე ბა-შეს წავ ლის პრო ცეს ში გა მო ად გე ბათ რო -

გორც ტრე ნე რებს, ისე ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს.

რო გორც გზამ კვლევ ში იხი ლავთ, ჩვენ გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი

გა ვა კე თეთ სურ სა თის უვ ნებ ლო ბი სა და სას ტუმ როს და სტუმ რის უსაფ -

რთხო ე ბის სა კითხებ ზე.

აღ ნიშ ნუ ლი გა მო ცე მის მი ზა ნია ფარ თო აუდი ტო რი ას და გან სა კუთ -

რე ბით ამ სფე რო ში მო მუ შა ვე ადა მი ა ნებს მარ ტი ვი და გა სა გე ბი ფორ -

მით გა აც ნოს სას ტუმ როს მუ შა ო ბის სპე ცი ფი კა. იმედს ვი ტო ვებთ, რომ

ჩვე ნი გზამ კვლე ვი სა ჭი რო დახ მა რე ბას გა უ წევს სას ტუმ რო სფე რო ში

და საქ მე ბულ ადა მი ა ნებს, ხო ლო იმ ახალ გაზ რდებს, რომ ლე ბიც ახ ლა

ირ ჩე ვენ პრო ფე სი ას, ინ ტე რესს გა უღ ვი ძებს ამ სფე როს მი მართ.

გან სა კუთ რე ბულ მად ლო ბას ვუხ დით გერ მა ნი ის სა ერ თა ში რი სო თა -

ნამ შრომ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბას (GIZ), რო მელ მაც მცი რე და სა შუ ა ლო

ბიზ ნე სის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით სას ტუმ რო სფე რო ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი

პრო ექ ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა სა მეგ რე ლო-ზე მო სვა ნე თი სა (ანაკ ლია) და

ზე მო რა ჭის (უწე რა) რე გი ო ნებ ში. სწო რედ გერ მა ნი ის სა ერ თა შო რი სო

თა ნამ შრომ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბა გახ ლავთ ამ სას ტუმ რო სფე როს გზამ -

კვლე ვის გა მო ცე მის ინი ცი ა ტო რიც კომ პა ნია KMS-თან ერ თად. მად ლო -

ბას ვუხ დით ასე ვე ქალბა ტონ მა რი ტა რი დელს გზამ კვლე ვის გა მო ცე მა -

ში აქ ტი უ რი მხარ და ჭე რის თვის.

და ბო ლოს, წარ მა ტე ბას ვუ სურ ვებთ სას ტუმ რო სფე რო თი და ინ ტე რე -

სე ბულ ყვე ლა ადა მი ანს.

მაია წერეთელი

კომპანია KMS-ის აღმასრულებელი დირექტორი
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ძვირ ფა სო მკითხვე ლო,

ტუ რიზ მი სა ქარ თვე ლოს ერთ-ერ თი უმ სხვი ლე სი და ყვე ლა ზე სწრა -

ფად მზარ დი ეკო ნო მი კუ რი სექ ტო რია და, შე სა ბა მი სად, ქვე ყა ნა ში სა -

მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის თვალ საზ რი სით - წამ ყვა ნი სფე როც. ამი ტომ

შემ თხვე ვი თი არ არის ის ფაქ ტი, რომ უცხო ელ მოგ ზა ურ თა რა ო დე ნო ბა

2012-2015 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 33.3 პრო ცენ ტით გა ი ზარ და. ამ ტენ -

დენ ცი ას 2016 წლის მო ნა ცე მე ბიც ადას ტუ რებს - 2016 წლის 8 თვის მდგო -

მა რე ო ბით უცხო ელ მოგ ზა ურ თა რა ო დე ნო ბა წი ნა წლის ანა ლო გი ურ პე -

რი ოდ თან შე და რე ბით 8.2 პრო ცენ ტით გა ი ზარ და1. 

თუმ ცა, ტუ რიზ მის სექ ტო რი არა ერ თი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგას, რო -

მელ თა გან ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის სა ერ თა -

შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად ამაღ ლე ბა. ამ გა მოწ ვე ვე ბის და -

საძ ლე ვად სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ შე ი მუ შა ვა 10-წლი ა ნი სტრა ტე გი -

უ ლი გეგ მა, რომ ლის მი ზა ნია კულ ტუ რუ ლი და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის

ათ ვი სე ბით, მსოფ ლიო კლა სის მომ სა ხუ რე ბი თა და სტუ მარ თმოყ ვა რე ო -

ბის მრა ვალ სა უ კუ ნო ვან ტრა დი ცი ა ზე დაყ რდნო ბით, ქვე ყა ნა მა ღა ლი

ხა რის ხის ტუ რის ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლად აქ ცი ოს. აღ სა ნიშ ნა ვია,

რომ სტრა ტე გი უ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით, მა გა ლი თად ინ ფრას -

ტრუქ ტუ რა სა და გა ნათ ლე ბა ში, ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა მუდ მი -

ვად იზ რდე ბა.

მარ თლაც, ხა რის ხის სა კითხი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია და სა ხუ ლი მიზ -

ნის მი საღ წე ვად. ამ მხრივ სე რი ო ზულ დაბ რკო ლე ბას წარ მო ად გენს კვა -

ლი ფი ცი უ რი პერ სო ნა ლის ნაკ ლე ბო ბა, გან სა კუთ რე ბით სას ტუმ რო ებ სა

და სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ებ ში. ISSA-ს ბო ლო კვლე ვამ2 აჩ ვე ნა, რომ რეს -

პონ დენ ტთა 60 პრო ცენ ტზე მე ტის აზ რით, დღეს დღე ო ბით სწო რედ კვა -

ლი ფი ცი უ რი პერ სო ნა ლის ნაკ ლე ბო ბაა ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის თვის

ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ ვე ვა.

მიგ ვაჩ ნია, რომ უაღ რე სად კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან გლო ბა ლურ ტუ რის -

ტულ ბა ზარ ზე წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად, მარ თლაც გა დამ წყვე ტი იქ ნე ბა

მე ნეჯ მენ ტი სა და პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნის ამაღ ლე ბა.

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მიზ ნით სა ქარ თვე ლოს მთავ -

რო ბა მტკი ცედ უჭერს მხარს ტუ რიზ მის სექ ტორ ში უნა რე ბის გან ვი თა რე -

ბას (რო გორც ფორ მა ლუ რი, ისე არა ფორ მა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბით). ეს
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1. წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

2. „საქართველოში სასტუმრო და განთავსების მომსახურების სფეროსათვის

მნიშვნელოვან პროფესიებში კვალიფიკაციის მიღების / სპეციალიზაციის

შესაძლებლობათა მიმოხილვა და ანალიზი“, სოციალური კვლევებისა და

ანალიზის ინსტიტუტი ISSA, 2015 (კვლევა განხორციელდა GIZ-ის სამხრეთ

კავკასიაში კერძო სექტორის განვითარების პროგრამის მიერ)

პო ზი ცია და ფიქ სი რე ბუ ლია ისეთ სტრა ტე გი ულ პო ლი ტი კურ დო კუ მენ -

ტებ სა და სა მოქ მე დო გეგ მებ ში, რო გო რი ცაა 2016 წლის გა ზაფხულ ზე

დამ ტკი ცე ბუ ლი მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ეროვ ნუ ლი

სტრა ტე გია და სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის

სტრა ტე გია (2013-2020).

მო ხა რულ ნი ვართ, რომ სა ქარ თვე ლოს ჰყავს ძლი ე რი პარ ტნი ო რე -

ბი და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. გერ მა ნი ის ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ -

შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ფე დე რა ლუ რი სა მი ნის ტროს სა ხე ლით,

GIZ-ი 1992 წლი დან უჭერს მხარს სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლურ სა ბაზ რო

ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის, დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბი სა და კა ნო ნის

უზე ნა ე სო ბის კენ მი მარ თუ ლი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმის კუთხით. კერ ძო სექ -

ტო რის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მამ, 2013 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მნიშ -

ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა ტუ რიზ მის სექ ტორ ში მოქ მე დი კომ პა ნი ე -

ბის პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში.

იმედს ვი ტო ვებთ, რომ წი ნამ დე ბა რე პრაქ ტი კუ ლი გზამ კვლე ვი კი -

დევ ერ თი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია ამ თვალ საზ რი სით. ვფიქ რობთ,

მი სი არ სე ბო ბა სა სი კე თოდ წა ად გე ბა ტუ რიზ მის სექ ტო რის გან ვი თა -

რე ბას და მცი რე და სა შუ ა ლო კომ პა ნი ებს მნიშ ვნე ლო ვან დახ მა რე ბას

გა უ წევს.

პა ტი ვის ცე მით,

ქე თე ვან ბო ჭო რიშ ვი ლი

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნი მი კი სა და მდგრა დი

გან ვი თა რე ბის მი ნის ტრის მო ად გი ლე
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ძვი რ ფა სო მკი თხ ვე ლო,

კე რ ძო სე ქ ტო რ ის გა ნ ვი თა რე ბ ის პრო გ რა მა სა მ ხ რ ეთ კა ვ კა სი ა ში, რო -

მე ლ იც ხო რ ცი ე ლ დე ბა გე რ მა ნი ის სა ე რ თა შო რი სო თა ნა მ შ რო მ ლო ბ ის სა -

ზო გა დო ე ბ ის (GIZ) მი ერ გე რ მა ნი ის ეკ ო ნო მი კუ რი თა ნა მ შ რო მ ლო ბი სა და

გა ნ ვი თა რე ბ ის ფე დე რა ლუ რი სა მი ნი ს ტ რ ოს (BMZ) სა ხე ლ ით, რე გი ო ნ ის

სა მი ვე ქვე ყა ნა ში სა ჯა რო და კე რ ძო და წე სე ბუ ლე ბ ებს მდგრა დი ტუ რი ზ მი -

სა და მე წა რ მე ო ბი ს თ ვ ის სა ჭი რო უნ ა რე ბ ის გა ნ ვი თა რე ბა ში უჭ ერს მხარს.

სა ქა რ თ ვე ლო ში კე რ ძო სე ქ ტო რ ის გა ნ ვი თა რე ბ ის პრო გ რა მა გვე რ დ -

ში უდ გ ას სა ო ჯა ხო და მცი რე სა ს ტუ მ რო ე ბ ის მფლო ბე ლ ებს ან ა კ ლი ა ში

და ზე მო რა ჭ ის არ ა ერთ სო ფე ლ ში. 2014 წელს ორ ი ვე რე გი ო ნ ში ჩა ტა რ -

და კვლე ვე ბი, რო მ ლ ის მი ზა ნ იც იყო შე ე ფა სე ბი ნა სტუ მ რ ის მი ღე ბა-

განთავსების მი მა რ თუ ლე ბ ით იქ არ სე ბუ ლი შე თა ვა ზე ბე ბი სა და მო მ სა -

ხუ რე ბ ის ხა რი ს ხი. მი ღე ბუ ლი ინ ფო რ მა ცი ის სა ფუ ძ ვე ლ ზე გა და წყ და, რომ

შე სა ბა მი სი უნ ა რე ბ ის გა ნ ვი თა რე ბ ის მი ზ ნ ით კა დ რე ბ ის და მა ს პი ნ ძ ლო ბ -

ის ინ დუ ს ტ რი ა ში სა კო ნ სუ ლ ტა ციო კო მ პა ნი ა ს თ ან Key Management Solutions

(KMS) ერ თ ად შე მუ შა ვე ბუ ლი ყო და ჩა ტა რე ბუ ლი ყო ტრე ნი ნ გე ბი.

სა ე რ თო ჯა მ ში გა და მ ზა დ და 240-ზე მე ტი სა ო ჯა ხო სა ს ტუ მ რ ოს მფლო -

ბე ლი სა მე გ რე ლო-ზემო სვა ნე თ ში, ას ე ვე 40 სა ო ჯა ხო სა ს ტუ მ რ ოს მფლო -

ბე ლი ზე მო რა ჭა ში. გა რ და ამ ი სა, ექ ვ სი სა ს ტუ მ რ ოს მფლო ბე ლ სა და მე -

ნე ჯ ერს ჩა უ ტა რ და ტრე ნი ნ გე ბი. კვლე ვ ამ აჩ ვე ნა, რომ სტუ მ რ ის მი ღე ბა-

განთავსების სფე რო ში აღ ნი შ ნ ულ სა ს ტუ მ რო ებს უცხო ე ლი ტუ რი ს ტე ბ ის

გა მა ს პი ნ ძ ლე ბ ის ან ძა ლი ან მცი რე გა მო ც დი ლე ბა ჰქო ნ დ ათ, ან სა ე რ თ -

ოდ არ გა ა ჩ ნ დ ათ ის. სწო რ ედ ამ ი ტ ომ, ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნი ნ გე ბ ის მნი შ -

ვ ნე ლო ბა მათ შე ა ფა ს ეს რო გ ორც მო მ სა ხუ რე ბ ის ხა რი ს ხ ის გა უ მ ჯო ბე სე -

ბი ს თ ვ ის ხე ლ შე მ წყო ბი ღო ნი ს ძი ე ბა. ტრე ნი ნ გ ებს შე უ რ თ დ ნ ენ პრო ფე სი -

უ ლი კო ლე ჯე ბ ის წა რ მო მა დ გე ნ ლე ბ იც.

დი დი სა რ გე ბე ლი მო ი ტა ნა ან ა კ ლი ის სამ სა ს ტუ მ რო ში კლი ე ნ ტ ზე

ორ ი ე ნ ტი რე ბუ ლი დე პა რ ტა მე ნ ტე ბ ის სა ქ მი ა ნო ბ ის შე სა ფა სე ბ ლ ად დი ა გ -

ნო ს ტი კუ რი ინ ს ტ რუ მე ნ ტე ბ ის და ნე რ გ ვ ამ. მო მ სა ხუ რე ბ ის გა უ მ ჯო ბე სე ბ ის

მი ზ ნ ით სა ს ტუ მ რო ებს მი ე ც ათ სა სა რ გე ბ ლო რე კო მე ნ და ცი ე ბი, ჩა ტა რ და

ტრე ნი ნ გე ბი სა ს ტუ მ რ ოს პე რ სო ნა ლი სა და მე ნე ჯ მე ნ ტი ს თ ვ ის. ან ა კ ლი ა -

ში გა მა რ თ ულ ტრე ნი ნ გ ებს ას ე ვე ეს წ რე ბო დ ნ ენ რა ჭ ის სა მი სა ს ტუ მ რ ოს

მე ნე ჯე რე ბ იც.

მ
ე
 რ

ი
 შ

ე
 ფ

ე
 რ

ი

მ
ა
 რ

ი
 ტ

ა
 რ

ი
 დ

ე
 ლ

ი

ი
ო

ხ
 ე
მ

 თ
ა
 ი
 ს

ი



მისასალმებელი სიტყვა

წი ნა მ დე ბა რე გზა მ კ ვ ლე ვ ის შე ქ მ ნ ის იდეა სწო რ ედ ამ აქ ტი ვო ბე ბ ის

შე დე გ ად წა რ მო ი შ ვა. მით უმ ე ტ ეს, რომ ქა რ თ ულ ენ ა ზე აღ ნი შ ნ ულ სფე -

რო ში ჯე რ ჯე რო ბ ით მწი რი სა ს წა ვ ლო მა სა ლა მო ი ძე ბ ნე ბა. „სასტუმრო

სფე რ ოს პრა ქ ტი კუ ლი გზა მ კ ვ ლე ვ ის“ მი ზა ნია გა მო ა ს წო რ ოს ეს ხა რ ვე -

ზი. ვი მე დო ვ ნ ებთ, რომ ის გა ხ დე ბა ერ თ გ ვა რი ორ ი ე ნ ტი რი და ეტ ა ლო ნი

მცი რე და სა შუ ა ლო სა ს ტუ მ რო ე ბი სა და სა ო ჯა ხო სა ს ტუ მ რო ე ბ ის მფლო -

ბე ლე ბი ს თ ვ ის და ხელს შე უ წყ ობს პე რ სო ნა ლ ის კვა ლი ფი კა ცი ას და მა -

თი უნ ა რე ბ ის გა ნ ვი თა რე ბ ას.

გზა მ კ ვ ლე ვი გა მო ი ცა პრა ქ ტი კუ ლი სა ხე ლ მ ძღ ვა ნე ლ ოს სა ხ ით და

ხე ლ მი სა წ ვ დო მია ნე ბი ს მი ე რი და ი ნ ტე რე სე ბუ ლი პი რი სა თუ კო მ პა ნი ი ს -

თ ვ ის. მი სი მი ზა ნი, უპ ი რ ვე ლ ეს ყო ვ ლი სა, და სა ქ მე ბუ ლი პე რ სო ნა ლ ის

სა მუ შაო ად გი ლ ზე კვა ლი ფი კა ციაა, თუ მ ცა ის ას ე ვე წა ა დ გე ბა პრო ფე -

სი უ ლი კო ლე ჯე ბ ის მა ს წა ვ ლე ბ ლე ბ სა და სტუ დე ნ ტ ებს და მსგა ვ სი აკ ა დე -

მი უ რი სფე რ ოს წა რ მო მა დ გე ნ ლ ებს.

გვსურს ვი სა რ გე ბ ლ ოთ შე სა ძ ლე ბ ლო ბ ით და მა დ ლო ბა გა და ვუ ხა დ -

ოთ ქა ლ ბა ტ ონ მაია წე რე თ ელს და მის KMS-გუნდს, ას ე ვე ყვე ლა იმ ად ა -

მი ანს, რო მე ლ თა ხე ლ შე წყო ბი თ აც წა რ მა ტე ბ ით ხო რ ცი ე ლ დე ბა მსგა ვ სი

აქ ტი ვო ბე ბი. და რ წ მუ ნე ბუ ლი ვართ, რომ ეს გზა მ კ ვ ლე ვი მა რ თ ლ აც პრა -

ქ ტი კ ულ და ხ მა რე ბ ას გა უ წ ევს მცი რე და სა შუ ა ლო ტუ რი ს ტ ულ სა წა რ მო -

ებს, რა თა მა თი სე რ ვი სი შე ე სა ბა მე ბო დ ეს ევ რო პ ულ და სა ე რ თა შო რი სო

მო თხო ვ ნ ებს.

პა ტი ვი ს ცე მ ით,

მე რი შე ფე რი

GIZ-ის სა მ ხ რ ეთ კა ვ კა სი ის ოფ ი ს ის ხე ლ მ ძღ ვა ნე ლი 

მა რი ტა რი დე ლი

პრო გ რა მ ის დი რე ქ ტო რი

კე რ ძო სე ქ ტო რ ის გა ნ ვი თა რე ბა სა მ ხ რ ეთ კა ვ კა სი ა ში

იოხ ემ თა ი სი

სა ქა რ თ ვე ლ ოს კო მ პო ნე ნ ტ ის მე ნე ჯე რი

კე რ ძო სე ქ ტო რ ის გა ნ ვი თა რე ბა სა მ ხ რ ეთ კა ვ კა სი ა ში
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სასტუმროს კადრების სამსახური

ს ა ს ტ უ მ რ ო ს  ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი უ ლ ი

ს ტ რ უ ქ ტ უ რ ა

სას ტუმ როს ორ გა ნი ზა ცი ულ სტრუქ ტუ რას ხელ მძღვა ნე ლობს გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი, რო მე -

ლიც მას ზე დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი მე ნე ჯე რე ბი სა და თა ნამ შრო მელ თა გუნ დის მეშ ვე ო ბით მარ თავს

ოპე რა ცი ულ და ად მი ნის ტრა ცი ულ გან ყო ფი ლე ბებს.

ამ სფეროს ძირითადი სტრუქტურული ერთეულებია:

გენერალური მენეჯერი

აღმასრულებელი გუნდი

მენეჯერები

ზედამხედველები

რიგითი თანამშრომლები

სას ტუმ როს ორ გა ნი ზა ცი ულ სტრუქ ტუ რას

ხელ მძღვა ნე ლობს სას ტუმ როს გე ნე რა ლუ რი მე -

ნე ჯე რი, რო მელ საც მე ნეჯ მენ ტის გან სა ხორ ცი ე -

ლებ ლად ექ ვემ დე ბა რე ბა სხვა დას ხვა დის ციპ -

ლი ნე ბის მი ხედ ვით და კომ პლექ ტე ბუ ლი აღ მას -

რუ ლე ბე ლი მე ნეჯ მენ ტის გუნ დი. გუნ დში შე მა -

ვა ლი მე ნე ჯე რე ბი უმე ტეს შემ თხვე ვა ში წარ მო -

ად გე ნენ 6 ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბას. ეს მი მარ -

თუ ლე ბე ბია:

• სასტუმროს ნომრების მართვის

მიმართულება;

• სასტუმროს კვებისა და სასმელების

მიმართულება;

• გაყიდვების და მარკეტინგის მიმართულება;

• ფინანსური მიმართულება;

• ტექნიკური მიმართულება;

• კადრების მიმართულება.
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ჩა მოთ ვლი ლი დის ციპ ლი ნე ბი შე იძ ლე ბა და -

ი ყოს სა ო პე რა ციო და ად მი ნის ტრა ცი ულ მი მარ -

თუ ლე ბე ბად. სას ტუმ როს ნომ რე ბის მარ თვის გან -

ყო ფი ლე ბა, სას ტუმ როს კვე ბი სა და სას მე ლე ბის

გან ყო ფი ლე ბა და ტექ ნი კუ რი გან ყო ფი ლე ბა მი ე -

კუთ ვნე ბა სა ო პე რა ციო მი მარ თუ ლე ბებს, ყვე ლა

სხვა და ნარ ჩე ნი კი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი გან ყო ფი -

ლე ბე ბია. თი თო ე ულ სა ო პე რა ციო მი მარ თუ ლე -

ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა ერ თი ან რამ დე ნი მე სა ო პე -

რა ციო გან ყო ფი ლე ბა.

გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი პა სუ ხის მგე ბე ლია

კომ პა ნი ის სტრა ტე გი ა სა და მის მთლი ან მე ნეჯ -

მენ ტზე; აღ მას რუ ლე ბე ლი გუნ დის წევ რე ბი - გან -

ყო ფი ლე ბე ბის მი ხედ ვით - ხელ მძღვა ნე ლო ბენ

უშუ ა ლოდ მის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი გეგ მის მი -

ხედ ვით და ამ გეგ მის რე ა ლი ზე ბას ახ დე ნენ ქვე -

და რგო ლის მე ნე ჯე რე ბის სა შუ ა ლე ბით; ეს უკა -

ნას კნელ ნი, თა ვის მხრივ, ყო ველ დღი უ რი მარ -

თვის პრო ცესს ახორ ცი ე ლე ბენ ზე დამ ხედ ვე ლე -

ბის მეშ ვე ო ბით, ბო ლოს კი დე ტა ლუ რად გა წე -

რილ და ვა ლე ბებს ას რუ ლე ბენ რი გი თი თა ნამ -

შრომ ლე ბი.

თუ გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რის გეგ მის ერთ-ერ -

თი პუნ ქტი ით ვა ლის წი ნებს ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე -

ბას და შე მო სავ ლე ბის მაქ სი მა ლი ზა ცი ას კვე ბი -

სა და სას მე ლე ბის სფე რო ში, აღ მას რუ ლე ბე ლი

გუნ დის წევ რის თვის ეს ნიშ ნავს კვე ბის სფე როს

ყვე ლა ობი ექ ტის გა მარ თულ მუ შა ო ბას რო გორც

საკ ვე ბი სა და სას მე ლე ბის ხა რის ხის თვალ საზ -

რი სით, ასე ვე მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი დო ნის

ჩათ ვლით. ამა ვე სფე როს მე ნე ჯე რის თვის ეს

ნიშ ნავს კონ კრე ტუ ლი ობი ექ ტის მზარდ შე მო -

სავ ლებს, სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის და სტუმ რე ბის

რა ო დე ნო ბის ზრდას, მომ სა ხუ რე ბის მა ღალ ხა -

რისხს და სამ ზა რე უ ლოს თან შე თან ხმე ბულ მუ -

შა ო ბას; ზე დამ ხედ ვე ლის თვის ეს ნიშ ნავს მი სი

ცვლის ან გუნ დის მა ღალ დო ნე ზე მუ შა ო ბის -

თვის მზად ყოფ ნას, ხო ლო რი გი თი თა ნამ შრომ -

ლის თვის - სტუმ რის ჯე რო ვან მი ღე ბას, მომ სა -

ხუ რე ბას და გას ტუმ რე ბას.

გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი. გე ნე რა ლუ რი მე ნე -

ჯე რი უმ თავ რე სი პერ სო ნაა სას ტუმ რო ბიზ ნეს -

ში. თუ კა რი ე რულ კი ბეს სწო რად მიჰ ყვე ბით,

გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რის თა ნამ დე ბო ბის და სა -

კა ვებ ლად სულ მცი რე, 10 წე ლი მა ინც დაგ ჭირ -

დე ბათ. სას ტუმ რო ში არ სე ბობს სა ო პე რა ციო და

ად მი ნის ტრა ცი უ ლი გან ყო ფი ლე ბე ბი. სა ო პე რა -

ციო გან ყო ფი ლე ბა ძი რი თა დად შედ გე ბა ორი

წამ ყვა ნი - ნომ რე ბის მარ თვის და კვე ბი სა და

სას მე ლე ბის გან ყო ფი ლე ბის გან. გე ნე რა ლუ რი

მე ნე ჯე რე ბის ე.წ. სამ ჭედ ლოდ, რო გორც წე სი,

მიჩ ნე უ ლია სწო რედ ეს ორი გან ყო ფი ლე ბა. თუმ -

ცა ისე თი გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რე ბიც არ სე ბო -

ბენ, რომ ლე ბიც გა ყიდ ვე ბის, ფი ნან სე ბის, სა ინ -

ჟინ რო და იშ ვი ა თად კად რე ბის სფე რო და ნაც

მო სუ ლან. მთა ვა რია, რამ დე ნად შეს წევთ მათ

გუნ დის გაძღო ლის უნა რი.

გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რის თვის, ისე ვე რო გორც

ნე ბის მი ე რი პრო ფე სი ის ადა მი ა ნის თვის, უმ თავ -

რე სია პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნის და უფ ლე ბა, პრო -

ფე სი უ ლი და ზო გა დი უნა რე ბის გა მო მუ შა ვე ბა.

თუმ ცა გე ნე რა ლურ მე ნე ჯერს მო ეთხო ვე ბა სას -

ტუმ რო ბიზ ნე სის არა მხო ლოდ ერ თი, არა მედ

ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბის სა ფუძ ვლი ა ნი ცოდ ნა.

სას ტუმ რო ბიზ ნე სის 6 ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე -

ბი დან მან სა უ კე თე სოდ უნ და იცო დეს რო მე ლი -

მე კონ კრე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა და კარ გად - ყვე -

ლა და ნარ ჩე ნი. სა სურ ვე ლია, მი სი წამ ყვა ნი მი -

მარ თუ ლე ბა უკავ შირ დე ბო დეს სა ო პე რა ციო გან -

ყო ფი ლე ბას, თუმ ცა ის ასე ვე კარ გად უნ და ერ -

კვე ო დეს ფი ნან სურ სა კითხებ ში და შე ეძ ლოს

კად რებ თან ურ თი ერ თო ბა. მარ თვი სას გან სა -

კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა იმას, თუ რო -

გო რი გუნ დი ჰყავს გე ნე რა ლურ მე ნე ჯერს და

რო გორ უძღვე ბა ის ამ გუნდს. რაც უფ რო ძლი ე -

რი მე ნე ჯე რე ბი ჰყავს მას გუნ დში, მით უფ რო

უკეთ მი ი წევს წინ სას ტუმ როს მარ თვის საქ მე.

გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი უნ და ეცა დოს, გუნ დში

თა ვი მო უ ყა როს გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რის მქო ნე

გა ბე დულ ადა მი ა ნებს. კარ გია, რო დე საც გუნ -

დის წევ რებს შო რის არ სე ბობს საქ მი ა ნი და პი -

რის პი რე ბა და ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცია. ეს თავ -

და ჯე რე ბას მა ტებს და აძ ლი ე რებს რო გორც გუნ -

დის წევ რებს, ისე გე ნე რა ლურ მე ნე ჯერს. სა სურ -

ვე ლია, თუ გე ნე რა ლურ მე ნე ჯერს არც ერ თი მი -

მარ თუ ლე ბით არ ეყო ლე ბა ისე თი სუს ტი მე ნე ჯე -

რი, რომ ლის შე დე გიც საგ რძნობ ლად ჩა მორ ჩე -

ბა და ნარ ჩე ნი მი მარ თუ ლე ბის მე ნე ჯერ თა შე -

დეგს. და თუ მა ინც მოხ და ასე, გე ნე რა ლუ რი მე -

ნე ჯე რი ვალ დე ბუ ლია, კი დევ უფ რო მე ტად და -

ეხ მა როს ამ გან ყო ფი ლე ბას, ყო ველ დღი უ რად

გა ა კონ ტრო ლოს ის, პი რა დად იზ რუ ნოს სუს ტი

მე ნე ჯე რის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა ზე, მხარ -

ში ამო უდ გეს მას და ას წავ ლოს მარ თვის უმ ნიშ -

ვნე ლო ვა ნე სი სა კითხე ბი. თუმ ცა, მცდე ლო ბის

მი უ ხე და ვად, თუ მა ინც ვერ მო ხერ ხდა ამ მი -

მარ თუ ლე ბის სა თა ნა დოდ გაძ ლი ე რე ბა მე ნე ჯე -

რის და ბა ლი კომ პე ტენ ცი ის გა მო, გე ნე რა ლუ რი

მე ნე ჯე რი მას უნ და და ემ შვი დო ბოს. არა ვი თარ
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შემ თხვე ვა ში არ შე იძ ლე ბა თა ნამ შრომ ლის ან

მე ნე ჯე რის დაქ ვე ი თე ბა, ეს ცუ დად მოქ მე დებს

დაქ ვე ი თე ბუ ლი მე ნე ჯე რის მო ტი ვა ცი ა ზე და ზო -

გა დად მთელ გუნ დზე. ვიდ რე მე ნე ჯე რის გაშ ვე -

ბის თა ო ბა ზე სა ბო ლოო გა დაწყვე ტი ლე ბას მი ი -

ღებ დეთ, სჯობს, ყვე ლა ხერხს მი მარ თოთ და

სცა დოთ მი სი გან ვი თა რე ბა. მაგ რამ, თუ თქვე ნი

მონ დო მე ბა ფუ ჭად ჩა ივ ლის, ჯო ბია, გა უშ ვათ,

რა თა უფ რო სის არა კომ პე ტენ ტუ რო ბამ სხვა თა -

ნამ შრომ ლებ საც არ და ა კარ გვი ნოს მო ტი ვა ცია.

ამას თან, ყვე ლა გუნდს სჭირ დე ბა წი ნამ ძღო ლი

და ლი დე რი, რო მე ლიც მის გან ვი თა რე ბა ზე იზ -

რუ ნებს. სუს ტი მე ნე ჯე რი ვერ გა ნა ვი თა რებს დაქ -

ვემ დე ბა რე ბუ ლებს და თქვე ნი მუ შა ო ბა ამ მი -

მარ თუ ლე ბით შე დეგს ვერ გა მო ი ღებს.

გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი ისე თი ადა მი ა ნი უნ -

და იყოს, ვინც ყვე ლა თა ნამ შრომ ლის თვალ ში

პა ტი ვის ცე მას იმ სა ხუ რებს. თა ვი სი მა ღა ლი თა -

ნამ დე ბო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ის არ უნ და ერე -

ო დეს ყო ველ დღი ურ წვრილ მა ნებ ში, თუმ ცა, სა -

ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, ნე ბის მი ერ თა ნამ შრო -

მელს უნ და ჰქონ დეს მას თან შეხ ვედ რის სა შუ ა -

ლე ბა. რამ დე ნა დაც მას აქვს უფ ლე ბა მკაც რი

და მომ თხოვ ნი იყოს მე ნე ჯე რე ბი სა და აღ მას -

რუ ლე ბე ლი კო მი ტე ტის წევ რე ბის მი მართ, იმ -

დე ნად უშუ ა ლო და დამ თმო ბი უნ და იყოს ის

რი გით თა ნამ შრომ ლებ თან ურ თი ერ თო ბი სას,

რომ არც კო მუ ნი კა ცი ის პრობ ლე მა დად გეს

დღის წეს რიგ ში და კომ პა ნი ის მი მარ თაც ლო ი -

ა ლუ რად გა ნაწყოს ისი ნი.

გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი გან სა კუთ რე ბულ ყუ -

რადღე ბას უთ მობს სას ტუმ როს ყო ველ დღი ურ

გა მარ თულ ფუნ ქცი ო ნი რე ბას. მი სი დღის გან -

რი გი ხში რად იც ვლე ბა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია

სას ტუმ რო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბით, მნიშ ვნე -

ლო ვა ნი სტუმ რე ბი თა და სხვა აუცი ლე ბე ლი სა -

კითხე ბით. მას დას ვე ნე ბის დღე ებ ში ცვლის რო -

მე ლი მე გან ყო ფი ლე ბის მე ნე ჯე რი წი ნას წარ

დად გე ნი ლი მო რი გე ო ბის გან რი გის მი ხედ ვით,

რო მე ლიც ატა რებს შე მოწ მე ბას შე მუ შა ვე ბუ ლი

ფორ მის მი ხედ ვით (იხ. ფორ მა N1).

იმი სათ ვის, რომ გუნ დმა უნაკ ლოდ იმუ შა ოს,

გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი მარ თავს სა ვალ დე ბუ -

ლო შეხ ვედ რებს და მეთ ვალ ყუ რე ო ბას უწევს

სას ტუმ როს მთელ ტე რი ტო რი ას, რა თა სას ტუმ -

რო სა უ კე თე სო მდგო მა რე ო ბას ინარ ჩუ ნებ დეს

და მუდ მი ვად გა მარ თუ ლი იყოს. გე ნე რა ლუ რი

მე ნე ჯე რის გან რიგს უმ თავ რე სად ასე თი სა ხე

აქვს: კვი რა ში ერ თხელ - შეხ ვედ რა აღ მას რუ -

ლე ბელ გუნ დთან, კვი რა ში ერ თხელ - სას ტუმ -

როს ტუ რი ინ ჟი ნერ თან და და სუფ თა ვე ბის მე -

ნე ჯერ თან ერ თად, კვი რა ში ერ თხელ - გა ყიდ ვე -

ბის გან ყო ფი ლე ბის შეხ ვედ რა ზე დას წრე ბა, კვი -

რა ში ერ თხელ - ღო ნის ძი ე ბე ბის და კვე ბის მე -

ნე ჯე რე ბის შეხ ვედ რა ზე დას წრე ბა. რაც მთა ვა -

რია, ის ყო ველ დი ლით ატა რებს ბრი ფინგს, რო -

მელ საც ყვე ლა სა ო პე რა ციო გან ყო ფი ლე ბის მე -

ნე ჯე რი ეს წრე ბა. ეს არის ნამ დვი ლი ბრი ფინ გი,

ანუ მოკ ლე, 5-წუ თი ა ნი შეხ ვედ რა, სა დაც გა ნი -

ხი ლე ბა დღის გან მავ ლო ბა ში გა და საჭ რე ლი სა -

კითხე ბი. ამ შეხ ვედ რის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია

დღის გა ყიდ ვე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის

გაც ნო ბა გუნ დის თვის და ნომ რე ბის სა შუ ა ლო

ფა სის მი მო ხილ ვა, ასე ვე პრი ო რი ტე ტუ ლია სას -

ტუმ როს მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტუმ რე ბის თე მა და

სხვა სა კითხე ბი. (იხ. ფორ მა N2)

გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი აღ მას რუ ლე ბე ლი გუნ -

დის წევ რებ თან ერ თად ად გენს მომ დევ ნო წლის

ბი უ ჯეტს. ეს ბი უ ჯე ტი ეყ რდნო ბა წი ნა წლის მო ნა -

ცე მებს და ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს მო მა ვა ლი წლის

გეგ მებს.

მე ნე ჯე რი. ბევ რი ადა მი ა ნი სვამს კითხვას,

თუ რას ნიშ ნავს მე ნეჯ მენ ტი და რო გო რი უნ და

იყოს კარ გი მე ნე ჯე რი? მე ნეჯ მენ ტი ნიშ ნავს მარ -

თვას და მარ თვა ში იგუ ლის ხმე ბა წარ მა ტე ბით

და სა უ კე თე სო შე დე გე ბით მარ თვა. სას ტუმ როს

სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, არ სე ბო ბენ ისე -

თი მე ნე ჯე რე ბი, რომ ლე ბიც და მო უ კი დებ ლად,

გუნ დის გა რე შე მუ შა ო ბენ, და არ სე ბო ბენ ისე -

თე ბიც, რომ ლე ბიც საკ მა ოდ დი დი გუნ დით არი -

ან წარ მოდ გე ნი ლი, მაგ რამ ნე ბის მი ერ შემ თხვე -

ვა ში მე ნე ჯე რი უნ და იყოს სა მარ თლი ა ნი, კო მუ -

ნი კა ბე ლუ რი, ჰქონ დეს პა სუ ხის მგებ ლო ბის

გრძნო ბა, სა ჭი რო სი ტუ ა ცი ა ში შე ეძ ლოს კომ -

პრო მის ზე წას ვლა და კრი ტი კულ ვი თა რე ბა ში

იღებ დეს სწორ გა დაწყვე ტი ლე ბას. არ არის სა -

ჭი რო “საყ ვა რე ლი”, ანუ ისე თი მე ნე ჯე რის იმი -

ჯის შექ მნა, რო მელ საც უნ და, რომ ყვე ლა თა -

ნამ შრომ ლის თვალ ში პო პუ ლა რუ ლი იყოს. არც

ზედ მე ტად “მკაც რი” მე ნე ჯე რია სა სურ ვე ლი, ვი -

ნა ი დან ასეთ მე ნე ჯერ თან თა ნამ შრომ ლე ბი არა -

სო დეს იქ ნე ბი ან გუ ლახ დი ლი. მთა ვა რია, მე ნე -

ჯე რი იყოს სა მარ თლი ა ნი და ზო მი ე რად მკაც -

რი. სა მარ თლი ა ნო ბის შემ თხვე ვა ში თა ნამ შრომ -

ლე ბი სიმ კაც რე საც გა გე ბით მო ე კი დე ბი ან.

ზე დამ ხედ ვე ლი. ეს არის თა ნამ შრო მე ლი, რო -

მე ლიც არ ით ვლე ბა მე ნეჯ მენ ტის წევ რად, მაგ -

რამ რი გით თა ნამ შრო მელ ზე მაღ ლა დგას და
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სას ტუმ როს ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში მი სი

რო ლი გან სა კუთ რე ბუ ლია. ზე დამ ხედ ვე ლის

მხრებ ზე გა და დის ცვლა ში შე სას რუ ლე ბე ლი სა -

მუ შა ოს უმე ტე სი ნა წი ლი, მი სი ხელ მძღვა ნე ლო -

ბის უნა რი გა დამ წყვე ტია ამ პრო ცეს ში. მნიშ ვნე -

ლო ვა ნია, ზე დამ ხედ ვე ლე ბი შე ვარ ჩი ოთ უშუ ა -

ლოდ კონ კრე ტუ ლი სფე რო დან, ან, უკე თეს შემ -

თხვე ვა ში, და ვა წი ნა უ როთ იმა ვე სფე როს რი გი -

თი თა ნამ შრომ ლე ბის გან.

კარგ მე ნე ჯერს შე უძ ლია ყვე ლა მი მარ თუ -

ლე ბის მეტ-ნაკ ლე ბად კარ გად მარ თვა, ზე დამ -

ხედ ვე ლი კი უშუ ა ლოდ იმ მი მარ თუ ლე ბის სპე -

ცი ა ლის ტი უნ და იყოს, რო მელ საც ხელ მძღვა -

ნე ლობს. და სუფ თა ვე ბის სფე როს კარ გი ზე დამ -

ხედ ვე ლი ვერ იქ ნე ბა კომ პე ტენ ტუ რი კვე ბის მი -

მარ თუ ლე ბით, თუ მას ამ სფე რო ში არ უმუ შა -

ვია; შე სა ბა მი სად, ვერც რეს ტორ ნის კარ გი ზე -

დამ ხედ ვე ლი ვერ იქ ნე ბა და სუფ თა ვე ბის კარ გი

ზე დამ ხედ ვე ლი, რად გან ამ ორი ვე სფე როს აქვს

ისე თი სპე ცი ფი კუ რი დე ტა ლე ბი, რო მელ თა შეს -

წავ ლაც გარ კვე ულ დროს მო ითხოვს. ამას თან,

გა მოც დილ თა ნამ შრომ ლებს შე იძ ლე ბა შე უმ -

ჩნე ვე ლი არ დარ ჩეთ მა თი არა კომ პე ტენ ტუ რო -

ბა და ზო გი ერ თმა ამ მდგო მა რე ო ბის არა კე -

თილ სინ დი სი ე რად გა მო ყე ნე ბაც კი სცა დოს.

რი გი თი თა ნამ შრომ ლე ბი. ეს ის მნიშ ვნე -

ლო ვა ნი გუნ დია, რო მე ლიც სას ტუმ როს წარ მა -

ტე ბას გა ნა პი რო ბებს, ამი ტომ დი დი რო ლი ენი -

ჭე ბა მათ სწო რად შერ ჩე ვას. სას ტუმ რო ბიზ -

ნესს სჭირ დე ბა და უ ზა რე ლი ადა მი ა ნე ბი, რომ -

ლე ბიც გა მო ირ ჩე ვი ან სა უ კე თე სო პი როვ ნუ ლი

თვი სე ბე ბით, აქვთ მშვი დი ბუ ნე ბა, მოქ ნი ლი

და დამ ყო ლი ხა სი ა თი, კარ გად არი ან აღ ზრდი -

ლი, თა ვა ზი ა ნო ბას იჩე ნენ მომ სა ხუ რე ბის დროს

და გა აჩ ნი ათ მოთ მი ნე ბის უნა რი. თა ვი ან თი სა -

მუ შა ოს სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, რი გი თი

თა ნამ შრომ ლე ბი უნ და მო ემ სა ხუ რონ სხვა დას -

ხვა ეროვ ნე ბის, კულ ტუ რი სა და წეს-ჩვე უ ლე ბე -

ბის ადა მი ა ნებს, აქე დან გა მომ დი ნა რე, მათ

ქცე ვაც სა თა ნა დო მო ეთხო ვე ბათ. გარ და ამი -

სა, ისი ნი მზად უნ და იყ ვნენ იმი სათ ვის, რომ

მო უ წევთ ცვლებ ში და ღა მის სა ა თებ ში მუ შა ო -

ბა, ხან გრძლი ვად ფეხ ზე დგო მა და ფი ზი კუ რი

აქ ტი ვო ბა.

გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ თუ კარ გი ხა სი ა თი

აქვს თა ნამ შრო მელს, ის სტუ მარს ყო ველ თვის

თა ვა ზი ა ნად მო ექ ცე ვა, შე სა ბა მი სად, თქვე ნი უმ -

თავ რე სი მი სია - სტუ მარს არ მო აკ ლდეს სა თა -

ნა დო ყუ რადღე ბა და მზრუნ ვე ლო ბა, შეს რუ ლე -

ბუ ლი იქ ნე ბა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, რომ

აუცი ლე ბე ლია რი გი თი თა ნამ შრომ ლე ბის გან -

ვი თა რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა ზე ზრუნ ვა - მათ -

თვის ყო ველ დღი უ რად უნ და ჩა ა ტა როთ სწავ -

ლე ბის მოკ ლე კურ სე ბი, შე ახ სე ნოთ მათ თა ვი -

ან თი მო ვა ლე ო ბე ბი, სტუმ რე ბის თვის შე სა თა ვა -

ზებ ლად მი ა წო დოთ მზა პროგ რა მე ბი და საც -

ნო ბა რო ხა სი ა თის ინ ფორ მა ცია. სტუმ რებ თან

ურ თი ერ თო ბი სას მათ უნ და შე ეძ ლოთ ზო გად

სა გან მა ნათ ლებ ლო თე მებ ზე სა უ ბა რი. მა გა ლი -

თად ისეთ ზე, რო მე ლიც შე ე ხე ბა თქვე ნი ქა ლა -

ქის ღირ სშე სა ნიშ ნა ო ბებს, ქვეყ ნის ის ტო რი ის

უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს დე ტა ლებს და ა.შ.

რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რია, შე ე ცა დეთ, თქვენს

თა ნამ შრომ ლებს გა უხ სნათ თქვენ თან მო სას -

ვლე ლი გზა, ანუ ყვე ლა მათ განს მის ცეთ ამა თუ

იმ სა კითხზე აზ რის გა მოთ ქმის სა შუ ა ლე ბა,

ჰკითხოთ რჩე ვა, მო ა ყო ლოთ სტუმ რებ თან ურ -

თი ერ თო ბის დე ტა ლე ბი, შე ე კითხოთ სტუმ რე ბის

სურ ვი ლე ბის თა ო ბა ზე და შე ე ცა დოთ, უშუ ა ლოდ

მათ გან, პირ ვე ლი პი რე ბის გან, მი ი ღოთ ინ ფორ -

მა ცია სტუ მარ თა მოთხოვ ნე ბის შე სა ხებ. ეს თქვენ

იმის თვის გჭირ დე ბათ, რომ ამ ადა მი ა ნებ მა გუნ -

დის წევ რე ბად იგ რძნონ თა ვი და თა ვად ვე და -

აკ ვირ დნენ, გა ა უმ ჯო ბე სებს თუ არა პრო ცესს

მა თი რე კო მენ და ცი ე ბის რე ა ლო ბა ში გან ხორ -

ცი ე ლე ბა.

არ არის აუცი ლე ბე ლი, თქვენ, რო გორც გე -

ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი, ჩა ე რი ოთ გან ყო ფი ლე ბის

ან ცვლის ყო ველ დღი ურ მუ შა ო ბა ში, მაგ რამ შე -

ე ცა დეთ დრო დად რო შეხ ვდეთ ცვლის თან -

მშრომ ლებს, და ეს წროთ მათ ტრე ნინგს,

ჰკითხოთ, თქვენ თვის რა ი მეს თქმა ხომ არ

სურთ, მო უხ სნათ თქვენ თან ურ თი ერ თო ბის კომ -

პლექ სი. გახ სოვ დეთ, არა სო დეს იჩხუ ბოთ და

არც პა ნი კამ შე გიპყროთ, თუ თა ნამ შრო მელ მა

შეც დო მა და უშ ვა, თო რემ სი მარ თლეს და გი მა -

ლა ვენ და სა ერ თოდ ვე ღარ გა ი გებთ, რა ხდე ბა

თქვენს გან ყო ფი ლე ბა ში. ნუ და ა ში ნებთ თა ნამ -

შრომ ლებს სამ სა ხუ რი დან გაშ ვე ბით, თუ მათ

რა ი მე შე ეშ ლე ბათ. შეც დო მის დაშ ვე ბა ში სა გან -

გა შო არა ფე რია, მთა ვა რია, იცო დეთ მი ზე ზი,

რის გა მოც მოხ და ეს შეც დო მა, რომ მსგავ სი

რამ აღარ გან მე ორ დეს.
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სას ტუმ რო ბიზ ნე სის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო -

ვა ნი ობი ექ ტი სტუ მა რია. მთე ლი ეს ბიზ ნე სი

სწო რედ სტუმ რის მი ღე ბა-გან თავ სე ბა სა და კომ -

ფორ ტზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. რო გორც ზე მოთ

აღ ვნიშ ნეთ, სტუმ რის მომ სა ხუ რე ბა უმ ნიშ ვნე -

ლო ვა ნე სი სა კითხია და კად რე ბის შერ ჩე ვა სწო -

რედ ამ სა კითხს უნ და ეფუძ ნე ბო დეს. შე სა ბა მი -

სად, ამ სფე რო ში სა მუ შა ოდ გან სა კუთ რე ბუ ლი

პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის

შერ ჩე ვაა სა ჭი რო, ისე თი ადა მი ა ნე ბის, რომ -

ლებ საც მშვი დი და გა წო ნას წო რე ბუ ლი ხა სი ა -

თი აქვთ, რო მელ თაც შე უძ ლი ათ რთულ და

სტრე სულ სი ტუ ა ცი ებ ში მუ შა ო ბა, სიმ შვი დის და

კე თილ გან წყო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, შეს წევთ სხვი -

სი მომ სა ხუ რე ბის უნა რი და გათ ვით ცნო ბი ე რე -

ბუ ლი აქვთ ის ფაქ ტი, რომ მა თი სამ სა ხუ რი ყო -

ველ დღი უ რად მო ითხოვს სტუმ რის სურ ვი ლე -

ბი სა და პრე ტენ ზი ე ბის შეს რუ ლე ბას, წვრილ მა -

ნებ ზე ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბას, რომ მათ

მთე ლი დღე მო უ წევთ სტრე სულ გა რე მო ში ყოფ -

ნა და და ძა ბულ გან რიგ თან შე გუ ე ბა.

ამას თან ერ თად, სტუ მარს საცხოვ რებ ლად

სჭირ დე ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი კომ ფორ ტუ ლი გა -

რე მო, ეს გა რე მო კე თილ გან წყო ბი ლი უნ და იყოს

მის მი მართ, სქე სის, ეროვ ნე ბის, ორი ენ ტა ცი ის,

კა ნის ფე რის, მრწამ სის თუ სხვა პი როვ ნუ ლი

მა ხა სი ა თებ ლე ბის მი უ ხე და ვად. ის მიდ გო მა,

რომ ყვე ლა სტუ მარს ერ თნა ი რად უნ და მო ვექ -

ცეთ, უკ ვე აღარ არის აღ მო ჩე ნა. ახ ლა უკ ვე პი -

რი ქი თაა - ყვე ლა სტუ მა რი გა მორ ჩე უ ლი ინ დი -

ვი დია და თი თო ე ულ მათ განს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი

მიდ გო მა სჭირ დე ბა. სწო რედ ეს ხდის სას ტუმ -

როს გა მორ ჩე ულს. წამ ყვა ნი სას ტუმ რო ე ბი საკ -

მა ოდ დიდ დროს და ენერ გი ას ხარ ჯა ვენ სტუმ -

რის ხა სი ა თის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის შეს წავ ლა ზე

და ცდი ლო ბენ, მათ ახა ლი ტი პის სა თა ნა დო

მომ სა ხუ რე ბა შეს თა ვა ზონ.

არ სე ბობს მარ ტი ვი წე სე ბი, რომ ლე ბიც ყვე -

ლა თა ნამ შრო მელ მა უნ და გა ი თა ვი სოს და ისი ნი

სტუ მარ თან ყო ველ დღი ურ ურ თი ერ თო ბა ში გა მო -

ი ყე ნოს:

კარ გი მი სალ მე ბა და ღი მი ლი სა ჭი როა ყვე -

ლა სტუ მარ თან. თქვენ მათ უნ და მი ე სალ მოთ,

მი უ ხე და ვად იმი სა, იც ნობთ თუ არა. სას ტუმ რო -

ში მო სულ მა სტუ მარ მა ნე ბის მი ერ ტე რი ტო რი ა -

ზე შეხ ვედ რი სას ვერ უნ და და გას წროთ მი სალ -

მე ბა. თქვე ნი მი სალ მე ბა გუ ლი თა დი და სა სი ა -

მოვ ნო უნ და იყოს. სა ქარ თვე ლო ში ამ ბო ბენ,

“კა ცი სალ მით იც ნო ბაო”, ეს ჩვენს ხა სი ათ ში

ისეა გამ ჯდა რი, რომ ამის გა კე თე ბას დი დი ძა -

ლის ხმე ვა არ სჭირ დე ბა.

იყა ვით სტუ მარ თან გან სა კუთ რე ბით თა ვა -

ზი ა ნი. შეძ ლე ბის დაგ ვა რად გა მო ი ყე ნეთ სტუმ -

რის სა ხე ლი, თუ ის თქვენ თვის ცნო ბი ლია. სა -

ხე ლით ხში რად მი მარ თვა ან ზედ მე ტი ყუ რადღე -

ბა სა ჭი რო არ არის. მთა ვა რია, სტუ მარ თან ურ -

თი ერ თო ბი სას ზღვარს არ გა დახ ვი დეთ და და -

იც ვათ ოქ როს შუ ა ლე დი. თქვე ნი მო კითხვა ან

სხვა სა ხის ურ თი ერ თო ბა ფა მი ლა რო ბა ში არ

უნ და გა და ი ზარ დოს. სტუ მარ თან მო გეთხო ვე -

ბათ ზედ მე ტი თა ვა ზი ა ნო ბა. თა ვა ზი ა ნო ბა თქვე -

ნი ფა რია და დის ტან ცი ის დაც ვა ში გეხ მა რე -

ბათ, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც სტუ მა რი

თვი თონ ცდი ლობს და ახ ლო ე ბას.

ს ტ უ მ ა რ ი
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ეცა დეთ, და ი მახ სოვ როთ სტუ მარ თან და კავ -

ში რე ბუ ლი დე ტა ლე ბი. თქვე ნი პრო ფე სი ის ერთ-

ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი უნა რი დე ტა ლებ ზე ყუ -

რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბი სა და და მახ სოვ რე ბის

უნა რია. ბუ ნებ რი ვია, ყვე ლა სტუმ რის შე სა ხებ

ინ ფორ მა ცი ას ვერ და ი მახ სოვ რებთ, მაგ რამ

დრო თა გან მავ ლო ბა ში ალ ბათ გა მო ი მუ შა ვებთ

ამ ჩვე ვას და შე ეც დე ბით, ის სტუმ რი სა და თქვენ -

სა ვე სა სი კე თოდ გა მო ი ყე ნოთ. კერ ძოდ, თუ

თქვენ უკ ვე იცით, რომ ბა ტონ ახ მე ტელს მოს -

წონს ცხე ლი ყა ვა და რი ჩი ნის არო მა ტით, მო -

რი გი სტუმ რო ბი სას, რო დე საც ის ყა ვას შე უკ ვე -

თავს, ვიდ რე თვი თონ გეტყო დეთ, და ას წა რით

და ჰკითხეთ: “ალ ბათ და რი ჩი ნის არო მა ტით

ისურ ვებთ, არა?” ამ პა ტა რა დე ტა ლით მა საც

ასი მოვ ნებთ და თქვენს მომ სა ხუ რე ბა საც ხა -

რისხს შე მა ტებთ. სას ტუმ რო ებ მა შე ი მუ შა ვეს მომ -

ხმა რე ბელ თან ურ თი ერ თო ბის სტრა ტე გია (Cus-

tomer Relationship Strategy) და მთე ლი გან ყო ფი -

ლე ბე ბია მო ბი ლი ზე ბუ ლი იმი სათ ვის, რომ ამ

მი მარ თუ ლე ბით რაც შე იძ ლე ბა მე ტი სი ახ ლე

და ი ნერ გოს. თუ თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ა ში ასე თი

სტრა ტე გია არ არ სე ბობს, გა იხ სე ნეთ, რო გორ

ექ ცე ვი ან თქვენ სა ვე ოჯა ხებ ში თქვე ნი დე დე ბი

და ბე ბი ე ბი სტუმ რებს და ეს მა გა ლი თე ბი და -

გეხ მა რე ბათ, სა უ კე თე სო იყოთ თქვენს პრო ფე -

სი ა ში. მომ ხმა რე ბელ თან ურ თი ერ თო ბის სტრა -

ტე გია სა ჭი როც არის და სა სარ გებ ლოც. ასე თი

სტრა ტე გი ის ფარ გლებ ში შექ მნი ლია ელექ ტრო -

ნუ ლი სის ტე მე ბი, სა დაც თავს უყ რი ან სტუმ რის

შე სა ხებ არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას და მის და ბა -

დე ბის დღეს თან ან მის თვის მნიშ ვნე ლო ვან სხვა

რა ი მე ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით ისეთ ღო ნის ძი -

ე ბებს გეგ მა ვენ, რო მე ლიც არ ცთუ ისე დიდ ხარ -

ჯებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ადა მი ა ნე ბი მი -

დი ან იქ, სა დაც კე თილ გან წყო ბა და სა სი ა მოვ -

ნო გა რე მო ხვდე ბათ. ამ გა რე მოს შექ მნა ში

თქვენ, რო გორც თა ნამ შრო მელს, ძა ლი ან დი -

დი რო ლი გა კის რი ათ.

ისა უბ რეთ გა სა გე ბად და იყა ვით გულ წრფე -

ლი. სტუ მარ თან ურ თი ერ თო ბი სას შე ე ცა დეთ, არ

ისა უბ როთ ჟარ გო ნით და არ გა მო ი ყე ნოთ უცხო

სიტყვე ბი. თქვე ნი მომ სა ხუ რე ბა კომ ფორ ტულ

გა რე მოს უნ და უქ მნი დეს სტუ მარს. თუ შე ატყობთ,

რომ მის თვის რა ი მე სა კითხი გა უ გე ბა რი დარ -

ჩა, შე ე ცა დეთ, კო რექ ტუ ლად და მშვი დად აუხ -

სნათ ყვე ლა ფე რი. ამას თან ერ თად, სტუ მარ თან

გულ წრფე ლი უნ და იყოთ, არა სო დეს შეს თა ვა -

ზოთ მას ზედ მე ტად ძვი რადღი რე ბუ ლი სას მე -

ლი ან კერ ძი, თუ შე ატყობთ, რომ ის ვერ ერ კვე -

ვა ამ სა კითხში. პრო ფე სი ო ნა ლუ რი კონ სულ -

ტა ცია გა უ წი ეთ სტუ მარს მის თვის სა სურ ვე ლი

პრო დუქ ტის არ ჩე ვის ან ნე ბის მი ე რი სხვა სა ხის

მომ სა ხუ რე ბის დროს. სტუმ რის თვის კარ გი მომ -

სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბა თქვენს იმიჯ ზე და დე ბი -

თად იმოქ მე დებს და თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა საც

შეგ მა ტებთ.

ის წავ ლეთ სწო რი მიდ გო მა პრობ ლე მა ტუ რი

სი ტუ ა ცი ე ბის დროს. ყვე ლა პრობ ლე მის გა სა -

ღე ბი ერთ მარ ტივ ქცე ვა შია: მო უ ბო დი შეთ სტუ -

მარს! ნუ და იწყებთ თა ვის მარ თლე ბას და ნურც

შე ე კა მა თე ბით მას. პირ ველ რიგ ში შე ე ცა დეთ,

ბო დი ში მო უ ხა დოთ სტუ მარს და მოთ მი ნე ბით

მო ის მი ნოთ მი სი უკ მა ყო ფი ლე ბის მი ზე ზი. ყუ -

რადღე ბით, შე პა სუ ხე ბის გა რე შე ჩა ი ნიშ ნეთ და

და ი მახ სოვ რეთ ყვე ლა დე ტა ლი, გა ერ კვი ეთ ვი -

თა რე ბა ში და მხო ლოდ ამის შემ დეგ დაბ რუნ -

დით და უპა სუ ხეთ სტუმ რის პრე ტენ ზი ებს. უმ -

ნიშ ვნე ლო დათ მო ბებ ზე წას ვლა აუცი ლე ბე ლია,

თუ ეს სტუ მარს და აკ მა ყო ფი ლებს და თქვენ ზი -

ანს არ მო გა ყე ნებთ. არ არ სე ბობს არც ერ თი

სას ტუმ რო პრობ ლე მა ტუ რი სი ტუ ა ცი ე ბის გა რე -

შე. მთა ვა რია, თქვენ შე გეძ ლოთ ამ პრობ ლე მე -

ბის მარ თვა.

იცო დეთ თქვე ნი საქ მე. სტუ მარს ყვე ლა ზე

უკეთ მა შინ და ეხ მა რე ბით, რო დე საც თქვე ნი საქ -

მის პრო ფე სი ო ნა ლი ხართ. ამ შემ თხვე ვა ში თქვენ

ახერ ხებთ, სწრა ფად და ხა რის ხი ა ნად შე ას რუ -

ლოთ თქვე ნი მო ვა ლე ო ბე ბი, არ შე ა ფერ ხოთ

სტუ მა რი და თა ვი აარი დოთ პრობ ლე მა ტურ სი -

ტუ ა ცი ებს. მთელ მსოფ ლი ო ში ცნო ბი ლი პროგ -

რა მა “სერ ვის პლი უ სი”, რო მე ლიც ბა ტონ მა რო -

ბერტ ბრა უნ მა* შექ მნა, ერ თდრო უ ლად ეფუძ ნე -

ბა სწრაფ და ხა რის ხი ან მომ სა ხუ რე ბას, რაც

დიდ წილდ უზ რუნ ველ ყოფს სა უ კე თე სო მომ სა -

ხუ რე ბას. ჩვენს რე ა ლო ბა ში იშ ვი ა თია, რო დე -

საც სწრა ფი მომ სა ხუ რე ბა ხა რის ხთა ნაც ასო -

ცირ დე ბა. მაგ რამ რო დე საც ეს ორი კომ პო ნენ -

ტი ერ თმა ნეთ თან არის შერ წყმუ ლი, სტუ მა რი

ყო ველ თვის კმა ყო ფი ლი რჩე ბა. გა იხ სე ნეთ მაკ

დო ნალ დსის რეს ტორ ნე ბი, მათ მო ინ დო მეს და

შეძ ლეს, ეს ორი კომ პო ნენ ტი გა ნუ ყოფ ლად და -

ე კავ ში რე ბი ნათ ერ თმა ნეთ თან. ხში რად მი ნა -

ხავს, რო გორ ცდი ლო ბენ მზა რე უ ლე ბი სწრა ფად

* რო ბერტ ბრა უ ნი - პროგ რა მა “სერ ვის პლუ სის” ავ ტო რი და შემ ქმნე ლი
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იმუ შა ონ და ამ სიჩ ქა რე ში ბევრ შეც დო მას უშ ვე -

ბენ: ან კერ ძი ეწ ვე ბათ, ან ხელს იჭ რი ან, ან ნარ -

ჩე ნე ბის გრო ვას აყე ნე ბენ გარ შე მო. ეს მა თი გა -

მო უც დე ლო ბის ბრა ლია. და აკ ვირ დით პი ა ნის -

ტებს, ისი ნი ეტი უ დე ბით იწყე ბენ ვარ ჯიშს და მხო -

ლოდ გარ კვე უ ლი დრო ის შემ დეგ უკ რა ვენ რთულ

ნა წარ მო ე ბებს. მა თი ვირ ტუ ო ზუ ლი შეს რუ ლე ბა

და უ ღა ლა ვი შრო მი სა და ვარ ჯი შის შე დე გია. ყვე -

ლა სხვა საქ მეც სწო რედ ასეთ და ხე ლოვ ნე ბას

მო ითხოვს. რო დე საც თქვე ნი საქ მის პრო ფე სი -

ო ნა ლი ხდე ბით, თა ვა დაც გსი ა მოვ ნებთ მი სი

შეს რუ ლე ბა და სხვებ საც სი ა მოვ ნე ბას ანი ჭებთ.

გახ სოვ დეთ, სწრა ფი და ხა რის ხი ა ნი მომ სა ხუ -

რე ბა თქვე ნი საქ მის სა ფუძ ვლი ან ცოდ ნა ზე

მეტყვე ლებს. რო გორც ცნო ბი ლი ფი ლო სო ფო -

სი მე რაბ მა მარ დაშ ვი ლი ამ ბობ და, “ყვე ლა ზე

დი დი პარ ტი ო ტიზ მი თქვე ნი საქ მის პრო ფე სი ო -

ნა ლიზ მია”.

გან ვი თარ დით და გა ი უმ ჯო ბე სეთ ცოდ ნა და

პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბი. სას ტუმ რო ბიზ ნეს ში თე -

ო რია და პრაქ ტი კა ერ თმა ნე თის გა ნუ ყო ფე ლი

ნა წი ლე ბია. ის, რაც თე ო რი უ ლად ის წავ ლეთ,

პრაქ ტი კა შიც უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოთ. მა გა ლი -

თად, თუ თე ო რი უ ლად იცით, რა მო დუ ლე ბის -

გან შედ გე ბა ნომ რე ბის მარ თვის სის ტე მა, უნ -

და შე გეძ ლოთ მი სი პრაქ ტი კუ ლად მოხ მა რე -

ბაც. ან, ასე ვე, თუ თე ო რი უ ლად იცით, სა თა ნა -

დო წე სე ბის დაც ვით რო გორ მი არ თვათ სტუ -

მარს საკ ვე ბი და სას მე ლე ბი, ეს პრაქ ტი კა შიც

უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოთ. თქვე ნი მუ შა ო ბა პრაქ -

ტი კა ში გა მო იც დე ბა, ამი ტომ ეცა დეთ, გა ნუწყვეტ -

ლივ ივარ ჯი შოთ და გა მო ი მუ შა ოთ პრაქ ტი კუ -

ლი უნა რე ბი. ამას თან ერ თად, სას ტუმ რო ბიზ -

ნე სი მზარ დი და საკ მა ოდ დი ნა მი კუ რი სფე -

როა, შე სა ბა მი სად, ამ სფე რო ში მომ ხდარ ცვლი -

ლე ბებს - ყო ველ ახალ მიღ წე ვას, ახალ ტექ ნო -

ლო გი ებს, ახ ლად შექ მნილ კომ ფორ ტის სა შუ ა -

ლე ბებს, რო მელ შიც სტუმ რის ინ ტე რე სე ბია გათ -

ვა ლის წი ნე ბუ ლი - გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე -

ლო ბა ენი ჭე ბა. პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნის გა საღ -

რმა ვებ ლად, თქვენ ბევ რი უნ და იკითხოთ და

თვა ლი მი ა დევ ნოთ სას ტუმ როს სფე რო ში მიმ -

დი ნა რე სი ახ ლე ებს. ისე ვე, რო გორც ექი მე ბი,

თქვენც მუდ მი ვად უნ და ეც ნო ბო დეთ სი ახ ლე -

ებს, რომ იოლად შეძ ლოთ ახალ გა რე მოს თან

ადაპ ტა ცია. ზრდას რუ ლი ადა მი ა ნე ბი თა ვად

ზრუ ნა ვენ თვით გან ვი თა რე ბა ზე.
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სას ტუმ როს გახ სნის თვის მზა დე ბის წინ გან -

სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ვინ იქ ნე ბა კად -

რე ბის მე ნე ჯე რი და რო გორ გუნდს ჩა მო ა ყა ლი -

ბებს ის სას ტუმ რო ში. რო გორც ყვე ლა სხვა ორ -

გა ნი ზა ცი ა ში, კად რე ბის მე ნე ჯერს აქაც გა მორ -

ჩე უ ლი ფუნ ქცია აკის რია. კად რე ბის მე ნე ჯე რი

არის გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რის და მთე ლი აღ -

მას რუ ლე ბე ლი გუნ დის სტრა ტე გი უ ლი პარ ტნი -

ო რი, ვი ნა ი დან ის წარ მო ად გენს თა ნამ შრო -

მელ თა დიდ ნა წილს და მა თი მთა ვა რი მხარ -

დამ ჭე რია. ამას თან, კად რე ბის მე ნე ჯე რი არის

ის რგო ლი, ვინც სას ტუმ რო ში უზ რუნ ველ ყოფს

დის ციპ ლი ნას, ვინც პა სუხს აგებს თა ნამ შრომ -

ლე ბის სტუმ რე ბი სად მი და ერ თმა ნე თის მი მართ

და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და ზო გა დად სას ტუმ რო ში

შექ მნილ გან წყო ბა ზე. არ სე ბო ბენ კად რე ბის მე -

ნე ჯე რე ბი, რომ ლე ბიც მხო ლოდ ად მი ნის ტრა -

ცი უ ლი ფუნ ქცი ით შე მო ი ფარ გლე ბი ან, თუმ ცა

დღე ვან დე ლი სას ტუმ რო ბიზ ნე სის კონ კუ რენ -

ტუ ლი გა რე მო კად რე ბის მე ნე ჯე რებს გან სა კუთ -

რე ბით დიდ როლს აკის რებს კომ პა ნი ის წარ მა -

ტე ბის საქ მე ში და ამი ტომ მა თი რო ლი უმ ნიშ -

ვნე ლო ვა ნე სია.

კად რე ბის სამ სა ხუ რი სას ტუმ რო ბიზ ნეს ში

რამ დე ნი მე გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი

ფუნ ქცი ით შე მო ი ფარ გლე ბა. ეს ფუნ ქცი ე ბია:

კად რე ბის შერ ჩე ვა, მა თი მომ ზა დე ბა და და წი -

ნა უ რე ბა. შე სა ბა მი სად, ყვე ლა სხვა და ნარ ჩე -

ნი ფუნ ქცია ამ ძი რი თა დი ფუნ ქცი ე ბი დან მომ -

დი ნა რე ობს.

კად რე ბის სამ სა ხუ რის გა მარ თუ ლი მუ შა ო -

ბა და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რამ დე ნად მწყობ -

რი სის ტე მაა შექ მნი ლი ამ კუთხით სას ტუმ რო -

ში. კად რე ბის ყვე ლა ფუნ ქცია დად გე ნი ლი სტან -

დარ ტის მი ხედ ვით უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს,

სა სურ ვე ლია, ეს ყვე ლა ფე რი წე რი ლო ბი თი სა -

ხით არ სე ბობ დეს და თა ნამ შრო მელ თათ ვის

ხელ მი საწ ვდო მი იყოს. მა გა ლი თად, თა ნამ შრო -

მელ მა უნ და იცო დეს, რომ და წი ნა უ რე ბა, სხვა

გან ყო ფი ლე ბა ში გა დას ვლა, და მა ტე ბი თი სწავ -

ლე ბა ან მსგავ სი აქ ტი ვო ბე ბი და მო კი დე ბუ ლია

არა იმა ზე, თუ რო გორ ხა სი ათ ზეა მი სი მე ნე ჯე -

რი, არა მედ სის ტე მა ზე, რო მე ლიც დად გე ნი ლია

სას ტუმ როს მე ნეჯ მენ ტის მი ერ და მის გან ხორ -

ცი ე ლე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია კად რე ბის სამ სა -

ხუ რი და მთე ლი მე ნეჯ მენ ტი. ეს ერ თი მხრივ

სტა ბი ლუ რო ბის შეგ რძნე ბას იწ ვევს, მე ო რე

მხრივ კი თა ნამ შრო მელ თა ლო ი ა ლო ბის გა -

რან ტიაა, ვი ნა ი დან თა ნამ შრომ ლე ბი ხში რად

კომ პა ნი ის მი მართ შემ წყნა რებ ლო ბას მარ ტო

ხელ ფა სის გა მო კი არა, სტა ბი ლუ რი გა რე მოს

გა მოც იჩე ნენ.

ეს სის ტე მა და სა თა ნა დო სტან დარ ტე ბი არა

მხო ლოდ ფურ ცელ ზე, რე ა ლუ რა დაც უნ და არ სე -

ბობ დეს, კად რე ბის სამ სა ხუ რი უნ და ქმნი დეს თა -

ნამ შრო მელ თა მო ტი ვა ცი ის, და ჯილ დო ე ბის და

სხვა ისეთ პროგ რა მებს, რო მე ლიც თა ნამ შრო -

მელ თა მთელ გუნ დში და დე ბით მუხტს შე ი ტან და.

წამ ყვა ნი კომ პა ნი ე ბი უამ რავ თან ხას ხარ ჯა -

ვენ თა ნამ შრო მელ თა ჩარ თუ ლო ბის ინ დექ სის

გა სარ კვე ვად. ისი ნი ყო ველ წლი უ რად აკ ვირ დე -

ბი ან, თა ნამ შრო მელ თა რა რა ო დე ნო ბა თვლის

თავს გუნ დის წევ რად და შეს ტკი ვათ თუ არა

მათ გუ ლი კომ პა ნი ის გა მარ თულ მუ შა ო ბა ზე.

კ ა დ რ ე ბ ი ს  ს ა მ ს ა ხ უ რ ი ს  

მ უ შ ა ო ბ ი ს  ს პ ე ც ი ფ ი კ ა
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გუნდური მუშაობა

გუნ დუ რი მუ შა ო ბა სას ტუმ როს ერთ-ერ თი ძი -

რი თა დი და საყ რდე ნია. თი თო ე უ ლი თქვენ გა ნი

იმის თვის შრო მობს, რომ სტუ მა რი მად ლი ე რი

დარ ჩეს. მაგ რამ თუ ყვე ლა რგო ლი გა მარ თუ -

ლად არ იმუ შა ვებს, სა ბო ლოო შე დე გის მიღ წე -

ვა რთულ დე ბა. თქვენ არა მარ ტო თქვე ნი სა მუ -

შა ოს არ სი უნ და იცო დეთ სრულ ყო ფი ლად, ასე -

ვე კარ გად უნ და ერ კვე ო დეთ თქვე ნი კო ლე გე -

ბის საქ მი ა ნო ბა ში, რა თა სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე -

ვა ში სტუ მარს სწო რი რჩე ვა მის ცეთ იმის შე სა -

ხებ, თუ ვის მი მარ თოს. სას ტუმ რო ე ბის ცნო ბი -

ლი ქსე ლე ბი ყო ველ წლი უ რად აწარ მო ე ბენ კვლე -

ვას თა ნამ შრომ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის პრო ცენ -

ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის და სად გე ნად. მათ ეს იმის -

თვის სჭირ დე ბათ, რომ შე ი ნარ ჩუ ნონ და გა ნა -

ვი თა რონ წამ ყვა ნი თა ნამ შრომ ლე ბის გუნ დი და

გა ზარ დონ მა თი ეფექ ტი ა ნო ბა. იმის მი უ ხე და -

ვად, ტარ დე ბა თუ არა ასე თი ტი პის კვლე ვა

თქვენს სას ტუმ რო ში, არ სე ბობს რამ დე ნი მე ძი -

რი თა დი სა კითხი, რო მე ლიც, სა სურ ვე ლია, ნათ -

ლად იყოს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, რა თა ხე ლი შე -

უწყოს თა ნამ შრომ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბას. ეს სა -

კითხე ბია:

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა (რო დე საც ორ -

გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა კონ კრე ტუ ლად

არ არის გა წე რი ლი და თა ნამ შრომ ლის -

თვის უც ნო ბია, ვინ ვის ექ ვემ დე ბა რე ბა

ორ გა ნი ზა ცი ა ში);

უფ ლე ბე ბი და მო ვა ლე ო ბე ბი (რო დე საც

ცალ კე ულ პო ზი ცი ებს არ ახ ლავს სა ჭი -

რო თა ნამ დე ბობ რი ვი ინ სტრუქ ცია და

სამ სა ხურ ში აყ ვა ნი სას თა ნამ შრო მელს

არ გა ნუ მარ ტეს მი სი ძი რი თა დი მო ვა -

ლე ო ბე ბი);

თვის, კვარ ტლის, წლის ამო ცა ნე ბი (რო დე -

საც თა ნამ შრო მელს არა ვინ აუხ სნა, რას

ნიშ ნავს გან ყო ფი ლე ბის გეგ მა, ან რა კონ -

კრე ტუ ლი ამო ცა ნე ბია შე სას რუ ლე ბე ლი

მო ცე მულ პე რი ოდ ში);

შეზღუდ ვე ბი (რო დე საც თა ნამ შრო მე ლი ხში -

რად იმის გა მოა დაბ ნე უ ლი, რომ არ იცის,

რა ზეა პა სუ ხის მგე ბე ლი);

თა ნამ შრომ ლის ჩარ თუ ლო ბა (რო დე საც თა -

ნამ შრო მელს არა ვინ ეკითხე ბა აზრს იმის

შე სა ხებ, უნ და თუ არა მას პრო ცე სის გა -

უმ ჯო ბე სე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა);

სა თა ნა დო რე სურ სე ბი სა მუ შა ოს გან სა ხორ -

ცი ე ლებ ლად (რო დე საც თა ნამ შრო მელს

ავა ლე ბენ ამა თუ იმ საქ მეს, თუმ ცა მას

ხში რად არა აქვს შექ მნი ლი სა თა ნა დო

გა რე მო სა მუ შა ოს ხა რის ხი ა ნად შე სას -

რუ ლებ ლად);

თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეწყო ბა გან ყო ფი -

ლე ბებს შო რის (რო დე საც სამ სა ხურ ში

მი ღე ბი სას ხაზ გას მით არ გან მარ ტა ვენ,

რომ ყვე ლა თა ნამ შრომ ლის უშუ ა ლო მო -

ვა ლე ო ბაა სხვა გან ყო ფი ლე ბებ თან თა -

ნამ შრომ ლო ბა, რად გან ხში რად გან ყო -

ფი ლე ბე ბი ერ თმა ნეთს კონ კუ რენ ტე ბად

აღიქ ვა მენ, რაც ხელს უშ ლის სა ერ თო

მიზ ნის მიღ წე ვას).

სამსახურში დროულად გამოცხადება

სას ტუმ რო ში, ისე ვე რო გორც ყვე ლა ორ გა -

ნი ზა ცი ა ში, აუცი ლე ბე ლია, სა მუ შა ო ზე დრო უ -

ლად გა მოცხად დეთ, ვი ნა ი დან სამ სა ხურ ში მის -

ვლი სას თქვენ უნ და გა მო იც ვა ლოთ ტან საც მე -

ლი, ჩა იც ვათ ფორ მა და ეს ყვე ლა ფე რი სა მუ -

შა ოს დაწყე ბამ დე ათი წუ თით ად რე უკ ვე დას -

რუ ლე ბუ ლი უნ და გქონ დეთ. ამ წე სის ზედ მი -

წევ ნით დაც ვა აუცი ლე ბე ლია, რად გან თქვენს

მუ შა ო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი სხვე ბის დრო. სტუ -

მარს შე საძ ლოა, შეხ ვედ რა ზე ან აერო პორ ტში

და აგ ვი ან დეს, თუ თა ნამ შრო მე ლი დრო უ ლად

არ ას რუ ლებს თა ვის მო ვა ლე ო ბას. ცხა დია, თა -

ნამ შრომ ლის დაგ ვი ა ნე ბის შემ თხვე ვა ში მის მო -

ვა ლე ო ბას სხვა თან მშრო მე ლი გა და ი ბა რებს,

მაგ რამ სა მუ შაო გან რი გის ასე თი ცვლი ლე ბა

სხვა საც ტვირ თად და აწ ვე ბა და მუ შა ო ბის ხა -

რის ხზეც უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა. სას ტუმ რო ბიზ -

ნეს ში შეს ვე ნე ბა ზე წას ვლაც კი უნ და შე ა თან -

ხმოთ თქვენს უშუ ა ლო უფ როს თან, რომ სტუმ -

რე ბი არ შე ა ფერ ხოთ. ყო ველ თვის დრო უ ლად

უნ და და იწყოთ თქვე ნი საქ მე და ასე ვე დრო უ -

ლად და ტო ვოთ სა მუ შაო ად გი ლი. მუ შა ო ბის

დას რუ ლე ბის შემ დეგ შე ნო ბა ში ხე ტი ა ლი ან

სხვა თა ნამ შრომ ლის მოც დე ნა და უშ ვე ბე ლია.

იმი სათ ვის, რომ არ და ირ ღვეს წეს რი გი, ეს სა -

კითხი კად რე ბის გან ყო ფი ლე ბამ მკაც რად უნ -

და გა ა კონ ტრო ლოს.

საორიენტაციო კურსები

სა სურ ვე ლია, სას ტუმ როს ყვე ლა თა ნამ შრო -

მელ მა გა ი ა როს სა ო რი ენ ტა ციო ტრე ნინ გი. სას -

ტუმ რო სფე რო მრა ვალ სფე როს მო ი ცავს - დაწყე -

ბუ ლი სტუმ რის გან თავ სე ბი დან, დამ თავ რე ბუ ლი

მი სი კვე ბი სა და სხვა მომ სა ხუ რე ბე ბის ჩათ -
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ვლით. შე სა ბა მი სად, ყვე ლა გან ყო ფი ლე ბის მუ -

შა ო ბის სპე ცი ფი კის შეს წავ ლას საკ მა ოდ დი დი

დრო სჭირ დე ბა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რთუ ლია, სიღ რმი -

სე უ ლად შე ის წავ ლოთ სხვა გან ყო ფი ლე ბის მუ -

შა ო ბის დე ტა ლე ბი, სა ვალ დე ბუ ლოა, ზო გა დად

მა ინც ერ კვე ო დეთ ყვე ლა გან ყო ფი ლე ბის მუ შა -

ო ბა ში, რომ სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში სტუ მა რი

სწო რად და აკ ვა ლი ა ნოთ. გარ და ამი სა, ზო გა -

დი ცოდ ნა და გეხ მა რე ბათ თა ვი დან ვე აირ ჩი ოთ

სას ტუმ რო ბიზ ნე სის თქვენ თვის სა სურ ვე ლი სფე -

რო და სა მო მავ ლო გეგ მებ სა და კა რი ე რულ

წინ სვლა ზეც იფიქ როთ. ორი ენ ტა ცი ის ეტა პი

ხშირ შემ თხვე ვა ში 90 დღე გრძელ დე ბა და უმ -

თავ რე სად ემ თხვე ვა გა მო საც დელ ვა დას. სწო -

რედ ამ პე რი ოდ ში თქვენ სა შუ ა ლე ბა გეძ ლე -

ვათ, მი ი ღოთ ყვე ლა აუცი ლე ბე ლი ინ ფორ მა -

ცია კომ პა ნი ის შე სა ხებ. თქვე ნი მო ვა ლე ო ბაა,

სე რი ო ზუ ლად მი უდ გეთ საქ მეს და მაქ სი მა ლუ -

რად ბევ რი სი ახ ლე შე იტყოთ კომ პა ნი ი სა და

თქვე ნი სა მუ შა ოს შე სა ხებ.

გარეგნული სტანდარტები

სას ტუმ როს სფე როს აუცი ლე ბე ლი მოთხოვ -

ნაა, ყვე ლა თა ნამ შრო მელს ჰქონ დეს მო წეს რი -

გე ბუ ლი იერ სა ხე. სას ტუმ როს ჰყავს ისე თი თა -

ნამ შრომ ლე ბი, რომ ლებ საც უშუ ა ლო ურ თი ერ -

თო ბა აქვთ სტუ მარ თან (მი ღე ბა-გან თავ სე ბის,

რეს ტორ ნის თა ნამ შრო მე ლი და ა. შ.) და ჰყავს

ისე თე ბიც, რომ ლე ბიც პირ და პირ ვე რა სო დეს

ხვდე ბი ან სტუ მარს (სამ ზა რე უ ლოს, და სუფ თა -

ვე ბის თა ნამ შრო მე ლი და ა. შ.). ზო გი ერთ მათ -

განს მო ეთხო ვე ბა ფორ მის ტა რე ბა, ზო გი ერთს

- არა, თუმ ცა აუცი ლე ბე ლია, ყვე ლა სა მუ შა ოს

შემ სრუ ლე ბელს ჰქონ დეს მო წეს რი გე ბუ ლი, უნაკ -

ლო და საქ მი ა ნი გა რეგ ნო ბა.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლია მოთხოვ ნე ბი, რო მელ -

საც მეტ-ნაკ ლე ბად ით ვა ლის წი ნე ბენ სა ერ თა -

შო რი სო კლა სის სას ტუმ რო ე ბი:

მამ რო ბი თი სქე სის თა ნამ შრო მე ლი: სამ სა -

ხურ ში უნ და გა მოცხად დეს სუფ თად ჩაც -

მუ ლი. თუ მას არ ევა ლე ბა უნი ფორ მის

ტა რე ბა, უნ და ეც ვას პი ჯა კი და ყო ველ -

თვის ეკე თოს ჰალ სტუ ხი. მას ყო ველ დღე

უნ და ეც ვას სუფ თა ფეხ საც მე ლი. და უშ -

ვე ბე ლია ჭარ ბი რა ო დე ნო ბით ჟე ლეს,

ასე ვე ლო სი ო ნის გა მო ყე ნე ბა და წვე რის

ძალ ზე არას ტან დარ ტუ ლად გა პარ სვა.

მას უნ და ჰქონ დეს სუფ თა, მო წეს რი გე -

ბუ ლი და კარ გად და ვარ ცხნი ლი თმა.

მდედ რო ბი თი სქე სის თა ნამ შრო მე ლი: სამ -

სა ხურ ში უნ და გა მოცხად დეს სუფ თად

ჩაც მუ ლი. თმის ვარ ცხნი ლო ბა თვა ლებს

არ უნ და უფა რავ დეს. იმ შემ თხვე ვა ში,

თუ მი სი თმის სიგ რძე მხრებს ქვე მოთ

ჩა მო დის, თმა უკან უნ და ჰქონ დეს შეკ -

რუ ლი (ეს მოთხოვ ნა გან სა კუთ რე ბით

ეხე ბა პერ სო ნალს, რო მელ საც შე ხე ბა

აქვს სურ სათ თან, რა თა მათ და იც ვან

ჰი გი ე ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი ნორ მე -

ბი). თმის სა და აქ სე სუ ა რე ბი ნე ბა დარ -

თუ ლია.

მა მა კა ცე ბის თვის, ისე ვე რო გორც ქა ლე ბი -

სათ ვის, და უშ ვე ბე ლია სამ სა ხურ ში ჯინ სე ბით და

მა ი სუ რე ბით სი ა რუ ლი, თუ ის არ არის მა თი

ფორ მის ნა წი ლი. ასე ვე და უშ ვე ბე ლია გამ ჭვირ -

ვა ლე ქსო ვი ლის გან შე კე რი ლი, არაკ ლა სი კუ რი

ჭრი ლის მქო ნე, ზედ მე ტად მოკ ლე ან გა მომ წვე -

ვი სტი ლის ქვე და ბო ლო ე ბი.

ყვე ლა იმ თა ნამ შრო მელს, რო მე ლიც უზ რუნ -

ველ ყვეს უნი ფორ მით, სა მუ შაო ად გილ ზე უნ და

ეც ვას შე სა ბა მი სი ფორ მა.

ქუ დი და საშ ვე ბია მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში,

თუ ის უნი ფორ მის ნა წი ლია.

თა ნამ შრომ ლე ბი არ უნ და იყ ვნენ გა დატ -

ვირ თუ ლი სამ კა უ ლე ბით. და უშ ვე ბე ლია სამ კა უ -

ლის მი მაგ რე ბა ფორ მა ზე.

მა კი ა ჟი გა მომ წვე ვი არ უნ და იყოს და უნ და

შე ე სა ბა მე ბო დეს სამ სა ხურს. არ შე იძ ლე ბა მკვეთ -

რი ფე რის ფრჩხი ლის ლა ქის წას მა. სამ სა ხურ -

ში ყოფ ნი სას თა ნამ შრომ ლებს ეკ რძა ლე ბათ სა -

ღე ჭი რე ზი ნის ღეჭ ვა.

სხვა აუცილებელი წესები

არ სე ბობს გარ კვე უ ლი წე სე ბი, რომ ლე ბიც

სას ტუმ რო ში ყოფ ნი სას ყვე ლა თა ნამ შრო მელ -

მა უნ და და იც ვას:

ნუ ისარ გებ ლებთ სტუმ რის ლიფ ტით, თუ გსურთ•

ერ თი ან ორი სარ თუ ლით მაღ ლა ას ვლა, ადით

კი ბით და არ ჩად გეთ რიგ ში ლიფ ტის თვის.

ნუ მოს წევთ შე ნო ბა ში, გარ და სპე ცი ა ლუ რად•

მი თი თე ბუ ლი ად გი ლე ბი სა. არ შე იძ ლე ბა მო -

წე ვა სას ტუმ როს იმ ტე რი ტო რი ა ზე, სა დაც

მზად დე ბა, ინა ხე ბა ან სტუმ რე ბის თვის მი აქვთ

საჭ მე ლი. მო წე ვა სას ტი კად აკ რძა ლუ ლია

სტუმ რის ოთახ ში.

ნუ გა ი ტანთ სას ტუმ როს ტე რი ტო რი ი დან რა ი -•

მე ნივთს სპე ცი ა ლუ რი ნე ბარ თვის (საშ ვის)
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გა რე შე, რო მელ საც გას ცემს თქვე ნი უშუალო

ზე დამ ხედ ვე ლი ან დაც ვის სამ სა ხუ რი.

ნუ გა ი ტანთ სას ტუმ როს რო მე ლი მე ოთა ხის•

ან საწყო ბის გა სა ღებს შე ნო ბი დან.

ნუ დაბ რუნ დე ბით შე ნო ბა ში სა მუ შაო სა ა თე -•

ბის შემ დეგ თქვე ნი უშუ ა ლო მე ნე ჯე რის ნე -

ბარ თვის გა რე შე.

ნუ ისარ გებ ლებთ სას ტუმ რო ში არ სე ბუ ლი კვე -•

ბის ობი ექ ტე ბით ან გა მა ჯან სა ღე ბე ლი ცენ -

ტრით. ეს მომ სა ხუ რე ბა სტუმ რის თვი საა გან -

კუთ ვნი ლი და თქვენ გეკ რძა ლე ბათ მა თი გა -

მო ყე ნე ბა, გარ და გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხვე -

ვე ბი სა, რო მე ლიც წი ნას წარ უნ და შე ა თან -

ხმოთ თქვენს მე ნე ჯერ თან.

ნუ ისა უბ რებთ პრე სას თან და ნუ გა ა კე თებთ•

გან ცხა დე ბას სას ტუმ როს სა ხე ლით. თუ და ინ -

ტე რე სე ბულ პირს აქვს რა ი მე შე კითხვა, ურ -

ჩი ეთ მას, და უ კავ შირ დეს სა ზო გა დო ე ბას თან

ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხურს.

ნუ გა და ი ღებთ ფო ტო ებს ან ვი დე ოს სას ტუმ -•

რო ში, გარ და გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხვე ვი -

სა, რო მე ლიც შე თან ხმე ბუ ლია თქვენს უშუ ა -

ლო ზე დამ ხედ ველ თან.

ნუ გა ნა თავ სებთ სო ცი ა ლურ ქსელ ში სას ტუმ -•

რო ში გა და ღე ბულ ფო ტო ებს მე ნე ჯე რის თან -

ხმო ბის გა რე შე.

და ი ცა ვით სტუმ რის, კომ პა ნი ის, თა ნამ შრომ -•

ლე ბის კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა. ნუ გა ამ ჟღავ ნებთ

მე სა მე პირ თან ინ ფორ მა ცი ას თქვე ნი სამ სა -

ხუ რის ან სტუმ რე ბის შე სა ხებ.

ტრენინგი და დაწინაურება

ტრე ნინ გი სას ტუმ რო ბიზ ნე სის უმ ნიშ ვნე ლო -

ვა ნე სი ნა წი ლია. თა ნამ შრომ ლებს ყო ველ დღი -

უ რად სჭირ დე ბათ შეხ სე ნე ბა მომ სა ხუ რე ბის ამა

თუ იმ წე სის შე სა ხებ. ამას თან ერ თად, ხში რად

ინერ გე ბა ახა ლი მომ სა ხუ რე ბა და ტრე ნინ გე ბი

ასეთ დროს მთა ვარ როლს ას რუ ლებს. ყო ველ -

დღი უ რად ცვლა ში ერთ თე მას მა ინც უნ და გა -

ნი ხი ლავ დნენ და იმე ო რებ დნენ. სა ო პე რა ციო

გან ყო ფი ლე ბე ბი ამას მოკ ლე ტრე ნინ გე ბის მეშ -

ვე ო ბით აკე თე ბენ.

ტრე ნინ გის მეშ ვე ო ბით აც ნო ბენ ისი ნი თა -

ნამ შრომ ლებს კომ პა ნი ის სტრა ტე გი ას და ძი რი -

თად ამო ცა ნებ საც. სა სურ ვე ლია, ყვე ლა გან ყო -

ფი ლე ბას ჰქონ დეს თა ვი სი ტრე ნინგ-კა ლენ და -

რი და გან ყო ფი ლე ბის ყვე ლა თა ნამ შრო მე ლი

ახერ ხებ დეს ტრე ნინ გებ ზე დას წრე ბას. მხო ლოდ

ასეთ შემ თხვე ვა ში დგე ბა სა უ კე თე სო შე დე გი -

იზ რდე ბა მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი და სა მუ შაო

პრო ცე სი უმ ჯო ბეს დე ბა.
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თავი II. 

მიღება-განთავსების სამსახური

თავის მომზადებაზე იმუშავა

კონსულტანტმა

დავით ჭავჭანიძემ
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სას ტუმ როს მი ღე ბა-გან თავ სე ბი სა და რე ზერ -

ვა ცი ის სამ სა ხუ რებს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფუნ -

ქცია აკის რია. სას ტუმ როს შე სა ხებ შთა ბეჭ დი -

ლე ბა ხში რად რე ზერ ვა ცი ის სამ სა ხურ ში გან -

ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ზა რით იწყე ბა. სტუ მა რი თავ -

და პირ ვე ლად სწო რედ ამ ორი სამ სა ხუ რის მეშ -

ვე ო ბით ეკონ ტაქ ტე ბა სას ტუმ როს, რაც მო მა -

ვალ ში მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს მის გა -

დაწყვე ტი ლე ბა ზე, დარ ჩეს თუ არა ის ამ სას -

ტუმ როს ერ თგუ ლი.

სას ტუმ როს შე მო სავ ლე ბის უდი დე სი ნა წი -

ლი მი ღე ბა-გან თავ სე ბის სამ სა ხუ რი დან შე მო ე -

დი ნე ბა - ეს სამ სა ხუ რი წამ ყვა ნი სა ო პე რა ციო

გან ყო ფი ლე ბაა. რაც უფ რო დი დია სას ტუმ რო,

მით უფ რო მე ტი მე ნე ჯე რუ ლი რგო ლის თა ნამ -

შრო მე ლია სა ჭი რო ამ სამ სა ხუ რის გა საძღო -

ლად. მი ღე ბა-გან თავ სე ბის და რე ზერ ვა ცი ის სამ -

სა ხუ რის თა ნამ შრომ ლებს უშუ ა ლოდ უწევთ სტუმ -

რებ თან ურ თი ერ თო ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე,

სტუმ რებ თან ურ თი ერ თო ბი სას მათ მო ეთხო ვე -

ბათ ზედ მი წევ ნით და იც ვან შემ დე გი აუცი ლე ბე -

ლი წე სე ბი:

მი ე სალ მონ და გა უ ღი მონ ყვე ლა სტუ მარს.•

ესა უბ რონ სტუ მარს თბი ლი და თა ვა ზი ა ნი

ტო ნით;

შეძ ლე ბის დაგ ვა რად მი მარ თონ სტუ მარს სა -•

ხე ლით;

გა მო ამ ჟღავ ნონ გულ წრფე ლი ინ ტე რე სი•

სტუმ რის მოთხოვ ნე ბის მი მართ და შე ე ცა -

დონ, სწრა ფი და ხა რის ხი ა ნი მომ სა ხუ რე ბა

შეს თა ვა ზონ მას;

რთუ ლი პრობ ლე მის და ფიქ სი რე ბი სას,•

და ეხ მა რონ სტუ მარს მის სწრა ფად მოგ -

ვა რე ბა ში.

მიღება-განთავსების სამსახურის 

ორგანიზაციული სტრუქტურა

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის მი ხედ ვით

მი ღე ბა-გან თავ სე ბი სა და რე ზერ ვა ცი ის სამ -

სა ხუ რე ბი ნომ რე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბას

მი ე კუთ ვნე ბი ან და მნიშ ვნე ლო ვან სა ო პე რა -

ციო გან ყო ფი ლე ბებს წარ მო ად გე ნენ. ორ სა ვე

სამ სა ხურს შე იძ ლე ბა ჰყავ დეს ერ თი მე ნე ჯე -

რი, დიდ სას ტუმ რო ებ ში კი მათ მი ღე ბა-გან -

თავ სე ბი სა და რე ზერ ვა ცი ის მე ნე ჯე რე ბი ხელ -

მძღვა ნე ლო ბენ. ამ სამ სა ხუ რებ ში მუ შა ო ბა მო -

ითხოვს გან სა კუთ რე ბულ კო მუ ნი კა ცი ის უნარს.

ხში რად თა ნამ შრო მე ლი სტუ მარს, მთე ლი მი -

სი სას ტუმ რო ში ცხოვ რე ბის პე რი ოდ ში, მხო -

ლოდ ტე ლე ფო ნით ესა უბ რე ბა და ერ თხე ლაც

ვერ ხვდე ბა პი რა დად. შე სა ბა მი სად, ეს კო მუ -

ნი კა ცია ზედ მი წევ ნით თა ვა ზი ა ნი უნ და იყოს.

თა ნამ შრო მელს მო ეთხო ვე ბა დე ტა ლებ ზე ყუ -

რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა, სხარ ტი აზ როვ ნე ბა,

კრი ტი კულ სი ტუ ა ცი ებ ში გა დაწყვე ტი ლე ბის

სწრა ფად მი ღე ბა და პრობ ლე მურ ვი თა რე ბას -

თან გამ კლა ვე ბა. მი ღე ბა-გან თავ სე ბის და რე -

ზერ ვა ცი ის სამ სა ხუ რე ბის უმ თავ რე სი მო ვა ლე -

ო ბაა, მთე ლი ციკ ლი - დაწყე ბუ ლი სტუმ რის

პირ ვე ლი კონ ტაქ ტით და სას ტუმ რო ში გან თავ -

სე ბით და მი სი სას ტუმ რო დან გა წე რით დას -

რუ ლე ბუ ლი - უწყვე ტად და გა მარ თუ ლად წარ -

მარ თონ.

ს ა ს ტ უ მ რ ო ს  მ ი ღ ე ბ ა - გ ა ნ თ ა ვ ს ე ბ ი ს ა

დ ა  რ ე ზ ე რ ვ ა ც ი ი ს  ს ა მ ს ა ხ უ რ ი
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დილის ცვლის მუშაობის პროცედურა

მი ღე ბა-გან თავ სე ბის სამ სა ხუ რი 24 სა ა თის

გან მავ ლო ბა ში კვი რა ში 7 დღე მუ შა ობს. შე სა ბა -

მი სად, ამ მუ შა ო ბის და გეგ მვა და მო კი დე ბუ ლია

დღის სხვა დას ხვა მო ნაკ ვე თებ ში შე სას რუ ლე -

ბელ აუცი ლე ბელ აქ ტი ვო ბებ ზე, რაც სა ო პე რა -

ციო პრო ცე დუ რე ბის სა ხი თაა გა წე რი ლი. ქვე -

მოთ ჩა მოთ ვლი ლია თი თო ე უ ლი სა ო პე რა ციო

პრო ცე დუ რა. ზო გი ერ თი მათ გა ნი ცვლის სა მუ -

შა ოს ნა წი ლია. დი ლის, სა ღა მოს და ღა მის ცვლის

სა ო პე რა ციო პრო ცე დუ რე ბი ასე თია:

მიმღები განყოფილების დილის ცვლის 

თანამშრომელი:

ამ ზა დებს სა რე გის ტრა ციო ბა რა თებს სტუ -

მარ თა მო სა ლოდ ნე ლი შე მოს ვლის თვის (სა რე -

გის ტრა ციო ბა რა თებს აწყო ბენ ან ბა ნის მი ხედ -

ვით, რომ სტუმ რის შე მოს ვლი სას მი სი მო ძებ ნა

გა ად ვილ დეს). თუ სტუ მარს ტუ რის ტუ ლი სა ა გენ -

ტო გზავ ნის, სა რე გის ტრა ციო ბა რათ ზე არ იწე -

რე ბა ოთა ხის სა ფა სუ რი, რად გან ტუ რის ტუ ლი

სა ა გენ ტო ე ბი სას ტუმ რო ში ფას დაკ ლე ბით სარ -

გებ ლო ბენ (სტუ მარ მა არ იცის მი სი გა დახ დი -

ლი თან ხი დან რამ დენს უხ დის სა ა გენ ტო სას -

ტუმ როს). კერ ძო სტუმ რის შემ თხვე ვა ში აუცი -

ლე ბე ლია ბა რათ ზე გა და სახ დე ლი თან ხის მი -

თი თე ბა, რომ სტუ მარ მა ხელ მო წე რით და ა დას -

ტუ როს ამ თან ხის გა დახ დის თვის მზა ო ბა.

ანა წი ლებს ოთა ხის ნომ რებს სტუმ რე ბის

მოთხოვ ნი სა მებრ (მა გა ლი თად, თუ სტუ მარ მა

და ჯავ შნის დროს შე უკ ვე თა არამ წე ვე ლე ბის -

თვის გან კუთ ვნი ლი ოთა ხი, მას უნ და დახ ვდეს

ამ სტა ტუ სის ოთა ხი; ან თუ სტუ მარს სურს ოთა -

ხი ზე და სარ თულ ზე, მი სი მოთხოვ ნა შეძ ლე ბის -

დაგ ვა რად უნ და დაკ მა ყო ფილ დეს).

ამოწ მებს, და გეგ მი ლია თუ არა სას ტუმ რო -

ში ღო ნის ძი ე ბე ბი.

კითხუ ლობს ჩა ნა წერ თა წიგნს, სა დაც ფიქ -

სირ დე ბა ყვე ლა მიმ დი ნა რე და ვა ლე ბა ან ისე -

თი ინ ფორ მა ცია, რო მელ საც ყვე ლა თა ნამ შრო -

მე ლი უნ და გა ეც ნოს.

აღ ვი ძებს სტუ მარს მი სი ვე თხოვ ნით.

წი ნას წარ უყ რის თავს გა სა ღე ბებს ჩა მომ -

სვლე ლი ჯგუ ფის თვის, რო მელ თაც ან ბა ნის მი -

ხედ ვით და ლა გე ბულ სა რე გის ტრა ციო ბა რა თებ -

თან ერ თად აწყობს.

ამ ზა დებს და ბეჭ დავს სის ტე მი დან სას ტუმ რო -

ში მცხოვ რე ბი სტუმ რე ბის სი ას და მას სას ტუმ რო -

ში მყო ფი სტუმ რე ბის რე ა ლურ სი ას უდა რებს.

დი ლის ცვლის უფ რო სი ვალ დე ბუ ლია მუდ -

მი ვი კავ ში რი ჰქონ დეს და სუფ თა ვე ბის გან ყო -

ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ველ თან, აც ნო ბოს მას გა -

თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ნომ რე ბის შე სა ხებ და გა არ -

კვი ოს, პირ ველ რიგ ში რო მე ლი ოთა ხე ბის და -

ლა გე ბაა სა ჭი რო. და სუფ თა ვე ბის ზე დამ ხედ ველ -

მა თა ვის მხრივ უნ და აც ნო ბოს ცვლის უფ როსს,

რო მე ლი ოთა ხე ბია გამ ზა დე ბუ ლი ახა ლი სტუმ -

რე ბის მი სა ღე ბად. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ცვლის

უფ როსს არა აქვს ინ ფორ მა ცია რო მე ლი მე ოთა -

ხის მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ, სტუ მა რი კი უკ ვე

მო სუ ლია სას ტუმ რო ში, უმ ჯო ბე სია, სტუ მარ მა და -

ი ცა დოს რამ დე ნი მე წუ თი, ვიდ რე ის გა და მოწ მე -

ბის გა რე შე გა უშ ვან და უ ლა გე ბელ ოთახ ში.

საღამოს ცვლის მუშაობის პროცედურა

რო დე საც სა ღა მოს ცვლის თა ნამ შრო მელს

დი ლის ცვლი დან ცვლას გა და ა ბა რე ბენ, სა ღა -

მოს ცვლის თა ნამ შრო მე ლი:

ამოწ მებს, რამ დე ნა დაა სას ტუმ რო დატ ვირ -•

თუ ლი.

ამოწ მებს ნომ რე ბის ფა სებს, ჩა მომ სვლე ლი•

და წამ სვლე ლი სტუმ რე ბის სი ას.

ამოწ მებს, არი ან თუ არა გან სა კუთ რე ბით მნიშ -•

ვნე ლო ვა ნი სტუმ რე ბი ჩა მომ სვლე ლი სტუმ -

რე ბის სი ა ში ან ჯგუ ფი ხომ არ ჩა მო დის.

ჯგუ ფის ჩა მოს ვლის შემ თხვე ვა ში ამ ზა დებს•

გა სა ღე ბებს და სა რე გის ტრა ციო ბა რა თებს ან -

ბა ნის მი ხედ ვით.

ამოწ მებს გამ სვლე ლი სტუმ რე ბის სი ას.•

ამოწ მებს “მოხ სე ნე ბას საკ რე დი ტო ლი მი ტის”•

შე სა ხებ (ეს მოხ სე ნე ბა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა,

სტუმ რის ან გა რი შე ბის მდგო მა რე ო ბას თან ერ -

თად გა ვი გოთ, იმ ყო ფე ბი ან თუ არა სას ტუმ -

რო ში და ვა ლი ა ნე ბის მქო ნე სტუმ რე ბი, ე.ი.

ისე თი სტუმ რე ბი, რო მელ თაც ოთა ხის სა ფა -

სუ რის და სა ფა რად არა აქვს საკ მა რი სი სა გა -

რან ტიო თან ხა).

ამოწ მებს ელექ ტრო ნულ ფოს ტას და სხვა მი -•

ღე ბულ შეტყო ბი ნე ბებს.

ამოწ მებს, არის თუ არა შეკ ვე თე ბი სტუმ რე -•

ბის ტრან სპორ ტი რე ბის - აერო პორ ტი დან წა -

მოყ ვა ნის ან წაყ ვა ნის შე სა ხებ.

ცვლის დას რუ ლე ბამ დე აუცი ლე ბე ლად ამოწ -•

მებს სი სუფ თა ვეს (შე მო სას ვლელს, მიმ ღებს,

ბიზ ნეს ცენტრს, ში და ოფი სებს, ბარ გის ოთახს).

ამ ზა დებს სა ბო ლოო ან გა რიშს.•

აბა რებს ცვლას ღა მის ცვლის თა ნამ შრო მელს,•

ხუ რავს სა ლა როს და მი ღე ბულ თან ხას ბუ -

ღალ ტე რი ას აბა რებს.
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ცვლის მუშაობის პროცედურა

პა ტა რა სას ტუმ რო ებ ში ერ თა დერ თი პა სუ -

ხის მგე ბე ლი პი რი სა ღა მოს 11 სა ა თი დან დი -

ლის 9 სა ა თამ დე არის ღა მის ცვლის თა ნამ -

შრო მე ლი. ღა მის ცვლის თა ნამ შრო მელს სას -

ტუმ როს უსაფ რთხო ე ბა ზე ზრუნ ვის გარ და, რე -

გის ტრა ტუ რის, სა ლა როს, სა ტე ლე ფო ნო სამ სა -

ხუ რის მუ შა ო ბის ცოდ ნაც ევა ლე ბა. ის აგებს პა -

სუხს ღა მე ჩა მომ სვლე ლი სტუმ რე ბის გან თავ -

სე ბა ზეც. თა ვი სუ ფა ლი ოთა ხე ბის არ ქო ნის შემ -

თხვე ვა ში უზ რუნ ველ ყოფს სტუმ რის თვის ოთა -

ხის და ლა გე ბას, ან, თუ სას ტუმ რო სრუ ლა დაა

დატ ვირ თუ ლი და თა ვი სუ ფა ლი ოთა ხე ბი აღარ

არის, სტუ მარს სხვა ასე თი ვე დო ნის სას ტუმ რო -

ში აბი ნა ვე ბას. ასე ვე:

პა სუ ხობს სა ტე ლე ფო ნო ზა რებს;•

აღ ვი ძებს სტუმ რებს, რო მელ თაც დი ლის 9•

სა ა თამ დე სურთ გაღ ვი ძე ბა;

ეხ მა რე ბა სტუმ რებს სირ თუ ლე ე ბის მოგ ვა -•

რე ბა ში.

ღამის განმავლობაში ცვლის 

თანამშრომელი:

ამოწ მებს “საკ რე დი ტო ბა რა თე ბის” შე სა ხებ

მოხ სე ნე ბას (უკ ვე გა სუ ლი სტუმ რე ბის საკ რე დი -

ტო ბა რათს უდა რებს სის ტე მა ში არ სე ბულ საკ -

რე დი ტო ბა რათს, ბა რა თის ნო მერს და მოხ -

სნილ თან ხას. ბა რა თის ტი პი და მოხ სნი ლი თან -

ხა უნ და ემ თხვე ო დეს სის ტე მა ში არ სე ბულ მო -

ნა ცე მებს).

ბეჭ დავს მოხ სე ნე ბას სას ტუმ რო ში მცხოვ რე -

ბი სტუმ რე ბის შე სა ხებ (Guest in House Report) (ამ

მოხ სე ნე ბის მი ხედ ვით სას ტუმ რო ში მყო ფი სტუმ -

რე ბის რა ო დე ნო ბას უდა რე ბენ რე ა ლურ სი ას).

ამოწ მებს შემ დე გი დღის ვა ლუ ტის კურსს.

ყვე ლა სა ბან კო ტერ მი ნალ ზე ხუ რავს სა ბან -

კო დღეს.

ყვე ლა ამ პრო ცე დუ რის დას რუ ლე ბის შემ -

დეგ ატა რებს ღა მის აუდიტს, რაც წი ნა დღის

შე მო სავ ლე ბის დათ ვლას გუ ლის ხმობს. ამავ -

დრო უ ლად იხუ რე ბა სა ბან კო ტერ მი ნა ლე ბის

შე დე გე ბი და ისი ნი სა ლა რო აპა რატ ზე ამო ი -

ბეჭ დე ბა.

ამოწ მებს დღე-ღა მის გან მავ ლო ბა ში შე მო -

სუ ლი და გა სუ ლი სტუმ რე ბის სი ას.

ამოწ მებს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი

სტუმ რე ბის სი ას და მა თი რე გის ტრა ცი ის თვის

ამ ზა დებს სა თა ნა დო სა ბუ თებს.

დაჯავშნის სამსახურის სატელეფონო 

ეტიკეტი

არ სე ბობს სას ტუმ რო ოთა ხის და ჯავ შნის რამ -

დე ნი მე სა შუ ა ლე ბა. ესე ნია: ტე ლე ფო ნი, ინ ტერ -

ნე ტი და ფაქ სი. ტე ლე ფო ნით ჯავ შნის მი ღე ბი -

სას თა ნამ შრო მელს უშუ ა ლო კონ ტაქ ტი აქვს

მომ ხმა რე ბელ თან.

ტე ლე ფო ნით სა უბ რი სას აუცი ლე ბე ლია:

ტე ლე ფონს უპა სუ ხოთ პირ ვე ლი სა მი ზა -•

რის გან მავ ლო ბა ში;

მი ე სალ მოთ და წა რუდ გი ნოთ თა ვი მო სა -•

უბ რეს;

ჰკითხოთ სა ხე ლი და სა უბ რი სას შეძ ლე -•

ბის დაგ ვა რად მი მარ თოთ სა ხე ლით;

მო უს მი ნოთ ყუ რადღე ბით და შე კითხვე -•

ბით და ა ზუს ტოთ დე ტა ლე ბი;

ჩა ი ნიშ ნოთ სტუმ რის მი ერ მო წო დე ბუ ლი•

ინ ფორ მა ცია;

ჰკითხოთ სტუ მარს, კი დევ ხომ არ სურს•

რა ი მე სა ხის დახ მა რე ბა;

შეს თა ვა ზოთ სტუ მარს მო მა ვალ ში თქვე ნი•

მომ სა ხუ რე ბა;

და ემ შვი დო ბოთ სტუ მარს და სა სი ა მოვ ნო•

დღე უსურ ვოთ.

მთე ლი სა უბ რის გან მავ ლო ბა ში შე ი ნარ ჩუ -

ნეთ თბი ლი და თა ვა ზი ა ნი ტო ნი და მო სა უბ რეს

არ შე აწყვე ტი ნოთ ლა პა რა კი.

თუ სტუ მა რი უნ და ალო დი ნოთ ან სხვა გან -•

ყო ფი ლე ბა ში გაგ ზავ ნოთ, ჯერ მის გან უნ -

და ითხო ვოთ ნე ბარ თვა. შემ დეგ და უ კავ -

შირ დით იმ გან ყო ფი ლე ბას, სა დაც აგ ზავ -

ნით სტუ მარს და გა ა ცა ნით მო სა უბ რის

კითხვე ბი. სტუ მარს მად ლო ბა გა და უ ხა -

დეთ ლო დი ნი სა და მოთ მი ნე ბის თვის და

მხო ლოდ ამის შემ დეგ გაგ ზავ ნეთ ის და -

ნიშ ნუ ლე ბის ად გილ ზე.

ჯავშნის მომზადების პროცედურა

უპა სუ ხეთ ტე ლე ფონს პირ ვე ლი სა მი ზა რის

გან მავ ლო ბა ში, მო სა უბ რეს წა რუდ გი ნეთ სა კუ -

თა რი თა ვი და მა საც ჰკითხეთ სა ხე ლი. და უს -

ვით კითხვე ბი, შეს თა ვა ზეთ სხვა დას ხვა კა ტე -

გო რი ის ოთა ხე ბი და დარ წმუნ დით, რომ სტუ -

მარ მა სა სურ ვე ლი არ ჩე ვა ნი გა ა კე თა.

მო ი ძი ეთ ჯავ შნის თვის სა ჭი რო ყვე ლა ინ -

ფორ მა ცია, კერ ძოდ:

სტუმ რის სა ხე ლი და გვა რი, ვი სი სა ხე ლი -•

თაც იჯავ შნე ბა ოთა ხი;

ჩა მოს ვლის დღე;•
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გას ვლის დღე;•

ოთა ხე ბის რა ო დე ნო ბა;•

ოთახ ში სტუმ რის რა ო დე ნო ბა;•

ოთა ხის კა ტე გო რია;•

მწე ვე ლია თუ არა სტუ მა რი;•

ოთა ხის ფა სი;•

საკ რე დი ტო ბა რა თი ჯავ შნის გა რან ტი რე -•

ბის თვის;

სას ტუმ რო ში მოს ვლის დრო;•

გა დახ დის მე თო დი;•

სა კონ ტაქ ტო დე ტა ლე ბი – ტე ლე ფო ნის•

ნო მე რი ან ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი სა -

მარ თი.

რო დე საც ჯავ შნის მი ღე ბას და ას რუ ლებთ,

სა ნამ სა ბო ლო ოდ და უ დას ტუ რებ დეთ ჯავ შანს

სტუ მარს და ეტყო დეთ ოთა ხის ნო მერს, კი დევ

ერ თხელ გა უ მე ო რეთ მას ჯავ შნის დე ტა ლე ბი,

შეს თა ვა ზეთ დახ მა რე ბა მო მა ვალ ში და მად -

ლო ბა გა და უ ხა დეთ.

ჯავშნის გარანტირებისა და გაუქმების 

პროცედურა

რო გორც წი ნა თავ ში აღ ვნიშ ნეთ, ჯავ შნის

მი ღე ბი სას და ჯავ შნის გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ -

შრო მე ლი ითხოვს მი ე თი თოს ჯავ შნის გა რან -

ტი რე ბა.

რას ნიშ ნავს ოთა ხის ჯავ შნის გა რან ტი რე ბა?

მო გეხ სე ნე ბათ, რომ სას ტუმ რო ში გან -

საზღვრუ ლი რა ო დე ნო ბის ოთა ხე ბია. ჯავ შნის

გა რან ტი რე ბით სას ტუმ რო სტუ მარს აძ ლევს გა -

რან ტი ას, რომ ვინც უნ და მო ითხო ვოს, და ჯავ -

შნი ლი ოთა ხი არ გა ი ყი დე ბა, ხო ლო თა ვის

მხრივ, სტუ მა რი, იმის მი უ ხე და ვად, ჩა მო ვა თუ

არა, გა რან ტი რე ბის წე სის თა ნახ მად მა ინც გა -

და იხ დის ერ თი ღა მის ღი რე ბუ ლე ბას.

ყვე ლა სას ტუმ როს გა რან ტი რე ბის და ჯავ -

შნის გა უქ მე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი სის ტე მა აქვს.

24-სა ა თი ა ნი გა უქ მე ბის სის ტე მა ნიშ ნავს, რომ

თუ ჯავ შა ნი გა რან ტი რე ბუ ლია და სტუ მა რი 24

სა ა თით ად რე არ შე ატყო ბი ნებს სას ტუმ როს ჯავ -

შნის გა უქ მე ბის ან გა და ვა დე ბის შე სა ხებ, ის გა -

და იხ დის ერ თი ღა მის ღი რე ბუ ლე ბას. არ სე ბობს

36-სა ა თი ა ნი და 72-სა ა თი ა ნი გა უქ მე ბის სის ტე -

მაც (რაც იმა ვე პრინ ციპს ექ ვემ დე ბა რე ბა, რა -

საც 24-სა ა თი ა ნი გა ქუ მე ბის სის ტე მა). თუ ჯავ შა -

ნი გა რან ტი რე ბუ ლი არ არის, სას ტუმ როს უფ -

ლე ბა აქვს, ავ ტო მა ტუ რად გა ა უქ მოს ის სა კუ თა -

რი ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე.

არ სე ბობს ჯავ შნის გა რან ტი რე ბის რამ დე ნი -

მე გზა:

ჯავ შნის გა რან ტი რე ბა საკ რე დი ტო ბა რა -•

თით;

ჯავ შნის გა რან ტი რე ბა კომ პა ნი ის მი ერ;•

ჯავ შნის გა რან ტი რე ბა დე პო ზი ტის მეშ ვე -•

ო ბით.

ჯავ შნის გა რან ტი რე ბა საკ რე დი ტო ბა რა თით

ნიშ ნავს სტუმ რის მი ერ საკ რე დი ტო ბა რა თის

მო ნა ცე მე ბის მი წო დე ბას სას ტუმ როს თვის. თუ

სტუ მა რი არ ჩა მო ვი და და არ შე ას რუ ლა გა უქ -

მე ბის სის ტე მის პი რო ბე ბი, მის მი ერ მო წო დე -

ბუ ლი ბა რა თი დან მო იხ სნე ბა სა ჯა რი მო თან ხა.

საკ რე დი ტო ბა რა თის მო ნა ცე მე ბი სას ტუმ როს

მი ე წო დე ბა სპე ცი ა ლუ რი ფორ მის მეშ ვე ო ბით,

რო მე ლიც ივ სე ბა სტუმ რის მი ერ და მი სი ვე ხელ -

მო წე რით იგ ზავ ნე ბა.

ჯავ შნის გა რან ტი რე ბა კომ პა ნი ის მი ერ ნიშ -

ნავს კომ პა ნი ის მი ერ აღე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბას,

რომ თუ სტუმ რის თვის და ჯავ შნი ლი ოთა ხი არ

და კავ და, გა უქ მე ბის სის ტე მის თა ნახ მად, კომ -

პა ნია გა და იხ დის სა ჯა რი მო თან ხას. ასე თი შემ -

თხვე ვე ბის თვის, კომ პა ნი ა სა და სას ტუმ როს შო -

რის იდე ბა წე რი ლო ბი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა.

ჯავ შნის გა რან ტი რე ბა დე პო ზი ტის მეშ ვე ო -

ბით ნიშ ნავს, რომ დამ ჯავ შნელს, რო დე საც მას

არ შე უძ ლია საკ რე დი ტო ბა რა თის მო წო დე ბა,

სას ტუმ რო ში შე მო აქვს ნაღ დი ფუ ლი, ხო ლო თუ

ის და არ ღვევს გა უქ მე ბის სის ტე მის პი რო ბებს,

თან ხას უკან ვე ღარ და იბ რუ ნებს.

ჯავშნის დადასტურების პროცედურა

და ჯავ შნის პრო ცე დუ რის დას რუ ლე ბის შემ -

დეგ და ჯავ შნის გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შრო მე -

ლი ვალ დე ბუ ლია, სტუ მარს წე რი ლო ბით მი ა -

წო დოს ჯავ შნის მო ნა ცე მე ბი. ამის თვის არ სე -

ბობს სპე ცი ა ლუ რი წე რი ლი, რო მელ შიც და დას -

ტუ რე ბუ ლია სტუმ რის მოთხოვ ნე ბი და იქ ვე ნახ -

სე ნე ბია სას ტუმ როს ნომ რის გა რან ტი რე ბის, გა -

უქ მე ბი სა და სხვა პი რო ბე ბი.

დას ტუ რის წე რი ლი არის ერ თგვა რი ხელ -

შეკ რუ ლე ბა სტუ მარ სა და სას ტუმ როს შო რის.

ის შე იძ ლე ბა ფაქ სით გა ეგ ზავ ნოს სტუ მარს. არ -

სე ბობს დას ტუ რის წე რი ლის ელექ ტრო ნუ ლი

ვერ სი აც, რო მელ საც მა შინ იღებს სტუ მა რი, რო -

დე საც ინ ტერ ნე ტით ახორ ცი ე ლებს და ჯავ შნის

პრო ცე დუ რას. თა ნა მედ რო ვე კო მუ ნი კა ცი ის პი -

რო ბებ ში ასე თი წე რი ლის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე -

ლია მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი თაც.

დას ტუ რის წე რილ ში მე ორ დე ბა ყვე ლა ის ინ -
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ფორ მა ცია, რაც ჯავ შნის მომ ზა დე ბი სას გა ნი ხი -

ლე ბა. (იხ. ფორ მა N.3)

სარეგისტრაციო ბარათი

რო გორც უკ ვე ვი ცით, თი თო ე უ ლი სტუ მა რი

სას ტუმ რო ში ჩა მოს ვლი სას ავ სებს სა რე გის ტრა -

ციო ბა რათს. სა რე გის ტრა ციო ბა რა თი მზად დე -

ბა სტუმ რის ჩა მოს ვლამ დე, მიმ ღე ბის ღა მის

ცვლა ბეჭ დავს სა რე გის ტრა ციო ბა რა თებს და

მათ ან ბა ნის მი ხედ ვით ახა რის ხებს.

თუ სტუ მარ მა ოთა ხის და ჯავ შნის დროს მი უ -

თი თა თა ვი სი მი სა მარ თი და სა კონ ტაქ ტო ინ -

ფორ მა ცია - მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი, სამ სა ხუ -

რის ტე ლე ფო ნი და ელ-ფოს ტა, ამ ინ ფორ მა ცი -

ის გა და ტა ნა ხდე ბა სა რე გის ტრა ციო ბა რათ ზეც.

სა რე გის ტრა ციო ბა რათ ზე იბეჭ დე ბა:

სტუმ რის სა ხე ლი და გვა რი;•

სტუმ რის ჩა მოს ვლის თა რი ღი;•

სტუმ რის გა წე რის თა რი ღი;•

ოთა ხის ტი პი, კა ტე გო რია და ნო მე რი;•

ოთა ხის სა ფა სუ რი;•

სტუმ რე ბის რა ო დე ნო ბა;•

სტუმ რის მი სა მარ თი;•

სტუმ რის სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია: მო ბი -•

ლუ რი ტე ლე ფო ნი, სამ სა ხუ რის ტე ლე ფო ნი,

ელ-ფოს ტა;

სტუმ რის მო ქა ლა ქე ო ბა;•

სტუმ რის ხელ მო წე რა.•

სა რე გის ტრა ციო ბა რა თი მხო ლოდ სტუმ რის

ხელ მო წე რის შემ დეგ იძენს დო კუ მენ ტის სტა -

ტუსს, რო მე ლიც მას სას ტუმ რო ში ცხოვ რე ბის

უფ ლე ბას ანი ჭებს. სა რე გის ტრა ციო ბა რათ ზე

სტუმ რის ხელ მო წე რა სა ვალ დე ბუ ლოა.

სტუმ რე ბი სა რე გის ტრა ციო ბა რათს ძი რი თა -

დად სას ტუმ რო ში შე მოს ვლის დროს ავ სე ბენ.

თუ სტუ მარს ჰქონ და ჯავ შა ნი, ის უბ რა ლოდ მი უ -

თი თებს თა ვის საცხოვ რე ბელ მი სა მართს, სა -

კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ას და აწერს ხელს, ხო -

ლო თუ სტუ მა რი უკ ვე ნამ ყო ფია სას ტუმ რო ში,

მა შინ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია მის ელექ ტრო -

ნულ “პრო ფილ ში” ინა ხე ბა და სა რე გის ტრა ციო

ბა რა თის ხელ მე ო რედ შევ სე ბა აღარ არის სა -

ჭი რო. სტუ მა რი ჩა მოს ვლი სას მხო ლოდ ადას -

ტუ რებს მო ნა ცე მებს და სა რე გის ტრა ციო ბა რათ -

ზე აწერს ხელს.

თუ სტუ მარს არა აქვს ჯავ შა ნი და შე მო დის

სას ტუმ რო ში, ჯერ ას რუ ლებთ და ჯავ ნის პრო ცე -

დუ რას, თავს უყ რით ყვე ლა სა ჭი რო ინ ფორ მა -

ცი ას სტუმ რი სა და ჯავ შნის შე სა ხებ და მხო -

ლოდ ამის შემ დეგ იბეჭ დე ბა სა რე გის ტრა ციო

ბა რა თი.

(იხ. ფორ მა N4)

სტუმრის მიღების პროცედურა

სტუმრის რეგისტრაციის პროცედურა

სტუმ რის და რე გის ტრი რე ბი სას თქვენ სა შუ -

ა ლე ბა გეძ ლე ვათ, გა მო ავ ლი ნოთ თქვე ნი სტუ -

მარ თმოყ ვა რე ო ბა და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი. ეს

სწო რედ ის დროა, რო დე საც სტუ მარს უნ და გა -

აც ნოთ მომ სა ხუ რე ბა, რო მელ საც მას სას ტუმ -

რო სთა ვა ზობს. სტუ მა რი, რო მე ლიც პირ ვე ლად

რჩე ბა სას ტუმ რო ში, თქვენ მი ერ მი წო დე ბუ ლი

ინ ფორ მა ცი ით იგებს სას ტუმ როს მომ სა ხუ რე -

ბის შე სა ხებ და პირ ველ შთა ბეჭ დი ლე ბა საც სწო -

რედ ამ მო მენ ტი დან იღებს.

მი ღე ბა-გან თავ სე ბის გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ -

შრო მე ლი:

გუ ლი თა დად ესალ მე ბა სტუ მარს;•

სთხოვს პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბელ სა -•

ბუთს. იწერს იმ მო ნა ცე მებს, რომ ლე ბიც აკ -

ლია სა რე გის ტრა ციო ბა რათს;

აზუს ტებს ჯავ შნის მო ნა ცე მებს, დღე ე ბის რა -•

ო დე ნო ბას, ოთა ხის სა ფა სურს და სთხოვს

სტუ მარს, ხელ მო წე რით და ა დას ტუ როს სა -

რე გის ტრა ციო ბა რათ ზე მი თი თე ბუ ლი ინ -

ფორ მა ცია;

ეკითხე ბა სტუ მარს გა დახ დის ფორ მის შე -•

სა ხებ;

სა სი ა მოვ ნო ცხოვ რე ბას უსურ ვებს სტუ მარს•

და გა დას ცემს ტე ლე ფო ნის ნო მერს, რომ -

ლის სა შუ ა ლე ბი თაც მას შე უძ ლია მიმ ღებ

გან ყო ფი ლე ბას თან და კავ ში რე ბა;

შემ დეგ სტუ მარს მე ბარ გუ ლი ეხ მა რე ბა ბარ -

გის ატა ნა ში. თუ მე ბარ გუ ლი ლიფ ტით სარ გებ -

ლობს, ის გზას უთ მობს სტუ მარს და ამის შემ -

დეგ შე დის ლიფ ტში. ასე ვე იქ ცე ვა გა მოს ვლი -

სას - ჯერ სტუ მარს უთ მობს გზას.

თუ სტუ მა რი ას ვლი სას გა მო ი ყე ნებს კი ბეს,

მა შინ მე ბარ გუ ლი ისე თი შუ ა ლე დით და წი ნა ურ -

დე ბა, რომ მა სა და სტუ მარს შო რის მცი რე მან -

ძი ლი დარ ჩეს.

სტუმ რის ოთახ ში აცი ლე ბი სას მე ბარ გუ ლი

აც ნობს სტუ მარს სას ტუმ როს გან ყო ფი ლე ბე -

ბის ად გილ მდე ბა რე ო ბას და მა თი მუ შა ო ბის

სა ა თებს.

კა რის გა ღე ბის შემ დეგ მი ღე ბა-გან თავ სე ბის

გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შრო მე ლი პირ ვე ლი შე -
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დის ოთახ ში, ან თებს სი ნათ ლეს და:

უხ სნის სტუ მარს, თუ რო გორ ჩარ თოს და გა -•

მორ თოს ტე ლე ვი ზო რი, ინ ტერ ნე ტი, გა სათ -

ბო ბი/გა საგ რი ლე ბე ლი სის ტე მა;

უთი თებს სტუ მარს სა ინ ფორ მა ციო წიგ ნის•

მდე ბა რე ო ბას;

უხ სნის სტუ მარს უსაფ რთხო ე ბი სა და სა ე ვა -•

კუ ა ციო სის ტე მის მუ შა ო ბას;

ფარ დის გა და წე ვის შემ დეგ სტუ მარს აჩ ვე -•

ნებს ხედს;

უმე ო რებს სტუ მარს მიმ ღე ბის ნო მერს;•

უსურ ვებს სტუ მარს სა სი ა მოვ ნო დას ვე ნე ბას;•

ოთახ ში ყოფ ნის დროს სტუმ რი სა გან შე უმ -•

ჩნევ ლად ამოწ მებს, ად გილ ზეა თუ არა ნომ -

რი სა და აბა ზა ნის თვის გან კუთ ვნი ლი ნივ -

თე ბი;

თუ ოთახ ში რა ი მე ნივთს მო ი საკ ლი სებს, გა -•

მოს ვლი სას აც ნო ბებს და სუფ თა ვე ბის ზე დამ -

ხედ ველს.

პრობლემების მართვის პროცედურა

და დე ბი თი შთა ბეჭ დი ლე ბა, რო მე ლიც სტუ -

მარს შე ექ მნა სას ტუმ რო ში პირ ვე ლად შე მოს -

ვლის დროს, უნ და შე ნარ ჩუნ დეს მთე ლი იმ ხნის

გან მავ ლო ბა ში, სა ნამ ის სას ტუმ რო ში იცხოვ -

რებს. თუმ ცა სტუ მა რი ბო ლომ დე მა ინც არა სო -

დეს არის დაზღვე უ ლი პრობ ლე მე ბის გან. პრობ -

ლე მის წარ მოქ მნი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნია სტუ მარ -

მა იგ რძნოს, რომ თქვენ თავს არ და ზო გავთ

მის სწრა ფად მო საგ ვა რებ ლად. პრობ ლე მუ რი

სი ტუ ა ცი ის და ფიქ სი რე ბი სას:

ყუ რადღე ბით მო უს მი ნეთ სტუ მარს და არ•

შე აწყვე ტი ნოთ სა უ ბა რი;

მო უ ბო დი შეთ, გა მო ხა ტეთ თა ნაგ რძნო ბა•

და უთხა რით, რომ და უ ყოვ ნებ ლივ გა მო -

ას წო რებთ პრობ ლე მას;

თუ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა გარ კვე ულ•

დროს მო ითხოვს, ნუ და უ მა ლავთ სტუ მარს

მის ხან გრძლი ვო ბას და დაჰ პირ დით, რომ

შე დე გის შე სა ხე ბაც აუცი ლებ ლად აც ნო -

ბებთ;

არა სო დეს გა ი მარ თლოთ სტუ მარ თან თა -•

ვი და არ შე ე პა სუ ხოთ მას;

დრო უ ლად აც ნო ბეთ სტუ მარს პრობ ლე -•

მის გა დაწყვე ტის ან სხვა შე დე გის შე სა -

ხებ.

მი ღე ბა-გან თავ სე ბის მე ნე ჯე რი უნ და აკ ვირ -

დე ბო დეს, რამ დე ნად ხში რად იქ მნე ბა პრობ ლე -

მე ბი და ყო ველ დღი უ რად მთე ლი მი სი ძა ლის -

ხმე ვა სა მუ შაო პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ

იყოს მი მარ თუ ლი.

რო დე საც პრობ ლე მა ვერ გვარ დე ბა და სტუ -

მა რი შე წუ ხე ბუ ლია, კარ გი იქ ნე ბა, დახ მა რე ბა

სთხო ვოთ მე ნე ჯერს. არა სო დეს იკა მა თოთ სტუ -

მარ თან სხვა სტუმ რის თან დას წრე ბით და არც

თა ვად მას შე ე კა მა თოთ.

ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით ბევრ სას -

ტუმ რო ში გა მოჰ კითხა ვენ სტუმ რებს, რომ გა ი -

გონ, რამ დე ნად კმა ყო ფი ლი არი ან ისი ნი. სტუ -

მარს წას ვლამ დე სთხო ვენ, შე ავ სოს ნო მერ ში

არ სე ბუ ლი კითხვა რი და უპა სუ ხოს სას ტუმ როს

მომ სა ხუ რე ბის თა ო ბა ზე დას მულ კითხვებს. ბო -

ლო დროს სას ტუმ რო ქსე ლე ბი გა მო კითხვე ბის -

თვის სულ უფ რო ხში რად იყე ნე ბენ ონ ლა ინ -

კითხვა რის ფორ მას. ამი სათ ვის სტუ მარს რე -

გის ტრა ცი ის დროს სთხო ვენ, და ტო ვოს თა ვი სი

ელ-ფოს ტის მი სა მარ თი და სას ტუმ რო დან წას -

ვლის შემ დეგ მას ელექ ტრო ნულ მი სა მარ თზე

უგ ზავ ნი ან კითხვარს შე სავ სე ბად.

ოთახის გაცვლის პროცედურა

ოთა ხის შეც ვლის მი ზე ზი ბევ რი რამ შე იძ -

ლე ბა იყოს:

სტუ მარს არ მოს წონს ოთა ხი ხე დის, ხმა უ -•

რის, ან ად გილ მდე ბა რე ო ბის გა მო;

ორად გი ლი ა ნი ნომ რი დან გა დის ერ თი•

ადა მი ა ნი და სტუ მარს სურს, გა და ვი დეს

ერ თად გი ლი ან ნო მერ ში;

სტუ მარს უნ და სას ტუმ რო ში ყოფ ნის გაგ -•

რძე ლე ბა, მაგ რამ მი ღე ბა-გან თავ სე ბის გან -

ყო ფი ლე ბა ადას ტუ რებს, რომ ეს ოთა ხი

სხვა სტუმ რის თვი საა გან კუთ ვნი ლი;

შე მოს ვლის დროს არ მო ი ძებ ნა სტუმ რის -•

თვის სა სურ ვე ლი ოთა ხი და მი სი შეც ვლა

შე საძ ლე ბე ლია მომ დევ ნო დღეს.

სას ტუმ რო ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ი დან გა -

მომ დი ნა რე, მი ზე ზე ბი შე იძ ლე ბა იყოს გან სხვა -

ვე ბუ ლი. თუ სტუ მარს თა ვად სურს ოთა ხის შეც -

ვლა, იგი სი ა მოვ ნე ბით თან ხმდე ბა ოთა ხის გაც -

ვლა ზე, მაგ რამ თუ სტუ მარს არ უნ დო და ოთა -

ხის შეც ვლა, არ იყო გან წყო ბი ლი ამის თვის,

ამ შემ თხვე ვა ში საკ მა ოდ მო რი დე ბით უნ და

სთხო ვოთ მას, გა და ვი დეს სხვა ოთახ ში. უსი ა -

მოვ ნე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად, სა სურ ვე ლია,

სტუ მარს სას მე ლი, ხი ლი ან რა ი მე ნუგ ბა რი გა -

უგ ზავ ნოთ.

ოთა ხი სტუმ რის და უს წრებ ლად შე საძ ლოა
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მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში გა მოც ვა ლოთ, თუ

სტუ მა რი ამის უფ ლე ბას გაძ ლევთ. ოთა ხის გა -

მოც ვლის შე სა ხებ უნ და შე ატყო ბი ნოთ და სუფ -

თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ველს.

ოთახში არსებული დაზიანების შეკეთების 

პროცედურა

ოთახ ში არ სე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი და ზი ა ნე ბის

შე სა ხებ სტუ მა რი ატყო ბი ნებს სა ტე ლე ფო ნო ოპე -

რა ტორს ან მიმ ღებ გან ყო ფი ლე ბას და ელო დე -

ბა მათ შე კე თე ბას.

თუ სას ტუმ რო ში და ზი ა ნე ბის გა მოს წო რე ბა

წე რი ლო ბით დად გე ნი ლი სის ტე მის მეშ ვე ო ბით

ხდე ბა, ამ შემ თხვე ვა ში და სუფ თა ვე ბის სამ სა -

ხუ რი ავ სებს ოთა ხის და ზი ა ნე ბის ბა რათს, სა -

დაც აღ წერს და ზი ა ნე ბას, მი უ თი თებს ოთა ხის

ნო მერს, თა რიღს და დროს. ამ ბა რა თის ერ თი

ეგ ზემ პლა რი გა და ე ცე მა სა ინ ჟინ რო გან ყო ფი -

ლე ბას, მე ო რე - და სუფ თა ვე ბის ზე დამ ხედ ველს,

მე სა მე - ბუ ღალ ტე რი ას.

რო დე საც შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რი გა მო ას წო -

რებს და ზი ა ნე ბას, ოთა ხის და ზი ა ნე ბის ბა რათს

მი ნა წე რით - “შე კე თე ბუ ლია”- უბ რუ ნებს მი ღე ბა-

გან თავ სე ბის გან ყო ფი ლე ბას.

თუ კი შევ სე ბუ ლი ბა რა თი არ და უბ რუნ დე ბა

მი ღე ბა-გან თავ სე ბის გან ყო ფი ლე ბას, ამ შემ -

თხვე ვა ში გან ყო ფი ლე ბის თან მშრო მე ლი უნ და

და ინ ტე რეს დეს, რა ტომ ვერ მო ხერ ხდა და ზი ა -

ნე ბის გა მოს წო რე ბა და სტუ მა რი სხვა ოთახ ში

გა და იყ ვა ნოს.

თუ ოთახ ში რა ი მე სე რი ო ზუ ლა დაა და ზი ა ნე -

ბუ ლი, მა შინ სტუ მა რი გა დაჰ ყავთ სხვა ოთახ ში,

ამ ოთახს კი სის ტე მა ში - “მწყობ რი დან გა მო სუ -

ლის” სტა ტუსს ანი ჭე ბენ. და ზი ა ნე ბის შე კე თე -

ბის თა ნა ვე სა ინ ჟინ რო გან ყო ფი ლე ბა აც ნო ბებს

მი ღე ბა-გან თავ სე ბის სამ სა ხურს და ოთახს ენი -

ჭე ბა სტა ტუ სი - “თა ვი სუ ფა ლი, და სა ლა გე ბე ლი”.

ამის შემ დეგ კი ოთახს სა თა ნა დო წე სის მი ხედ -

ვით ალა გე ბენ.

საინფორმაციო სამსახურის მუშაობის 

პროცედურა

თა ვი სი მო რი გე ო ბის პე რი ოდ ში მი ღე ბა-გან -

თავ სე ბის სამ სა ხუ რის თა ნამ შრო მელს სტუმ -

რე ბი უს ვა მენ კითხვებს მათ თვის სა ინ ტე რე სო

თე მე ბის შე სა ხებ. ეს კითხვე ბი უმ თავ რე სად შე -

ე ხე ბა სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბებს, მათ გან -

რიგს, რეს ტორ ნე ბის ტიპს, გა სარ თობ ცენ ტრებს,

ღირ სშე სა ნიშ ნა ო ბებს, თე ატ რებს, ფეს ტი ვა -

ლებს, ექ სკურ სი ებს და ა.შ. სტუ მარს ასე ვე შე -

იძ ლე ბა აინ ტე რე სებ დეს ამინ დის პროგ ნო ზი,

სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი და სხვა გა სარ თო -

ბი სა შუ ა ლე ბე ბი.

ამ ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა შე საძ ლე ბე ლია

მი ღე ბა-გან თავ სე ბის გან ყო ფი ლე ბა ში. ეს ინ -

ფორ მა ცია ყვე ლას თვის ხელ მი საწ ვდო მია და

მუდ მი ვად ახ ლდე ბა.

თით ქმის ყვე ლა სას ტუმ როს აქვს ტუ რის ტუ -

ლი მეგ ზუ რე ბი, რუ კე ბი და სხვა დამ ხმა რე სა შუ -

ა ლე ბე ბი, იმი სათ ვის, რომ ამომ წუ რა ვი პა სუ ხი

გას ცენ სტუ მარ თა შე კითხვებს.

თა ნა მედ რო ვე მა ღა ლი კლა სის სას ტუმ რო -

ებ ში გან თავ სე ბუ ლია ელექ ტრო ნუ ლი მოწყო ბი -

ლო ბე ბი, სა დაც სა სურ ვე ლი ინ ფორ მა ცი ის მო -

ძი ე ბა შე საძ ლე ბე ლია ღი ლაკ ზე ხე ლის და ჭე -

რით.

ასე თი ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა და მი სი სა თა -

ნა დო ფორ მით სტუმ რის თვის მი წო დე ბა, ერთ-

ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი უნა რია იმ პრო ფე სი -

უ ლი უნა რე ბი დან, რო მელ საც მი ღე ბა-გან თავ -

სე ბის თა ნამ შრო მე ლი უნ და ფლობ დეს.

ნივთების მიღების და გაცემის

პროცედურა

მე ბარ გულ თან ხში რად იყ რის თავს სტუმ რე -

ბის თვის გან კუთ ვნი ლი ნივ თე ბი. უმე ტე სად ეს

არის ყვა ვი ლე ბის თა ი გუ ლი, ამა ნა თი ან სტუმ -

რის მი ერ შე ძე ნი ლი სხვა დას ხვა ნივ თი.

თუ სტუ მა რი სას ტუმ რო ში იმ ყო ფე ბა, უმ ჯო -

ბე სია, აც ნო ბოთ და კუთ ვნი ლი ნივ თი უშუ ა ლოდ

მას გა დას ცეთ, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე -

საც ნივ თი ძვი რადღი რე ბუ ლია.

თუ სტუ მა რი სას ტუმ რო ში არ იმ ყო ფე ბა, ამა -

ნა თის ან წე რი ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია სპე -

ცი ა ლურ ჟურ ნალ ში ფიქ სირ დე ბა და თა ნამ -

შრო მე ლი, რო მელ საც ამი სი გა კე თე ბა ევა ლე -

ბა, თა ვად გან საზღვრავს, ნივ თი სტუმ რის ოთახ -

ში წა ი ღოს თუ შე სა ფე რის ად გილ ზე შე ი ნა ხოს

სტუმ რის დაბ რუ ნე ბამ დე. ნივ თის გა და ცე მი სას

სტუ მარს სთხო ვენ, ხელ მო წე რით და ა დას ტუ -

როს მი სი მი ღე ბა. ყვა ვი ლე ბის თა ი გუ ლი შე იძ -

ლე ბა მი ი ტა ნოთ სტუმ რის ოთახ ში და შე ფუ თუ -

ლი მო ა თავ სოთ ლარ ნაკ ში. სამ კა უ ლი კი აუცი -

ლე ბე ლია, სტუმ რის მოს ვლამ დე სე იფ ში ინა -

ხე ბო დეს და დაბ რუ ნე ბის თა ნა ვე გა და ე ცეს მას.

და საშ ვე ბია ამა ნა თის სტუმ რის ოთახ ში შე -

ტა ნა.
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ზო გი ერთ სას ტუმ როს ერ თი თა ნამ შრო მე ლი

სპე ცი ა ლუ რად იმი სათ ვის ჰყავს გა მო ყო ფი ლი,

რომ მან უშუ ა ლოდ სტუმ რის ოთა ხე ბი დან შე მო -

სულ ზა რებს უპა სუ ხოს. ასე თი თა ნამ შრო მე ლი

კარ გად უნ და ერ კვე ო დეს სას ტუმ როს ფუნ ქცი -

ო ნი რე ბა ში, შე ეძ ლოს ხში რად დას მულ კითხვებ -

ზე პა სუ ხის გა ცე მა და ნე ბის მი ე რი იმ სა კითხის

სა თა ნა დო გან ყო ფი ლე ბე ბის თვის გაგ ზავ ნა, რო -

მე ლიც სტუ მარს პრობ ლე მას უქ მნის. ის კარ გად

უნ და იც ნობ დეს სას ტუმ როს კვე ბის ობი ექ ტე ბის

მე ნი უს შე მად გენ ლო ბას, ვი ნა ი დან მას უწევს

საკ ვებ სა და სას მე ლებ ზე ოთა ხე ბი დან შე მო სუ -

ლი შეკ ვე თე ბის მი ღე ბა. ამ სამ სა ხურ ში და საქ -

მე ბულ პირს უნ და შე ეძ ლოს გუნ დუ რი მუ შა ო ბა,

ჰქონ დეს გან სხვა ვე ბუ ლი სა კითხე ბის კო ორ დი -

ნა ცი ის კარ გი უნა რი და იყოს კო მუ ნი კა ბე ლუ რი.

გარ და იმი სა, რომ ოპე რა ტო რი კარ გად უნ -

და ერ კვე ო დეს სას ტუმ როს ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ში,

მას ასე ვე ევა ლე ბა სა ტე ლე ფო ნო ეტი კე ტის ზედ -

მი წევ ნით სწო რად დაც ვა. მი სი სა მუ შა ოს გა ნუ -

ყო ფე ლი ნა წი ლია ჩა ნა წე რე ბის წიგ ნის წარ მო ე -

ბა, რო მელ შიც ის ინიშ ნავს ინ ფორ მა ცი ას ოთა -

ხე ბი დან შე მო სუ ლი ზა რე ბის მი ხედ ვით. ის ასე ვე

აღ რიცხავს მოგ ვა რე ბულ და გა და უწყვე ტელ სა -

კითხებს, რა თა ცვლის გა და ბა რე ბი სას მომ დევ -

ნო ცვლას სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცია მი ა წო დოს.

სას ტუმ რო ში ოთა ხი დან, ასე ვე ქა ლა ქი დან

შე მო სულ, ან სა ერ თა შო რი სო ზარს პა სუ ხობს

ოპე რა ტო რი. ის ყუ რადღე ბით ინიშ ნავს თა რიღს,

სა ათს, და იმ კლი ენ ტის სა ხელ სა და ოთა ხის

ნო მერს, რომ ლის თვი სა ცაა გან კუთ ვნი ლი ეს

შეტყო ბი ნე ბა. სა ტე ლე ფო ნო ოპე რა ტო რი პა სუ -

ხობს შე მო მა ვალ ზარს სას ტუმ როს რო მე ლი მე

სტუ მარ თან და კავ ში რე ბით. ოთახ ში ზა რის გა -

დარ თვამ დე, ოპე რა ტო რი თა ვა ზი ა ნად აზუს ტებს

სტუმ რის სა ხელს, უკავ შირ დე ბა სტუ მარს და

ეკითხე ბა, სურს თუ არა მას სა უ ბა რი ამ პირ თან

და მხო ლოდ თან ხმო ბის შემ თხვე ვა ში გა დარ -

თავს შე მო მა ვალ ზარს. ოპე რა ტო რის მო ვა ლე -

ო ბაა სტუმ რის გაღ ვი ძე ბა. ოთახ ში გან თავ სე ბუ -

ლი ტექ ნი კის სა შუ ლე ბით სტუ მარს თა ვა დაც შე -

უძ ლია და ა რე გუ ლი როს გაღ ვი ძე ბის დრო.

სტუმრის უსაფრთხოების

უზრუნველყოფის პროცედურა

სტუმ რის სიმ შვი დის უზ რუნ ველ სა ყო ფად არ

არის საკ მა რი სი მხო ლოდ სხვა დას ხვა წყა რო ე -

ბი დან შე მო სუ ლი ხმა უ რის აღ კვე თა. მთა ვა რია,

გა რე შე პირს და უ კითხა ვად არ მი ე ცეს სტუმ რის

ოთა ხამ დე მის ვლის სა შუ ა ლე ბა. ასე ვე და უშ ვე -

ბე ლია გა რე შე პი რის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო -

დე ბა ამა თუ იმ სტუმ რის შე სა ხებ, რომ სტუ მა რი

უხერ ხულ მდგო მა რე ო ბა ში არ აღ მოჩ ნდეს.

დიდ სას ტუმ რო ებ ში არ სე ბობს დაც ვის სამ -

სა ხუ რი, რო მე ლიც თვალ ყურს ადევ ნებს რო -

გორც სას ტუმ რო ში შე მო სულ, ისე სას ტუმ რო -

დან გა სულ პი რებს, მათ კო რი დო რებ ში მოძ რა -

ო ბას და ნე ბის მი ერ სხვა გა და ად გი ლე ბას.

არ სე ბობს გა და უ დე ბე ლი სი ტუ ა ცი ე ბი, რომ -

ლე ბიც გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას მო ითხოვს,

მა გა ლი თად ხან ძა რი. იმი სათ ვის, რომ ხან ძრის

დროს თა ვი აარი დოთ პა ნი კას, გა დამ წყვე ტი

მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა პირ ველ წუ თებს! რო -

გორც თა ნამ შრო მელს, ასეთ დროს გე ვა ლე ბათ,

იმოქ მე დოთ გა და უ დე ბე ლი სი ტუ ა ცი ე ბის თვის

შე მუ შა ვე ბუ ლი ინ სტრუქ ცი ის მი ხედ ვით:

გა არ კვი ეთ, სად არის ხან ძრის კე რა;

შე ატყო ბი ნეთ სა ხან ძრო სამ სა ხურს და დი -

რექ ცი ას. უთხა რით მათ, კონ კრე ტუ ლად სად

გაჩ ნდა ხან ძა რი;

გა მო ი ყე ნეთ სას ტუმ რო ში არ სე ბუ ლი ხან ძარ -

სა წი ნა აღ მდე გო ცეცხლმაქ რი ან წყლის სის ტე მა;

და ეხ მა რეთ დაც ვის სამ სა ხურს, მო ახ დი ნოს

სტუმ რე ბის ევა კუ ა ცია სარ თუ ლი დან ან შე ნო ბი დან;

შე ა ჩე რეთ ლიფ ტე ბის მუ შა ო ბა;•

თუ ხან ძა რი ვრცელ დე ბა, მე გა ფო ნის სა შუ ა -•

ლე ბით აუხ სე ნით სტუმ რებს, რო გორ გა ვიდ -

ნენ სას ტუმ რო დან;

და ეხ მა რეთ მო ხუ ცებს, ბავ შვებს და შეზღუ -•

დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის ადა მი ა ნებს.

ანგარიშსწორების პროცედურა

და ნა კარ გის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, აუცი -

ლე ბე ლია, და რე გის ტრი რე ბი სას ყვე ლა სტუ მარ -

თან გა არ კვი ოთ, რო მე ლი მე თო დით გა და იხ -

დის ის თან ხას. გარ და საკ რე დი ტო ბა რა თი სა

და ნაღ დი ფუ ლი სა, სტუ მარ მა შე იძ ლე ბა გა და -

ი ხა დოს ვა უ ჩე რით, ან შე იძ ლე ბა მის ხარ ჯებს

ფა რავ დეს კომ პა ნია.

თქვე ნი სა მუ შა ოს ნა წი ლია ნაღ დი ფუ ლის

მი ღე ბა და სა თა ნა დო წე სით ან გა რიშ სწო რე ბა.

ნაღ დი ფუ ლის მი ღე ბის დროს:

და ით ვა ლეთ სტუმ რის მი ერ მო ცე მუ ლი თან ხა•

გა ა ტა რეთ ფუ ლი სის ტე მა ში•

მი ე ცით სტუ მარს ქვი თა რი•

ხურ და და აბ რუ ნეთ ზუს ტად•

გა და რიცხვით გა დახ დის მე თო დი გა მო ი ყე -
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ნე ბა მა შინ, რო დე საც რო მე ლი მე კომ პა ნი ის სტუ -

მა რი რჩე ბა სას ტუმ რო ში და კომ პა ნია ანაზღა უ -

რებს მის ხარ ჯებს. სას ტუმ რო მხო ლოდ მას შემ -

დეგ წა რუდ გენს კომ პა ნი ას ან გა რიშს, რო დე საც

სტუ მა რი სას ტუმ რო დან გა ე წე რე ბა. ასეთ ან გა -

რიშ სწო რე ბა ზე სას ტუმ რო წი ნას წარ, სტუმ რის ჩა -

მოს ვლამ დე უნ და შე უ თან ხმდეს ბუ ღალ ტე რი ას.

ტუ რის ტუ ლი სა ა გენ ტო ე ბი და კომ პა ნი ე ბი სას -

ტუმ რო დან ოთა ხებს ფას დაკ ლე ბით იძე ნენ და

შემ დეგ პა კე ტის სა ხით ჰყი დი ან თა ვი ანთ კლი ენ -

ტებ ზე. ტუ რის ტუ ლი სა ა გენ ტო სტუ მარს სას ტუმ -

რო ში წარ სად გე ნად აძ ლევს ვა უ ჩერს, რაც გა -

დახ დის ერ თგვარ მე თო დად მი იჩ ნე ვა. სტუმ რის

გა წე რის შემ დეგ სას ტუმ რო უგ ზავ ნის სა ა გენ ტოს

სტუმ რის ან გა რიშს. ვა უ ჩე რე ბი სა ი მე დოდ უნ და

შე ი ნა ხოთ, რად გან ეს არის გა დახ დის მე თო დი

და მი სი და კარ გვის შემ თხვე ვა ში, სას ტუმ როს

არა ვინ აუნაზღა უ რებს ოთა ხის ღი რე ბუ ლე ბას.

სასტუმროდან გაწერის პროცედურა

სას ტუმ რო დან გა წე რა სტუმ რის თვის საკ მა -

ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო მენ ტია. გა წე რი სას თა -

ნამ შრო მე ლი აზუს ტებს, კმა ყო ფი ლი დარ ჩა თუ

არა სტუ მა რი სას ტუმ რო ში ცხოვ რე ბით. გან სა -

კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა სჭირ დე ბა სტუმ რის ინ -

ვო ი სის მომ ზა დე ბას, სა დაც დე ტა ლუ რად უნ და

მი ე თი თოს სტუმ რის ჩა მოს ვლის და გამ გზავ -

რე ბის თა რი ღი და სას ტუმ რო ში გა ტა რე ბუ ლი

ღა მე ე ბის რა ო დე ნო ბა ფა სის ჩათ ვლით. თუ

სტუ მარს ცხოვ რე ბის სა ფა სურს უხ დის კომ პა -

ნია, შე სა ბა მი სად, ინ ვო ი სი მომ ზად დე ბა კომ -

პა ნი ის სა ხელ ზე და მი ე თი თე ბა სტუმ რის სა ხე -

ლიც. სა სურ ვე ლია, გა დახ დამ დე სტუ მარ მა გა -

და ხე დოს ინ ვო ისს და ხელ მო წე რით და ა დას -

ტუ როს და ფიქ სი რე ბუ ლი თან ხა. ამას თან ერ -

თად, თუ სტუ მა რი რო მე ლი მე ქვით რის ასლს

მო ითხოვს, მი სი მოთხოვ ნა უნ და და აკ მა ყო -

ფი ლოთ და ას ლი ინ ვო ის თან ერ თად ჩა უ დოთ

კონ ვერ ტში. ამომ წუ რა ვად უპა სუ ხეთ ყვე ლა

კითხვას, რო მელ საც სტუ მა რი და გის ვამთ ან -

გა რიშ სწო რე ბას თან და კავ ში რე ბით. თუ რე გის -

ტრა ცი ის დროს სტუ მარს პირ ვე ლი შთა ბეჭ დი -

ლე ბა ექ მნე ბა სას ტუმ როს შე სა ხებ, გა წე რი სას

მას ვუქ მნით სა ბო ლოო შთა ბეჭ დი ლე ბას. გა -

მო ი ჩი ნეთ გუ ლის ხმი ე რე ბა სტუმ რის მი მართ,

უსურ ვეთ მას ბედ ნი ე რი მგზავ რო ბა და სთხო -

ვეთ, კვლავ დაბ რუნ დეს სას ტუმ რო ში.
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თავი III. 

დასუფთავების სამსახური

თავის მომზადებაზე იმუშავა

კონსულტანტმა

ირინა ბეროზაშვილმა
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ორგანიზაციული სტრუქტურა

და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბა ორ გა ნი ზა ცი -

უ ლი სტრუქ ტუ რის მი ხედ ვით ნომ რე ბის მარ თვის

მი მარ თუ ლე ბას მი ე კუთ ვნე ბა და ერთ-ერთ მნიშ -

ვნე ლო ვან სა ო პე რა ციო გან ყო ფი ლე ბას წარ -

მო ად გენს. და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის მე -

ნე ჯე რი პა სუხს აგებს სას ტუმ როს კუთ ვნი ლი ტე -

რი ტო რი ის სი სუფ თა ვე ზე, იქ ნე ბა ეს - ნომ რე -

ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი, სა მუ შაო ტე რი ტო რი ი სა

თუ სას ტუმ როს შე მო გა რე ნის სი სუფ თა ვე. მის

ფუნ ქცი ებ ში შე დის ასე ვე სას ტუმ როს გა რე პე -

რი მეტ რის გამ წვა ნე ბა ზე, მოვ ლა სა და მო წეს -

რი გე ბა ზე, ქიმ წმენ დის გან ყო ფი ლე ბა სა და სამ -

რეცხა ოს გა მარ თულ მუ შა ო ბა ზე ზრუნ ვა.

ამ გან ყო ფი ლე ბა ში მუ შა ო ბა დიდ ფი ზი კურ

დატ ვირ თვას მო ითხოვს და კვე ბი სა და სას მე -

ლე ბის გან ყო ფი ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, ის

გა ნე ბივ რე ბუ ლი არ არის მე ნე ჯე რე ბის სიმ რავ -

ლით. გან ყო ფი ლე ბას უმ თავ რე სად ხელ მძღვა -

ნე ლობს და სუფ თა ვე ბის მე ნე ჯე რი ან და სუფ -

თა ვე ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, რო მე -

ლიც და სუფ თა ვე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე გუნდს

მარ თავს.

გან ყო ფი ლე ბის ში და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი

სტრუქ ტუ რა ამ გვა რია: სას ტუმ როს მას შტა ბი დან

გა მომ დი ნა რე, და სუფ თა ვე ბის მე ნე ჯერს შე საძ -

ლე ბე ლია ექ ვემ დე ბა რე ბო დეს და სუფ თა ვე ბის

სფე როს ორი ზე დამ ხედ ვე ლი, რო მელ თა გან ერ -

თი პა სუხს აგებს ნომ რე ბის სი სუფ თა ვე ზე, მე ო -

რე კი ზრუ ნავს სა ზო გა დო ებ რი ვი ტე რი ტო რი ის

სი სუფ თა ვე ზე. გარ და ამ მე ნე ჯე რე ბი სა, თუ სას -

ტუმ როს აქვს ქიმ წმენ და-რეცხვის გან ყო ფი ლე -

ბა, მა შინ ქიმ წმენ და-რეცხვის მე ნე ჯე რიც და -

სუფ თა ვე ბის მე ნე ჯერს ექ ვემ დე ბა რე ბა და თა -

ვის მხრივ ისიც პა სუ ხის მგე ბე ლია გან ყო ფი ლე -

ბის გა მარ თულ მუ შა ო ბა ზე.

დი დი სას ტუმ რო ე ბი და სუფ თა ვე ბის სფე როს

მე ნე ჯერს ხში რად სერ ვი სე ბის დი რექ ტორ საც

უწო დე ბენ, რად გან თა ნამ დე ბობ რი ვად ის საკ -

მა ოდ ბევრ ფუნ ქცი ას ითავ სებს. მე ნე ჯე რი სას -

ტუმ რო ში სი სუფ თა ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად გეგ -

მავს შეკ ვე თებს, ზრუ ნავს და ხარ ჯუ ლი მა რა გე -

ბის შევ სე ბა ზე, აკონ ტრო ლებს ქიმ წმენ დის და

რეცხვის მა რაგს, უკ ვე თავს ნო მერ ში სტუმ რის

მი სა ღე ბად სა ჭი რო თეთ რე ულს, აქ სე სუ ა რებს

და ნივ თებს. დიდ სას ტუმ რო ებ ში ასე თი შეკ ვე -

თე ბი საკ მა ოდ მა ღალ ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში -

რე ბუ ლი და, შე სა ბა მი სად, თან ხის სწო რი გა ნა -

წი ლე ბა და აღ რიცხვა გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე -

ბას, ცოდ ნას და გა მოც დი ლე ბას მო ითხოვს.

გარ და ამი სა, და სუფ თა ვე ბის მე ნე ჯე რი პა სუხს

აგებს თა ნამ შრო მელ თა ნა ყო ფი ერ მუ შა ო ბა ზე,

მათ სა თა ნა დო დატ ვირ თვა სა და გან რი გის უზ -

რუნ ველ ყო ფა ზე.

ყვე ლა ამ ფუნ ქცი ის გა ნა წი ლე ბა და მარ თვა

საკ მა ოდ სე რი ო ზულ მე ნე ჯე რულ უნა რებ საც მო -

ითხოვს. შე სა ბა მი სად, თუ ად რე ამ პო ზი ცი ა ზე

მო მუ შა ვე ადა მი ა ნი ნაკ ლე ბად მო ი აზ რე ბო და

მე ნე ჯერ თა გუნ დში, დღეს ეს მე ნე ჯე რე ბი მმარ -

თვე ლი გუნ დის წევ რე ბი არი ან და ზო გი ერთ

სას ტუმ რო ში უშუ ა ლოდ რე ზი დენტ მე ნე ჯერს ან

გე ნე რა ლურ მე ნე ჯერს ექ ვემ დე ბა რე ბი ან.
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თანამშრომელთა გუნდი

დასუფთავების განყოფილების

ზედამხედველი

და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ -

ვე ლი და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის მე ნე ჯერს

გან ყო ფი ლე ბის ყო ველ დღი ურ მარ თვა ში ეხ მა -

რე ბა. ის დი ა სახ ლი სე ბის გუნ დის ზე დამ ხედ ვე -

ლია, ამოწ მებს ოთა ხე ბი სა და სას ტუმ როს მთე -

ლი ტე რი ტო რი ის სი სუფ თა ვეს, ად გენს სა მუ შაო

გან რიგს და ანა წი ლებს სა მუ შა ოს თა ნამ შრომ -

ლებს შო რის. სა სურ ვე ლია, და სუფ თა ვე ბის გან -

ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ვე ლი თა ნაბ რად ერ კვე -

ო დეს რო გორც ნომ რე ბის, ასე ვე სა ზო გა დო ებ -

რი ვი ტე რი ტო რი ის, დამ ხმა რე ფარ თი სა და სას -

ტუმ როს შე მო გა რე ნის და სუფ თა ვე ბის სა კითხებ -

ში. მას ასე ვე წარ მოდ გე ნა უნ და ჰქონ დეს ქიმ -

წმენ და-რეცხვის სამ სა ხუ რის მუ შა ო ბა ზე იმის

მი უ ხე და ვად, არის სას ტუმ რო ში ასე თი გან ყო -

ფი ლე ბა თუ კონ ტრაქ ტო რი კომ პა ნია ას რუ ლებს

ამ ფუნ ქცი ას.

თეთრეულზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი

თეთ რე ულ ზე პა სუ ხის მგე ბელ თა ნამ შრო მელს

ევა ლე ბა თეთ რე უ ლის სი სუფ თა ვე ზე ზრუნ ვა, მი -

სი აღ რიცხვა და გა კონ ტრო ლე ბა. ის დრო უ ლად

აწ ვდის სუფ თა თეთ რე ულს დი ა სახ ლი სებს და უკ -

ვე გა მო ყე ნე ბულს სამ რეცხა ო ში აგ ზავ ნის. მი სი

ყო ველ დღი უ რი მო ვა ლე ო ბაა და ით ვა ლოს სამ -

რეცხა ო ში გა საგ ზავ ნი და სამ რეცხა ო დან მი ღე -

ბუ ლი თეთ რე უ ლი და მა თი რა ო დე ნო ბა შე სა ბა -

მის ჟურ ნალ ში აღ რიცხოს. სას ტუმ როს სი დი დის

მი ხედ ვით, ეს თა ნამ შრო მე ლი თვე ში ერ თხელ,

ან კვარ ტალ ში ერ თხელ მა ინც, ატა რებს სას ტუმ -

როს თეთ რე უ ლის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ას და ავ ლენს

და ნაკ ლისს. ის ჩა მო წერს გაც ვე თილ და და ზი ა -

ნე ბულ თეთ რე ულს და მათ ახ ლით ჩა ა ნაც ვლებს.

სას ტუმ როს თეთ რე ულ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი თა ნამ -

შრო მე ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია და სუფ თა ვე ბის

გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ვე ლის წი ნა შე.

საზოგადოებრივი ტერიტორიის დიასახლისი

სა ზო გა დო ებ რი ვი ტე რი ტო რი ის დი ა სახ ლი -

სის სა მუ შაო გან რი გი შედ გე ბა სა მი ცვლის გან

- დი ლის, სა ღა მოს და ღა მის ცვლე ბის გან. სა -

ზო გა დო ებ რი ვი ტე რი ტო რი ის დი ლის და სა -

ღა მოს ცვლის დი ა სახ ლისს ევა ლე ბა ყო ველ -

დღი უ რი სი სუფ თა ვის და იც ვა სა ზო გა დო ებ რი -

ვი თავ შეყ რის ად გი ლებ ში: ფო ი ე ში, დე რეფ -

ნებ ში, კი ბე ებ ზე, ლიფ ტებ ში, ოფი სებ ში. ის ასე -

ვე ას რუ ლებს ზე დამ ხედ ვე ლის მი ერ მი ცე მულ

მიმ დი ნა რე და ვა ლე ბებს. სა ზო გა დო ებ რი ვი ტე -

რი ტო რი ის ღა მის ცვლის დი ა სახ ლი სი ვალ დე -

ბუ ლია შე ას რუ ლოს ისე თი და ვა ლე ბე ბი, რომ -

ლე ბიც ვერ სრულ დე ბა დღის სა ა თებ ში, მა გა -

ლი თად - მარ მა რი ლოს ღრმა წმენ და, ხა ლი -

ჩე ბის რეცხვა, ლა ქე ბის და მუ შა ვე ბა, რეს ტორ -

ნე ბის, კა ფე ე ბის, სა კონ ფე რენ ციო დარ ბა ზე -

ბის და ლა გე ბა და ა.შ.

თი თო ე უ ლი ცვლის დი ა სახ ლი სი მიმ დი ნა რე

და ვა ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას აფიქ სი რებს სპე ცი -

ა ლურ ფორ მა ზე, რო მე ლიც ხშირ შემ თხვე ვა ში

თვალ სა ჩი ნო ად გი ლას არის გა მოკ რუ ლი სას -

ტუმ როს ტე რი ტო რი ა ზე (სა პირ ფა რე შოს ში და

კარ ზე, დე რეფ ნის უჯ რედ ში და ა.შ.). ეს იმის -

თვი საა სა ჭი რო, რომ ყო ველ დღი უ რად, რამ -

დენ ჯე რაც სა ჭი რო იქ ნე ბა, იმ დენ ჯერ და ხა რის -

ხი ა ნად და სუფ თავ დეს ხში რი მოხ მა რე ბის ტე -

რი ტო რი ე ბი, რა თა ჭუჭყი არ დაგ როვ დეს. ეს

თა ნამ შრომ ლე ბი ცვლე ბის მი ხედ ვით შეს რუ ლე -

ბუ ლი სა მუ შა ოს შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას წე რი -

ლო ბით გა დას ცე მენ ერ თმა ნეთს სპე ცი ა ლუ რი

წიგ ნის (გან ყო ფი ლე ბის ჩა ნა წერ თა წიგ ნი) მეშ -

ვე ო ბით. სა ზო გა დო ებ რი ვი ტე რი ტო რი ის დი ა -

სახ ლი სი ექ ვემ დე ბა რე ბა და სუფ თა ვე ბის გან -

ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ველს.

გასაღების კონტროლის პროცედურა

და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის გან კარ გუ -

ლე ბა შია ოთა ხის გა სა ღე ბე ბი. ისი ნი უნ და ინა -

ხე ბო დეს სპე ცი ა ლუ რად გა მო ყო ფილ უჯ რა ში ან

კა რა და ში, რო მე ლიც იკე ტე ბა. დი ა სახ ლი სი ვალ -

დე ბუ ლია, ხელ მო წე რით და ა დას ტუ როს გა სა -

ღე ბის აღე ბაც და ჩა ბა რე ბაც. გან ყო ფი ლე ბის

მე ნე ჯერ მა ყო ველ თვის უნ და იცო დეს, სად არის

და ვინ გა ი ტა ნა სას ტუმ როს გა სა ღე ბი.

რო დე საც დი ა სახ ლი სი ხელ მო წე რით ადას -

ტუ რებს გა სა ღე ბის გა ტა ნას, ამით იღებს ვალ -

დე ბუ ლე ბას, რომ გა სა ღებს მხო ლოდ თვი თონ

გა მო ი ყე ნებს და ის მე სა მე პი რის ხელ ში არ

მოხ ვდე ბა. დი ა სახ ლი სი პა სუ ხის მგე ბე ლია ამ

გა სა ღე ბე ბით გა ღე ბულ თი თო ე ულ კარ ზე. გარ -

და ჩვე უ ლებ რი ვი გა სა ღე ბე ბი სა, არ სე ბობს სას -

ტუმ როს უნი ვერ სა ლუ რი გა სა ღე ბი, რო მე ლიც

ყვე ლა ნომ რის კარს აღებს. ასე თი გა სა ღე ბის

ტა რე ბა მხო ლოდ და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე -

ბის მე ნე ჯერს და ზე დამ ხედ ველს შე უძ ლია.

უნი ვერ სა ლუ რი გა სა ღე ბის მოხ მა რე ბის წე -

სე ბი:
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- გა სა ღე ბი ყო ველ თვის თან იქო ნი ეთ;

- გა სა ღე ბი არ გა ი ტა ნოთ სას ტუმ რო დან;

- გა სა ღე ბი ჩა ა ბა რეთ ცვლის დამ თავ რე -

ბის თა ნა ვე;

- გა სა ღე ბის და კარ გვის შემ თხვე ვა ში და უ -

ყოვ ნებ ლივ გა ნაცხა დეთ;

- თქვე ნი გა სა ღე ბი არა სო დეს გა დას ცეთ

სხვა თა ნამ შრო მელს.

სა მუ შაო დღის დამ თავ რე ბის შემ დეგ გან -

ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ვე ლი ან მე ნე ჯე რი ვალ -

დე ბუ ლია და ით ვა ლოს დაბ რუ ნე ბუ ლი გა სა ღე -

ბე ბი და მა თი დაბ რუ ნე ბა ხელ მო წე რით და ა -

დას ტუ როს.

დაკარგული და ნაპოვნი ნივთების

რეგისტრაციის და შენახვის პროცედურა

სას ტუმ რო ში სტუმ რებს ხში რად რჩე ბათ პი -

რა დი ნივ თე ბი. თუ თქვენ ოთა ხის და ლა გე ბი -

სას ან სას ტუმ როს ტე რი ტო რი ის და სუფ თა ვე ბი -

სას რა ი მე ნივთს იპო ვით, ეს ნივ თი და კარ გულ

ნივ თად უნ და ჩათ ვა ლოთ და ამის შე სა ხებ და უ -

ყოვ ნებ ლივ აც ნო ბოთ გან ყო ფი ლე ბის მე ნე ჯერს

ან ზე დამ ხედ ველს. ისი ნი ვალ დე ბუ ლი არი ან

ნა პოვ ნი ნივ თი აღ რიცხონ სპე ცი ა ლუ რად ასე -

თი ნივ თე ბი სათ ვის გან კუთ ვნილ სა რე გის ტრა -

ციო წიგ ნში.

სა მუ შაო დღის დამ თავ რე ბის შემ დეგ დი ა -

სახ ლი სი ნა პოვნ ნივთს აბა რებს და სუფ თა ვე -

ბის გან ყო ფი ლე ბის ოფის ში, სა დაც ნივ თი გარ -

კვე უ ლი პრო ცე დუ რის დაც ვით ფორ მდე ბა და

სპე ცი ა ლუ რად გა მო ყო ფილ კა რა და ში ინა ხე ბა.

კა რა და და ყო ფი ლია თა რო ე ბად, რომ ლე ბიც

და ნომ რი ლია თვე ე ბის მი ხედ ვით. კა რა დის ზო -

მა და მო კი დე ბუ ლია სას ტუმ რო ში არ სე ბუ ლი

ოთა ხე ბის რა ო დე ნო ბა ზე. რაც უფ რო დი დი ზო -

მი საა სას ტუმ რო, მით მე ტი ფარ თია სა ჭი რო და -

კარ გუ ლი ნივ თე ბის შე სა ნა ხად.

სხვა დას ხვა სას ტუმ რო ე ბის ქსე ლებს ნა პოვ -

ნი ნივ თის შე ნახ ვის ვა დე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი

პრო ცე დუ რა აქვთ.

• ძვი რადღი რე ბუ ლი ნა პოვ ნი ნივ თი ინა ხე ბა

ექ ვსი თვი დან ერთ წლამ დე, ნაკ ლე ბად

ძვირ ფა სი ნივ თი - 3 თვე. თუ ამ პე რი ო დის

გან მავ ლო ბა ში სტუ მარ მა არ მო ი კითხა და -

კარ გუ ლი ნივ თი, იგი მპოვ ნელს გა და ე ცე მა.

• საკ რე დი ტო ბა რა თე ბის, პი რა დო ბის და მა -

დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თის, მო ბი ლუ რი ტე ლე -

ფო ნის, ოქ რო უ ლის და სხვა მსგავ სი ნივ თე -

ბის პოვ ნის შემ თხვე ვა ში უნ და მო ვი ძი ოთ

სტუმ რის სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია და პი -

რა დად და ვუ კავ შირ დეთ მას.

სტუ მარ მა შე იძ ლე ბა და რე კოს სას ტუმ რო ში

და მო ი კითხოს და კარ გუ ლი ნივ თი. ეს პრო ცე -

დუ რე ბი სწო რედ იმის თვის არ სე ბობს, რომ სას -

ტუმ როს ჰქონ დეს ინ ფორ მა ცია ნა პოვ ნი ნივ თე -

ბის შე სა ხებ. არ სე ბობს და კარ გუ ლი ნივ თის დაბ -

რუ ნე ბის სხვა დას ხვა გზა:

• თუ სტუ მა რი პი რა დად მო ა კითხავს ნივთს,

ამ შემ თხვე ვა ში სა ჭი როა, მან ხე ლის მო წე -

რით დაგ ვი დას ტუ როს ნივ თის წა ღე ბა და

დაგ ვი ტო ვოს პი რა დო ბის მოწ მო ბის ას ლი.

• თუ სტუ მა რი ნივ თის წა სა ღე ბად სხვა პი როვ -

ნე ბას გა მოგ ზავ ნის, ამ შემ თხვე ვა ში სტუმ -

რის გან ვი ღებთ წე რი ლო ბით დას ტურს, რომ

მის ნივთს წა ი ღებს სხვა პი როვ ნე ბა. სტუ მა -

რი წე რილ ში უთი თებს ამ პი როვ ნე ბის სა -

ხელ სა და გვარს. ეს პი როვ ნე ბა ხე ლის მო -

წე რით გვი დას ტუ რებს ნივ თის წა ღე ბას და

გვი ტო ვებს თა ვი სი პი რა დო ბის და მა დას ტუ -

რე ბე ლი სა ბუ თის ასლს.

• თუ სტუ მა რი ითხოვს ნივ თის ფოს ტით გაგ -

ზავ ნას, ვრე კავთ ფოს ტა ში და ვად გენთ გაგ -

ზავ ნის სა ფა სურს. სტუ მა რი ამ დად გე ნილ

თან ხას რიცხავს ბან კის მეშ ვე ო ბით, რის

შემ დე გაც მას ეგ ზავ ნე ბა თა ვი სი ნივ თი. ყვე -

ლა სა ჭი რო სა ბუ თი გროვ დე ბა და ინა ხე ბა

გან ყო ფი ლე ბა ში.

• ნა პოვ ნი ნივ თის და რე გის ტრი რე ბი სას გან -

ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ველ მა ან მე ნე ჯერ -

მა უნ და მი უ თი თოს შემ დე გი სა ხის ინ ფორ -

მა ცია:

- ნივ თის პოვ ნის თა რი ღი;

- ნა პოვ ნი ნივ თის ნო მე რი;

- ად გი ლი, სა დაც ნივ თი იქ ნა ნა პოვ ნი;

- ნივ თის აღ წე რი ლო ბა;

- მპოვ ნე ლის ვი ნა ო ბა;

- სტუმ რის ხელ მო წე რა (ნივ თის წა ღე ბის

შემ თხვე ვა ში).

სას ტუმ როს ყვე ლა თა ნამ შრო მე ლი ვალ დე -

ბუ ლია ნე ბის მი ერ ტე რი ტო რი ა ზე ნა პოვ ნი ნივ -

თი მი ი ტა ნოს და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბა ში

და გა დას ცეს მე ნე ჯერს ან ზე დამ ხედ ველს.

თუ სტუ მა რი და რე კავს და მო ი კითხავს და -

კარ გულ ნივთს, სას ტუმ როს ყვე ლა თა ნამ შრო -

მე ლი ვალ დე ბუ ლია, ნივ თი და სუფ თა ვე ბის გან -

ყო ფი ლე ბა ში მო ი ძი ოს. ოთახ ში ნა პოვ ნი ალ -

კო ჰო ლუ რი სას მე ლი, ისე ვე რო გორც ნე ბის მი -

ე რი სხვა ნივ თი, აუცი ლებ ლად უნ და გა დას -

ცეთ გან ყო ფი ლე ბის მე ნე ჯერს ან ზე დამ ხედ -
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ველს. ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლი ინა ხე ბა 48 სა ა -

თის გან მავ ლო ბა ში. თუ სტუ მა რი აღარ მო ი -

კითხავს სას მელს:

- გა დაღ ვა რეთ სას მე ლი, თუ ალ კო ჰო ლუ -

რი სას მე ლის ბოთ ლი გახ სნი ლია;

- და უბ რუ ნეთ კვე ბი სა და სას მე ლე ბის გან -

ყო ფი ლე ბას სას ტუმ როს მარ კით ნი შან -

დე ბუ ლი გა უხ სნე ლი ალ კო ჰო ლუ რი სას -

მე ლი;

- გა დაღ ვა რეთ გა უხ სნე ლი ალ კო ჰო ლუ რი

სას მე ლი, რო მე ლიც ნი შან დე ბუ ლი არ

არის სას ტუმ როს მარ კით;

ნე ბარ თვის გა რე შე და უშ ვე ბე ლია ნა პოვ ნი

ნივ თის ან ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლის სას ტუმ რო -

დან გა ტა ნა;

ოთახ ში და ტო ვე ბუ ლი საკ ვე ბი უნ და გა ნად -

გურ დეს, მაგ რამ ვი ნა ი დან სა მუ შა ოს დას რუ ლე -

ბამ დე სტუ მარს შე უძ ლია მი სი მოთხოვ ნა, ამ

ხნის გან მავ ლო ბა ში საკ ვე ბი მა ცი ვარ ში ინა ხე -

ბა.

წამ ლე ბი სა და სა მე დი ცი ნო მალ ფუ ჭე ბა დი

ნივ თე ბის შე ნახ ვის პრო ცე დუ რა საკ ვე ბი ნივ თე -

ბის შე ნახ ვის პრო ცე დუ რის ანა ლო გი უ რია.

ოთახების განაწილების პროცედურა

სხვა დას ხვა სას ტუმ რო ში თი თო ე უ ლი დი ა -

სახ ლი სის მი ერ და სა ლა გე ბე ლი ოთა ხე ბის რა -

ო დე ნო ბა შე საძ ლოა, სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ -

ლი იყოს. ერ თი თა ნამ შრო მე ლი დღე ში სა შუ ა -

ლოდ სას ტუმ როს 14-15 ნო მერს ალა გებს. და -

კა ვე ბუ ლი ნომ რის და სა ლა გებ ლად გა მო ყო -

ფი ლია 20-30 წუ თი, ხო ლო ვა კან ტუ რი ოთა ხის

და სა ლა გებ ლად - 30-45 წუ თი. ნომ რებ ში არ -

სე ბუ ლი ოთა ხე ბის რა ო დე ნო ბას შემ დეგ ნა ი -

რად ით ვლი ან: თუ სას ტუმ როს ნო მე რი შედ გე -

ბა 3 ოთა ხის გან, იგუ ლის ხმე ბა, რომ დი ა სახ -

ლისს და სა ლა გე ბე ლი აქვს 3 ნო მე რი, თუ 5

ოთა ხი სა გან შედ გე ბა, იგუ ლის ხმე ბა, რომ მას

და სა ლა გე ბე ლი აქვს 5 ნო მე რი. შე სა ბა მი სად,

ამ ოთა ხე ბის და ლა გე ბას იმა ზე ბევ რად მე ტი

დრო ეთ მო ბა, ვიდ რე ერ თი ნომ რის თვი საა გან -

საზღვრუ ლი.

ოთა ხე ბი ნა წილ დე ბა სას ტუმ რო ე ბის თვის არ -

სე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა -

მის სა შუ ა ლე ბით (OPERA, FIDELIO). თუ სას ტუმ -

როს ასე თი პროგ რა მა არა აქვს, მა შინ და ვა -

ლე ბის გან რი გის მო სამ ზა დებ ლად და სუფ თა ვე -

ბის მე ნე ჯე რი იყე ნებს მის თვის ხელ საყ რელ

პროგ რა მას ან ცხრილს. და სუფ თა ვე ბის ზე დამ -

ხედ ვე ლი უმე ტე სად სა მუ შა ოს დაწყე ბამ დე ნა -

ხე ვა რი სა ა თით ად რე ად გენს დი ა სახ ლი სე ბის -

თვის შე სას რუ ლე ბე ლი და ვა ლე ბე ბის ნუს ხას. ის

ვალ დე ბუ ლია, დი ა სახ ლი სებს ოთა ხე ბი თა ნა -

ბა რად გა უ ნა წი ლოს. და ვა ლე ბა ისე უნ და გა ნა -

წილ დეს, რომ დრო და ენერ გი აც და ი ზო გოს და

დი ა სახ ლი სიც ნაკ ლე ბად გა და ად გილ დე ბო დეს

სარ თუ ლი დან სარ თულ ზე. და ვა ლე ბის გა ნა წი -

ლე ბას თან ერ თად, სარ თუ ლე ბი სა და სექ ცი ე -

ბის მი ხედ ვით ნა წილ დე ბა გა სა ღე ბე ბიც, რომ -

ლის აღე ბა-ჩა ბა რე ბის პრო ცე დუ რებ ზეც ზე მოთ

ვი სა უბ რეთ. და ვა ლე ბის გა ნა წი ლე ბის შემ დეგ

ყო ველ დი ლით, დათ ქმულ დროს, იმარ თე ბა

გან ყო ფი ლე ბის კრე ბა, სა დაც გა ნი ხი ლა ვენ სტუმ -

რე ბის რო გორც და დე ბით კო მენ ტა რებს, ისე

მათ პრე ტენ ზი ებს, ბჭო ბენ ჩა მომ სვლე ლი სტუმ -

რე ბის მოთხოვ ნებ სა და სხვა მიმ დი ნა რე სა -

კითხებ ზე.

პერ სო ნალ თან კო მუ ნი კა ცი ის გა ი ო ლე ბის

მიზ ნით, სა სურ ვე ლია, გან ყო ფი ლე ბის ოფის ში

კე დელ ზე ეკი დოს და ფა, სა დაც და ი წე რე ბა ყვე -

ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია. ასე თი მუ შა -

ო ბა ხელს უწყობს თა ნამ შრომ ლებს შო რის კო -

ორ დი ნა ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და უზ რუნ ველ -

ყოფს მათ მუდ მივ ჩარ თუ ლო ბას სა მუ შაო პრო -

ცეს ში.

სტუმრის ოთახში შესვლის პროცედურა

ნიშანი “ნუ შემაწუხებთ”

“ნუ შე მა წუ ხებთ” - ასე თი ტი პის ნი შა ნი ნომ -

რის ინ ტე რი ე რის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია. იგი

აად ვი ლებს კო მუ ნი კა ცი ას სტუ მარ სა და დი ა -

სახ ლისს შო რის და ყო ველ გვა რი ახ სნა-გან მარ -

ტე ბის გა რე შე გვამ ცნობს, რომ სტუ მარს არა

აქვს სურ ვი ლი, მი სი ოთა ხი და ა ლა გონ. რო გორ

უნ და მო ვიქ ცეთ მსგავს სი ტუ ა ცი ა ში?

სას ტუმ როს თა ნამ შრო მელს ეკ რძა ლე ბა ოთა -

ხის კარ ზე და კა კუ ნე ბა, თუ სტუ მარ მა გა მო აკ რა

ნი შა ნი - “ნუ შე მა წუ ხებთ”. თუმ ცა არ სე ბობს გა -

მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც და სუფ თა -

ვე ბის მე ნე ჯე რი ვალ დე ბუ ლია, და ათ ვა ლი ე როს

ნო მე რი, მი უ ხე და ვად კარ ზე და ტა ნი ლი ნიშ ნი -

სა. მა გა ლი თად, რო დე საც სტუ მა რი 2 დღე ზე

მეტ ხანს იყე ნებს ნი შანს “ნუ შე მა წუ ხებთ” და

მას ვერ უკავ შირ დე ბი ან, ასეთ დროს მე ნე ჯე რი

ვალ დე ბუ ლია, მო ი კითხოს სტუ მა რი და შე ა მოწ -

მოს ოთა ხის მდგო მა რე ო ბა.

მსგავს სი ტუ ა ცი ებ შიც დი დი პა სუ ხის მგებ ლო -
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ბა ეკის რე ბა დი ა სახ ლისს, რო მე ლიც ვალ დე ბუ -

ლია, აკონ ტო რო ლოს ნომ რე ბი და “ნუ შე მა წუ -

ხებთ” ნიშ ნის მქო ნე ოთა ხე ბის სრუ ლი სია გა -

დას ცეს გან ყო ფი ლე ბის მე ნე ჯერს ან ზე დამ ხედ -

ველს.

სტუმრის ოთახის შემოწმების

პროცედურები

შე მოწ მე ბა და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის

ძი რი თა დი ფუნ ქციაა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც

სას ტუმ რო მუდ მი ვად ინარ ჩუ ნებს იდე ა ლურ სი -

სუფ თა ვეს.

რო გორც წე სი, სას ტუმ რო ში დამ კვიდ რე -

ბუ ლი სი სუფ თა ვის სტან დარ ტე ბის შე სა ნარ ჩუ -

ნებ ლად დაკ ვირ ვე ბას აწარ მო ე ბენ და სუფ თა -

ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის მე ნე ჯე რი და ზე დამ ხედ -

ვე ლი.

1. და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ -

ვე ლი დაკ ვირ ვე ბას აწარ მო ებს ყვე ლა გა -

თა ვი სუფ ლე ბულ ოთახ ზე იმის მი უ ხე და -

ვად, რომ დამ ლა გე ბელს უფ ლე ბა აქვს,

თა ვად გან საზღვროს, შე ე სა ბა მე ბა თუ არა

ოთა ხის სი სუფ თა ვე და ვი ზუ ა ლუ რი მხა რე

დად გე ნილ სტან დარ ტებს და სა კუ თა რი

შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ შე უც ვა ლოს მას სტა -

ტუ სი.

2. ზე დამ ხედ ვე ლი ამოწ მებს ოთა ხის სი სუფ თა -

ვეს და ტექ ნი კურ გა მარ თუ ლო ბას. მან უნ და

ჩა ი ნიშ ნოს ყვე ლა წუ ნი, რა თა შემ დგომ ში

იზ რუ ნოს მათ გა მოს წო რე ბა ზე. დარ ღვე ვის

აღ მო ჩე ნის შემ თხვე ვა ში სუფ თა ოთა ხის

სტა ტუ სი ისევ უნ და შე იც ვა ლოს და და უბ -

რუნ დეს პირ ვან დელ მდგო მა რე ო ბას - თა ვი -

სუ ფა ლი/და სა ლა გე ბე ლი - მა ნამ დე, ვიდ რე

დამ ლა გე ბე ლი ყვე ლა წუნს არ გა მო ას წო -

რებს.

3. ყვე ლა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი

სტუმ რის ოთა ხი უნ და შე მოწ მდეს ზე დამ ხედ -

ვე ლის ან მე ნე ჯე რის მი ერ.

4. მე ნე ჯერ მა (ან ზე დამ ხედ ველ მა) დღე ში რამ -

დე ნი მე ოთა ხი უნ და შე ა მოწ მოს შემ თხვე ვი -

თი შერ ჩე ვის პრინ ცი პით, რა თა და ად გი ნოს,

სის ტე მა ტუ რად ხა რის ხი ა ნად ასუფ თა ვე ბენ

თუ არა მას.

ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია და კა ვე ბუ ლი ოთა -

ხე ბის შე მოწ მე ბა, რად გან თუ დამ ლა გე ბე ლი

სა თა ნა დო მონ დო მე ბით არ ეკი დე ბა საქ მეს,

მა შინ ზე დამ ხედ ველ მა უნ და აღ მო ა ჩი ნოს ხარ -

ვე ზე ბი და დრო უ ლად გა მო ას წო როს ისი ნი,

რა თა თა ვი დან აიცი ლოს სტუმ რის უკ მა ყო ფი -

ლე ბა.

ზო გი ერთ სას ტუმ რო ში არ სე ბობს წე რი ლო -

ბი თი შე მოწ მე ბის ფორ მა. შევ სე ბუ ლი წე რი -

ლო ბი თი ფორ მა კონ ტროლ დე ბა მე ნე ჯე რის

მი ერ.

ოთახის სტატუსის განახლების და

შემოწმების პროცედურა

და ლა გე ბუ ლი ოთა ხე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა -

ცი ას და ლა გე ბის თა ნა ვე უნ და ფლობ დეს მი ღე -

ბა-გან თავ სე ბის გან ყო ფი ლე ბა. ოთა ხის სტა ტუ -

სის გა ნახ ლე ბა და სუფ თა ვე ბის პრო ცე სის თან -

მიმ დევ რუ ლად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხია.

ოთა ხის შე მოწ მე ბა აუცი ლე ბე ლია ოთა ხის

რე ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბი სა და სტა ტუ სის და -

სად გე ნად. სტა ტუ სის დად გე ნის შემ დეგ კი სას -

ტუმ როს ში და კომ პი უ ტე რულ სის ტე მა ში სა ჭი -

როა ზუს ტი და გა ნახ ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შე -

ტა ნა. დი ა სახ ლისს შე უძ ლია თა ვად შეც ვა ლოს

სტა ტუ სი ვი დეო ან სა ტე ლე ფო ნო სის ტე მის გა -

მო ყე ნე ბით, თუ ასე თი სის ტე მა გა მო ი ყე ბა სას -

ტუმ რო ში და გა მარ თუ ლად მუ შა ობს. მი ღე ბა-

გან თავ სე ბის გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შრო მელს

ასე ვე შე უძ ლია შეც ვა ლოს სტა ტუ სი და სუფ თა -

ვე ბის გან ყო ფი ლე ბი დან მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ -

მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე.

სას ტუმ რო ში თა ვი სუ ფა ლი ოთა ხე ბის ზუს ტი

რა ო დე ნო ბის და სათ ვლე ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია,

რაც შე იძ ლე ბა სწრა ფად გა ნახ ლდეს ოთა ხე ბის

სტა ტუ სი, რა თა მი ღე ბა-გან თავ სე ბის გან ყო ფი -

ლე ბამ დრო უ ლად და ა ბი ნა ოს სტუმ რე ბი. ბევ რი

სტუ მა რი სას ტუმ რო დან დაჩ ქა რე ბუ ლი წე სით

გა დის და სას ტუმ როს ისე ტო ვებს, რომ მი ღე ბა-

გან თავ სე ბის გან ყო ფი ლე ბას თან არც კი ჩერ -

დე ბა. ამ გა რე მო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი ღე -

ბა-გან თავ სე ბის გან ყო ფი ლე ბა ოთა ხის სტა ტუ -

სის შე სა ხებ ეყ რდნო ბა და სუფ თა ვე ბის გან ყო -

ფი ლე ბის გან მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას.

ოთახისთვის სტატუსის მინიჭების

პროცედურა

სას ტუმ რო ში დად გე ნი ლი წე სია, რომ ოთა -

ხებს, მა თი მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე,

ისე თი სტა ტუ სი მი ვა ნი ჭოთ, რო მე ლიც გა სა გე ბი

იქ ნე ბა ყვე ლა სათ ვის და მათ ფაქ ტობ რივ მდგო -

მა რე ო ბა საც ნათ ლად წარ მო ა ჩენს. ასე თი სტა -

ტუ სე ბია:
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- “თა ვი სუ ფა ლი-და სა ლა გე ბე ლი” - სტუ მარ -

მა და ტო ვა ოთა ხი და ის ჯერ არ და სუფ -

თა ვე ბუ ლა;

- “თა ვი სუ ფა ლი-და ლა გე ბუ ლი” - და სუფ თა -

ვე ბუ ლია და მზად არის შემ დე გი სტუმ რის

მი სა ღე ბად;

- “და კა ვე ბუ ლი-და სა ლა გე ბე ლი” - ოთა ხი

და კა ვე ბუ ლია და ჯერ არ და ლა გე ბუ ლა;

- “და კა ვე ბუ ლი-და ლა გე ბუ ლი” - და კა ვე ბუ ლი

ოთა ხი, რო მე ლიც უკ ვე და ლა გე ბუ ლია.

სას ტუმ რო ში არ სე ბუ ლი ნომ რე ბი მოწ მდე ბა

დღე ში ორ ჯერ. დი ლით ამას აკე თებს ზე დამ -

ხედ ვე ლი, რო მე ლიც ფი ზი კუ რად ათ ვა ლი ე რებს

ყვე ლა თა ვი სუ ფალ ოთახს, ხო ლო სა ღა მოს იმა -

ვე პრო ცე დუ რას ას რუ ლე ბენ დი ა სახ ლი სე ბი.

და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ -

ვე ლი ამოწ მებს ყვე ლა “თა ვი სუ ფალ-და ლა გე -

ბულ” ოთახს. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ “თა ვი სუ ფა -

ლი-და ლა გე ბუ ლი” სტა ტუ სის მქო ნე ოთა ხი აღ -

მოჩ ნდე ბა და სა ლა გე ბე ლი, იწე რე ბა მოხ სე ნე ბა

(მოხ სე ნე ბა ოთა ხის სტა ტუ სის შე უ სა ბა მო ბის შე -

სა ხებ). შემ დეგ იწყე ბა გა მო ძი ე ბა ამ სა კითხთან

და კავ ში რე ბით. მი ღე ბა-გან თავ სე ბის გან ყო ფი -

ლე ბა ვალ დე ბუ ლია და ად გი ნოს, თუ ვინ იმ ყო -

ფე ბო და ოთახ ში. მოხ სე ნე ბა ოთა ხის სტა ტუ სის

შე უ სა ბა მო ბის შე სა ხებ ხელ მო წე რი ლი უნ და ჩა -

ბარ დეს მი ღე ბა-გან თავ სე ბის გან ყო ფი ლე ბას.

დი ა სახ ლი სებს მი ცე მულ და ვა ლე ბას თან ერ -

თად გა და ე ცე მათ ნომ რე ბის სრუ ლი ჩა მო ნათ -

ვა ლი. ეს სია თა ნაბ რად ნა წილ დე ბა დი ა სახ -

ლი სებ ზე. სა ღა მოს კი, სა მუ შაო დღის დას რუ -

ლე ბამ დე, დი ა სახ ლი სე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან,

ჩა მო ი ა რონ ოთა ხე ბი და ფი ზი კუ რად შე ა მოწ -

მონ მა თი რე ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა/სტა ტუ სი. ამ

პრო ცე დუ რის მთა ვა რი მი ზა ნია მიმ ღე ბი გან -

ყო ფი ლე ბი სა და და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე -

ბის მი ერ მი ნი ჭე ბუ ლი სტა ტუ სე ბის ერ თმა ნეთ -

თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა.

სამუშაო აღჭურვილობის გამოყენების

პროცედურა

თქვე ნი სა მუ შა ოს კარ გად შე სას რუ ლე ლე -

ბად თქვენ გჭირ დე ბათ სა თა ნა დო აღ ჭურ ვი ლო -

ბა. სას ტუმ რო თა ვის თა ნამ შრომ ლებს უზ რუნ -

ველ ყოფს ყვე ლა სა ჭი რო ინ სტრუ მენ ტით, რო -

მელ თა მოფ რთხი ლე ბა მომ სა ხუ რე პერ სო ნა -

ლის უმ თავ რე სი მო ვა ლე ო ბაა. უდი ე რად

მოპყრო ბის შემ თხვე ვა ში აღ ჭურ ვი ლო ბა ზი ან -

დე ბა, რაც აფერ ხებს მუ შა ო ბას ან მთლი ა ნად

შლის სა მუ შაო პრო ცესს.

დი ა სახ ლი სე ბის თვის ყვე ლა სარ თულ ზე გა -

მო ყო ფი ლია სა თავ სო, სა დაც ინა ხე ბა თეთ რე უ -

ლი, მტვერ სას რუ ტე ბი, სა მუ შაო ური კე ბი, ოთახ -

ში და სა დე ბი საგ ნე ბი და ყვე ლა ის ნივ თი, რო -

მე ლიც სა ჭი როა ყო ველ დღი უ რი სა მუ შა ოს ხა -

რის ხი ა ნად შე სას რუ ლებ ლად. დი ა სახ ლი სი ვალ -

დე ბუ ლია, სა მუ შაო დღის დას რუ ლე ბის შემ დეგ

მო წეს რი გე ბუ ლი და ტო ვოს სა მუ შაო ური კა, გა -

ი ტა ნოს ნა გა ვი, მი ა წო დოს გა სა რეცხი თეთ რე უ -

ლი სამ რეცხა ოს და მე ო რე დი ლის თვის მო ამ -

ზა დოს სა მუ შაო ოთა ხი. ქი მი კა ტე ბით დი ა სახ -

ლი სებს უზ რუნ ველ ყოფს გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ -

ხედ ვე ლი. ის ყო ველ დი ლით, ოთა ხე ბის გა ნა -

წი ლე ბის პა რა ლე ლუ რად, დი სახ ლი სებს სა მუ -

შა ოს თვის სა ჭი რო ქი მი კა ტებს გა დას ცემს. დღის

ბო ლოს ქი მი კა ტე ბი აუცი ლებ ლად უნ და დაბ -

რუნ დეს გან ყო ფი ლე ბა ში, რა თა და ნა ხარ ჯი ზუს -

ტად და ით ვა ლონ.

მტვერსასრუტის მოხმარების პროცედურა

და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბა ში მო მუ შა ვე

თა ნამ შრომ ლე ბის თვის მტვერ სას რუ ტი წარ მო -

ად გენს უმ თავ რეს ინ სტრუ მენტს. თა ნამ შრო მე -

ლი ვალ დე ბუ ლია ის კარგ მდგო მა რე ო ბა ში შე -

ი ნარ ჩუ ნოს. ქვე მოთ ჩა მოთ ვლი ლია მტვერ სას -

რუ ტის მოხ მა რე ბის რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა -

ნი წე სი:

- და ათ ვა ლი ე რეთ გაყ ვა ნი ლო ბა და ჩამ რთვე -

ლი, შე ა მოწ მეთ და ზი ა ნე ბუ ლი ხომ არ არის

ისი ნი, ან რა ი მე ნა წი ლი ხომ არ და ი კარ გა.

- თუ მტვერ სას რუ ტის ფილ ტრი გავ სე ბუ ლია,

აუცი ლებ ლად გა მოც ვა ლეთ. (სავ სე ფილ -

ტრით მტვერ სას რუ ტი სრუ ლი სიმ ძლავ რით

ვერ იმუ შა ვებს, რად გან ფილ ტრი დან გად -

მო სუ ლი მტვე რი ძრა ვა ში შე აღ წევს და მას

მწყობ რი დან გა მო იყ ვანს).

- შე ა მოწ მეთ მტვერ სას რუ ტის კორ პუ სის ძი რი

და მი ლი, რა თა დარ წმუნ დეთ, რომ იქ გა ჭე -

დი ლი არ არის მოზ რდი ლი ზო მის ნარ ჩე ნე -

ბი, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის მის გა მარ თუ -

ლად მუ შა ო ბას. ასეთ შემ თხვე ვა ში, მტვერ -

სას რუ ტი გაწ მენ დამ დე აუცი ლებ ლად გა -

მორ თეთ ქსე ლი დან.

სა ნამ მუ შა ო ბას და იწყებ დეთ, დარ წმუნ დით,

რომ გა საწ მენდ ტე რი ტო რი ა ზე არ ყრია მსხვი -

ლი ნარ ჩე ნე ბი, რად გან ისი ნი შე იძ ლე ბა მილ ში

გა ი ჭე დოს და მტვერ სას რუ ტი და ა ზი ა ნოს (მტვერ -

სას რუ ტი არ არის გათ ვლი ლი ლურ სმნე ბის, წე -
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ბო ვა ნი ნივ თე ბის, დამ სხვრე უ ლი მი ნის და მსგავ -

სი საგ ნე ბის ასა ღე ბად).

სამუშაო უსაფრთხოების პროცედურა

პირ ვე ლი ტრე ნინ გი, რო მე ლიც უტარ დე ბათ

სას ტუმ როს თა ნამ შრომ ლებს, უსაფ რთხო ე ბის

წე სე ბის დაც ვას შე ე ხე ბა. მრა ვა ლი უბე დუ რი შემ -

თხვე ვის თა ვი დან აცი ლე ბაა შე საძ ლე ბე ლი, თუ

თი თო ე უ ლი თა ნამ შრო მე ლი ყუ რადღე ბით და

სიფ რთხი ლით მო ე კი დე ბა თა ვის საქ მეს. მოხ -

მა რე ბის თვის უნ და შე ირ ჩეს ნაკ ლე ბად ალერ -

გი უ ლი ქი მი კა ტე ბი და პე რი ო დუ ლად ჩა ტარ დეს

ტრე ნინ გე ბი მა თი მოხ მა რე ბის წე სე ბის შე სა ხებ.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლია სა მუ შაო პრო ცეს ში უსაფ -

რთხო ე ბის დაც ვის ძი რი თა დი წე სე ბი:

• პარ კში ჩაყ რი სას ნა გავს ხე ლით ნუ შე ე -

ხე ბით;

• ნუ მო ქა ჩავთ გაყ ვა ნი ლო ბას რო ზე ტი დან

გა მორ თვი სას;

• არ და აგ დოთ თეთ რე უ ლი იატაკ ზე;

• იმუ შა ვეთ ხელ თათ მა ნით;

• ზურ გში კი ნუ მო იხ რე ბით, მუხ ლე ბი მო ხა -

რეთ;

• არ ას წი ოთ მარ ტომ ყუ თი, რო მე ლიც

15კგ-ზე მეტს იწო ნის;

• ქი მი კა ტე ბის გა მო ყე ნე ბის წინ გა ე ცა ნით

ინ სტრუქ ცი ას, არას დროს შე უ რი ოთ ქი მი -

კა ტე ბი;

• ატა რეთ სპე ცი ა ლუ რი ფეხ საც მე ლი, რო -

მე ლიც ფეხ ზე სიმ ძი მის და ცე მის შემ თხვე -

ვა ში აგა რი დებთ ტკი ვილს და და ზი ა ნე -

ბას;

• იატა კის წმენ დის დროს და დეთ გა მაფ -

რთხი ლე ბე ლი ნიშ ნე ბი;

• სვე ლი მე თო დით წმენ დი სას ირ გვლივ

გა მორ თეთ ელექ ტრო ხელ საწყო ე ბი;

• აც ნო ბეთ თქვენს ზე დამ ხედ ველს ყვე ლა

პო ტენ ცი უ რი სა შიშ რო ე ბის შე სა ხებ.

სტუმრის ოთახის უსაფრთხოების

პროცედურა

სას ტუმ როს არ ჩე ვი სას სტუ მა რი პრი ო რი -

ტეტს ანი ჭებს ისეთ სას ტუმ როს, სა დაც და ცუ ლი

იქ ნე ბა მი სი უსაფ რთხო ე ბა.

სას ტუმ რო ებ ში არ სე ბობს “ღია” და “და ხუ რუ -

ლი” კა რის პრო ცე დუ რა, რო მელ საც სას ტუმ რო -

ე ბი სურ ვი ლი სა მებრ იყე ნე ბენ.

ღია კა რის პრო ცე დუ რა გუ ლის ხმობს სტუმ -

რის ოთა ხის და ლა გე ბას, რო დე საც შე სას ვლე -

ლი კა რი ღიაა, თუმ ცა კა რის წინ დგას სა მუ შაო

ური კა, რო მე ლიც მთლი ა ნად ბლო კავს შე სას -

ვლელს.

და ხუ რუ ლი კა რის პრო ცე დუ რა გუ ლის ხმობს

ოთა ხის და სუფ თა ვე ბას, რო დე საც შე სას ვლე -

ლი კა რი და კე ტი ლია. ასეთ შემ თხვე ვა ში თა -

ნამ შრო მელს შე უძ ლია სა მუ შაო ური კა შე ი ტა -

ნოს ნო მერ ში და ისე და ა სუფ თა ოს ტე რი ტო -

რია.

თუ ოთა ხის და ლა გე ბის პრო ცეს ში სტუ მა რი

დაბ რუნ დე ბა თა ვის საცხოვ რე ბელ ნო მერ ში,

დი ა სახ ლი სი ვალ დე ბუ ლია სტუ მარს სთხო ვოს

გა სა ღე ბი და შე ა მოწ მოს, ნამ დვი ლად ეკუთ -

ვნის თუ არა ეს ნო მე რი ამ პი როვ ნე ბას. თუ გა -

სა ღე ბი მო ერ გე ბა ოთა ხის ნო მერს, დი ა სახ -

ლისს შე უძ ლია სტუ მა რი შე უშ ვას ოთახ ში. წი ნა -

აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, დი ა სახ ლისს არა აქვს

პი როვ ნე ბის ოთახ ში შეშ ვე ბის უფ ლე ბა. თუ უცხო

პი როვ ნე ბა გთხოვთ სტუმ რის ოთა ხის კა რის

გა ღე ბას, და უ კავ შირ დით უსაფ რთხო ე ბის გან -

ყო ფი ლე ბას.

სტუმრის სარეცხი და ქიმწმენდის

მომსახურება

მა ღა ლი კლა სის სას ტუმ რო ე ბი სტუმ რებს

ქიმ წმენ დი სა და რეცხვის მომ სა ხუ რე ბას სთა -

ვა ზო ბენ. ასეთ შემ თხვე ვა ში სტუ მარს ოთახ ში

უნ და დახ ვდეს სა რეცხის თვის გან კუთ ვნი ლი

პარ კი და აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ფა სე ბის

ჩა მო ნათ ვა ლი. მომ სა ხუ რე ბა შე იძ ლე ბა გან ხორ -

ცი ელ დეს 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში ან და წეს -

დეს კონ კრე ტუ ლი სა ა თე ბი, რომ ლის შე სა ხე ბაც

წე რი ლო ბით უნ და ეც ნო ბოს სტუ მარს. ეს ინ -

ფორ მა ცია ასე ვე უნ და გან თავ სდეს მომ სა ხუ -

რე ბის ფა სე ბის ჩა მო ნათ ვალ თან ერ თად. ამ

მომ სა ხუ რე ბის პრო ცე დუ რებს ყვე ლა სას ტუმ რო

ინ დი ვი დუ ა ლუ რად აწე სებს.

უზუს ტო ბე ბი სა და და ნა კარ გის თა ვი დან

აცი ლე ბის მიზ ნით სტუმ რის მი ერ ჩა ბა რე ბუ ლი

თი თო ე უ ლი ნივ თი უნ და აღი რიცხოს სპე ცი ა -

ლურ ჟურ ნალ ში, სა დაც მი თი თე ბუ ლი იქ ნე ბა

რიცხვი, სტუმ რის სა ხე ლი და ოთა ხის ნო მე რი.

ასე ვე უნ და მი ე თი თოს სტუმ რის თვის სა სურ ვე -

ლი მომ სა ხუ რე ბა: გა რეცხვა, გაწ მენ და, გა უ -

თო ე ბა და ა.შ. სა რეცხის ფუ თა თავ სდე ბა სას -

ტუმ როს მი ერ გა მო ყო ფილ სპე ცი ა ლურ ტე რი -

ტო რი ა ზე, სა ი და ნაც ის ოპე რა ტო რებს მი აქვთ

სამ რეცხა ო ში.
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ოპე რა ტორს ევა ლე ბა გა რეცხი ლი და გა უ -

თო ე ბუ ლი სა მო სი სას ტუმ რო ში და ნაკ ლი სის გა -

რე შე და აბ რუ ნოს. ვიდ რე ეს სა მო სი ოთა ხებ ში

და რიგ დე ბა, ზე დამ ხედ ვე ლი ვალ დე ბუ ლია გა -

და ა მოწ მოს, შე ე სა ბა მე ბა თუ არა მა თი რა ო დე -

ნო ბა სტუმ რის მი ერ მი წო დე ბულ მო ნა ცემს.

ქიმ წმენ და-რეცხვი სას სტუმ რის ტან საც მლის

და ზი ა ნე ბის ან და კარ გვის შემ თხვე ვა ში, სამ -

რეცხაო კომ პა ნია ვალ დე ბუ ლია აანაზღა უ როს

ზა რა ლი. თან ხის რა ო დე ნო ბა მი თი თე ბუ ლი უნ -

და იყოს ხელ შეკ რუ ლე ბა ში.

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ქიმ წმენ დის კომ პა ნია

ზა რა ლის შე სა ბა მის კომ პენ სა ცი ას სრუ ლად არ

აანაზღა უ რებს ან სა ერ თოდ უარს იტყვის მის

ანაზღა უ რე ბა ზე, შე საძ ლოა, გან ყო ფი ლე ბის მე -

ნე ჯერ მა მი ი ღოს გა დაწყვე ტი ლე ბა სტუმ რის -

თვის სამ რეცხა ოს მი ერ მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის

ანაზღა უ რე ბის შე სა ხებ.

ვაკანტური ოთახის დასუფთავების

პროცედურა

იმი სათ ვის, რომ ერ თი დი ა სახ ლის მი ერ და -

ლა გე ბუ ლი ოთა ხი მე ო რე დი ა სახ ლი სის მი ერ

და ლა გე ბუ ლი ოთა ხის იდენ ტუ რი იყოს, სა ჭი -

როა, მათ იხელ მძღვა ნე ლონ დად გე ნი ლი პრო -

ცე დუ რის მი ხედ ვით.

დი ა სახ ლი სე ბო:

• სტან დარ ტუ ლად სამ ჯერ და ა კა კუ ნეთ კარ ზე,

და ა სა ხე ლეთ გან ყო ფი ლე ბა და ისე შებ -

რძან დით ოთახ ში;

• და ა ყე ნეთ სა მუ შაო ური კა შე სავ ლე ლი კა -

რის წინ, რომ ვე რა ვინ შე მო ვი დეს ოთახ ში;

• შე ი ტა ნეთ ოთახ ში საწ მენ დი სა შუ ა ლე ბე ბი;

• აან თეთ ოთახ ში ყვე ლა ნა თუ რა, რა თა და -

ლა გე ბის დროს ოთა ხი იყოს გა ნა თე ბუ ლი;

ამავ დრო უ ლად შე ა მოწ მეთ ნა თუ რე ბის

მდგო მა რე ო ბაც;

• გა დას წი ეთ ფარ დე ბი, რომ ოთა ხი კი დევ

უფ რო გა ნათ დეს; ამავ დრო უ ლად, და აკ ვირ -

დით, თა ვი სუფ ლად იხ სნე ბა თუ არა ისი ნი;

• გა მო ა ღეთ ფან ჯრე ბი;

• შე ა მოწ მეთ, ოთახ ში სტუმ რის ნივ თი ხომ არ

არის დარ ჩე ნი ლი;

• შე ა მოწ მეთ, ოთახ ში სას ტუმ როს კუთ ვნი ლი

ნივ თე ბი დან რო მე ლი მე ხომ არ აკ ლია;

• ოთა ხი დან გა ი ტა ნეთ წი ნა სტუმ რის მი ერ

შეკ ვე თი ლი ისე თი საგ ნე ბი, რო გო რი ცაა და -

მა ტე ბი თი სა წო ლი ან ბავ შვის სა წო ლი;

• ოთა ხი დან გა ი ტა ნეთ ნა გა ვი. და კა ვე ბუ ლი

ოთა ხის და ლა გე ბი სას გა ი ტა ნეთ მხო ლოდ

ის ნა გა ვი, რო მე ლიც სტუ მარ მა ჩა ყა რა ნაგ -

ვის ყუთ ში.

• შე ას ხუ რეთ საწ მენ დი სა შუ ა ლე ბა (ქი მი კა ტი)

აბა ზა ნას და ტუ ა ლეტს და გა ა ჩე რეთ რამ დე -

ნი მე წუ თი;

• შეც ვა ლეთ თეთ რე უ ლი;

• დაბ რუნ დით აბა ზა ნა ში და გაწ მინ დეთ იქა უ -

რო ბა;

• ნა მი ა ნი ტი ლო თი გაწ მინ დეთ სა მუ შაო მა გი -

და, სკა მე ბი, კა რა და, ნა თუ რე ბი, სუ რა თე ბი,

ფან ჯრის რა ფა;

• გა დაწ მინ დეთ მტვე რი ტე ლე ფო ნი დან, შე ა -

მოწ მეთ უჯ რე ბი და ნა ხეთ, ად გილ ზეა თუ

არა სა ტე ლე ფო ნო წიგ ნი და სას ტუმ როს

სხვა ნივ თე ბი;

• გა დაწ მინ დეთ მტვე რი ტე ლე ვი ზო რი დან, შე -

ა მოწ მეთ მუ შა ობს თუ არა ტე ლე ვი ზო რის

პულ ტი;

• აივ ნი ან ოთა ხებ ში აივ ნის მო ა ჯი რი გა დაწ -

მინ დეთ მტვერ სას რუ ტით ან ტი ლო თი. და -

აწყვეთ ნივ თე ბი თა ვის ად გი ლას. გაწ მინ -

დეთ აივ ნის კა რი. მი ხუ რეთ და ჩა კე ტეთ კა -

რი;

• შე ა მოწ მეთ კა რა და, მტვე რი აიღეთ უჯ რე ბი -

დან და თა რო ე ბი დან;

• შე ა მოწ მეთ ყვე ლა სა ხე ო ბის სა კი დი. შე ას ხუ -

რეთ ოთახ ში ჰა ე რის გამ წმენ დი სა შუ ა ლე ბა.

• გა და ავ ლეთ თვა ლი ნივ თებს. არ დაგ რჩეთ

რა ი მე ტე რი ტო რია ან ნივ თი უყუ რადღე ბოდ.

შე ა მოწ მეთ ოთა ხის ტექ ნი კუ რი გა მარ თუ -

ლო ბა. ყვე ლა ფე რი უნ და იყოს მუ შა მდგო -

მა რე ო ბა ში. წარ მო იდ გი ნეთ, რომ თა ვად

ხართ სტუ მა რი და თქვენ უნ და იცხოვ როთ

ამ ოთახ ში;

• მტვერ სას რუ ტით გაწ მინ დეთ ხა ლი ჩა, წმენ -

და და იწყეთ იმ ად გი ლი დან, რო მე ლიც ყვე -

ლა ზე შორ საა შე მო სას ვლე ლი კა რი დან და

და ამ თავ რეთ - შე მო სას ვლელ კარ თან. გა -

მორ თეთ შუ ქი და გა მო დით ოთა ხი დან;

• მი ხუ რეთ კა რი და შე ა მოწ მეთ, ნამ დვი ლად

და ი კე ტა თუ არა ის.

სააბაზანო ოთახის დასუფთავების

პროცედურა

1. ვიდ რე აბა ზა ნა ში ქი მი კატს ჩა ას ხამ დეთ,

აბა ზა ნის კედ ლე ბი ჩა მო რეცხეთ ცხე ლი

წყლით. აბა ზა ნას და კა ფელს შე ას ხუ რეთ

საწ მენ დი სა შუ ა ლე ბა (ქი მი კა ტი). შემ დეგ
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ჯაგ რი სით თა ნაბ რად გა და ა ნა წი ლეთ საწ -

მენ დი სა შუ ა ლე ბა. გა ხეხ ვი სას ჯაგ რისს

ძლი ე რად და ა წე ქით;

2. გაწ მინ დეთ და ამო იყ ვა ნეთ წყლის ლა ქე ბი

კა ფე ლი დან;

3. გაწ მინ დეთ კა ფე ლის გა დაბ მის ად გი ლე ბი

(ღა რე ბი) და კედ ლე ბი;

4. გაწ მინ დეთ სარ კე შუ შის საწ მენ დი სა შუ ა ლე -

ბით;

5. გა ხე ხეთ ნი ჟა რა და მი სი მიმ დე ბა რე ტე რი -

ტო რია;

6. გა ა სუფ თა ვეთ ონ კა ნის ქვე და ნა წი ლი

წყლის ლა ქე ბის გან;

7. გაწ მინ დეთ და გა ა სუფ თა ვეთ საშ ხა პე და სა -

პირ ფა რე შო;

8. გაწ მინ დეთ და გა აპ რი ა ლეთ წყლის მი ლე ბი

და საშ ხა პე ყურ მი ლი;

9. გაწ მინ დეთ და გა აპ რი ა ლეთ თა რო ე ბი;

10. შე აგ რო ვეთ და შეც ვა ლეთ პირ სა ხო ცე ბი;

11. და დეთ ყვე ლა ნივ თი თა ვის ად გი ლას და

გა დაწ მინ დეთ ნა თუ რე ბი;

12. გაწ მინ დეთ აბა ზა ნის კა რი და პირ სა ხო ცის

სა კი დე ბი.

არას დროს და ტო ვოთ საშ ხა პე, ნი ჟა რა და

აბა ზა ნის იატა კი სვე ლი.

საწოლის გასწორების პროცედურა

სა წო ლი ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა -

ნი ნივ თია სტუმ რის ოთახ ში. სტუმ რის თვის აუცი -

ლე ბე ლია, რომ თეთ რე უ ლი იყოს სუფ თა, ჰა ე -

რო ვა ნი და ლა მა ზად გას წო რე ბუ ლი.

- სა წო ლი დან აიღეთ გა და სა ფა რე ბე ლი და შე ა -

მოწ მეთ, არის თუ არა ის გა სა რეცხი. თუ გა სა -

რეცხია, გა მო ი ტა ნეთ და შეც ვა ლეთ ახ ლით.

- ფრთხი ლად და ფერ თხეთ თეთ რე უ ლი, რა თა

დარ წმუნ დეთ, რომ შიგ ნით არ არის დარ ჩე -

ნი ლი სტუმ რის ნივ თი.

- შე მოხ სე ნით ბა ლიშს პი რე ბი და შე ა მოწ მეთ

ბა ლი შის დამ ცა ვის სი სუფ თა ვე; თუ ბა ლი შის

დამ ცა ვი ან ბა ლი ში და ლა ქუ ლია, აუცი ლებ -

ლად შეც ვა ლეთ ახ ლით.

- შე მოხ სე ნით სა ბანს კონ ვერ ტი, შე ა მოწ მეთ

საბ ნის სი სუფ თა ვე, ლა ქე ბის აღ მო ჩე ნის

შემ თხვე ვა ში ის ახ ლით შეც ვა ლეთ.

- აიღეთ ზე წა რი ლო გი ნი დან.

- შე ა მოწ მეთ მატ რა სი სა და მატ რა სის დამ ცა -

ვის სი სუფ თა ვე.

- შეც ვა ლეთ დას ვრი ლი მატ რა სის დამ ცა ვი.

- გა და ა ფა რეთ ახა ლი თეთ რე უ ლი.

- შე ე ცა დეთ, ლო გი ნის გას წო რე ბი სას და იც -

ვათ სი მეტ რია.

საზოგადოებრივი ტერიტორიის

დასუფთავების პროცედურა

დი ა სახ ლი სის მთა ვა რი ამო ცა ნაა, მი სი სა -

მუ შაო ტე რი ტო რია იყოს მო წეს რი გე ბუ ლი, სუფ -

თა და ტექ ნი კუ რად გა მარ თუ ლი. სას ტუმ როს,

გარ და ოთა ხე ბი სა, გა აჩ ნია მრა ვა ლი სა ზო გა -

დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გი ლი: რეს ტორ ნე ბი,

ბა რე ბი, სა კონ ფე რენ ციო და სა ბან კე ტო დარ -

ბა ზე ბი, ფოიე, კი ბის უჯ რე დე ბი, დე რეფ ნე ბი, ტუ -

ა ლე ტე ბი, ოფი სე ბი.

დღი უ რი და სუფ თა ვე ბის გან რი გის მი ხედ -

ვით:

- ყო ველ დღი უ რად გაწ მინ დეთ დე რეფ ნე ბი

და კი ბის უჯ რე დე ბი;

- და ა სუფ თა ვეთ ბრე ბი და ტორ შე რე ბი;

- და ა სუფ თა ვეთ ფან ჯრე ბი, რა ფე ბი და

სარ კე ე ბი;

- გაწ მინ დეთ კა რე ბი და სუ რა თე ბი;

- დრო უ ლად ამო იყ ვა ნეთ ლა ქე ბი რბი ლი

ავე ჯი დან და ხა ლი ჩე ბი დან;

- გაწ მინ დეთ კარ ნი ზე ბი და კუთხე ე ბი;

- დრო უ ლად ამო იყ ვა ნეთ ლა ქე ბი კედ ლე -

ბი დან;

- გაწ მინ დეთ კი ბის მო ა ჯი რი;

- გაწ მინ დეთ შე მო სას ვლე ლი შუ შის კა რი;

- ყო ველ დღი უ რად და ა სუფ თა ვეთ ფო ი ე ში,

რეს ტო რან ში, შეხ ვედ რის დარ ბა ზებ ში

გან თავ სე ბუ ლი ავე ჯი, ლამ ფე ბი, სუ რა თე -

ბი, სარ კე ე ბი და დე კო რა ცი ე ბი;

- მუდ მი ვად აკონ ტრო ლეთ ფო ი ეს ტე რი -

ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი ხა ლი ჩე ბის სი სუფ -

თა ვე;

- აუცი ლე ბე ლად შე ად გი ნეთ ისე თი სა მუ -

შაო გრა ფი კი, რო მე ლიც თა ნაბ რად გა -

და უ ნა წი ლებს დი ა სახ ლი სებს სა მუ შა ოს.

საპირფარეშოების დასუფთავების

პროცედურა

სა პირ ფა რე შო ე ბის და სუფ თა ვე ბის დროს ყო -

ველ ჯერ ზე უნ და გა იწ მინ დოს:

- უნი ტა ზი და სხვა მოწყო ბი ლო ბე ბი;

- მეტ ლა ხი;

- ნაგ ვის ურ ნე ბი;

- სარ კე ე ბი;

- იატა კი;
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- სა პირ ფა რე შო ოთა ხი უნ და აღი ჭურ ვოს

სა ჭი რო ინ ვენ ტა რით.

ოფი სე ბის და სუფ თა ვე ბი სას უნ და გან ხორ -

ცი ელ დეს შემ დე გი პრო ცე დუ რე ბი:

- ხა ლი ჩის გაწ მენ და მტვერ სას რუ ტით;

- იატა კის დაგ ვა/სვე ლი ტი ლო თი და მუ შა -

ვე ბა;

- ნაგ ვის გა ტა ნა;

- სა მუ შაო მა გი დე ბის, თა რო ე ბი სა და ბა ინ -

დე რე ბის გაწ მენ და;

- ტე ლე ფო ნის დე ზინ ფექ ცია;

- ფან ჯრე ბის შუ შე ბი სა და რა ფე ბის და სუფ -

თა ვე ბა.

სტუმრის ოთახის გენერალური

დასუფთავების პროცედურა

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სტუმ რის ოთა ხი ყო -

ველ დღი უ რად სა თა ნა დოდ ლაგ დე ბა, ის გე ნე -

რა ლუ რად უნ და და სუფ თავ დეს წე ლი წად ში სულ

მცი რე, ორ ჯერ მა ინც.

თი თო ე უ ლი ოთა ხის და სუფ თა ვე ბის გან რი -

გი გა მოკ რუ ლი უნ და იყოს და სუფ თა ვე ბის გან -

ყო ფი ლე ბის ოფის ში და ყუ რადღე ბით უნ და

იყოთ, რომ რო მე ლი მე ოთა ხი გან რი გის მიღ მა

არ დარ ჩეს.

გე ნე რა ლუ რი და სუფ თა ვე ბის მი ზა ნი მხო -

ლოდ ოთა ხის და ლა გე ბა რო დია; ამ დროს აუცი -

ლებ ლად უნ და გა ნახ ლდეს ფარ დე ბი, სა წო ლის

გა და სა ფა რებ ლე ბი და ხა ლი ჩე ბიც. გან სა კუთ -

რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს რთუ ლად მი -

სად გო მი ად გი ლე ბის და სუფ თა ვე ბას.

პრო ცე დუ რე ბი:

- გე ნე რა ლუ რი და სუფ თა ვე ბა უნ და აკ მა -

ყო ფი ლებ დეს სას ტუმ როს მოთხოვ ნებს.

ის დაშ ვე ბუ ლია იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სას -

ტუმ რო 85%-ით მა ინც არის და კა ვე ბუ ლი.

თუ სას ტუმ რო მე ტად არის და კა ვე ბუ ლი

და და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის მე ნე -

ჯე რი სხვა დას ხვა მი ზე ზე ბის გა მო და ჟი -

ნე ბით მო ითხოვს გე ნე რა ლურ და სუფ თა -

ვე ბის ჩა ტა რე ბას რო მე ლი მე ოთახ ში,

ამის თა ო ბა ზე ის მი ღე ბა-გან თავ სე ბი სა

და რე ზერ ვა ცი ის მე ნე ჯე რებს უნ და შე უ -

თან ხმდეს.

- გე ნე რა ლუ რი და სუფ თა ვე ბის გან რი გი უნ -

და შე ად გი ნოს და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი -

ლე ბის ზე დამ ხედ ველ მა ან მე ნე ჯერ მა

იმის მი ხედ ვით, თუ სა ვა რა უ დოდ რამ დე -

ნად დატ ვირ თუ ლი იქ ნე ბა კვი რის გან რი -

გი.

- ოთა ხე ბის ნომ რე ბი, რომ ლებ შიც გე ნე რა -

ლუ რი და სუფ თა ვე ბა უნ და ჩა ტარ დეს, მე -

ნე ჯე რის მი ერ უნ და გა ნი საზღვროს სა მი

დღით ად რე.

- ერთ ოთა ხის თვის უნ და გა ნი საზღვროს

ერ თი დამ ლა გე ბე ლი.

- ერ თი ოთა ხის თვის ძი რე უ ლი და ლა გე ბის

ხან გრძლი ვო ბა არის 2 დღე.

- დამ ლა გე ბელს უნ და მი ე ცეს გან სა ხორ ცი -

ე ლე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის სია, სა დაც გა წე -

რი ლი იქ ნე ბა ოთახ ში ჩა სა ტა რე ბე ლი

ყვე ლა სა მუ შაო.

- სა ნამ ოთახს და უბ რუ ნე ბენ სტა ტუსს “თა -

ვი სუ ფა ლი-და ლა გე ბუ ლი”, იგი უნ და შე ა -

მოწ მოს ზე დამ ხედ ველ მა ან მე ნე ჯერ მა.

ოთა ხე ბის გე ნე რა ლუ რი და სუფ თა ვე ბა უნ და

აკ მა ყო ფი ლებ დეს შემ დეგ სტან დარ ტებს:

- ხა ლი ჩა უნ და გა ი რეცხოს საპ ნი ა ნი

წყლით და კი დე ე ბი მტვრის გან და ნარ ჩე -

ნე ბის გან გა სუფ თავ დეს;

- ყვე ლა მა ღა ლი ზე და პი რი უნ და გა იწ მინ -

დოს მტვრის გან;

- მატ რა სის დამ ცა ვე ბი, საბ ნე ბი, სა წო ლის

გა და სა ფა რებ ლე ბი, საშ ხა პე ფარ დე ბი

უნ და შე იც ვა ლოს სუფ თა ან ახა ლი ნივ -

თე ბით;

- მატ რა სი უნ და გა ნი ავ დეს;

- კედ ლე ბი უნ და გა იწ მინ დოს;

- ფან ჯრე ბი უნ და გა იწ მინ დოს შიგ ნი დან

და გა რე დან, ჩარ ჩო ე ბი გა სუფ თავ დეს;

- აბა ზა ნის სარ ქვე ლი გა სუფ თავ დეს;

- ფარ დე ბი გა ი რეცხოს;

- ყვე ლა კა რი გა იწ მინ დოს და გაპ რი ალ -

დეს;

- ყვე ლა ავე ჯი უნ და გა მო ი წი ოს კედ ლი დან

და კარ ნი ზე ბი გა იწ მინ დოს;

- ავე ჯი ყვე ლა მხრი დან გა იწ მინ დოს

მტვრის გან;

- ყვე ლა სარ ქვე ლი გა იწ მინ დოს, ჭერს

მტვე რი და აბ ლა ბუ დე ბი მო შორ დეს;

- შე სას ვლე ლი გა იწ მინ დოს.

ოთა ხე ბის გე ნე რა ლუ რი და სუფ თა ვე ბის

დროს:

- ერ თად მო აგ რო ვეთ ყვე ლა იარა ღი და

ნივ თი, რო მე ლიც ოთა ხის და სუფ თა ვე -
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ბის თვის გჭირ დე ბათ. რო დე საც ყვე ლა -

ფე რი ხელთ გექ ნე ბათ, თქვენს საქ მეს

უფ რო სწრა ფად გა ა კე თებთ.

- არა სო დეს და ა სუფ თა ოთ და კა ვე ბუ ლი

ოთა ხი გე ნე რა ლუ რად, სა ნამ მე ნე ჯე რი

არ მოგ ცემთ მი თი თე ბას. გა მო ნაკ ლისს

წარ მო ად გენს მხო ლოდ ის ოთა ხი, რო -

მელ შიც სტუ მა რი დი დი ხნით ცხოვ რობს

სას ტუმ რო ში. ამ შემ თხვე ვა შიც სა ჭი როა

სტუმ რის ნე ბარ თვა გე ნე რა ლურ წმენ -

და ზე.

- გე ნე რა ლუ რი და სუფ თა ვე ბის დროს აღ -

მო ა ჩი ნეთ და შე ა კე თეთ სა ინ ჟინ რო

ხარ ვე ზე ბი.

- არა ვინ შე უშ ვათ ოთახ ში და ლა გე ბი სას.

- იფიქ რეთ ხა რის ხზე და არა რა ო დე ნო -

ბა ზე.

საზოგადოებრივი ტერიტორიის

გენერალური დასუფთავების პროცედურა

სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გი ლე ბის

გე ნე რა ლუ რი და სუფ თა ვე ბი სას ბევ რი დე ტა ლია

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი, ამის გა მო მი სი ერთ

ცვლა ში დას რუ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლია. სრუ ლი ტე -

რი ტო რი ის სა თა ნა დოდ გა საწ მენ დად სა ჭი როა

ერ თი ა ნი ცხრი ლის შედ გე ნა.

სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ტე რი ტო რი ე -

ბის გე ნე რა ლუ რი და სუფ თა ვე ბა მიზ ნად ისა ხავს

შემ დე გი ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბას:

- ნა პი რე ბის და კუთხე ე ბის გაწ მენ დას და

შამ პუ ნი რე ბას;

- ხა ლი ჩის შამ პუ ნი რე ბას;

- კარ ნი ზე ბის გა ხეხ ვას;

- გა ნა თე ბის მოწყო ბი ლო ბე ბის (ჭა ღე ბი,

ლამ ფე ბი, ბრა) გაწ მენ დას;

- სა ხან ძრო გა სას ვლე ლე ბის გაწ მენ დას;

- სა ჰა ე რო ვენ ტი ლა ცი ე ბის გაწ მენ დას;

- იატა კე ბის მო ხეხ ვას და გაპ რი ა ლე ბას;

- ფი ლებს შო რის არ სე ბუ ლი ღა რე ბის გაწ -

მენ დას;

- ყვე ლა ძნე ლად მი სად გო მი ად გი ლე ბის

გაწ მენ დას;

- ფარ დე ბის გა რეცხვას.

ყვე ლა ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ამო ცა ნა უნ და და ი -

გეგ მოს სას ტუმ როს დატ ვირ თვის დო ნის მი ხედ -

ვით. ხა ლი ჩა სა სურ ვე ლია გა იწ მინ დოს სპე ცი ა -

ლუ რი მან ქა ნით წე ლი წად ში ოთხჯერ, კედ ლე ბის

გაწ მენ და საკ მა რი სია წე ლი წად ში ორ ჯერ. სრუ -

ლი ტე რი ტო რი ის გე ნე რა ლუ რი და სუფ თა ვე ბის

მთე ლი წლის გეგ მა და გან რი გი უნ და გა ი წე როს

და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის ოფის ში და და -

ფა ზე გა მო იკ რას. აღ დგე ნი თი და სუფ თა ვე ბა სა -

ჭი რო ებს სპე ცი ა ლურ ცოდ ნას, დე ტა ლებ ზე ყუ -

რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბას და უსაფ რთხო ე ბის წე -

სე ბის მკაცრ დაც ვას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ამ

ამო ცა ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად უნ და შე ირ ჩეს აღ -

ნიშ ნუ ლი სფე როს მცოდ ნე კომ პე ტენ ტუ რი თა -

ნამ შრო მე ლი. ეს არის სპე ცი ფი კუ რი სა მუ შაო,

რო მე ლიც ახან გრძლი ვებს ძვი რადღი რე ბუ ლი ხა -

ლი ჩე ბი სა და იატა კე ბის ვარ გი სი ა ნო ბას. აღ დგე -

ნი თი და სუფ თა ვე ბის თვის თა ნამ შრო მელს ესა -

ჭი რო ე ბა სპე ცი ა ლუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა, რომ ლის

სა შუ ა ლე ბი თაც ის შრო მა ტე ვად სა მუ შა ოს ას რუ -

ლებს და იატაკს პირ ვან დელ იერს უბ რუ ნებს.

თეთრეულის კონტროლის პროცედურა

სას ტუმ რო ვალ დე ბუ ლია შეს თა ვა ზოს სტუ -

მარს უნაკ ლო, ახ ლად გა რეცხი ლი და სუფ თა

თეთ რე უ ლი.

თი თო ე ულ სას ტუმ როს გან საზღვრუ ლი აქვს,

თუ რა რა ო დე ნო ბის თეთ რე უ ლი სჭირ დე ბა. იმი -

სათ ვის, რომ თეთ რე უ ლი და პირ სა ხო ცე ბი არ

დაგ ვაკ ლდეს, სა ჭი როა ერ თი სა წო ლის თვის გა -

ვით ვა ლის წი ნოთ 4 ხე ლი თეთ რე უ ლი, რო მელ -

თა გან:

• ერ თი კომ პლექ ტი გან თავ სე ბუ ლია სტუმ -

რის სა წოლ ზე;

• მე ო რე კომ პლექ ტი მო თავ სე ბუ ლია დი ა -

სახ ლი სის სა მუ შაო ური კა ზე (ოთახ ში

თეთ რე უ ლი რომ გა მოც ვა ლოს);

• მე სა მე კომ პლექ ტი ირეცხე ბა სამ რეცხა ო -

ში;

• მე ოთხე კომ პლექ ტი შე ნა ხუ ლია საწყობ -

ში და მა ტე ბი თი დატ ვირ თვის, ან იმ შემ -

თხვე ვის თვის, თუ თეთ რე უ ლი გა მო სა ყე -

ნებ ლად უვარ გი სი გახ და.

თეთრეულის და სტუმრებისთვის

განკუთვნილი ნივთების ინვენტარიზაცია

თეთ რე უ ლის ინ ვენ ტა რი ზა ცია უნ და გან ხორ -

ცი ელ დეს კვარ ტალ ში ერ თხელ. ახა ლი თეთ -

რე უ ლი უნ და ინა ხე ბო დეს საწყობ ში და ძა ლი ან

მკაც რად კონ ტროლ დე ბო დეს. და სუფ თა ვე ბის

გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ვე ლი ვალ დე ბუ ლია

აკონ ტრო ლოს რო გორც თა ვად ინ ვენ ტა რი ზა -

ცი ის, ისე მი სი დად გე ნი ლი გან რი გის მი ხედ -

ვით ჩა ტა რე ბის პრო ცე სი. ის ასე ვე აკონ ტრო -
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ლებს და ზი ა ნე ბუ ლი თეთ რე უ ლის ჩა მო წე რას

და მას წი ნა პე რი ო დის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის მო -

ნა ცე მებს უდა რებს. და სუფ თა ვე ბის მე ნე ჯე რი

თეთ რე უ ლის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის ჩა ტა რე ბის გარ -

და, სტუმ რებს საკ მა რი სი ნივ თე ბი თაც უნ და უზ -

რუნ ველ ყოფ დეს. სას ტუმ რომ უნ და და ა წე სოს

სტუმ რე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი ყვე ლა სა ხე ო ბის

ნივ თის ათ ვი სე ბის სტან დარ ტი, რო მე ლიც სას -

ტუმ როს მიმ დი ნა რე დატ ვირ თვა სა და პროგ -

ნოზს და ე ფუძ ნე ბა. ასე თი მა რა გე ბის ინ ვენ ტა -

რი ზა ცია ყო ვე ლი ახა ლი შეს ყიდ ვის წინ ტარ -

დე ბა, რა თა ზე დამ ხედ ველ მა სტუმ რე ბის თვის

გან კუთ ვნი ლი ნივ თე ბის არ სე ბუ ლი რა ო დე ნო -

ბაც იცო დეს და ისიც, თუ რამ დე ნი უნ და შე უკ -

ვე თოს სა მო მავ ლოდ.

და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ -

ვე ლი ვალ დე ბუ ლია:

- უზ რუნ ველ ყოს სა ჭი რო რა ო დე ნო ბის ნივ -

თე ბის შეკ ვე თა სას ტუმ როს დატ ვირ თვის

პროგ ნო ზის, ათ ვი სე ბის ტემ პის, საწყო -

ბებ ში გა მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ად გი ლის

შე სა ბა მი სად;

- გა ით ვა ლის წი ნოს ტრან სპორ ტი რე ბის

დრო;

- უზ რუნ ველ ყოს ნივ თე ბის უსაფ რთხო და

სა თა ნა დო შე ნახ ვა;

- გა და ხე დოს სტუმ რი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი

ნივ თე ბის სა ხე ო ბებს და გან საზღვროს

მათ თვის შე სა ბა მი სი შე ნახ ვის პი რო ბე ბი.

ძვი რადღი რე ბუ ლი ნივ თე ბი მკაც რად უნ -

და კონ ტროლ დე ბო დეს და გა ი ცე მო დეს სა ცა -

ლოდ.

მარაგის კონტროლი

ქიმიკატებისა და სხვა აღჭურვილობების

კონტროლი

საწ მენდ სა შუ ა ლე ბებ ზე და თეთ რე უ ლის

საწყობ ზე კონ ტროლს ახორ ცი ე ლებს და სუფ თა -

ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ვე ლი. აღ -

რიცხვის თვის არ სე ბობს სპე ცი ა ლუ რი ფორ მა.

ქი მი კა ტის გა მო ტა ნის უფ ლე ბა აქვს მხო ლოდ

გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ველს.

დი ა სახ ლი სი ვალ დე ბუ ლია წი ნა დღით აც -

ნო ბოს ზე დამ ხედ ველს, რა სა ხის ქი მი კა ტი ესა -

ჭი რო ე ბა სა მუ შა ოს შე სას რუ ლებ ლად, ხო ლო

ზე დამ ხედ ვე ლი ვალ დე ბუ ლია მო ა მა რა გოს და -

სუფ თა ვე ბის თა ნამ შრომ ლე ბი.

სტუმრის ოთახის ტექნიკური გამართულობა

სას ტუმ როს გა მარ თუ ლი მუ შა ო ბის თვის სა ჭი -

როა გან ყო ფი ლე ბებს შო რის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი

თა ნამ შრომ ლო ბა და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა.

და ლა გე ბის დროს დი ა სახ ლის მა აუცი ლებ -

ლად უნ და შე ა მოწ მოს ოთა ხის ტექ ნი კუ რი გა -

მარ თუ ლო ბა. თუ რო მე ლი მე ნივ თი ან ტექ ნი კა

გა მო სუ ლია მწყობ რი დან, ხარ ვე ზის დრო უ ლად

გა მოს წო რე ბის მიზ ნით, ის ვა ლე ბუ ლია ამის შე -

სა ხებ აც ნო ბოს სა ინ ჟინ რო გან ყო ფი ლე ბას.

თუ ისე თი რამ და ზი ან და, რი სი შე კე თე ბაც

სტუმ რის ოთახ ში დაბ რუ ნე ბამ დე ვერ მო ეს წრე -

ბა, სა ინ ჟინ რო გან ყო ფი ლე ბა ვალ დე ბუ ლია ამ

და ზი ა ნე ბის თა ო ბა ზე აც ნო ბოს სას ტუმ როს მე -

ნე ჯერს. ასეთ შემ თხვე ვა ში სას ტუმ როს მე ნე ჯე -

რი იღებს გა დაწყვე ტი ლე ბას სტუმ რის ოთა ხის

შეც ვლის შე სა ხებ.
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თავი IV. 

სამზარეულო

თავის მომზადებაზე იმუშავეს

კონსულტანტებმა

თამარ ბეგიაშვილმა და

ქეთევან ლორთქიფანიძემ
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სამზარეულო

სამ ზა რე უ ლო სას ტუმ რო სფე როს უმ ნიშ ვნე -

ლო ვა ნეს გან ყო ფი ლე ბას წარ მო ად გენს. კვე ბი -

თა და სას მე ლე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა სტუმ რის

სას ტუმ რო ში ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სამ ზა რე უ ლოს თა ნამ -

შრომ ლე ბი უშუ ა ლოდ არ ურ თი ერ თო ბენ სტუ -

მარ თან, არ სე ბობს ურ თი ერ თო ბის წე სე ბი, რო -

მელ თა დაც ვაც თა ნაბ რად მო ეთხო ვე ბა ყვე ლა

თა ნამ შრო მელს.

სამზარეულოს ორგანიზაციული

სტრუქტურა

სამ ზა რე უ ლო ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის

მი ხედ ვით კვე ბი სა და სას მე ლე ბის მი მარ თუ ლე -

ბას მი ე კუთ ვნე ბა და ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან

სა ო პე რა ციო გან ყო ფი ლე ბას წარ მო ად გენს. სამ -

ზა რე უ ლოს ორ გა ნი ზე ბის მი ზა ნია უზ რუნ ველ -

ყოს საკ ვე ბის მომ ზა დე ბის მა ღა ლი დო ნე ჰი გი -

ე ნი სა და სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის წე სე ბის დაც -

ვით.

სამ ზა რე უ ლოს ხელ მძღვა ნე ლო ბა აკის რია

შეფ მზა რე ულს, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე მა ღა -

ლი კლა სის სას ტუმ რო ებ ში საკ მა ოდ რთულ და

მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ სა მუ შა ოს ას რუ ლებს. ეს

საქ მე დიდ შე მოქ მე დე ბით მიდ გო მას მო ითხოვს.

სამ ზა რე უ ლოს შეფ მზა რე უ ლი პა სუ ხის მგე ბე -

ლია მთე ლი სამ ზა რე უ ლოს მარ თვა ზე; ის ჭურ -

ჭლის რეცხვის გან ყო ფი ლე ბა საც აკონ ტრო ლებს

და სურ სა თის მომ ზა დე ბის, საკ ვე ბი პრო დუქ ტე -

ბის მო მა რა გე ბის, სა კონ დიტ რო ნა წარ მი სა და

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სა კითხებ საც კუ რი რებს.

ამ გან ყო ფი ლე ბა ში მუ შა ო ბა სე რი ო ზულ ფი -

ზი კურ დატ ვირ თვას მო ითხოვს. სამ ზა რე უ ლოს

სფე როს პრო ფე სი ე ბის თვის აუცი ლე ბე ლი

მოთხოვ ნაა ფი ზი კუ რი გამ ძლე ო ბა, რაც გან -

სხვა ვე ბულ ტემ პე რა ტუ რულ რე ჟი მებ თან შე გუ ე -

ბა საც გუ ლის ხმობს.

გან ყო ფი ლე ბის ში და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი

სტრუქ ტუ რა ამ გვა რია: შეფ მზა რე ულს ექ ვემ დე -

ბა რე ბა ცხე ლი კერ ძე ბის მზა რე უ ლი, სა კონ დიტ -

რო ნა წარ მის უფ რო სი მზა რე უ ლი/კონ დი ტე რი,

ჭურ ჭლის რეცხვის გან ყო ფი ლე ბის მე ნე ჯე რი,

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის და სა ნი ტა რუ ლი უსაფ -

რთხო ე ბის მე ნე ჯე რი, საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის მო -

მა რა გე ბის მე ნე ჯე რი ან ზე დამ ხედ ვე ლი. სას -

ტუმ როს მას შტა ბი დან გა მომ დი ნა რე, შეფ მზა -

რე ულს შე საძ ლე ბე ლია ასე ვე ექ ვემ დე ბა რე ბო -

დეს ცი ვი კერ ძე ბის უფ რო სი მზა რე უ ლი და სა -

ბან კე ტო გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი მზა რე უ ლი.

თუ სას ტუმ რო ში არ სე ბობს სხვა დას ხვა კონ ცეფ -

ცი ის რეს ტორ ნე ბი, შე საძ ლე ბე ლია ამ რეს ტორ -

ნებს ჰყავ დეთ უფ რო სი მზა რე უ ლე ბი, რომ ლე -

ბიც ასე ვე ექ ვემ დე ბა რე ბი ან შეფ მზა რე ულს. დი -

დი სას ტუმ რო ე ბის შეფ მზა რე უ ლე ბი სა უ კე თე სო

კერ ძე ბით სას ტუმ როს უზ რუნ ველ ყო ფას თან ერ -

თად, პა სუხს აგე ბენ საკ ვე ბის ხარ ჯე ბის გა მოთ -

ვლა ზე, სამ ზა რე უ ლოს ინ ვენ ტა რის და მა სა ლე -

ბის შეს ყიდ ვე ბის ორ გა ნი ზე ბა ზე, გან ყო ფი ლე -

ბის შე მო სავ ლე ბის და ხარ ჯე ბის გა მოთ ვლა ზე,

მე ნი უს მომ ზა დე ბა სა და გა ნახ ლე ბა ზე და, რაც

ყვე ლა ზე მთა ვა რია, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სა -
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კითხე ბის გა ნუხ რელ დაც ვა ზე. დიდ სას ტუმ რო -

ებ ში თან ხა, რო მე ლიც შეფ მზა რე ულს შეკ ვე თე -

ბის შე სას რუ ლებ ლად სჭირ დე ბა, საკ მა ოდ სო -

ლი დუ რია. შე სა ბა მი სად, თან ხის სწო რად გა ნა -

წი ლე ბა და აღ რიცხვა მის გან დიდ ყუ რადღე -

ბას, ცოდ ნას და გა მოც დი ლე ბას მო ითხოვს.

გარ და ამი სა, შეფმზა რე უ ლი პა სუ ხის მგე ბე ლია

თა ნამ შრომ ლე ბის მუ შა ო ბის პრო დუქ ტი უ ლო ბა -

ზე და მათ თვის სა თა ნა დო დატ ვირ თვი სა და

გან რი გის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე.

შეფ მზა რე უ ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ -

რის მი ხედ ვით ექ ვემ დე ბა რე ბა კვე ბი სა და სას -

მე ლე ბის მი მარ თუ ლე ბის მე ნე ჯერს, თუმ ცა ზოგ -

ჯერ ის უშუ ა ლოდ გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რის წი -

ნა შეა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი.

სურსათის უვნებლობის მოთხოვნები

ყო ველ დღი უ რად სურ სა თი თა და წყლით მი -

ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნი ავად დე ბა. ეგ ზო ტი კუ რი

მე ნიუ სულ უფ რო და უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ხდე -

ბა, შე სა ბა მი სად კი იზ რდე ბა მო წამ ვლის სა შიშ -

რო ე ბა. ჩვენ ვხვდე ბით რის კის ქვეშ მყოფ სტუმ -

რებს - დი ა ბე ტით, სიმ სივ ნით, ალერ გი ით და ა -

ვა დე ბულ მო ქა ლა ქე ებს, ხან დაზ მუ ლებს, ახალ -

გაზ რდებს, ბავ შვებს, ორ სუ ლებს და ა.შ.

იმის თვის, რომ თა ვი დან ავი ცი ლოთ სურ სა -

თით მო წამ ვლა, სა ჭი როა:

• ვის წავ ლოთ უსაფ რთხო სურ სა თის მომ -

ზა დე ბა;

• გან ვსაზღვროთ თი თო ე უ ლი თა ნამ შრომ -

ლის რო ლი უსაფ რთხო სურ სა თის მომ ზა -

დე ბი სას;

• დავ ნერ გოთ და გან ვა ხორ ცი ე ლოთ ეფექ -

ტუ რი და სუფ თა ვე ბის მე თო დე ბი;

• და ვიც ვათ ჰი გი ე ნის წე სე ბი;

• თა ვი დან ავი ცი ლოთ ჯვა რე დი ნი და ბინ -

ძუ რე ბა.

HACCP არის სის ტე მა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ -

ყოფს უსაფ რთხო სურ სა თის წარ მო ე ბას. ეს სის -

ტე მა შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა ნა სას მი ერ, რა თა და -

ეც ვათ დე და მი წი დან შორს მყო ფი ას ტრო ნავ -

ტე ბის ჯან მრთე ლო ბა.

HACCP შემ დეგ ნა ი რად იშიფ რე ბა:

HAZARD საფ რთხის

ANALIZIS ანა ლი ზის თვის

CRITICAL კრი ტი კუ ლი

CONTROL სა კონ ტრო ლო

POINTS სა კითხე ბი

სამ ზა რე უ ლო ში მო მუ შა ვე თა ნამ შრომ ლის

მი ზა ნია სტუ მარს მი ა წო დოს სურ სა თი, რო მე -

ლიც მის ჯან მრთე ლო ბას საფ რთხეს არ შე უქ -

მნის.

ზო გა დად გა ნი ხი ლე ბა სურ სა თის ოთხი ტი -

პის საფ რთხე:

• ბი ო ლო გი უ რი: ბაქ ტე რი ე ბი, ვი რუ სე ბი, პა -

რა ზი ტე ბი;

• ქი მი უ რი: ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბი, პეს ტი -

ცი დე ბი;

• ფი ზი კუ რი: შუ შა, ხე, ლი თო ნი, თმა;

• ალერ გე ნე ბი.

ნე ბის მი ე რი საფ რთხე, ბი ო ლო გი უ რი იქ ნე -

ბა ეს, მიკ რო ბი ო ლო გი უ რი, ქი მი უ რი თუ ფი ზი -

კუ რი, მი იჩ ნე ვა სე რი ო ზულ საფ რთხედ, რად -

გან მან შე იძ ლე ბა ზი ა ნი მი ა ყე ნოს მომ ხმა რე -

ბელს.

და ბინ ძუ რე ბუ ლი სურ სა თის გა მო ყე ნე ბით იზ -

რდე ბა სურ სა თით გა მოწ ვე უ ლი და ა ვა დე ბე ბი

და სურ სა თით მო წამ ვლის შემ თხვე ვე ბი. ასე თი -

ვე შე დე გი და სხვა დას ხვა ფორ მის ალერ გი უ -

ლი რე აქ ცი ე ბი ახ ლავს თან გა ფუ ჭე ბუ ლი პრო -

დუქ ტის მოხ მა რე ბას.

ბიოლოგიური დაბინძურება

მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბის და ნახ ვა მხო ლოდ მიკ -

როს კო პი თაა შე საძ ლე ბე ლი. კერ ძი ვი ზუ ა ლუ -

რად შე იძ ლე ბა უნაკ ლოდ გა მო ი ყუ რე ბო დეს,

მაგ რამ არ იყოს უსაფ რთხო. და ა ვა დე ბებს უმე -

ტე სად იწ ვევს ისე თი მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბით და -

ბინ ძუ რე ბა, რო გო რე ბი ცაა: ბაქ ტე რი ე ბი, ვი რუ -

სე ბი, პა რა ზი ტე ბი, სა ფუ ა რი, სო კო.

მათ გამ რავ ლე ბას შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი გა -

ნა პი რო ბებს: 

1. პრო დუქ ტის გარ კვე უ ლი სა ხე ე ბი;

2. ტე ნი ა ნო ბის დო ნე;

3. ტემ პე რა ტუ რუ ლი რე ჟი მი;

4. pH-ის დო ნე;

5. დრო ის ხან გრძლი ვო ბა;

6. ჟან გბა დის არ სე ბო ბა ან არარ სე ბო ბა.

პრო დუქ ტის გარ კვე უ ლი სა ხე ე ბი - ბაქ ტე რი -

ე ბი უფ რო სწრა ფად მრავ ლდე ბა ცი ლე ბით მდი -

დარ პრო დუქ ტში. ასე თი პრო დუქ ტია: სა ქონ -

ლის ხორ ცი, ფრინ ვე ლი, თევ ზე უ ლი, რძის პრო -

დუქ ტი, კვერ ცხი, ზო გი ერ თი მარ ცვლე უ ლი და

ბოს ტნე უ ლი, და მათ მა ღა ლი რის კის პრო დუქ -

ტი ეწო დე ბა.

ტე ნი ა ნო ბის დო ნე - მიკ რო ორ გა ნიზ მებს გამ -

რავ ლე ბის თვის ესა ჭი რო ე ბა წყა ლი. მშრა ლი

საკ ვე ბი უსაფ რთხოა, თუ კი ის მცი რე რა ო დე ნო -
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ბით წყალს შე ი ცავს. ასე თია, მა გა ლი თად, ჩი -

რი, რო მე ლიც გა მომ შრა ლია და მას ში წყლის

რა ო დე ნო ბა მი ნი მუ მამ დეა შემ ცი რე ბუ ლი. ასე -

ვე, საკ ვებ ში მა რი ლი სა და შაქ რის მა ღა ლი შემ -

ცვე ლო ბა ხელს უშ ლის ბაქ ტე რი ე ბის გამ რავ -

ლე ბას.

ტემ პე რა ტუ რუ ლი რე ჟი მი - ბაქ ტე რი ე ბი დი -

დი სის წრა ფით მრავ ლდე ბა 5°C-დან 60°C-მდე

ტემ პე რა ტუ რის ზო ნა ში. ამ ზო ნას ტემ პე რა ტუ -

რის სა შიშ ზო ნას უწო დე ბენ.

საფ რთხის შემ ცვე ლი ქმე დე ბე ბია: 1. კერ ძის

არას წო რად გა ცი ვე ბა; 2. მა ცი ვარ ში დაშ ვე ბულ

ვა და ზე დიდ ხანს შე ნახ ვა; 3. სა ხი ფა თო ზო ნა ში

დიდ ხანს გა ჩე რე ბა; 4. პრო დუქ ტის არას წორ

ტემ პე რა ტუ რა ზე მომ ზა დე ბა. 5. არას წო რი გაცხე -

ლე ბა.

pH-ის დო ნე - პრო დუქ ტე ბის მჟა ვი ა ნო ბა ან

ტუ ტი ა ნო ბა გან საზღვრავს მას ში ბაქ ტე რი ე ბის

სიმ რავ ლეს. pH არის წყალ ბა დის იონე ბის კონ -

ცენ ტრა ცია, რომ ლის მაჩ ვე ნე ბე ლი მერ ყე ობს

0-დან 14-მდე. თუ pH 0-დან 7-მდეა, არის მჟა ვა

არე, ხო ლო თუ 7-დან 14-მდეა - ტუ ტე არე.

პრო დუქ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბის pH მერ ყე ობს

4-დან-7-მდე შუ ა ლედ ში, ამი ტომ მა ღა ლი და და -

ბა ლი pH ზღუ დავს ბაქ ტე რი ე ბის გამ რავ ლე ბას.

ჟან გბა დი - ზო გი ერ თი ბაქ ტე რი ის გამ რავ -

ლე ბის თვის სა ჭი როა ჟან გბა დი, ზო გის თვის -

უჟან გბა დო ბა. მა გა ლი თად, ვა კუ უმ ში, კონ სერ -

ვის/თუ ნუ ქის ქი ლებ ში მრავ ლდე ბა ყვე ლა ზე სა -

ში ში ბაქ ტე რია კლოს ტრი დი უ მი, რო მე ლიც იწ -

ვევს ბო ტუ ლიზმს. ბო ტუ ლიზ მის ტოქ სი ნი პრო -

დუქ ტში გა უვ ნე ბელ დე ბა 100°-ზე 10-15 წუ თი დუ -

ღი ლით.

დრო - პრო დუქ ტში მოხ ვედ რილ ბაქ ტე რი ას

გამ რავ ლე ბის თვის სჭირ დე ბა გან საზღვრუ ლი

დრო. გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე ბოა კერ ძის

გაგ რი ლე ბის და პრო დუქ ტის გალ ღო ბის პრო -

ცე სის სწო რად წარ მარ თვა. თუ კი ეს პრო ცე სე -

ბი ხან გრძლი ვად მიმ დი ნა რე ობს არას წორ ტემ -

პე რა ტუ რულ პი რო ბებ ში, მა შინ შე საძ ლოა პრო -

დუქ ტში არ სე ბუ ლი ბაქ ტე რი ე ბი სწრა ფად გამ -

რავ ლდნენ და ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის სა შიშ

ზღვარს მი აღ წი ონ. მიჩ ნე უ ლია, რომ თუ სურ სა -

თი 4 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში ტემ პე რა ტუ რის არა -

კონ ტრო ლი რე ბად ზო ნა შია მო თავ სე ბუ ლი, მი -

სი გა მო ყე ნე ბა აკ რძა ლუ ლია.

კერ ძის გაგ რი ლე ბის და პრო დუქ ტის გალ -

ღო ბის პრო ცე სი შე იძ ლე ბა გრძელ დე ბო დეს ერ -

თი სა ა თი ან სა ათ ზე ცო ტა მეტ ხანს. ეს სწო რედ

ის დროა, რო მე ლიც სჭირ დე ბა ოთა ხის ტემ პე -

რა ტუ რა ზე მო თავ სე ბუ ლი პრო დუქ ტის და მუ შა -

ვე ბას.

მალ ფუ ჭე ბად პრო დუქტს უწო დე ბენ ისეთ

პრო დუქტს, რო მელ შიც ბაქ ტე რი ე ბი ად ვი ლად

მრავ ლდე ბა. ასე თე ბია ცი ლე ბი სა და ნე იტ რა -

ლუ რი მჟა ვი ა ნო ბის დი დი რა ო დე ნო ბით შემ ცვე -

ლი პრო დუქ ტე ბი.

ჩვენ შეგ ვიძ ლია მხო ლოდ ტემ პე რა ტუ რის

კონ ტრო ლი.

მზა კერ ძე ბი დან მალ ფუ ჭე ბა დი პრო დუქ ტე ბია:

1. ცხო ვე ლუ რი წარ მო შო ბის პრო დუქ ტი;

2. ნე ბის მი ე რი სა ხით მომ ზა დე ბუ ლი მცე ნა -

რე უ ლი პრო დუქ ტი, მა გა ლი თად, ბრინ ჯი,

ტო ფუ, ასე ვე ვერ მი შე ლი, მა კა რო ნი და

ა.შ.;

3. ნეს ვი;

4. უმი თეს ლი დან აღ მო ცე ნე ბუ ლი ღი ვი;

5. ზე თი სა და ნივ რის საკ მა ზი;

მალ ფუ ჭე ბა დია: სუ ში, მზა ბრინ ჯი, მა ი ო ნე -

ზი, ცი ვი ხორ ცი, ცი ვი დე სერ ტი, ნა ყი ნი, ხორ ცი

და ფრინ ვე ლი, ზღვის პრო დუქ ტი, კი ბორ ჩხა ლა

და ა.შ.

ბაქ ტე რი ე ბის ზრდის შე ფერ ხე ბის თვის სა ჭი -

როა:

• ტემ პე რა ტუ რის გაზ რდა;

• მჟა ვი ა ნო ბის კონ ტრო ლი;

• ტე ნი ა ნო ბის შემ ცი რე ბა;

• დამ ზა დე ბის დრო ის კონ ტრო ლი.

ბაქ ტე რი ას არ შე უძ ლია და მო უ კი დებ ლად

გა და ად გი ლე ბა. მას თა ვად ჩვენ გა და ვა ად გი -

ლებთ ერ თი ად გი ლი დან მე ო რე ზე. ამ პრო ცესს

ჯვა რე დი ნი და ბინ ძუ რე ბა ეწო დე ბა. ჯვა რე დი -

ნად და ბინ ძუ რე ბის სა შუ ა ლე ბე ბია:

• ადა მი ა ნის ხე ლე ბი;

• და ცე მი ნე ბა ან დახ ვე ლე ბა;

• ხელ საწყო ე ბი;

• ჭურ ჭე ლი;

• ჰა ე რი;

• წყა ლი;

• მწე რე ბი;

• მღრღნე ლე ბი.

ჩვენ თვის ცნო ბი ლია, რო გორ მრავ ლდე ბა

ბაქ ტე რია, რო გორ გა და დის ის ერ თი ად გი ლი -

დან მე ო რე ზე. არ სე ბობს ბაქ ტე რი ე ბის გან დაც -

ვის სა მი გზა:

1. შე ვე წი ნა აღ მდე გოთ ბაქ ტე რი ის გავ რცე -

ლე ბას ჯვა რე დი ნი და ბინ ძუ რე ბის გზით;

2. ხე ლი შე ვუ შა ლოთ ბაქ ტე რი ის გამ რავ -

ლე ბას - სამ ზა რე უ ლო ში ჩვენს ხელ თაა

ყვე ლა ზე ძლი ე რი ხელ საწყო - ტემ პე რა -
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ტუ რა. პრო დუქ ტი რაც შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბი

დრო ის გან მავ ლო ბა ში უნ და იყოს ტემ პე -

რა ტუ რის სა შიშ ზო ნა ში. სურ სა თი უნ და

ინა ხე ბო დეს ან 5° გრა დუს ზე ნაკ ლებ, ან -

60° გრა დუს ზე მა ღალ ტემ პე რა ტუ რა ზე;

3. გა ვა ნად გუ როთ ბაქ ტე რია - ბაქ ტე რი ე ბის

უმ რავ ლე სო ბა იღუ პე ბა მა ღალ ტემ პე რა -

ტუ რა ზე. პრო დუქ ტის თერ მუ ლი და მუ შა ვე -

ბა სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს მოვ სპოთ ბაქ -

ტე რი ე ბი. ბაქ ტე რი ებს ასე ვე ანად გუ რებს

ხელ საწყო ე ბის მა ღალ ტემ პე რა ტუ რა ზე

გა რეცხვა და რეცხვი სას ზო გი ერ თი ქი მი -

კა ტის მოხ მა რე ბა.

ქიმიური დაბინძურება

ქი მი უ რი და ბინ ძუ რე ბის მი ზე ზე ბია:

• ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბი, რომ ლე ბიც

მრავ ლა დაა სამ ზა რე უ ლო ში;

• არას წო რად გა რეცხი ლი ხელ საწყო ე ბი;

• რე კო მენ დე ბულ კონ ცენ ტრა ცი ა ზე მე ტი

რა ო დე ნო ბით ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბის

გა მო ყე ნე ბა;

• სხვა დას ხვა ქი მი კა ტე ბის ერ თმა ნეთ ში

არე ვა.

გირ ჩევთ:

• ქი მი კა ტებს ყო ველ თვის გა უ კე თოთ წარ -

წე რე ბი;

• ქი მი კა ტე ბი გა მო ი ყე ნოთ მხო ლოდ მწარ -

მო ებ ლის ინ სტრუქ ცი ის მი ხედ ვით;

• ქი მი კა ტე ბი ცალ კე შე ი ნა ხოთ და ჩა კე ტოთ;

• გა მო ი ყე ნოთ მხო ლოდ სურ სა თის თვის

დაშ ვე ბუ ლი ქი მი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბი.

გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე ბოა ალერ გი ის

გა მომ წვე ვი სურ სა თი: კვერ ცხი და კვერ ცხის

შემ ცვე ლი პრო დუქ ტე ბი, თევ ზე უ ლი, თხი ლე უ -

ლი, სოიო, რძე და რძის პრო დუქ ტე ბი, ასე ვე

გლუ ტე ი ნის შემ ცვე ლი პრო დუქ ტე ბი, ნი ა ხუ რი,

მდოგ ვი, სე ზა მის თეს ლი და ა.შ.

ფიზიკური დაბინძურება

ფი ზი კუ რი და ბინ ძუ რე ბის მი ზე ზია თა ვად ფი -

ზი კუ რი სა გა ნი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა მოხ ვდეს

საკ ვებ ში. მა გა ლი თად, შუ შის ნა ტე ხი, ცე ლოფ -

ნის ნაგ ლე ჯი, სამ კა უ ლი, თმა და ა. შ.

უვ ნე ბე ლი სურ სა თის წარ მო ე ბის თვის სა ჭი -

როა ხუ თი პრინ ცი პის დაც ვა:

1. უზ რუნ ველ ყა ვით სი სუფ თა ვე;

2. გა ნა ცალ კე ვეთ უმი, ანუ და უ მუ შა ვე ბე ლი

და მომ ზა დე ბუ ლი სურ სა თი;

3. კერ ძის მომ ზა დე ბი სას პრო დუქ ტე ბი სა -

თა ნა დოდ და ა მუ შა ვეთ თერ მუ ლად;

4. და ი ცა ვით სურ სა თის შე ნახ ვის დროს უვ -

ნე ბე ლი ტემ პე რა ტუ რუ ლი რე ჟი მი;

5. გა მო ი ყე ნეთ უვ ნე ბე ლი წყა ლი და სა სურ -

სა თო ნედ ლე უ ლი.

პირადი ჰიგიენა

პრო დუქ ტის ფი ზი კუ რი, ქი მი უ რი და ბი ო -

ლო გი უ რი და ბინ ძუ რე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ -

ლად მზა რე ულ მა უნ და და იც ვას პი რა დი ჰი -

გი ე ნა:

• არ უნ და იმუ შა ოს ავად მყო ფო ბის დროს

სამ ზა რე უ ლო ში;

• ყო ველ დღი უ რად უნ და მი ი ღოს შხა პი;

• ჩა იც ვას მის თვის გან კუთ ვნი ლი სუფ თა

ფორ მა;

• მუ შა ო ბი სას ყო ველ თვის აიფა როს წინ სა -

ფა რი;

• თან იქო ნი ოს პრო დუქ ტის თერ მო მეტ რი;

• ატა როს შე სა ფე რი სი და ხუ რუ ლი ფეხ საც -

მე ლი;

• ჰქონ დეს სუფ თა და შეკ რუ ლი თმა;

• მუ შა ო ბი სას ეხუ როს ქუ დი;

• ხში რად და ი ბა ნოს ხე ლე ბი.

აკ რძა ლუ ლია:

• სამ კა უ ლე ბის ტა რე ბა;

• გრძე ლი ფრჩხი ლე ბი და ფრჩხი ლის ლა კი;

• მზა რე ულ მა მა კაცს ჰქონ დეს გა უ პარ სა -

ვი სა ხე.

მზა რე ულ მა ხე ლე ბი უნ და და ი ბა ნოს:

• სა მუ შა ოს დაწყე ბამ დე;

• თმა ზე ყო ვე ლი ხე ლის მო კი დე ბის შემ -

დეგ;

• დახ ვე ლე ბის ან და ცე მი ნე ბის შემ დეგ;

• ტუ ა ლე ტით სარ გებ ლო ბის შემ დეგ;

• ჭა მის შემ დეგ;

• სი გა რე ტის მო წე ვის შემ დეგ;

• იმ პრო დუქ ტზე შე ხე ბის შემ დეგ, რო მე -

ლიც შე იძ ლე ბა ბაქ ტე რი ას შე ი ცავ დეს.

ხე ლის და ბა ნის პრო ცე დუ რა:

1. კარ გად და ის ვე ლეთ ხე ლე ბი თბი ლი

წყლით;

2. და ის ხით თხე ვა დი ან ტი ბაქ ტე რი უ ლი სა -

პო ნი;
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3. გა ი საპ ნეთ ხე ლე ბი და სულ მცი რე 20 წა -

მის გან მავ ლო ბა ში არა ერ თგვა რო ვა ნი

მოძ რა ო ბი თა და მი მარ თუ ლე ბით სა პო ნი

ერ თი ხე ლი დან მე ო რე ზე გა და ი ტა ნეთ;

4. და ი ბა ნეთ ხე ლე ბი გამ დი ნა რე თბილ

წყალ ში;

5. კვლავ და ის ხით ხე ლებ ზე სა პო ნი;

6. გა მო ი ყე ნეთ ჯაგ რი სი და გა ი ხე ხეთ

ფრჩხი ლე ბი;

7. კარ გად გა და ივ ლეთ თბი ლი წყა ლი ხე -

ლებ ზე;

8. ბო ლომ დე გა იმ შრა ლეთ ხე ლე ბი ქა ღალ -

დის ხელ სა ხო ცით და იგი ვე ქა ღალ დი გა -

მო ი ყე ნეთ ონ კა ნის და სა კე ტად;

9. და ი მუ შა ვეთ ხე ლე ბი სპე ცი ა ლუ რი ხე ლე -

ბის სა დე ზინ ფექ ციო სა შუ ა ლე ბით და შე -

იშ რეთ ის ხე ლებ ზე.

სამ ზა რე უ ლო ში აუცი ლე ბე ლია იყოს: ხელ -

სა ბა ნი ცი ვი და ცხე ლი წყლით, ან ტი ბაქ ტე რი -

უ ლი სა პო ნი, ხე ლის გა სამ შრა ლე ბე ლი, სპე -

ცი ა ლუ რი ხე ლე ბის სა დე ზინ ფექ ციო სა შუ ა ლე -

ბა, ნაგ ვის ყუ თი. აკ რძა ლუ ლია ხელ სა ბა ნის

სხვა და ნიშ ნუ ლე ბის თვის გა მო ყე ნე ბა (პრო -

დუქ ტის გა სა რეცხად, ჭურ ჭლის ჩა საყ რე ლად

და ა.შ.).

ხელსაწყოები და სამუშაო იარაღები

ერთჯერადი ხელთათმანების გამოყენება

ერ თჯე რა დი ხელ თათ მა ნის სწო რად გა მო -

ყე ნე ბით თა ვი დან ავი ცი ლებთ ჯვა რე დინ და ბინ -

ძუ რე ბას.

მზა პრო დუქ ტსა (პრო დუქ ტი, რო მე ლიც მზა -

დაა საჭ მე ლად) და ხე ლებს შო რის აუცი ლე ბე -

ლია იყოს დამ ცა ვი სა შუ ა ლე ბა. ამ დამ ცავ სა -

შუ ა ლე ბე ბად გა მო ი ყე ნე ბა ერ თჯე რა დი ხელ თათ -

მა ნი, საცხო ბი ქა ღალ დი, პრო დუქ ტის ასა ღე ბი

და სხვა ხელ საწყო ე ბი.

ხელ თათ მა ნი არ ცვლის ხე ლის და ბა ნას. გახ -

სოვ დეთ, რომ ხელ თათ მა ნის უპირ ვე ლე სი და -

ნიშ ნუ ლე ბა ჯვა რე დი ნი და ბინ ძუ რე ბის თა ვი დან

აცი ლე ბაა. და ი ბა ნეთ ხე ლე ბი ხელ თათ მა ნე ბის

ჩაც მამ დე. გა მო იც ვა ლეთ ხელ თათ მა ნე ბი უმ

პრო დუქ ტთან შე ხე ბი სას, ასე ვე და ზი ა ნე ბის ან

და ბინ ძუ რე ბის დროს; ხელ თათ მა ნე ბი მა ში ნაც

გა მო იც ვა ლეთ, რო დე საც ერთ პრო დუქ ტზე მუ -

შა ო ბას და ას რუ ლებთ და მომ დევ ნო პრო დუქ -

ტის და მუ შა ვე ბას შე უდ გე ბით.

საჭრელი დაფები

სამ ზა რე უ ლო ში ყო ველ თვის უნ და იყოს ორი

ფე რის და ფა (სა სურ ვე ლია, თუ სა მი ფე რი საც

იქ ნე ბა): თეთ რი და მუ ქი. გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ

და ფე ბი აუცი ლებ ლად უნ და გა ი რეცხოს და

მათ დე ზინ ფექ ცია გა უ კეთ დეს. თეთ რი ფე რის

და ფა მხო ლოდ მზა პრო დუქ ტის თვის გა მო ი -

ყე ნე ბა, ყვე ლა და ნარ ჩე ნი პრო დუქ ტის თვის

სხვა ფე რის და ფას იყე ნე ბენ. სა სურ ვე ლია,

რომ უმი ხორ ცი და მუ შავ დეს მე სა მე ფე რის

და ფა ზე. მზა პრო დუქ ტში იგუ ლის ხმე ბა პრო -

დუქ ტი, რო მე ლიც გამ ზა დე ბუ ლია საჭ მე ლად.

მა გა ლი თად, თუ ბოს ტნე უ ლი უნ და დავ ჭრათ

და უმად მი ირ თვას სტუ მარ მა, ის უკ ვე მზა

პრო დუქ ტია და უნ და და იჭ რას თეთრ და ფა ზე,

ხო ლო თუ ბოს ტნე უ ლი დაჭ რის შემ დგომ უნ და

მოვ შუ შოთ, ის არ არის მზა პრო დუქ ტი და სხვა

ფე რის და ფა ზე უნ და და მუ შავ დეს. მზა პრო -

დუქტს შიშ ვე ლი ხე ლე ბით არ უნ და შე ვე ხოთ.

მზა პრო დუქ ტთან ყო ველ თვის ხელ თათ მა ნე -

ბით უნ და ვი მუ შა ოთ.

კერძის მომზადება და დაგემოვნება

კერ ძის მომ ზა დე ბა უწყვე ტი პრო ცე სია და

არა ერთ ფა ზას მო ი ცავს. ეს ფა ზე ბია: მო მა რა -

გე ბა, შე ნახ ვა, ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტე ბად და მა რა -

გე ბა, კერ ძის მომ ზა დე ბა, ტრან სპორ ტი რე ბა, გა -

ცი ვე ბა, სერ ვი რე ბა, მირ თმე ვა, მე ო რედ გა მო -

ყე ნე ბა, გაცხე ლე ბა.

უსაფ რთხო ე ბა და ცუ ლი უნ და იყოს ყვე ლა

ეტაპ ზე - საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი დან დაწყე ბუ ლი,

დამ თავ რე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლის პი რა დი ჰი გი -

ე ნით.

გე მოს გა სინ ჯვის დროს აუცი ლე ბე ლია ორი

კოვ ზის პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბა, კერ ძოდ, ერ -

თი კოვ ზით ამო ვუ რევთ კერძს, ამო ვი ღებთ პა -

ტა რა ულუ ფას, გა და ვი ტანთ მე ო რე ახალ კოვ -

ზზე, დავ დგე ბით კერ ძი დან მო შო რე ბით და და -

ვა გე მოვ ნებთ. გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ მე ო რე კოვ -

ზი მა შინ ვე რეცხვის გან ყო ფი ლე ბას უნ და გა -

დავ ცეთ, ხო ლო პირ ვე ლი კოვ ზი კვლავ შეგ -

ვიძ ლია გა მო ვი ყე ნოთ მომ ზა დე ბის პრო ცე სის -

თვის.

მაცივრები

მა ცივ რე ბი ყო ველ დღი უ რად უნ და და ლაგ -

დეს და გა მო იწ მინ დოს. მა ცი ვარს აუცი ლებ ლად

უნ და ჰქონ დეს ში და თერ მო მეტ რი, სა სურ ვე -

ლია, თუ გა რე თერ მო მეტ რიც ექ ნე ბა. ყო ველ -

დღი უ რად, დი ლა-სა ღა მოს, უნ და შე მოწ მდეს მა -
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ცივ რის ტემ პე რა ტუ რა და გა კეთ დეს ჩა ნა წე რი

ში და თერ მო მეტ რის მი ხედ ვით. მა ცივ რის თვის

რე კო მენ დე ბუ ლია ტემ პე რა ტუ რა 5°-მდე, ხო ლო

სა ყი ნუ ლის თვის - 18°-მდე.

პროდუქტის მიღების პროცედურა

სურ სათ ზე ზრუნ ვა იწყე ბა მომ მა რა გებ ლი -

სა და კომ პა ნი ე ბის სწო რი შერ ჩე ვით. მნიშ -

ვნე ლო ვა ნი ეტა პია პრო დუქ ტის მი ღე ბა. სურ -

სა თის მი ღე ბა უნ და ხდე ბო დეს სუფ თა, კარ -

გად გა ნა თე ბულ და ორ გა ნი ზე ბულ ტე რი ტო -

რი ა ზე. სურ სა თის მი ღე ბი სას გულ დას მით უნ -

და შე მოწ მდეს ყვე ლა პრო დუქ ტი. მო მა რა გე -

ბის თვის ისე თი დრო უნ და შე ირ ჩეს, რომ პრო -

დუქ ტი მშვი დად და კარ გად შე მოწ მდეს. სა -

სურ ვე ლია, ყვე ლა პრო დუქ ტი დრო ის ერთ მო -

ნაკ ვეთ ში მი ვი ღოთ.

არ მი ი ღოთ და ზი ა ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი და

არც ისე თი პრო დუქ ტი, რო მე ლიც შე სა ბა მი სი

სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბით - მა ცივ რით ან სა -

ყი ნუ ლე-მა ცივ რით არ არის მო წო დე ბუ ლი. და -

უშ ვე ბე ლია ისე თი გა ყი ნუ ლი პრო დუქ ტის მი ღე -

ბა, რო მელ საც ლღო ბა აქვს დაწყე ბუ ლი. პრო -

დუქ ტი მა შინ ვე გა და ი ტა ნეთ სუფ თა კონ ტე ი ნე -

რებ ში/ჭურ ჭელ ში, თა ვი და ა ხუ რეთ, და ა თა რი -

ღეთ და გა უ კე თეთ წარ წე რა.

პროდუქტის შენახვის პროცედურა

სურ სა თის შე ნახ ვი სას ჩვე ნი მი ზა ნია, თა ვი -

დან ავი ცი ლოთ ჯვა რე დი ნი და ბინ ძუ რე ბა და სა -

თა ნა დო პი რო ბებ ში პრო დუქ ტის გან თავ სე ბით

და შე ნახ ვით ხე ლი შე ვუ შა ლოთ ბაქ ტე რი ე ბის

გამ რავ ლე ბას.

პრო დუქ ტის მი სა ღებ ტე რი ტო რი ა ზე პრო -

დუქ ტი არ უნ და ყოვ ნდე ბო დეს. მი ღე ბის თა ნა ვე

ყვე ლა ნა ი რი პრო დუქ ტი უნ და გან თავ სდეს შე -

სა ბა მის პი რო ბებ ში. პრო დუქ ტის შე ნახ ვა არ შე -

იძ ლე ბა თა ვი სი ვე ყუ თე ბით. ყვე ლა ტი პის საწყობ -

ში ახ ლად მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ტი აუცი ლებ ლად

უკან უნ და და ვაწყოთ, ხო ლო ძვე ლი მი ღე ბუ ლი

წინ წა მოვ წი ოთ, რა თა ჯერ შე და რე ბით ად რე

მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ტი გა მო ვი ყე ნოთ და შემ დეგ

- ახა ლი. ამ პრო ცე დუ რას ჰქვია First in-First Out -

პირ ვე ლად მი ღე ბუ ლი პირ ვე ლად გა ე ცით - პრო -

ცე დუ რა.

(იხ. ფორ მა N.5).

მშრალი პროდუქტის შენახვის

პროცედურა

მშრა ლი პრო დუქ ტი არ არის მალ ფუ ჭე ბა დი.

ის ინა ხე ბა მშრალ ად გი ლას, თა რო ებ ზე. მშრა -

ლი პრო დუქ ტის იატაკ ზე და დე ბა არ შე იძ ლე ბა.

იატა კი დან და კედ ლი დან თა რო ე ბი 15-20 სან -

ტი მეტ რით უნ და იყოს და შო რე ბუ ლი, რომ ჰა -

ერ მა თა ვი სუფ ლად იმოძ რა ოს და საწყო ბიც ად -

ვი ლად და სუფ თავ დეს. პრო დუქ ტი და თა რი ღე -

ბუ ლი და თავ და ხუ რუ ლი უნ და ინა ხე ბო დეს, რა -

თა და ცუ ლი იყოს მწე რე ბის გან ან სხვა სა ხის

და ბინ ძუ რე ბის გან. თუ პრო დუქ ტი მო თავ სე ბუ -

ლია მსხვრე ვად, იოლად გა სა ტეხ ჭურ ჭელ ში,

მა შინ ასეთ პრო დუქტს გა ნა თავ სე ბენ სულ ქვე -

და თა რო ზე.

პროდუქტის საყინულეში შენახვის

პროცედურა

სა ყი ნუ ლე ში პრო დუქ ტი უნ და შე ვი ნა ხოთ -

18� გრა დუს და უფ რო და ბალ ტემ პე რა ტუ რა ზე.

ყვე ლა პრო დუქ ტი კარ გად უნ და იყოს შე ფუ თუ -

ლი, რა თა თა ვი დან ავი ცი ლოთ ე.წ. სა ყი ნუ ლის

ნამ წვი. და ა თა რი ღეთ პრო დუქ ტი და გა უ კე თეთ

წარ წე რა. და ი ცა ვით FIFO-ს (First in First Out –

პირ ვე ლად მი ღე ბუ ლი პირ ვე ლად გა ე ცით) პრო -

ცე დუ რა.

პროდუქტის მაცივარში შენახვის

პროცედურა

მა ცი ვარ ში ინა ხე ბა და თა რი ღე ბუ ლი და თავ -

და ხუ რუ ლი პრო დუქ ტი. კარ გი იქ ნე ბა, თუ პრო -

დუქტს ერ თმა ნე თის გან გა ვა ცალ კე ვებთ და მა -

ცი ვარ საც არ გა დავ ჭე დავთ. თა რო ე ბი უნ და იყოს

სუფ თა. მა ცი ვარ ში შე ნახ ვამ დე პრო დუქ ტი სა -

თა ნა დოდ უნ და იყოს გა ცი ე ბუ ლი. ცხე ლი პრო -

დუქ ტის მა ცი ვარ ში შე ნახ ვა არ შე იძ ლე ბა.

ბოს ტნე უ ლი და ხი ლი უნ და გა ი რეცხოს და

გა რეცხი ლი შე ვი ნა ხოთ მა ცი ვარ ში. არ შე იძ ლე -

ბა სხვა დას ხვა სა ხის პრო დუქ ტის ერ თმა ნეთ ში

არე ვა. ცალ-ცალ კე უნ და იყოს შე ნა ხუ ლი: ბოს -

ტნე უ ლი/ხი ლი (ყვე ლა სა ხე ო ბა ცალ-ცალ კე),

რძის პრო დუქ ტე ბი, ხორ ცე უ ლი (ყვე ლა სა ხე ო ბა

ცალ-ცალ კე), ზღვის პრო დუქ ტი, კვერ ცხი, მზა

პრო დუქ ტე ბი, ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტე ბი.

ხორ ცი სა და ზღვის პრო დუქ ტე ბის შე სა ნა ხად

აუცი ლე ბე ლია და მო უ კი დე ბე ლი მა ცი ვა რი. სა -

სურ ვე ლია, თუ მზა და უმი პრო დუქ ტე ბი სა და
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ბოს ტნე უ ლი სა და ხი ლის თვი საც ცალ-ცალ კე მა -

ცივ რე ბი იქ ნე ბა გა მო ყო ფი ლი. თუ მზა და უმი

პრო დუქ ტე ბი ერთ მა ცი ვარ ში ინა ხე ბა, მა შინ მზა

პრო დუქ ტი და ი დე ბა ზე და თა რო ზე, ხო ლო უმი

პრო დუქ ტი - ქვე და თა რო ზე, რა თა თა ვი დან ავი -

ცი ლოთ მზა პრო დუქ ტის ჯვა რე დი ნი და ბინ ძუ რე -

ბა. არა სო დეს მო ა თავ სოთ უმი ღო რის ხორ ცი

და უმი ძრო ხის ხორ ცი ერთ ჭურ ჭელ ში. არც უმი

ბოს ტნე უ ლი მო ა თავ სოთ არას დროს გა რეცხი ლი

ბოს ტნე უ ლის გვერ დით. თუ სხვა დას ხვა სა ხის

ხორ ცე უ ლი ერთ მა ცი ვარ ში დევს, მა შინ ფრინ -

ვე ლი უნ და და ი დოს ქვე და თა რო ზე, ხო ლო თევ -

ზი ზე და თა რო ზე, თან აუცი ლებ ლად ყი ნულ ზე.

გა რეცხი ლი კვერ ცხი მა ცი ვარ ში ინა ხე ბა მხო -

ლოდ სა მი დღე, გა უ რეცხავ კვერცხს კი არა სო -

დეს ინა ხა ვენ სუფ თა პრო დუქ ტის მა ცი ვარ ში, ის

ყო ველ თვის ცალ კე ინა ხე ბა და მი სი შე ნახ ვის

ვა და ერ თი თვეა. არა სო დეს მი ი ღოთ და გა მო ი -

ყე ნოთ გა ტე ხი ლი ან გაბ ზა რუ ლი კვერ ცხი. რძის

პრო დუქ ტე ბი მო თავ სე ბუ ლი უნ და იყოს ზე და თა -

რო ზე. დი დი ყუ რადღე ბით უნ და შე მოწ მდეს მზა

პრო დუქ ტის ვარ გი სი ა ნო ბის ვა და, გან სა კუთ რე -

ბით რძის პრო დუქ ტე ბის, რად გან ისი ნი მალ ფუ -

ჭე ბა დია და დიდ ხანს არ ინა ხე ბა.

ნახევარფაბრიკატების მომზადების

პროცედურა

ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტე ბის მომ ზა დე ბი სას წარ -

მო ი შო ბა ორი პრობ ლე მა: ჯვა რე დი ნი და ბინ ძუ -

რე ბა და სა ში ში ტემ პე რა ტუ რის ზო ნა.

მომ ზა დე ბა აუცი ლებ ლად უნ და და ვიწყოთ

და სუფ თა ვე ბით. პრო დუქტს რაც შე იძ ლე ბა ნაკ -

ლე ბად შე ვე ხოთ. გა მო ვი ყე ნოთ მხო ლოდ სუფ -

თა ხელ საწყო ე ბი და ჭურ ჭე ლი. უმი პრო დუქ ტის

და მუ შა ვე ბის შემ დეგ, სა ნამ სხვა პრო დუქტს

ხელს მოვ კი დებთ, გავ რეცხოთ და დე ზინ ფექ -

ცია გა ვუ კე თოთ ხელ საწყო ებს, ჭურ ჭელს და და -

ფებს. უმი ხი ლი და ბოს ტნე უ ლი გა მო ყე ნე ბამ დე

უნ და და მუ შავ დეს სპე ცი ა ლუ რი წე სით: და ვალ -

ბოთ ხი ლი/ბოს ტნე უ ლი ცივ წყალ ში, გავ რეცხოთ,

ჩა ვაწყოთ სპე ცი ა ლურ სა დე ზინ ფექ ციო სა შუ ა -

ლე ბა ში ან მა რილ წყალ ში და ბო ლოს გა ვავ -

ლოთ ცივ წყალ ში. მა ცივ რი დან მხო ლოდ იმ

რა ო დე ნო ბის პრო დუქ ტი გა მო ვი ღოთ, რამ დე -

ნის და მუ შა ვე ბა საც მოკ ლე ხან ში შევ ძლებთ.

პრო დუქ ტი გვქონ დეს თავ და ხუ რულ მდგო მა რე -

ო ბა ში, ვე ცა დოთ შე ვამ ცი როთ პრო დუქ ტის სა -

შიშ ზო ნა ში ყოფ ნის დრო. არ შე იძ ლე ბა მორ ჩე -

ნი ლი საკ ვე ბის და მზა პრო დუქ ტის შე რე ვა. სა -

ლა თე ბის მომ ზა დე ბი სას ყვე ლა ინ გრე დი ენ ტი

უნ და გა ვა ცი ვოთ და ისე გა მო ვი ყე ნოთ.

პროდუქტის გალღობის პროცედურა

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის თვალ საზ რი სით გა -

ყი ნუ ლი პრო დუქ ტის გალ ღო ბის რამ დე ნი მე სა -

ი მე დო გზა არ სე ბობს:

1. გა ყი ნუ ლი პრო დუქ ტის სა ყი ნუ ლი დან მა -

ცი ვარ ში გა და ტა ნა და 5� გრა დუს ზე ნაკ -

ლებ ტემ პე რა ტუ რა ზე გალ ღო ბა;

2. გამ დი ნა რე ცივ წყალ ში გალ ღო ბა (პრო -

დუქ ტი მთლი ა ნად უნ და იყოს წყა ლით

და ფა რუ ლი). ეს მე თო დი მა შინ გა მო ი ყე -

ნე ბა, თუ პრო დუქ ტის მომ ზა დე ბა მი სი

გალ ღო ბის თა ნა ვე და იწყე ბა;

3. მიკ რო ტალ ღურ ღუ მელ ში გალ ღო ბა. ამ

შემ თხვე ვა ში პრო დუქ ტი და უ ყოვ ნებ ლივ

უნ და მომ ზად დეს.

სხვადასხვა პროდუქტის მომზადების

ტემპერატურა

ყვე ლა პრო დუქტს აქვს თა ვი სი მომ ზა დე ბის

ტემ პე რა ტუ რა (კრი ტი კუ ლი ზო ნა).

ეს ის ტემ პე რა ტუ რაა, რო მელ ზეც ამა თუ იმ

პრო დუქ ტში ბაქ ტე რი ე ბი ან მთლი ა ნად ნად გუ -

რე ბა, ან მა თი რა ო დე ნო ბა მი ნი მუ მამ დე მცირ -

დე ბა. მა გა ლი თად, ყვე ლა ტი პის ფრინ ვე ლი

მზად დე ბა 74° და უფ რო მა ღალ ტემ პე რა ტუ რა -

ზე. ეს ნიშ ნავს, რომ ფრინ ვე ლის მომ ზა დე ბის

დროს მი სი ტემ პე რა ტუ რა არ შე იძ ლე ბა იყოს

74° გრა დუს ზე ნაკ ლე ბი. პრო დუქ ტი უნ და და -

ვაწყოთ მომ ზა დე ბის ტემ პე რა ტუ რის მი ხედ ვით

- მა ღალ ტემ პე რა ტუ რა ზე მო სამ ზა დე ბე ლი პრო -

დუქ ტი უნ და მო თავ სდეს ქვე და თა რო ზე, ხო ლო

შე და რე ბით და ბალ ტემ პე რა ტუ რა ზე მო სამ ზა -

დე ბე ლი - ზე და თა რო ზე. ქვე მოთ მო ცე მუ ლია

ტემ პე რა ტუ რუ ლი ნორ მე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი -

თაც უნ და მომ ზად დეს ესა თუ ის პრო დუქ ტი:

ფრინ ვე ლი (ფრინ ვე ლის ფარ ში) .......74°

ძრო ხის ხორ ცი......................................65°

ღო რის ხორ ცი..................................63-65°

ხბოს, ცხვრის ხორ ცი ......................63-65°

ძრო ხის ფარ ში ......................................68°

კვერ ცხი.............................................63-66°

ზღვის პრო დუქ ტი..................................63°

მზა რე უ ლი ყო ველ დღი უ რად უნ და ზო მავ დეს

თერ მო მეტ რით პრო დუქ ტის ში და ტემ პე რა ტუ -

რას. თერ მო მეტ რი ერ თი წუ თის გან მავ ლო ბა ში
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უნ და ჩავ დოთ ყი ნუ ლი ან წყალ ში და სა ჭი რო ე -

ბის შემ თხვე ვა ში და ვა რე გუ ლი როთ.

ნახევარფაბრიკატების სათანადო

მარაგის მომზადების პროცედურა

ყვე ლა ცვლამ უნ და მო ამ ზა დოს ნა ხე ვარ -

ფაბ რი კა ტე ბი. შვე დუ რი მა გი დის თვის და რეს -

ტორ ნის თვის თეფ შებ ზე გამ ზა დე ბუ ლი კერ ძე ბი

24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში უნ და გა მო ვი ყე ნოთ.

დიდ ხანს შე სა ნა ხი კერ ძე ბია: სუ პე ბი, სო უ სე ბი,

ბუ ლი ო ნე ბი და სხვა. მა თი შე ნახ ვა შე იძ ლე ბა

შვი დი დღით, სხვა პრო დუქ ტე ბი კი ინა ხე ბა სა -

მი დღით, მომ ზა დე ბის დღის ჩათ ვლით. მზა კერ -

ძებს ან ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტებს აუცი ლებ ლად უნ -

და ახ ლდეს თან თა რი ღის მაჩ ვე ნე ბე ლი წარ წე -

რა. ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტე ბი შე იძ ლე ბა დავ ყოთ

ორ ნა წი ლად: პირ ვე ლი, ცი ვად გა მო სა ყე ნე ბე -

ლი - შე იძ ლე ბა იყოს გაფ ცქვნი ლი ან დაჭ რი ლი

ხი ლი, მზა სა ლა თი და ა.შ. მე ო რე, შემ დგომ მო -

სამ ზა დე ბე ლი, ანუ თერ მუ ლად და სა მუ შა ვე ბე -

ლი - შე იძ ლე ბა იყოს წი ნას წარ დაჭ რი ლი შაშ -

ხი, რო მე ლიც მოგ ვი ა ნე ბით უნ და შე იწ ვას.

მომ დევ ნო დღის თვის სა უზ მის მზა რე უ ლი ამ -

ზა დებს ცივ პრო დუქ ტებს: დაჭ რილ ყველს, ძეხ -

ვე ულს, კიტრს, პო მი დორს, დაჭ რილ ხილს და

ა. შ. ჩა მოთ ვლი ლი პრო დუქ ტი დან ყვე ლა მალ -

ფუ ჭე ბა დია და მხო ლოდ ერ თი დღე ინა ხე ბა,

თა ნაც დაჭ რი ლი პრო დუქ ტი სწრა ფად შრე ბა

და მა ლე კარ გავს ხა რისხს. ასე ვეა დაჭ რი ლი

შაშ ხი, ნა ხევ რად მო ხარ შუ ლი კარ ტო ფი ლი, დაჭ -

რი ლი ბოს ტნე უ ლი და ა. შ.

ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტი უმე ტე სად მალ ფუ ჭე ბა -

დი პრო დუქ ტია. ის მხო ლოდ სა მი დღე ინა ხე ბა

და მა ში ნაც აუცი ლებ ლად უნ და იყოს და ცუ ლი

შე ნახ ვის პი რო ბე ბი (მა ცი ვარ ში 5°). თუ ნა ხე -

ვარ ფაბ რი კა ტი არ არის მალ ფუ ჭე ბა დი, მა გა -

ლი თად, პო მიდ ვრის სა წე ბე ლი, მი სი შე ნახ ვა

უფ რო დიდ ხან საც შე იძ ლე ბა.

ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტი შე იძ ლე ბა დი დი რა ო -

დე ნო ბით მომ ზად დეს ხან გრძლი ვად გა მო ყე ნე -

ბის თვის, ერ თი დღის თვის ან ერ თი ცვლის თვის.

შე ნახ ვის ვა და და მო კი დე ბუ ლია შე ნახ ვის პი -

რო ბებ ზე. მა გა ლი თად, შე საძ ლოა, ყა საბ მა და -

მუ შა ვე ბუ ლი ხორ ცი ხან გრძლი ვი პე რი ო დით შე -

ი ნა ხოს მხო ლოდ სა ყი ნუ ლე ში და თა ნაც -18°-ზე

და უფ რო და ბალ ტემ პე რა ტუ რა ზე. თუ ის იმა ვე

ხორცს შე ი ნა ხავს მა ცი ვარ ში 5°-ზე და ბალ ტემ -

პე რა ტუ რა ზე, მა შინ მი სი შე ნახ ვის ვა და მხო -

ლოდ სა მი დღეა.

შეკ ვე თე ბის თვის ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტე ბი უნ -

და მომ ზად დეს ძა ლი ან მცი რე რა ო დე ნო ბით და

თი თო ე ულ მა ცვლამ ის ხე ლახ ლა უნ და და ამ ზა -

დოს, რა თა მა თი შე ნახ ვის ვა და 24 სა ათს არ

გა დას ცილ დეს.

მომზადებული პროდუქტის გაცივების და

შენახვის პროცედურა

თუ მომ ზა დე ბულ პრო დუქტს ვი ნა ხავთ

ცხლად, მა შინ მი სი ტემ პე რა ტუ რა 60-65°-ზე ნაკ -

ლე ბი არ უნ და იყოს. უნ და გა კეთ დეს შე სა ბა მი -

სი ჩა ნა წე რე ბი. ნე ბის მი ე რი მომ ზა დე ბუ ლი პრო -

დუქ ტი სა თა ნა დოდ უნ და გა ცივ დეს მაქ სი მუმ

ექ ვსი სა ა თის გან მავ ლო ბა ში. ჩვე ნი მი ზა ნია,

რაც შე იძ ლე ბა სწრა ფად გა ვა ცი ვოთ პრო დუქ -

ტი და შე ვამ ცი როთ მი სი ტემ პე რა ტუ რის სა შიშ

ზო ნა ში ყოფ ნის ხან გრძლი ვო ბა. არა სო დეს არ

უნ და გა ვა ცი ვოთ პრო დუქ ტი თავ და ხუ რულ

მდგო მა რე ო ბა ში. ორი სა ა თის შემ დეგ გა ცი ვე -

ბუ ლი პრო დუქ ტის ტემ პე რა ტუ რა არ უნ და იყოს

21°-ზე მა ღა ლი, ხო ლო ოთხი სა ა თის შემ დეგ ის

უნ და გა ცივ დეს 5°-ზე და ბალ ტემ პე რა ტუ რა ზე.

მთლი ა ნო ბა ში, გა ცი ვე ბას არ უნ და მო ვან დო -

მოთ ექვს სა ათ ზე მე ტი. თუ ეს პი რო ბე ბი არ

შეს რულ და, მა შინ პრო დუქ ტი სას წრა ფოდ უნ -

და წა მო ვა დუ ღოთ, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში

კი უნ და გა დავ ყა როთ.

პრო დუქ ტი არა სო დეს არ უნ და გა ვა ცი ვოთ

მა ცი ვარ ში, რად გან ის არც სწრა ფად გა ცივ -

დე ბა და სხვა პრო დუქ ტსაც გა ათ ბობს. პრო -

დუქ ტი ან სპე ცი ა ლურ გა მა ცი ვე ბელ ში უნ და გა -

ვა ცი ვოთ, ან ყი ნუ ლის აბა ზა ნის სა შუ ა ლე ბით.

თუ ბევ რი პრო დუქ ტის სწრა ფად გა ცი ვე ბა გვინ -

და, ის რამ დე ნი მე კონ ტე ი ნერ ში უნ და გა და ვა -

ნა წი ლოთ.

და ბო ლოს, ყვე ლა ჩა ტა რე ბუ ლი პრო ცე დუ -

რის შე სა ხებ უნ და გა კეთ დეს შე სა ბა მი სი ჩა ნა -

წე რე ბი.

მზა პროდუქტის ცხლად შენახვის

პროცედურა

ხში რად დაგ ვჭირ დე ბა მზა პრო დუქ ტის

ცხლად შე ნახ ვა, მა გა ლი თად - შვე დუ რი მა გი -

დის თვის. პრო დუქ ტი ცხლად უნ და შე ვი ნა ხოთ

65° გრა დუს ტემ პე რა ტუ რა ზე. მზა პრო დუქ ტი

ტრან სპორ ტი რე ბის დროს რომ არ და ბინ ძურ -

დეს, აუცი ლებ ლად თავ და ხუ რუ ლი უნ და იყოს.

თუ გვინ და, რომ პრო დუქ ტი ცხლად შე ვი ნა -
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ხოთ, ამი სათ ვის უნ და გა მო ვი ყე ნოთ თერ მუ ლი

ყუ თე ბი.

სტუ მარ თან მი ტა ნი სას ცხე ლი კერ ძი უნ და

იყოს ცხე ლი (60-65°-ზე მე ტი), ხო ლო ცი ვი კერ -

ძი - ცი ვი (5°-ზე ნაკ ლე ბი). მზა რე უ ლი ცხელ კერძს

ათავ სებს ე. წ. ცხელ ხაზ ზე, რომ სტუ მარ თან

ცხლად მი ი ტა ნოს.

შვე დუ რი მა გი დის თვის ცი ვი კერ ძე ბი იდე ბა

ყი ნულ ზე ან სპე ცი ა ლურ ცივ მა გი და ზე, ხო ლო

ცხე ლი კერ ძე ბი - ცხე ლი წყლის აბა ზა ნა ზე. შვე -

დურ მა გი და ზე ცი ვი კერ ძის ტემ პე რა ტუ რა უნ და

იყოს 5° გრა დუს ზე და ბა ლი, ხო ლი ცხე ლი კერ -

ძის ტემ პე რა ტუ რა 60-65° გრა დუს ზე მა ღა ლი.

პრო დუქ ტის გაცხე ლე ბის დროს ტემ პე რა ტუ -

რა უნ და აღე მა ტე ბო დეს 74° გრა დუსს და 15 წა -

მის გან მავ ლო ბა ში ის ცეცხლზე უნ და და ვა ყოვ -

ნოთ, რომ ბაქ ტე რი ე ბი გა ნად გურ დეს.

უმი ბოსტნეულის და ხილის შენახვის და

მოხმარების პროცედურა

ბოს ტნე უ ლი, მწვა ნი ლი და ხი ლი მა ცი ვარ -

ში ინა ხე ბა 5°-ზე და ბალ ტემ პე რა ტუ რა ზე. ბოს -

ტნე უ ლი, მწვა ნი ლი და ხი ლი ბაქ ტე რი ე ბი სა და

ჭუჭყის თვის შე სა ნიშ ნა ვი კე რაა. ამი ტომ ყვე -

ლა მათ გა ნი კარ გად უნ და გავ რეცხოთ, და ვა -

ყოვ ნოთ სპე ცი ა ლურ სა დე ზინ ფექ ციო ხსნარ -

ში ან მა რილ წყალ ში და გამ დი ნა რე წყალ ში

გა ვავ ლოთ. დაჭ რი ლი ბოს ტნე უ ლი უკ ვე პო -

ტენ ცი უ რად სა ში შია, რის გა მოც ის უნ და ინა -

ხე ბო დეს ტემ პე რა ტუ რის უსაფ რთხო ზო ნა ში

(5°-ის ქვე მოთ და 60°-ის ზე მოთ), ან ცი ვად უნ -

და შე ვი ნა ხოთ, ან თერ მუ ლად უნ და და ვა მუ -

შა ოთ და დავ ტო ვოთ ცხლად 65°-ზე მა ღალ

ტემ პე რა ტუ რა ზე. თუ ბოს ტნე ულს და ხილს ცი -

ვად ვა ლა გებთ, ტემ პე რა ტუ რის შე ნარ ჩუ ნე ბის

გა მო უნ და და ვაწყოთ ყი ნულ ზე. უმად გა მო სა -

ყე ნე ბე ლი ბოს ტნე უ ლი და ხი ლი დავ ჭრათ

თეთრ და ფა ზე, გა მო ვი ყე ნოთ სუფ თა და დე -

ზინ ფი ცი რე ბუ ლი და ნა. დაჭ რი ლი ბოს ტნე უ ლი

და ხი ლი შე ვი ნა ხოთ სუფ თა კონ ტე ი ნე რებ ში

და არ ავუ რი ოთ ერ თმა ნეთ ში. შვე დურ მა გი -

და ზე გა ტა ნი ლი ბოს ტნე უ ლი და ხი ლი უნ და

გა დავ ყა როთ.

გან ვი ხი ლოთ მალ ფუ ჭე ბა დი ხი ლი და ბოს -

ტნე უ ლი: მა გა ლი თად ნეს ვი. ის კარ გად უნ და

გავ რეცხოთ და სულ მცი რე, 30 წა მით გა ვავ -

ლოთ ცივ წყალ ში. ნეს ვი უნ და გავ თა ლოთ დე -

ზინ ფი ცი რე ბუ ლი და ნით არა თეთრ, არა მედ

სხვა ფე რის და ფა ზე, ხო ლო მზა პრო დუქ ტი დავ -

ჭრათ თეთ რი ფე რის და ფა ზე. ბაქ ტე რი ე ბის თა -

ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით და საჭ რე ლად და შიგ -

თავ სის გა მო საც ლე ლად უნ და გა მო ვი ყე ნოთ

მხო ლოდ დე ზინ ფი ცი რე ბუ ლი და ნა და კოვ ზი.

ბუ ფე ტის დახ ლზე ნეს ვი მხო ლოდ ოთხი სა ა თი

შე იძ ლე ბა იდოს ტემ პე რა ტუ რის უსაფ რთხო ზო -

ნა ში (5°-ის ქვე მოთ და 60°-ის ზე მოთ). ნეს ვის

სხვა ხილ თან არე ვა არ შე იძ ლე ბა. ბუ ფე ტი დან

მორ ჩე ნი ლი ნეს ვი აუცი ლებ ლად უნ და გა დავ -

ყა როთ.

მუ შა ო ბის დამ თავ რე ბის შემ დეგ გავ რეცხოთ

და დე ზინ ფი ცი რე ბა გა ვუ კე თოთ ხელ საწყო ებს,

და ფას და სა მუ შაო ად გილს.

ხორცის მიღების და სათანადოდ

დამუშავების პროცედურა

სა ქონ ლის ახა ლი ხორ ცის მი ღე ბი სას ხორ -

ცის ტემ პე რა ტუ რა უნ და იყოს 1-3° გრა დუ სი და

ის შე იძ ლე ბა შე ვი ნა ხოთ მაქ სი მუმ სა მი დღე 2-

3° გრა დუს ტემ პე რა ტუ რა ზე. გა ყი ნუ ლი სა ქონ -

ლის ხორ ცის ტემ პე რა ტუ რა მი ღე ბი სას უნ და

იყოს -12° გრა დუ სი ან უფ რო და ბა ლი. თუ სა -

ქონ ლის ხორ ცი ვა კუ უ მის პა კე ტებ შია, მა თი შე -

ნახ ვა შე იძ ლე ბა მაქ სი მუმ ათი დღე. ფარ ში არ

კეთ დე ბა გა ყი ნუ ლი ხორ ცით. ფარ შის გა სა კე -

თე ბე ლი ხელ საწყო ე ბი (ხორ ცსა კე პი მან ქა ნა,

და ნე ბი და ა. შ.) უნ და იყოს სა გულ და გუ ლოდ

გა რეცხი ლი, დე ზინ ფი ცი რე ბუ ლი და 2-3° გრა -

დუს ზე ცი ვად შე ნა ხუ ლი. ხორ ცსა კე პი უნ და

აიწყოს უშუ ა ლოდ ხორ ცის გა ტა რე ბის წინ. ხორ -

ცი უნ და მომ ზად დეს, და იწ რი ტოს სის ხლის გან,

თუ სა ჭი როა შემ შრალ დეს, გა სუფ თავ დეს ძვლე -

ბის, ხრტი ლე ბი სა და სხვა ზედ მე ტი ნა წი ლე ბი -

სა გან, და იჭ რას პა ტა რა ზო მის ნაჭ რე ბად, რა -

თა ხორ ცსა კეპ მან ქა ნა ში იოლად ჩა ვი დეს.

ხორ ცი მხო ლოდ 24 სა ა თის სამ ყო ფი უნ და გა -

ტარ დეს.

ფარ შზე მუ შა ო ბის დროს მზა რე ულს უნ და

ეც ვას ხელ თათ მა ნე ბი. მზა ფარ ში თავ და ხუ რუ -

ლი კონ ტე ი ნე რით და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და შე ვი ნა -

ხოთ მა ცი ვარ ში და და ვა წე როთ თა რი ღი. გა ტა -

რე ბუ ლი ხორ ცი შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ მხო -

ლოდ 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში. ფარ ში არ უნ -

და გა ი ყი ნოს შემ დგო მი გა მო ყე ნე ბის თვის. სა -

მუ შა ოს დას რუ ლე ბის შემ დეგ უნ და დავ შა ლოთ

ხორ ცსა კე პი მან ქა ნა, სა გულ და გუ ლოდ გავ -

რეცხოთ საპ ნი ა ნი წყლით, კარ გად გა ვავ ლოთ

და შე ვი ნა ხოთ სპე ცი ა ლურ სა დე ზინ ფექ ციო

ხსნარ ში ან მა ცი ვარ ში. გა ვა სუფ თა ოთ და გა ვუ -
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კე თოთ დე ზინ ფექ ცია სა მუ შაო ად გილ სა და

ხელ საწყო ებს (და ფა, და ნა და ა. შ.). მზა რე ულ -

მა მუ შა ო ბის დაწყე ბამ დეც და მი სი დამ თავ რე -

ბის შემ დე გაც ხე ლე ბი ან ტი ბაქ ტე რი უ ლი საპ ნით

უნ და და ი ბა ნოს.

გა ყი ნუ ლი ხორ ცი არ უნ და იყოს გამ ლღვა -

რი და ის სა ყი ნუ ლე ში -18°-ზე და ბალ ტემ პე რა -

ტუ რა ზე უნ და შე ვი ნა ხოთ. გალ ღო ბი სას გა ყი ნუ -

ლი ხორ ცი უნ და ამო ვი ღოთ ყუ თე ბი დან, მო ვა -

თავ სოთ ნახ ვრე ტე ბი ან კონ ტე ი ნე რებ ში ხორ ცის

სის ხლის გან დაწ რე ტის მიზ ნით და გა ვალ ღოთ

მა ცი ვარ ში 2-3° ტემ პე რა ტუ რა ზე. არ შე იძ ლე ბა

ხორ ცის გალ ღო ბა ოთა ხის ტემ პე რა ტუ რა ზე. ასე -

ვე აკ რძა ლუ ლია გამ ლღვა რი ხორ ცის ხელ მე ო -

რედ გა ყინ ვა და ოთა ხის ტემ პე რა ტუ რა ზე 30

წუთ ზე მე ტი ხნით გა ჩე რე ბა.

ფრინ ვე ლის პრო დუქ ტის ტემ პე რა ტუ რა მი -

ღე ბის დროს უნ და იყოს -2-0°. მი ღე ბულ ფრინ -

ველს არ უნ და ჰქონ დეს წე ბო ვა ნი, მწვა ნე ან

ნაც რის ფე რი კა ნი და უსი ა მოვ ნო სუ ნი. ის მა -

შინ ვე უნ და შე ვი ნა ხოთ მა ცი ვარ ში 0-3° ტემ პე -

რა ტუ რა ზე, ყვე ლა ზე ქვე და თა რო ზე. არ შე იძ -

ლე ბა გა სა ცი ვებ ლად ყი ნუ ლის გა მო ყე ნე ბა.

ფრინ ვე ლის შე ნახ ვა შე იძ ლე ბა დაკ ვლი დან 12-

14 დღე სა თა ნა დო პი რო ბებ ში. გა ყი ნუ ლი ფრინ -

ვე ლი სა და ხორ ცის გალ ღო ბის პრო ცე დუ რა

იგი ვეა. იკ რძა ლე ბა ერ თხელ გამ ლღვა რი ფრინ -

ვე ლის ხელ მე ო რედ გა ყინ ვა.

ახა ლი მი ღე ბუ ლი ხორ ცი ყო ველ თვის შე -

ვი ნა ხოთ მა ცი ვარ ში (1-3°-ზე) უკა ნა თა რო ზე,

ხო ლო ძვე ლი მი ღე ბუ ლი მო ვა თავ სოთ წინ,

რა თა ჯერ ძვე ლი გა მო ვი ყე ნოთ და შემ დგომ

ახა ლი. მა ცი ვარ ში შე ნა ხუ ლი ხორ ცი უნ და გა -

მო ვი ყე ნოთ მაქ სი მუმ 72 სა ა თის გან მავ ლო -

ბა ში.

ხორ ცე უ ლის და მუ შა ვე ბი სას მუ ქი ფე რის

(თეთ რი არა) და ფა გა მოვ ყოთ მხო ლოდ უმი

პრო დუქ ტის და სა მუ შა ვებ ლად. ამა ვე და ფა ზე

არ შე იძ ლე ბა მზა პრო დუქ ტის დაჭ რა-და მუ შა -

ვე ბა. ხორ ცე უ ლის და მუ შა ვე ბის შემ დეგ გულ -

დას მით უნ და გავ რეცხოთ და ფე ბი, და ნე ბი და

გა ვუ კე თოთ მათ დე ზინ ფექ ცია, და ვი ბა ნოთ ხე -

ლე ბი, სა გულ და გუ ლოდ და ვა სუფ თა ოთ სა მუ -

შაო ად გი ლი და გა ვუ კე თოთ დე ზინ ფექ ცია. მზა -

რე ულ მა მუ შა ო ბის დაწყე ბამ დეც და დამ თავ რე -

ბის შემ დე გაც ან ტი ბაქ ტე რი უ ლი საპ ნით უნ და

და ი ბა ნოს ხე ლე ბი.

თევზეულის მიღების და სათანადოდ

დამუშავების პროცედურა

თევ ზე უ ლის მი ღე ბი სას პირ ველ რიგ ში არ

უნ და და ირ ღვეს გა ყი ნუ ლი თევ ზე უ ლის ტრან -

სპორ ტი რე ბის პი რო ბე ბი. ის აუცი ლებ ლად უნ -

და იყოს გა ყი ნუ ლი. თუ თევ ზი ცოცხა ლია, მი -

ღე ბი სას უნ და იდოს ყი ნულ ზე. გა უ ყი ნა ვი თევ -

ზის კა ნი უნ და იყოს მკვრი ვი და ელას ტი კუ -

რი. ახა ლი თევ ზის კა ნი თი თის და ჭე რის შემ -

დეგ სწრა ფად უნ და უბ რუნ დე ბო დეს პირ ვან -

დელ მდგო მა რე ო ბას. თევზს არ უნ და ჰქონ -

დეს უსი ა მოვ ნო სუ ნი და ამ ღვრე უ ლი თვა ლე -

ბი. თევ ზის ლა ყუ ჩე ბი ღია წი თე ლი ფე რის უნ -

და იყოს.

გა უ ყი ნა ვი თევ ზი არ შე იძ ლე ბა იყოს ვა კუ უ -

მის პა კე ტებ ში. თევ ზი მი ღე ბის თა ნა ვე უნ და მო -

ვა თავ სოთ ყი ნულ ში და შე ვი ნა ხოთ მა ცი ვარ ში

0-1°-მდე ტემ პე რა ტუ რა ზე.

ახ ლად მი ღე ბუ ლი თევ ზი მა შინ ვე უნ და მო -

ვა თავ სოთ მა ცი ვარ ში ყვე ლა ზე ცივ ად გი ლას,

ყი ნულ ზე. ოღონდ მა ნამ დე უნ და ჩავ დოთ ნახ -

ვრე ტე ბი ან კონ ტე ი ნერ ში, რო მე ლიც თა ვის

მხრივ ჩად გმუ ლი იქ ნე ბა უფ რო დიდ კონ ტე ი -

ნერ ში, რომ დამ დნა რი ყი ნუ ლი არ დაგ როვ -

დეს და თევ ზი წყალ ში არ აღ მოჩ ნდეს. მთლი -

ა ნი თევ ზი შე იძ ლე ბა იდოს ყი ნულ ზე მუც ლით

ქვე მოთ. ფი ლე ე ბი უნ და იდოს ზედ ყი ნულ ზე

და რომ არ და ზი ან დეს, შეგ ვიძ ლია ზე მო და -

ნაც ყი ნუ ლის თხე ლი ფე ნა და ვა დოთ. თევ ზი

არ უნ და ეხე ბო დეს კონ ტე ი ნე რის კი დე ებს. თი -

თო ე უ ლი ნა ჭე რი გახ ვე უ ლი უნ და იყოს პო ლი -

ე თი ლე ნის პარ კში და ყი ნულ ში ისე იდოს, რომ

კა ნით მე ო რეს ნა ჭერს ეხე ბო დეს. თევზს ყო -

ველ დღე უნ და ვუც ვა ლოთ ყი ნუ ლი და წყალ ში

არა სო დეს ჩავ ტო ვოთ, რად გან ის წყალს იწოვს

და გე მოს კარ გავს.

ერ თმა ნეთ ში არ უნ და შე ვუ რი ოთ სხვა დას -

ხვა სა ხე ო ბის თევ ზი და ახა ლი მი ღე ბუ ლი და

ძვე ლი მი ღე ბუ ლი თევ ზი. ახა ლი მი ღე ბუ ლი თევ -

ზი ყო ველ თვის დავ დოთ ძვე ლის უკან, რა თა

პირ ველ რიგ ში ძვე ლი მი ღე ბუ ლი გა მო ვი ყე ნოთ.

მა ცი ვარ ში თევ ზი ყო ველ თვის და თა რი ღე ბუ ლი

შე ვი ნა ხოთ, არ ავუ რი ოთ ერ თმა ნეთ ში, არ გა -

ვა ჩე როთ სამ დღე ზე მეტ ხანს.

გა ყი ნუ ლი თევ ზი გა სალ ღო ბად უნ და ამო ვი -

ღოთ ვა კუ უ მის პა კე ტე ბი დან და 24 სა ა თის გან -

მავ ლო ბა ში გა ვალ ღოთ მა ცი ვარ ში 1-3° ტემ პე -

რა ტუ რა ზე.

გამ ლღვა რი თევ ზი უნ და გა მო ვი ყე ნოთ 24

სა ა თის გან მავ ლო ბა ში. და უშ ვე ბე ლია ერ თხელ
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გამ ლღვა რი თევ ზის ხე ლახ ლა გა ყინ ვა.

თევ ზის და სა მუ შა ვე ბე ლად სა ჭი როა გა მოვ -

ყოთ ცალ კე და ფა. თევ ზის და მუ შა ვე ბის შემ -

დეგ სა მუ შაო მა გი და, და ფა და და ნა გულ დას -

მით უნ და გავ რეცხოთ და გა ვუ კე თოთ დე ზინ -

ფექ ცია. ხე ლე ბი და ვი ბა ნოთ საპ ნით და ცხე -

ლი წყლით.

ნი ჟა რი ა ნი ზღვის პრო დუქ ტის მი ღე ბის დროს:

• შე ვა მოწ მოთ მომ წო დე ბე ლი და წარ მო ე -

ბის თა რი ღი;

• მი ვი ღოთ პრო დუქ ტი ცოცხა ლი, მოძ რა ვი

(5° გრა დუს ზე);

• შე ვი ნა ხოთ 1-3° გრა დუს ტემ პე რა ტუ რა ზე;

• გა მო ვი ყე ნოთ მი ღე ბი დან სა მი დღის გან -

მავ ლო ბა ში;

• გა მო ყე ნე ბი სას გავ რეცხოთ სას მე ლი

წყლით;

• და ვიც ვათ ჯვა რე დი ნი და ბინ ძუ რე ბი სა -

გან;

• შე ვი ნა ხოთ ყი ნულ ზე, მხო ლოდ უწყლოდ;

• ნი ჟა რა უნ და იყოს და ხუ რუ ლი;

• მი ვი ღოთ თა ვი სი ვე ორი გი ნა ლურ კონ ტე -

ი ნე რებ ში;

• არ უნ და ჰქონ დეს სპე ცი ფი კუ რი სუ ნი,

ზღვის სუ ნი და საშ ვე ბია;

• ნი ჟა რა არ უნ და იყოს გა ტე ხი ლი ან და ზი -

ა ნე ბუ ლი;

• პრო დუქ ტი არ უნ და იყოს წე ბო ვა ნი და

მშრა ლი;

• არ შე იძ ლე ბა ავუ რი ოთ ერ თმა ნეთ ში

სხვა დას ხვა სა ხე ო ბა.

უსაფრთხოების წესები, რომლებიც 

უნდა დაიცვას სამზარეულოს

თანამშრომელმა

სამ ზა რე უ ლო ში მუ შა ო ბის დროს გმარ თებთ

გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ რთხი ლე და ყუ რადღე ბა:

• ფრთხი ლად გა მო ი ყე ნეთ და ნე ბი;

• ფრთხი ლად გა რეცხეთ ბას რი და ნე ბი;

• შე ი ნა ხეთ და ნე ბი და მჭრე ლი ხელ საწყო -

ე ბი უსაფ რთხო ად გი ლას;

• ნუ გა მო ი ყე ნებთ და ზი ა ნე ბულ, გა ტე ხილ

ან გაბ ზა რულ ჭურ ჭელს;

• ნუ ივ ლით სველ იატაკ ზე;

• ნუ ჩაყ რით დამ ტვრე ულ ჭურ ჭელს ნარ ჩე -

ნე ბის ყუთ ში, გა მო ი ყე ნეთ ცალ კე მე ტა -

ლის კონ ტე ი ნე რი;

• გაწ მენ დის წინ ელექ ტრო მოწყო ბი ლო ბა

გა მორ თეთ ქსე ლი დან;

• აც ნო ბეთ მო რი გე ინ ჟი ნერს ნე ბის მი ე რი

ტექ ნი კუ რი და ზი ა ნე ბის შე სა ხებ, თა ვად

ნუ შე ეც დე ბით პრობ ლე მის მო აგ ვა რე ბას.

სურსათის უვნებლობა წარმოების უბანზე

სურ სა თი არის ადა მი ა ნის საკ ვე ბად გან -

კუთ ვნი ლი ნე ბის მი ე რი გა და მუ შა ვე ბუ ლი ან გა -

და უ მუ შა ვე ბე ლი პრო დუქ ტი. ცნო ბი ლია, რომ

სურ სა თის სა შუ ა ლე ბით 200-ზე მე ტი და ა ვა დე -

ბა ვრცელ დე ბა. სას ტუმ რო, რო მე ლიც სტუმ -

რებს ემ სა ხუ რე ბა, ამა ვე დროს წარ მო ად გენს

სურ სა თის მწარ მო ე ბელს და, შე სა ბა მი სად, ობი -

ექტს ჰყავს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა ზე პა სუ ხის -

მგე ბე ლი პი რი - შეფ მზა რე უ ლი ან/და სურ სა -

თის უვ ნებ ლო ბის მე ნე ჯე რი, რო მე ლიც ხელ -

მძღვა ნე ლობს და აკონ ტრო ლებს წარ მო ე ბის

ჯაჭვს პრო დუქ ტის შე ძე ნი დან სტუ მარ თან მი -

ტა ნამ დე.

სურ სათ თან უშუ ა ლო კავ ში რი აქვთ შემ დეგ

გან ყო ფი ლე ბებს:

• მო მა რა გე ბის გან ყო ფი ლე ბას;

• სამ ზა რე უ ლოს;

• სამ ზა რე უ ლოს და სუფ თა ვე ბის სამ სა -

ხურს;

• კვე ბი სა და სას მე ლე ბის გან ყო ფი ლე ბას.

შე სა ბა მი სად, თი თო ე ულ ამ გან ყო ფი ლე ბა -

ში მოქ მე დებს სა ერ თო წე სე ბი და ში და პრო ცე -

დუ რე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ სტუმ რის -

თვის მი წო დე ბუ ლი სურ სა თის ხა რის ხსა და უვ -

ნებ ლო ბას.

სა სურ ვე ლი შე დე გის მი საღ წე ვად და უვ ნებ -

ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად წარ მო ე ბა ში უნ და

არ სე ბობ დეს სურ სა თის წარ მო ე ბის თვის შე სა -

ბა მი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, გა წე რი ლი ში და პრო -

ცე დუ რე ბი, მო ნი ტო რინ გის, ინ სპექ ტი რე ბის და

გა და მოწ მე ბის პრო ცე დუ რე ბი.

ობი ექ ტის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი გა მარ თუ -

ლო ბა ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხია,

რო მე ლიც გუ ლის ხმობს იატა კის, ჭე რის, კედ -

ლე ბის, ტრა პე ბის და კო მუ ნი კა ცი ე ბის გა მარ -

თუ ლო ბას; თუ ობი ექტს აქვს ფან ჯრე ბი, სა ჭი -

როა მათ ზე მწე რე ბის გან დამ ცა ვი ბა დე ე ბის გაკ -

ვრა, შე ნო ბას არ უნ და ჰქონ დეს ღი ო ბე ბი და ის

სა თა ნა დოდ უნ და იყოს გა ნა თე ბუ ლი, ხო ლო ნა -

თუ რე ბი და ხუ რუ ლი უნ და იყოს დამ ცა ვი სა შუ ა -

ლე ბე ბით. აუცი ლე ბე ლია, მუდ მი ვად მოწ მდე ბო -

დეს გამ წო ვი სის ტე მე ბი, რა თა ისი ნი მწყობ რი -

დან არ გა მო ვი დეს. ობი ექ ტზე ჰა ე რის სრულ ყო -
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ფი ლი ცირ კუ ლა ცია უნ და ხდე ბო დეს, ხელ სა ბა -

ნი და სამ ზა რე უ ლო ნი ჟა რე ბი უნ და იყოს გა მიჯ -

ნუ ლი და გა მარ თუ ლად მუ შა ობ დეს, ონ კა ნებ ში

მუდ მი ვად უნ და მო ე დი ნე ბო დეს ცი ვი და ცხე ლი

წყა ლი, გა მო საც ვლე ლი ოთა ხე ბი და სა ნი ტა -

რუ ლი კვან ძე ბი სა თა ნა დოდ უნ და იყოს მოწყო -

ბი ლი და აღ ჭურ ვი ლი.

ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი გა მარ თუ ლო ბის შემ -

დეგ მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ შე მუ შავ დეს, და ი -

ნერ გოს და გან ხორ ცი ელ დეს შემ დე გი სა მუ შაო

პრო ცე დუ რე ბი:

• სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის პო ლი ტი კა;

• სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სის ტე მა;

• მომ წო დე ბელ თა კონ ტრო ლი, მო უ ლოდ ნე -

ლი ინ სპექ ტი რე ბა და სა ი მე დო მომ წო დებ -

ლე ბის სია;

• ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა;

• მავ ნებ ლე ბის კონ ტრო ლი;

• თა ნამ შრო მელ თა ტრე ნინ გე ბი და ჩა ნა წე რე -

ბის წარ მო ე ბა;

• თა ნამ შრო მელ თა ჰი გი ე ნის წე სე ბის დაც ვა

და ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის კონ -

ტრო ლი;

• ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და წარ მო ე ბა ში გა მო -

ყე ნე ბუ ლი ინ ვენ ტა რის და სუფ თა ვე ბი სა და

დე ზინ ფექ ცი ის ცხრი ლე ბი სა და ჩა ნა წე რე -

ბის წარ მო ე ბა;

• ტემ პე რა ტუ რუ ლი რე ჟი მის კონ ტრო ლის მე -

ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვა;

• სა ზო მი სა შუ ა ლე ბე ბის, თერ მო მეტ რე ბის კა -

ლიბ რა ცია;

• გა მო ყე ნე ბუ ლი წყლის, ასე ვე ყი ნუ ლის კონ -

ტრო ლი;

• სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სხვა დას ხვა ტი პის

გა და მოწ მე ბა ლა ბო რა ტო რი უ ლი კვლე ვის

სა შუ ა ლე ბით;

• კრი ტი კუ ლი სა კონ ტრო ლო სა კითხე ბის

დად გე ნა და მა თი კონ ტრო ლი;

• მომ ხმა რებ ლის პრე ტენ ზი ე ბის მარ თვის პო -

ლი ტი კა.

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა სურ სა თის

უვ ნებ ლო ბის სა კითხებ თან მი მარ თე ბით ად გენს

გარ კვე ულ მოთხოვ ნებს, ამი ტო მაც სა სურ ვე ლია

და ნერ გოთ თვი თინ სპექ ტი რე ბის სის ტე მა, რაც

გა რე ინ სპექ ტი რე ბის შემ თხვე ვა ში თა ვი დან აგა -

ცი ლებთ შე საძ ლო არა სა სურ ველ შე დე გებს.

წარ მო ე ბის უბან ზე დად გე ნი ლი უნ და იყოს

ინ სპექ ტი რე ბის სიხ ში რე. საქ მი ა ნო ბის სპე ცი -

ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, ინ სპექ ტი რე ბის სიხ ში -

რე შე იძ ლე ბა იყოს ყო ველ დღი უ რი, ყო ველ კვი -

რე უ ლი, ყო ველ თვი უ რი ან კვარ ტა ლუ რი. ეს ყო -

ვე ლი ვე, რო გორც წე სი, აღ წე რი ლია სურ სა თის

უვ ნებ ლო ბის პო ლი ტი კა ში.

ყო ვე ლი ინ სპექ ტი რე ბის შე დე გი უნ და აისა -

ხოს შე სა ბა მის ოქ მში. დარ ღვე ვე ბის ან პრობ -

ლე მის შემ თხვე ვა ში უნ და და ი სა ხოს მა თი გა -

მოს წო რე ბის გზე ბი და მი ე თი თოს პი რი, ვი საც

ამის გა კე თე ბა და ე ვა ლე ბა. ოქ მში ასე ვე უნ და

ჩან დეს გა და მოწ მე ბის შე დე გი.

სა ხელ მძღვა ნე ლოს თან დარ თუ ლი ოქ მის ნი -

მუ ში მო ი ცავს იმ ძი რი თად სა კითხებს, რო მე -

ლიც მოწ მდე ბა გა რე ინ სპექ ტი რე ბის შემ თხვე -

ვა ში. სას ტუმ როს მუ შა ო ბის სპე ცი ფი კი დან გა -

მომ დი ნა რე, ფორ მა ში შე საძ ლე ბე ლია ცვლი -

ლე ბე ბის შე ტა ნა. (იხ. ფორ მა N.6)

გამოყენებული ქიმიური საშუალებების

კონტროლი

სურ სა თის წარ მო ე ბის უბან ზე გა მო ყე ნე ბუ -

ლი ქი მი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბი სიფ რთხი ლით უნ და

შე ირ ჩეს. ქი მი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბის სა ი მე დო ო ბა -

ში ეჭ ვი არ უნ და გვე პა რე ბო დეს და ნე ბა დარ -

თუ ლი უნ და იყოს მა თი გა მო ყე ნე ბა სურ სათ -

თან.

აუცი ლე ბე ლია, სამ ზა რე უ ლო ში ქი მი უ რი სა -

შუ ა ლე ბე ბი აღი რიცხე ბო დეს, კონ ტროლ დე ბო -

დეს და არ სე ბობ დეს ჩა ნა წე რი, სა დაც მი თი თე -

ბუ ლი იქ ნე ბა, თუ რა მიზ ნით, რა რა ო დე ნო ბით

და რა მე თო დით გა მო ი ყე ნე ბა ისი ნი.

თა ნამ შრო მელ თა უსაფ რთხო ე ბა და ცუ ლი

რომ იყოს, მათ უნ და ას წავ ლონ ქი მი კა ტე ბის

სწო რად მოხ მა რე ბა.

სამ ზა რე უ ლო ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ყვე ლა საწ -

მენ დი სა შუ ა ლე ბა უნ და ინა ხე ბო დეს ცალ კე, სამ -

ზა რე უ ლოს გა რეთ, უნ და იყოს მარ კი რე ბუ ლი

და მა თი მოვ ლა-შე ნახ ვა დად გე ნი ლი წე სის მი -

ხედ ვით ხდე ბო დეს. ყვე ლა ის პი რი, რო მელ საც

სურ სათ თან აქვს შე ხე ბა, უნ და ეც ნო ბო დეს წარ -

მო ე ბა ში არ სე ბულ პრო ცე დუ რებს და სამ სა ხუ -

რის დაწყე ბის წინ და ყო ველ 6 თვე ში ერ თხელ

სა მე დი ცი ნო შე მოწ მე ბას გა დი ო დეს.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, წარ მო ე ბა ში გა მო ყე ნე ბუ -

ლი წყა ლი ხში რად კონ ტროლ დე ბო დეს შე სა ბა -

მი სი აკ რე დი ტა ცი ის მქო ნე ლა ბო რა ტო რი ის მი -

ერ, რა თა ის აკ მა ყო ფი ლებ დეს სას მე ლი წყლის

მოთხოვ ნებს. ასე ვე უნ და კონ ტროლ დე ბო დეს

ყი ნუ ლი, რო მე ლიც გა მაგ რი ლე ბე ლი სას მე ლე -

ბის თვის გა მო ი ყე ნე ბა.

იმა ვე ლა ბო რა ტო რი ის მი ერ გარ კვე უ ლი სიხ -
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ში რით უნ და მოწ მდე ბო დეს მომ ზა დე ბუ ლი კერ -

ძის მიკ რო ბი ო ლო გი უ რი კვლე ვა, რა თა დავ -

რწმუნ დეთ და ნერ გი ლი პრო ცე დუ რე ბის მარ თე -

ბუ ლო ბა ში.

ინვენტარის რეცხვა-დეზინფექცია

ყვე ლა ტი პის ინ ვენ ტარს, რო მე ლიც სამ ზა -

რე უ ლო სა და რეს ტო რან ში გა მო ი ყე ნე ბა, მუდ -

მი ვად უნ და რეცხავ დნენ და უტა რებ დნენ დე -

ზინ ფექ ცი ას.

სას ტუმ რო ში გა მო ი ყე ნე ბა ორი ტი პის

რეცხვის მე თო დი - რეცხვა მან ქა ნის სა შუ ა ლე -

ბით და ხე ლით რეცხვა.

ორი ვე მე თო დის სწო რად წარ მარ თვა მე -

ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. მან ქა ნით რეცხვის დროს

დე ზინ ფექ ცია ხდე ბა მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რით,

ხო ლო ხე ლით რეცხვის შემ თხვე ვა ში - ქი მი უ რი

სა შუ ა ლე ბით.

მან ქა ნით ირეცხე ბა: თეფ შე ბი, ჭი ქე ბი, და -

ნა-ჩან გა ლი და ყვე ლა ის ინ ვენ ტა რი, რომ ლის

გა რეცხვაც მან ქა ნა ში ინ სტრუქ ცი ით ნე ბა დარ -

თუ ლია. მან ქა ნი დან გა მო ღე ბუ ლი ნივ თე ბი ცხე -

ლი და მშრა ლია, ამი ტომ მათ მა შინ ვე ახა რის -

ხე ბენ და შე სა ბა მის ყუ თებ ში, თა რო ებ სა თუ გან -

ყო ფი ლე ბებ ში ათავ სე ბენ.

ხე ლით ირეცხე ბა ყვე ლა სხვა ტი პის ჭურ ჭე -

ლი, რო გო რი ცაა სამ ზა რე უ ლოს ქვა ბე ბი, ტა ფე -

ბი, კონ ტე ი ნე რე ბი და ა.შ. ხე ლით რეცხვა ხდე ბა

სა მი - რეცხვის, გა სავ ლე ბი და დე ზინ ფექ ცი ის -

ნი ჟა რის გა მო ყე ნე ბით. გა რეცხვის შემ დეგ ნივ -

თი სვე ლია, ამი ტომ სა ჭი როა მა თი ამობ რუ ნე ბა

შე სა ბა მის თა რო ზე და ჰა ერ ზე გაშ რო ბა. გაშ -

რო ბის შემ დგომ ნივ თებს შე სა ბა მის გან ყო ფი -

ლე ბებ ში და თა რო ებ ზე ანა წი ლე ბენ.

სამზარეულოს ინფრასტრუქტურა და

უსაფრთხო სამუშაო გარემო

ად მი ნის ტრა ცია მუ დამ ზრუ ნავს უსაფ რთხო

სა მუ შაო გა რე მო ზე.

უსაფ რთხო მუ შა ო ბის თვის აუცი ლე ბე ლია,

რომ:

• სა ხან ძრო გა სას ვლე ლე ბი იყოს გა მოკ ვე -

თი ლი;

• იყოს კარ გი გა ნა თე ბა;

• ელექ ტრო გაყ ვა ნი ლო ბა და მოწყო ბი ლო -

ბე ბი იყოს მუ შა მდგო მა რე ო ბა ში;

• მოწყო ბი ლო ბე ბი იყოს შე სა ბა მი სი უსაფ -

რთხო ე ბის სა შუ ა ლე ბე ბით აღ ჭურ ვი ლი;

• სამ ზა რე უ ლო ში იყოს ხან ძარ სა წი ნა აღ -

მდე გო სა შუ ა ლე ბე ბი და ცეცხლგამ ძლე

სა ბა ნი;

• სამ ზა რე უ ლოს ჰქონ დეს პირ ვე ლა დი დახ -

მა რე ბის ყუ თი;

• გა მო სა ჩენ ად გილ ზე იყოს გა მოკ რუ ლი

სას წრა ფო დახ მა რე ბის ტე ლე ფო ნის ნო -

მე რი და პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის ჩა ტა -

რე ბის უფ ლე ბის მქო ნე პი რის ტე ლე ფო -

ნის ნო მე რი.



64

სასტუმრო სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

თავი V. 

უსაფრთხოების სამსახური

თავის მომზადებაზე იმუშავეს

კონსულტანტებმა

გიორგი წნორიაშვილმა,

ივანე ჩადუნელმა,

ლევან ოთარიშვილმა
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სას ტუმ როს უსაფ რთხო ე ბის სამ სა ხურს უმ -

ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რო ლი აკის რია სას ტუმ როს

გა მარ თუ ლი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

უსაფ რთხო ე ბის სამ სა ხუ რი ძი რი თა დად უზ რუნ -

ველ ყოფს სტუმ რის, შე ნო ბის, სა მუ შაო გა რე მოს

და თა ნამ შრომ ლე ბის უსაფ რთხო ე ბას. სა ხელ -

მძღვა ნე ლო ში მი თი თე ბუ ლია ის აქ ტი ვო ბე ბი,

რომ ლე ბიც და გეგ მი ლი გან რი გით სრულ დე ბა

ამ მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.

უსაფრთხოების სამსახურის

ორგანიზაციული სტრუქტურა

უსაფ რთხო ე ბის სამ სა ხუ რი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი

სტრუქ ტუ რის მი ხედ ვით ნომ რე ბის მარ თვის მი -

მარ თუ ლე ბას მი ე კუთ ვნე ბა ან და მო უ კი დებ ლად

ექ ვემ დე ბა რე ბა გე ნე რა ლურ მე ნე ჯერს. დღეს -

დღე ო ბით სას ტუმ როს უსაფ რთხო ე ბის სამ სა ხუ -

რის რო ლი გან სა კუთ რე ბით გა ი ზარ და, ვი ნა ი -

დან მო მე ტე ბუ ლი საფ რთხის პი რო ბებ ში სტუმ -

რის, თა ნამ შრომ ლის და შე ნო ბის უსაფ რთხო ე -

ბის უზ რუნ ველ ყო ფა დიდ ყუ რადღე ბას და სწორ

მე ნეჯ მენტს მო ითხოვს.

უსაფ რთხო ე ბის გან ყო ფი ლე ბას ხელ მძღვა -

ნე ლობს უსაფ რთხო ე ბის მე ნე ჯე რი. ზო გი ერ თი

ქსე ლის სას ტუმ რო ებ ში ასეთ თა ნამ დე ბო ბა ზე

მო მუ შა ვე ადა მი ანს და ნა კარ გის თა ვი დან აცი -

ლე ბის გან ყო ფი ლე ბის მე ნე ჯერ საც ეძა ხი ან. ამ

გან ყო ფი ლე ბა ში მუ შა ო ბა მო ითხოვს გან სა კუთ -

რე ბულ ყუ რადღე ბას დე ტა ლე ბის მი მართ, ასე ვე

სწრა ფი რე ა გი რე ბის უნარს, კრი ტი კულ სი ტუ ა -

ცი ა ში სწრა ფი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უნარს,

მოქ ნი ლო ბას და კარგ ფი ზი კურ მომ ზა დე ბას.

გან ყო ფი ლე ბის ში და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი

სტრუქ ტუ რა ასე თია: გან ყო ფი ლე ბას ხელ მძღვა -

ნე ლობს უსაფ რთხო ე ბის მე ნე ჯე რი; მას ექ ვემ -

დე ბა რე ბი ან უსაფ რთხო ე ბის ზე დამ ხედ ვე ლი და

ცვლა ში მო მუ შა ვე უსაფ რთხო ე ბის ოფიც რე ბი,

რომ ლე ბიც სხვა დას ხვა ობი ექ ტებ ზე არი ან გა -

ნა წი ლე ბუ ლი. უსაფ რთხო ე ბის მე ნე ჯე რი გან ყო -

ფი ლე ბის დღის გან რიგს ძი რი თა დად სა და რა -

ჯო წერ ტი ლე ბის მი ხედ ვით ად გენს. სას ტუმ როს

სა და რა ჯო წერ ტი ლე ბი, რო გორც წე სი, უმე ტე -

სად ერ თმა ნეთს ჰგავს. სას ტუმ როს ფო ი ე ში მუდ -

მი ვად დგას სა და რა ჯოდ ერ თი ოფი ცე რი, ერ თი

ოფი ცე რი თვალ ყურს ადევ ნებს სათ ვალ თვა ლო

კა მე რე ბის მუ შა ო ბას, ერ თი ოფი ცე რი პე რი მეტ -

რის შე მოვ ლას ახორ ცი ე ლებს და ერ თიც - სას -

ტუმ როს ში და ტე რი ტო რი ის შე მოვ ლას ნომ რე -

ბის, დე რეფ ნე ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი ტე რი ტო -

რი ის, პარ კინ გის და სხვა არა ერ თი ფარ თის

ჩათ ვლით. უსაფ რთხო ე ბის მე ნე ჯე რის გან კარ -

გუ ლე ბა შია კი დევ ერ თი სა თა და რი გო ოფი ცე -

რი, რო მე ლიც ან შეს ვე ნე ბის დროს, ან სხვა სა -

ჭი რო ე ბის მი ხედ ვით ენაც ვლე ბა და ნარ ჩე ნებს.

სისუფთავე სასტუმროს მთელ არეალზე

უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მე ლი ყუ რადღე -

ბას აქ ცევს სას ტუმ როს გა რე და ში და პე რი -

მეტრს. ის მუდ მი ვად აკ ვირ დე ბა, ხომ არ არის

სა ხან ძრო გა სას ვლე ლე ბი სვე ლი, ჭუჭყი ა ნი,

თოვ ლით და ფა რუ ლი ან ჩა ხერ გი ლი, რად გან

სტუმ რის უსაფ რთხო ე ბის თვის ძა ლი ან მნიშ ვნე -
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ლო ვა ნია მა თი წეს რიგ ში ყოფ ნა.

რო დე საც სტუ მარს ან სხვა პირს თუნ დაც მცი -

რე ო დე ნი საფ რთხე ემუქ რე ბა, უსაფ რთხო ე ბის გან -

ყო ფი ლე ბის თა ნამ შრო მე ლი ვალ დე ბუ ლია, სწრა -

ფად და მარ თე ბუ ლად იმოქ მე დოს და არ და ა ზა -

რა ლოს ისი ნი. უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მელს

მუდ მი ვი კავ ში რი უნ და ჰქონ დეს სას ტუმ როს ყვე -

ლა თა ნამ შრო მელ თან და სტუ მარ თან უსაფ რთხო -

ე ბის სა კითხებ ზე დაკ ვირ ვე ბის მიზ ნით.

სატელეფონო ეტიკეტი

სას ტუმ როს ყვე ლა თა ნამ შრო მე ლი, მათ შო -

რის უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მე ლი, ტე ლე -

ფონს, რო გორც წე სი, სა მი ზა რის გან მავ ლო ბა -

ში უნ და პა სუ ხობ დეს.

რო დე საც ტე ლე ფონ ში ის მის მუ ქა რის, ყვი -

რი ლის, ტი რი ლის ან სა ეჭ ვო სა უბ რის ხმა, უსაფ -

რთხო ე ბის თა ნამ შრო მე ლი უნ და შე ე ცა დოს, რაც

შე იძ ლე ბა გა ა ხან გრძლი ვოს სა უ ბა რი და მი ი -

ღოს მაქ სი მა ლუ რი ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც შემ -

დგომ ში სწო რი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში და -

ეხ მა რე ბა, ამავ დრო უ ლად კი საფ რთხის ად გილ -

ზე დამ ხმა რე ჯგუ ფი უნ და გაგ ზავ ნოს.

თანამშრომელთა შემოსვლისა და

გასვლის პროცედურა

სას ტუმ როს ყვე ლა თა ნამ შრო მე ლი შე მო დის

თა ნამ შრო მელ თათ ვის გან კუთ ვნი ლი შე მო სას -

ვლე ლი დან, სა დაც მათ ამოწ მე ბენ და დრო ის

შე სა ბა მი სად აღ რიცხა ვენ. გას ვლის დროს ყვე -

ლა თა ნამ შრო მე ლი უნ და გა ვი დეს თა ნამ შრო -

მე ლე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი გა სას ვლე ლი დან,

სა დაც მათ ისევ ამოწ მე ბენ და აღ რიცხა ვენ დრო -

ის შე სა ბა მი სად. უსაფ რთხო ე ბის მო რი გე თა ნამ -

შრო მე ლი დრო დად რო გა უფ რთხი ლებ ლად, შემ -

თხვე ვი თი შერ ჩე ვის პრინ ცი პით ამოწ მებს თა -

ნამ შრო მელ თა ჩან თებს და სხვა პი რად ნივ თებს,

რა თა თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი სას ტუმ როს

კუთ ვნი ლი ნივ თე ბის შე ნო ბი დან გა ტა ნა.

სამუშაო დღის დაგეგმვის პროცედურა

ყო ვე ლი ცვლის დაწყე ბის წინ უსაფ რთხო ე -

ბის თა ნამ შრო მე ლი უნ და ეც ნო ბო დეს სა მუ შაო

დღის გეგ მას. უსაფ რთხო ე ბის ყვე ლა თა ნამ -

შრო მე ლი ყო ველ დღი უ რად ეც ნო ბა სას ტუმ რო -

ში მყო ფი სტუმ რე ბის სრულ სი ას და იღებს ინ -

ფორ მა ცი ას სას ტუმ რო ში მიმ დი ნა რე წვე უ ლე -

ბე ბი სა თუ კონ ფე რენ ცი ე ბის შე სა ხებ.

ვიზიტორების რეგისტრაციის პროცედურა

სას ტუმ რო ში საქ მის თვის მო სულ ადა მი ანს

სა მი ნიშ ნით გა მო არ ჩე ვენ. ის შე იძ ლე ბა იყოს:

1. თა ნამ შრო მე ლი, რო მე ლიც არა სა მუ შაო

დროს შე მო დის სას ტუმ რო ში;

2. პი როვ ნე ბა, რო მელ საც სას ტუმ როს თან კონ -

ტრაქ ტი აქვს და დე ბუ ლი და სას ტუმ რო ში კონ -

ტრაქ ტის პი რო ბე ბის თა ნახ მად მო დის (მაგ.

მომ მა რა გე ბე ლი ან სხვა პი რი).

3. ვი ზი ტო რი, რო მე ლიც არ მუ შა ობს სას ტუმ რო -

ში და მხო ლოდ ერ თხელ შე მო დის შე ნო ბა ში.

ყვე ლა ამ ვი ზი ტორს სას ტუმ როს ტე რი ტო -

რი ა ზე გა და სა ად გი ლებ ლად სჭირ დე ბა სა თა ნა -

დო სა რე გის ტრა ციო ბა რა თი. უსაფ რთხო ე ბის

თა ნამ შრო მე ლი აკ ვირ დე ბა სას ტუმ რო ში შე მო -

სულ ყვე ლა სა ეჭ ვო პირს და პირ ვე ლი ვე სა ეჭ -

ვო ქცე ვის შემ ჩნე ვი სას, მათ სას ტუმ როს ტე რი -

ტო რი ას ატო ვე ბი ნებს, ისე რომ არ და ირ ღვეს

სას ტუმ როს ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა.

სატრანსპორტო საშუალების

რეგისტრაციის პროცედურა

აუცი ლე ბე ლია სას ტუმ როს ავ ტო სად გომ ზე

შე მო სუ ლი ყვე ლა სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბის

რე გის ტრა ცია და შე მოწ მე ბა იმი სათ ვის, რომ

ვი ცო დეთ ავ ტო მო ბი ლის მფლო ბე ლის ვი ნა ო ბა

და იმა შიც დარ წმუ ნე ბუ ლი ვი ყოთ, რომ ავ ტო -

მო ბი ლის შიგ თავ სი არა ნა ირ ეჭვს არ იწ ვევს.

ამით თა ვი დან ავი ცი ლებთ ყო ველ გვარ გა უ გებ -

რო ბას და ტე რო რის ტუ ლი აქ ტის საფ რთხეს.

გასაღებების რეგისტრაციის პროცედურა

სას ტუმ როს ყვე ლა გა სა ღე ბი უნ და ინა ხე ბო -

დეს დაც ვის გან ყო ფი ლე ბა ში. ეს არის აუცი ლე -

ბე ლი პრო ცე დუ რა, რა თა კრი ტი კულ სი ტუ ა ცი ა -

ში შე საძ ლე ბე ლი იყოს თი თო ე უ ლი გა სა ღე ბის

დრო უ ლად გა მო ყე ნე ბა.

მფლო ბე ლის მი ერ გა სა ღე ბის გა ტა ნა-შე მო -

ტა ნა ყო ველ დღი უ რად უნ და დას ტურ დე ბო დეს

ხელ მო წე რით. არ შე იძ ლე ბა კონ კრე ტუ ლი თა ნამ -

შრომ ლის გა სა ღე ბის სხვა პი რის თვის გა და ცე მა.

ფოსტის მიღების და რეგისტრაციის

პროცედურა

სას ტუმ როს სა ხელ ზე მო სულ თი თო ე ულ გზავ -

ნილს ან ამა ნათს იღებს უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ -

შრო მე ლი, ამოწ მებს მას უსაფ რთხო ე ბის წე სე -
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ბის სრუ ლი დაც ვით და მხო ლოდ ამის შემ დეგ

მი აქვს ის ად რე სატ თან.

არ სე ბობს ისე თი შემ თხვე ვე ბიც, რო დე საც

უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მე ლი უარს აცხა დებს

ფოს ტის მი ღე ბა ზე. ეს მა შინ ხდე ბა, რო დე საც:

ა) მიმ ღე ბის მი სა მარ თი არ არის სრულ ყო ფი ლი;

ბ) გა მომ გზავ ნის მი სა მარ თი არ არის მი თი თე -

ბუ ლი;

გ) კონ ვერ ტი სა ეჭ ვო დაა ცხი მით და ლა ქუ ლი;

დ) ამა ნა თი სა ეჭ ვოდ არის შე ფუ თუ ლი;

ე) ჩვე უ ლებ რივ ამა ნათ თან შე და რე ბით ამა ნა -

თი ზედ მე ტად მძი მე ან მსუ ბუ ქია;

საშვის გამოწერის პროცედურა

სას ტუმ რო დან გა მა ვა ლი ნივ თე ბი პი რო ბი -

თად ორ კა ტე გო რი ად იყო ფა: “დრო ე ბი თი ნივ -

თის” კა ტე გო რი ა ში თავს იყ რის ნივ თე ბი, რო მე -

ლიც გა დის სას ტუმ რო დან და რა ღაც გარ კვე უ -

ლი პე რი ო დის შემ დეგ უკან ბრუნ დე ბა; ხო ლო

“მუდ მი ვი ნივ თის” კა ტე გო რი ა ში თავ მოყ რი ლი

ნივ თე ბი სას ტუმ რო დან გა დის და უკან აღარ

ბრუნ დე ბა. შე სა ბა მი სად, ამ ორი ვე კა ტე გო რი ის

ნივ თე ბის აღ რიცხვას, აწარ მო ე ბენ “დრო ე ბი თი”

და “მუდ მი ვი” ნივ თე ბის სა რე გის ტრა ციო წიგ ნში.

დაკავების და ჩხრეკის პროცედურა

უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მელს აქვს მხო -

ლოდ სა მო ქა ლა ქო და კა ვე ბის უფ ლე ბა. მას შე -

უძ ლია ჩხრე კა აწარ მო ოს ორ მოწ მეს თან ერ -

თად. მოწ მე ე ბი, თუ ეს შე საძ ლე ბე ლია, სა სურ -

ვე ლია, იყ ვნენ სხვა გან ყო ფი ლე ბი დან. სა მო ქა -

ლა ქო და კა ვე ბი სას პირს უნ და ავუხ სნათ, რომ

ჩვენ მას კი არ ვა პა ტიმ რებთ, მხო ლოდ ვა კა -

ვებთ პო ლი ცი ის მოს ვლამ დე. მსგავ სი შემ თხვე -

ვის შე სა ხებ უნ და შე ვატყო ბი ნოთ პო ლი ცი ას და

სას ტუმ როს მე ნე ჯერს. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია,

რომ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე დუ რა იშ ვი ა თად გა მო -

ი ყე ნე ბა და მი სი გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ გა დაწყვე -

ტი ლე ბას იღე ბენ სას ტუმ როს უსაფ რთხო ე ბის

მე ნე ჯე რი და გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი.

ესკორტის პროცედურა

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სას ტუმ როს თა ნამ შრო -

მელს ან ბუ ღალ ტერს თან ხის გა ტა ნი სას უწევს

ხალ ხმრა ვა ლი ად გი ლის გავ ლა ან სას ტუმ როს

გა რე პე რი მეტ რზე გას ვლა, მას უნ და აცი ლებ -

დეს უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მე ლი. ზედ მე ტი

პა სუ ხის მგებ ლო ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით

სას ტუმ რო ხში რად იყე ნებს ინ კა სა ტო რე ბის მომ -

სა ხუ რე ბას ქვე კონ ტარ ქტით.

ინფორმაცია სასტუმროსა და

თანამშრომლების შესახებ

სას ტუმ რო ში მყო ფი სტუმ რის შე სა ხებ ინ ფორ -

მა ცია არის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი; ასე ვე აკარ ძა -

ლუ ლია თა ნამ შრო მელ თა პი რა დი ინ ფორ მა ცი -

ის გა ცე მა უცხო პი რებ ზე. თუ პრე სის წარ მო მად -

გე ნე ლი ან ვინ მე გა რე შე პი რი ითხოვს ინ ფორ -

მა ცი ას სას ტუმ რო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნის შე სა -

ხებ, უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მე ლი ვალ დე ბუ -

ლია ამის შე სა ხებ აც ნო ბოს სა ზო გა დო ე ბას თან

ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბას. არც ერ თი თა -

ნამ შრო მე ლი არ აძ ლევს პრე სას ინ ფორ მა ცი ას,

სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის

ხელ მძღვა ნე ლის გარ და. ამას თან ერ თად, სა ინ -

ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის

მი ერ სას ტუმ რო ში და გეგ მი ლი გა და ღე ბის ან ჩა -

წე რის შე სა ხებ, იქ ნე ბა ეს ინ ტერ ვიუ თუ სი უ ჟე ტი,

ინ ფორ მა ცია უნ და ჰქონ დეს უსაფ რთხო ე ბის თა -

ნამ შრო მელ საც. ეს სა კითხე ბი წი ნას წარ უნ და

შე თან ხმდეს უსაფ რთხო ე ბის სამ სა ხურ თან და ჩა -

წე რის დროს შემ თხვე ვის ად გილ ზე უნ და პატ რუ -

ლი რებ დეს უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მე ლი.

მასობრივი მოწამვლა და ვირუსები

სტუ მა რი შე იძ ლე ბა მო ი წამ ლოს საჭ მლით,

მაგ რამ თუ მოწ მვლა მა სობ რივ ხა სი ათს მი ი ღებს,

მა შინ უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მელ მა უნ და

აწარ მო ოს გა მო კითხვა, გა არ კვი ოს, კონ კრე ტუ -

ლად რო მე ლი კერ ძმა გა მო იწ ვია მო წამ ვლა და

აიღოს კერ ძის სინ ჯი შემ დგო მი კვე ლე ვის თვის.

სას ტუმ რომ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს ბო ლო

წლებ ში გახ ში რე ბუ ლი ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ე ბი და

შე ი ძი ნოს სხვა დას ხვა პრო ფი ლაქ ტი კუ რი სა შუ ა -

ლე ბე ბი (აირ წი ნა ღე ბი, ერ თჯე რა დი ხელ თათ მა -

ნე ბი, სა მე დი ცი ნო სპირ ტი და სხვა). გა და უ დე ბე -

ლი შემ თხვე ვე ბის დროს დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად,

სას ტუმ რო ასე ვე უნ და დებ დეს ხელ შეკ რუ ლე ბას

სა მე დი ცი ნო მი მარ თუ ლე ბის კომ პა ნი ებ თან.

სტუმართან დაკავშირებული ინციდენტის

რეგისტრაციის პროცედურა

სტუ მარ თან და კავ ში რე ბუ ლი თი თო ე უ ლი შემ -

თხვე ვა უნ და და ფიქ სირ დეს ყო ველ დღი ურ მოხ -

სე ნე ბა ში და შე ივ სოს სპე ცი ა ლუ რი ფორ მა, სა -
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დაც დე ტა ლუ რად და მოკ ლედ გა ნი მარ ტე ბა მომ -

ხდა რის შე სა ხებ - იქ ნე ბა ეს მო ტე ხი ლო ბა, რა ი -

მე ტრავ მა თუ მსუ ბუ ქი გა ნა კაწ რი. ფორ მის შევ -

სე ბა მიზ ნად ისა ხავს ამა თუ იმ ინ ცი დენ ტის სიხ -

ში რის დად გე ნას და მათ აღ მოფხვრა ზე მუ შა ო -

ბას. იგი ვე პრო ცე დუ რა გა მო ი ყე ნე ბა თნამ შრო -

მელ თა ინ ცი დენ ტის შემ თხვე ვა შიც. ინ ცი დენ ტის

შე სა ხებ ფორ მის შევ სე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმი -

სათ ვის, რომ გა ირ კვეს, ხომ არ არის სუს ტი რგო -

ლი თა ნამ შრო მელ თა გუნ დში, სა დაც გან სა კუთ -

რე ბით ხში რია ინ ცი დენ ტე ბი, მა გა ლი თად, სამ -

ზა რე უ ლო ში, რეს ტო რან ში და ა.შ. სას ტუმ რო ბიზ -

ნეს ში უსაფ რთხო მუ შა ო ბის უნა რი ერთ-ერ თი

მნიშ ვნე ლო ვა ნი უნა რია. აქე დან გა მომ დი ნა რე,

თა ნამ შრომ ლე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან, სა კუ თა -

რი და სტუმ რის უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ სა -

ყო ფად, და იც ვან მა თი თა ნამ დე ბო ბის თვის დად -

გე ნი ლი სა მუ შაო უსაფ რთხო ე ბის წე სე ბი.

შემოვლის პროცედურა

აუცი ლე ბე ლია, ყო ველ სა ათ ში გან ხორ ცი -

ელ დეს სტუმ რის ოთა ხე ბის და ოფი სე ბის პატ -

რუ ლი რე ბა, რაც სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, თა ვი -

დან ავი ცი ლოთ და ნა კარ გი. სა ჭი როა, ყუ რადღე -

ბა მი ექ ცეს სტუმ რის ოთა ხებს და სას ტუმ როს

სარ თუ ლებს. შე მოვ ლი სას მოწ მდე ბა, ხომ არ

არის რო მე ლი მე კა რი ღია. თუ ასე თი ფაქ ტი გა -

მოვ ლინ და, უნ და შე მოწ მდეს ოთა ხი, და ი კე ტოს

კა რი და აღ ნიშ ნუ ლი შემ თხვე ვა ზუს ტი დრო ი სა

და მოწ მის ვი ნა ო ბის მი თი თე ბით ცვლის მოხ -

სე ნე ბა ში და ფიქ სირ დეს.

ცეცხლსასროლი იარაღი და მასთან

მოპყრობა

სა სურ ვე ლი არ არის, რო დე საც სას ტუმ როს

უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მე ლი ან სხვა გა რე შე

პი რი სას ტუმ რო ში ცეცხლსას რო ლი იარა ღით გა -

და ად გილ დე ბა. ეს ძა ბავს სას ტუმ რო ში მცხოვ -

რებ სტუ მარს. თუ სას ტუმ როს პო ლი ტი კით დაშ -

ვე ბუ ლია სას ტუმ როს ტე რი ტო რი ა ზე იარა ღის შე -

ნახ ვა, მა შინ იარა ღის შე სა ნა ხად უნ და არ სე ბობ -

დეს სპე ცი ა ლუ რი სე ი ფი, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც

შე ნახ ვი სა და რე გის ტრა ცი ის და მა ტე ბი თი წე სე -

ბის ცოდ ნას და მათ ზუსტ დაც ვას მო ითხოვს.

სტუმრის გარდაცვალება

ყვე ლა ზე ცუ დი, რაც შე იძ ლე ბა შე ემ თხვეს

უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მელს სამ სა ხუ რე ობ -

რი ვი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბი სას არის სტუმ -

რის გარ დაც ვა ლე ბა. უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო -

მე ლი ყვე ლა ფერს უნ და აკე თებ დეს უბე დუ რი

შემ თხვე ვის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. მა გა ლი -

თად, ნას ვა მი სტუ მა რი უნ და მი იყ ვა ნოს ოთა -

ხამ დე და და აწ ვი ნოს უსაფ რთხო პო ზა ში. და კე -

ტი ლი უნ და ჰქონ დეს სა ხუ რავ ზე ასას ვლე ლე ბი,

სტუ მარს ად ვი ლად არ უნ და მი უწ ვდე ბო დეს ხე -

ლი ქი მი ურ სა შუ ა ლე ბებ ზე. ნე ბის მი ე რი სა მუ შა -

ოს წარ მო ე ბი სას (იატა კის მო რეცხვა და ა.შ.)

გა მო ყე ნე ბულ უნ და იქ ნას გა მაფ რთხი ლე ბე ლი

ნიშ ნუ ლე ბი; თუ ფა ტა ლუ რი შემ თხვე ვა მა ინც

და ფიქ სირ და, პო ლი ცი ის მოს ვლამ დე, ნივ თმტკი -

ცე ბე ბის დაც ვის მიზ ნით, უნ და შე მო ი ღო ბოს.

სასტუმრო და მისი ევაკუაციის გეგმა

საევაკუაციო ნიშნულები და საევაკუაციო

ჯგუფი

სას ტუმ რო ში ყო ველ გზა გა სა ყარ ზე დგას სა -

ე ვა კუ ა ციო ნიშ ნუ ლე ბი. ამ ნიშ ნუ ლე ბის სწო რი

გან ლა გე ბა აუცი ლე ბე ლია, რა თა გა და უ დე ბე ლი

სი ტუ ა ცი ის დროს სტუ მარს უსაფ რთხო ე ბის თა -

ნამ შრომ ლის გა რე შე შე ეძ ლოს სას ტუმ როს ტე -

რი ტო რი ის და ტო ვე ბა. არ შე იძ ლე ბა სა ე ვა კუ ა -

ციო გა სას ვლე ლე ბის ჩა ხერ გვა. სას ტუმ როს პო -

ლი ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, ყო ველ სას ტუმ როს

ჰყავს სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის ჯგუ ფი, რო მე ლიც

იღებს გა დაწყვე ტი ლე ბას სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ა -

ში.

შშმ პირები და მათი ოთახები

უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მელ მა აუცი ლე -

ბე ლია იცო დეს, იმ ყო ფე ბა თუ არა სას ტუმ რო ში

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე სტუ მა -

რი ან თა ნამ შრო მე ლი. სას ტუმ როს ევა კუ ა ცი ის

დროს უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მელს პირ ველ

რიგ ში სას ტუმ რო დან გაჰ ყავს ეს პი როვ ნე ბა,

ხო ლო შემ დეგ ახ დენს მთლი ა ნი სას ტუმ როს

ევა კუ ა ცი ას.

თავშეყრის ადგილი

ყვე ლა სას ტუმ როს წი ნას წარ უნ და ჰქონ დეს

შერ ჩე უ ლი უსაფ რთხო თავ შეყ რის ად გი ლი, სა -

დაც სას ტუმ რო დან გა მოყ ვა ნილ სტუმ რებ სა და

თა ნამ შრომ ლებს შეკ რე ბენ. უსაფ რთხო ად გი -

ლად უნ და შე ირ ჩეს ცა რი ე ლი ტე რი ტო რია, რომ -

ლის სი ახ ლო ვე საც არ იდ გე ბა რა ი მე ტი პის შე -

ნო ბა-ნა გე ბო ბა.
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უსაფრთხოების სამსახური

უსაფრთხოების თანამშრომლის

დამხმარე საშუალებები

მონიტორები და კამერები

მო ნი ტო რე ბის ოთა ხი არის უსაფ რთხო ე ბის

თა ნამ შრომ ლის ძი რი თა დი ად გილ სამ ყო ფე ლი,

სა ი და ნაც ის კა მე რე ბის დახ მა რე ბით თვალ -

ყურს ადევ ნებს სას ტუმ როს ში და და გა რე პე -

რი მეტრს. კა ტე გო რი უ ლად არის აკ რძა ლუ ლი

მო ნი ტო რე ბის ოთახ ში სას ტუმ როს სხვა თა ნამ -

შრომ ლის შეს ვლა. მო ნი ტო რე ბის ოთახ ში უსაფ -

რთხო ე ბის თა ნამ შრომ ლე ბი ერ თმა ნეთს ენაც -

ვლე ბი ან 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში, კვი რა ში 7

დღე. ასე ვე არ შე იძ ლე ბა მო ნი ტო რე ბის უყუ -

რადღე ბოდ მი ტო ვე ბა.

საგანგაშო ღილაკი

სას ტუმ რო ში შერ ჩე უ ლია ისე თი ად გი ლე ბი,

სა დაც და ყე ნე ბუ ლია სა გან გა შო ღი ლა კე ბი, რო -

მელ თა სა შუ ა ლე ბი თაც უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ -

შრო მე ლი სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ებ ში სწრა ფად და

სწო რად რე ა გი რებს.

სახანძრო სისტემა

სა ხან ძრო სის ტე მა და მას თან და კავ ში რე -

ბუ ლი გან გა შის სიგ ნა ლის მიმ ღე ბი და ფა არის

ერთ-ერ თი აუცი ლე ბე ლი და მთა ვა რი მოწყო ბი -

ლო ბა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც უსაფ რთხო ე -

ბის თა ნამ შრო მე ლი იღებს ინ ფორ მა ცი ას ტემ -

პე რა ტუ რის, ხან ძრის, კვამ ლი სა და წყლის დო -

ნის მო მა ტე ბის შე სა ხებ.

სიგნალიზაცია

სას ტუმ რო ში შე საძ ლე ბე ლია არ სე ბობ დეს

კა რე ბე ბი, რო მელ თა სიგ ნა ლი ზა ცი ა ზე აყ ვა ნაც

აუცი ლე ბე ლია. მა გა ლი თად, გა რეთ გა მა ვა ლი

კა რი (რომ და ვიც ვათ სას ტუმ როს სა კუთ რე ბა),

საწყო ბის კა რი, სა დაც ინა ხე ბა ძვი რად ღი რე -

ბუ ლი პრო დუქ ტი.

მოხსენების ფორმები

უსაფ რთხო ე ბის თა ნამ შრო მე ლი წერს ზუსტ

და მოკ ლე მოხ სე ნე ბას იმი სათ ვის, რომ თა ვის

გუნდს გა აც ნოს ახა ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი, და -

ვა ლე ბე ბი თუ ცვლი ლე ბე ბი. მოხ სე ნე ბის სა შუ ა -

ლე ბით აც ნობს ის ხელ მძღვა ნელს სა მუ შაო

დღის გან მავ ლო ბა ში მომ ხდარ მოვ ლე ნებ საც.

არ სე ბობს მოხ სე ნე ბის რამ დე ნი მე ფორ მა. ესე -

ნია: წე რი ლო ბი თი, აღ ნიშ ვნი თი, ზე პი რი და შე -

რე უ ლი.

ზე პი რად ით ვლე ბა მოხ სე ნე ბა, რო მე ლიც

იწე რე ბა უსაფ რთხო ე ბის სამ სა ხუ რის სა ინ ფორ -

მა ციო წიგ ნში ან გა და ე ცე მა უსაფ რთხო ე ბის თა -

ნამ შრო მელს ზე პი რად.

წე რი ლო ბი თი მოხ სე ნე ბა ზუს ტად ასა ხავს

მოვ ლე ნას, რო მე ლიც მოხ და დრო ის გარ კვე -

ულ მო ნაკ ვეთ ში. წე რი ლო ბი თი მოხ სე ნე ბა მზად -

დე ბა ელექ ტრო ნუ ლად და ინა ხე ბა თა რი ღე ბის

მი ხედ ვით.

უსაფ რთხო ე ბის სამ სა ხურ ში არის ფორ მე ბი,

რო მე ლიც ივ სე ბა მოკ ლედ (მაგ.: ინი ცი ა ლე ბით,

ნიშ ნე ბით და ა.შ.). ასე თი აღ ნიშ ვნი თი მოხ სე ნე -

ბა გვიჩ ვე ნებს პი როვ ნე ბის ად გილ სამ ყო ფელს

დრო ის გარ კვე ულ მო ნაკ ვეთ ში, მაგ რამ სრუ ლი

არ არის.

შე რე უ ლი მოხ სე ნე ბა აერ თი ა ნებს მოხ სე ნე -

ბის სა მი ვე ფორ მას და ზედ მი წევ ნით ასა ხავს

ამა თუ იმ პი როვ ნე ბის ქმე დე ბას ან კონ კრე -

ტულ სი ტუ ა ცი ას. მას ში ისე დე ტა ლუ რა დაა და -

ფიქ სი რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი, რომ სა ჭი რო ე ბის

შემ თხვე ვა ში ის შე იძ ლე ბა ნივ თმტკი ცე ბა დაც კი

გა მო ვი ყე ნოთ სა სა მარ თლო ში.

პირველადი დახმარების აღმოჩენა

აუცი ლე ბე ლია, ყვე ლა სას ტუმ რო ში იყოს

პირ ვე ლა დი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის ყუ თე ბი,

რო მელ შიც გან თავ სე ბუ ლი იქ ნე ბა იოდი, სპირ -

ტი, ბამ ბა, სიცხის სა ზო მი, დოლ ბან დი, რე ზი ნის

ხელ თათ მა ნე ბი, ერ თჯე რა დი პირ ბა დე. უსაფ -

რთხო ე ბის თნამ შრო მელს უნ და შე ეძ ლოს მა თი

სა ჭი რო ე ბი სა მებრ გა მო ყე ნე ბა. სას ტუმ როს პო -

ლი ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, არ არის მი ზან შე -

წო ნი ლი სას ტუმ რო ში ჰქონ დეთ რო მე ლი მე წა -

მა ლი, ვი ნა ი დან სტუ მა რი შე იძ ლე ბა ალერ გი უ -

ლი იყოს და წა მალ მა მას ზე უარ ყო ფი თად იმოქ -

მე დოს.

სას ტუმ როს თა ნამ შრომ ლე ბის 15%-ს გავ ლი -

ლი უნ და ჰქონ დეს პირ ვე ლა დი სა მე დი ცი ნო

დახ მა რე ბის ტრე ნინ გი და გა აჩ ნდეს ამ სფე რო -

ში მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის და მა დას ტუ რე ბე ლი სერ -

თი ფი კა ტი.

უსაფ რთო ე ბის წე სე ბის გა ნუხ რე ლი დაც ვა

ყვე ლა თქვენ თა გა ნის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მო -

ვა ლე ო ბაა.
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თავი VI. 

ტექნიკური სამსახური

თავის მომზადებაზე იმუშავა

კონსულტანტმა

პაატა ლოლაშვილმა
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ტექნიკური სამსახური

ტექნიკური განყოფილების

ორგანიზაციული სტრუქტურა

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის მი ხედ ვით ტექ -

ნი კუ რი გან ყო ფი ლე ბა ცალ კე სა ო პე რა ციო გან -

ყო ფი ლე ბას წარ მო ად გენს. ამ გან ყო ფი ლე ბის

დი რექ ტო რი უშუ ა ლოდ სას ტუმ როს გე ნე რა ლურ

მე ნე ჯერს ექ ვემ დე ბა რე ბა. ტექ ნი კურ გან ყო ფი -

ლე ბას ხელ მძღვა ნე ლობს ტექ ნი კუ რი გან ყო ფი -

ლე ბის დი რექ ტო რი ან მე ნე ჯე რი და მას ექ ვემ -

დე ბა რე ბა გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ვე ლი ტექ -

ნი კურ გუნ დთან ერ თად. ეს გან ყო ფი ლე ბა პა -

სუხს აგებს ტექ ნი კუ რი თვალ საზ რი სით სას ტუმ -

როს გა მარ თულ მუ შა ო ბა ზე. მას ვე მო ეთხო ვე ბა

პა სუ ხი შე ნო ბის, მას ში გან თავ სე ბუ ლი მოწყო -

ბი ლო ბა-და ნად გა რე ბი სა და ავე ჯის იდე ა ლურ

მდგო მა რე ო ბა ში შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის. ამ გან ყო -

ფი ლე ბა ში მუ შა ო ბა გა მორ ჩე ულ უნა რებს მო -

ითხოვს. ვი ნა ი დან გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შრო -

მელ თა უმ რავ ლე სო ბას მუ შა ო ბა უწევს გან სა -

კუთ რე ბულ პი რო ბებ ში - მა ღა ლი ძაბ ვის, ცვა -

ლე ბა დი ტემ პე რა ტუ რის, სა ხან ძრო და სა ა ვა -

რიო სი ტუ ა ცი ე ბის დროს, მათ თვის სა სი -

ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია უსაფ რთხო ე ბის წე -

სე ბის ცოდ ნა და მა თი გა ნუხ რე ლი დაც ვა.

გან ყო ფი ლე ბის ში და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი

სტრუქ ტუ რა ამ გვა რია: სას ტუმ როს მას შტა ბი დან

გა მომ დი ნა რე, ტექ ნი კურ მე ნე ჯერს შე საძ ლე ბე -

ლია, ექ ვემ დე ბა რე ბო დეს ტექ ნი კუ რი სფე როს

ერ თი ან ორი ზე დამ ხედ ვე ლი, მო რი გე ტექ ნი -

კო სე ბი და სხვა დას ხვა პრო ფი ლის ტექ ნი კუ რი

პერ სო ნა ლი. სას ტუმ როს სპე ცი ფი კის გათ ვა -

ლის წი ნე ბით, სა სურ ვე ლია, გან ყო ფი ლე ბის თა -

ნამ შრომ ლე ბის შერ ჩე ვი სას უპი რა ტე სო ბა მი ე -

ნი ჭოთ ფარ თო პრო ფი ლის მქო ნე ტექ ნი კო სებს,

რად გან სას ტუმ როს ნო მერ ში არ სე ბუ ლი და ზი -

ა ნე ბის შემ თხვე ვა ში ტექ ნი კოსს უნ და შე ეძ ლოს

სხვა დას ხვა სა ხის და ზი ა ნე ბის შე კე თე ბა და მა -

ტე ბი თი ძა ლე ბის გა მო ძა ხე ბის გა რე შე.

სას ტუმ რო ში მუ შა ო ბი სას ტექ ნი კუ რი გუნ -

დის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფუნ ქცია არის და ზი ა -

ნე ბე ბის პრე ვენ ცია. ამ სამ სა ხუ რის მთა ვა რი

და ნიშ ნუ ლე ბაა სას ტუმ როს მწყობრ და გა მარ -

თულ მდგო მა რე ო ბა ში შე ნარ ჩუ ნე ბა წე ლი წა -

დის ნე ბის მი ერ დროს და დღის ნე ბის მი ერ მო -

ნაკ ვეთ ში.

ტექნიკური განყოფილების გასაღებების

კონტროლის პროცედურა

ტექ ნი კუ რი სამ სა ხუ რის მე ნე ჯე რი სას ტუმ როს

გე ნე რა ლურ მე ნე ჯერ თან ერ თად ფლობს უნი -

ვერ სა ლურ გა სა ღებს, რო მე ლიც აღებს რო გორც

სას ტუმ როს ყვე ლა ნომ რის კარს, ისე სას ტუმ -

რო ში არ სე ბულ ნე ბის მი ერ სხვა კარს. ამ გა სა -

ღე ბის მოფ რთხი ლე ბა გან სა კუთ რე ბით სა პა სუ -

ხის მგებ ლო საქ მეა და მი სი ნე ბის მი ე რი გა და -

ად გი ლე ბა ან სხვა პი რის ხელ ში მოხ ვედ რა

მკაც რად კონ ტროლ დე ბა. ყვე ლა სხვა გა სა ღე -

ბი, რო მელ საც ტექ ნი კო სი გა მო ი ყე ნებს, უსაფ -

რთხო ე ბის სამ სა ხურ მა უნ და გას ცეს ხელ მო წე -

რით და ხელ მო წე რით ვე ჩა ი ბა როს უკან ცვლის

ბო ლოს.
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ტექნიკური დავალების განაწილების

პროცედურა

ტექ ნი კუ რი და ვა ლე ბე ბის გა ნა წი ლე ბა ხდე -

ბა რო გორც მიმ დი ნა რე რე ჟიმ ში, ასე ვე პრე -

ვენ ცი უ ლი და ვა ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად.

ტექ ნი კუ რი სამ სა ხუ რის ზე დამ ხედ ვე ლი დი ლის

ბრი ფინ გზე გა ნი ხი ლავს, შე მო ვი და თუ არა

ნომ რე ბი დან შეტყო ბი ნე ბა და ზი ა ნე ბის შე სა -

ხებ, და დე ბი თი პა სუ ხის შემ თხვე ვა ში კი და უ -

ყოვ ნებ ლივ მო ითხოვს მის შე კე თე ბას. გარ და

ამი სა, და გეგ მი ლი გან რი გის მი ხედ ვით ხდე ბა

გე ნე რა ლუ რი შე კე თე ბის ან პრე ვენ ცი უ ლი შე -

კე თე ბის მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბა. სას ტუმ -

როს ტექ ნი კუ რი სამ სა ხუ რის უმ თავ რე სი ფუნ -

ქციაა მოწყო ბი ლო ბე ბის, და ნად გა რე ბი სა და

ავე ჯის გან რი გის მი ხედ ვით შე მოწ მე ბა და მა -

თი სა თა ნა დო მოვ ლა. ტექ ნი კუ რი სამ სა ხუ რის

მუ შა ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, გან ყო ფი ლე ბას

უნ და ჰყავ დეს მო რი გე ტექ ნი კო სი, რო მე ლიც

გან ყო ფი ლე ბა ში შე მო სულ ზა რებ ზე და

მოთხოვ ნებ ზე მო ახ დენს რე ა გი რე ბას. მიმ დი -

ნა რე და პრე ვენ ცი უ ლი და ვა ლე ბე ბი სრულ დე -

ბა ღა მის ცვლის მო რი გე ტექ ნი კო სის მი ერ,

რო მე ლიც გა წე რი ლი გან რი გის მი ხედ ვით მოქ -

მე დებს.

ტექნიკური მიზეზების გამო ოთახის

სტატუსის შეცვლის პროცედურა

თუ ტექ ნი კუ რი სამ სა ხუ რი ოთა ხის შე მოწ -

მე ბის სა ფუძ ველ ზე ჩათ ვლის, რომ და ზი ა ნე -

ბის შე კე თე ბას დრო სჭირ დე ბა, ოთა ხის სტა -

ტუ სი სის ტე მა ში “დრო ე ბით და კე ტი ლი ოთა -

ხის” სტა ტუ სით იც ვლე ბა. ყვე ლა ფე რი უნ და გა -

კეთ დეს იმი სათ ვის, რომ და ზი ა ნე ბა სწრა ფად

აღ მო იფხვრას. იშ ვი ა თად ხდე ბა, რო დე საც სას -

ტუმ რო ში ოთა ხი ხან გრძლი ვი დრო ით იკე ტე -

ბა - “დრო ე ბით და ზი ა ნე ბუ ლი ოთა ხის” სტა ტუ -

სით. ეს მა შინ ხდე ბა, რო დე საც ოთახ ში ზი ან -

დე ბა სის ტე მა, რო მე ლიც შე სა კე თებ ლად დიდ

დროს სა ჭი რო ებს, ან სა თა და რი გო ნა წი ლი

ვერ მო ი ნა ხა დრო უ ლად. გე ნე რა ლუ რი მე ნე -

ჯე რი მკაც რად აკონ ტრო ლებს ასე თი სტა ტუ -

სის ხან გრძლი ვო ბას და ყვე ლა ღო ნეს ხმა -

რობს და ზი ა ნე ბის აღ მო საფხვრე ლად. ტექ ნი -

კურ სამ სა ხურს საწყობ ში ყო ველ თვის უნ და

ჰქონ დეს სა ჭი რო სა თა და რი გო ნა წი ლე ბი, რა -

თა თა ვი დან იქ ნას აცი ლე ბუ ლი ნომ რის სტა -

ტუ სის შეც ვლა.

სტუმრის ოთახის შემოწმების

პროცედურა

ყო ველ დღი უ რად შემ თხვე ვი თი შერ ჩე ვის

პრინ ცი პით ატა რე ბენ 1 ნომ რის სრულ ტექ ნი -

კურ დათ ვა ლი ე რე ბას იმი სათ ვის, რომ დრო უ -

ლად აღ მო ა ჩი ნონ და ზი ა ნე ბე ბი და ავე ჯი და

მოწყო ბი ლო ბე ბი მწყობ რი დან არ გა მო ვი დეს.

სას ტუმ როს ნომ რე ბის რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით

ეს პრო ცე დუ რა შე იძ ლე ბა ყო ველ კვი რე უ ლად

ტარ დე ბო დეს. მა გა ლი თად, თუ სას ტუმ რო ში 90

ნო მე რია და ყო ველ დღე 1 ნო მე რი მოწ მდე ბა,

კვარ ტა ლის გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა ნო მე რი შე -

მოწ მე ბუ ლი იქ ნე ბა. შემ დეგ ახა ლი ციკ ლი იწყე -

ბა და ა.შ. თუ სას ტუმ როს ნომ რე ბის რა ო დე ნო -

ბა 30-ზე ნაკ ლე ბია, მა შინ პრო ცე დუ რის შე სას -

რუ ლებ ლად კვი რა ში 2 ნომ რის შე მოწ მე ბაც

საკ მა რი სი იქ ნე ბა. მთა ვა რია, რომ შე მოწ მე ბა

რე გუ ლა რუ ლად ტარ დე ბო დეს და ერ თი სა ფუძ -

ვლი ა ნი შე მოწ მე ბი დან მე ო რემ დე დი დი დრო

არ გა ვი დეს.

სტუმრის ოთახის შემოწმება

ტექ ნი კუ რი სამ სა ხუ რის თა ნამ შრო მე ლი სპე -

ცი ა ლურ ფორ მა ზე ინიშ ნავს ოთახ ში არ სე ბულ

ყვე ლა ხარ ვეზს. ოთა ხი უმ თავ რე სად მოწ მდე -

ბა სპე ცი ა ლუ რად შე სა ბა მის ფორ მა ში ჩა მოთ -

ვლი ლი პუნ ქტე ბის მი ხედ ვით. თუმ ცა ნო მერ ში

შე იძ ლე ბა იყოს ისე თი და ზი ა ნე ბე ბიც, რო მე -

ლიც ფორ მა ში არ არის მი თი თე ბუ ლი, რის თვი -

საც ტექ ნი კუ რი სამ სა ხუ რის თა ნამ შრო მელ მა

და მა ტე ბი თი კო მენ ტა რი უნ და გა ა კე თოს (იხ.

ფორ მა Nr.7)

ტექნიკური მარაგისა და ხარჯის

კონტროლი

ტექ ნი კურ მა რაგ ზე და საწყობ ზე კონ ტროლს

აწარ მო ებს ტექ ნი კუ რი გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ -

ხედ ვე ლი. აღ რიცხვის თვის არ სე ბობს სპე ცი ა -

ლუ რი ფორ მა. მა რა გის გა მო ტა ნის უფ ლე ბა

აქვს მხო ლოდ გან ყო ფი ლე ბის ზე დამ ხედ ველს.

მო რი გე ტექ ნი კო სი ვალ დე ბუ ლია წი ნა დღით

აც ნო ბოს ზე დამ ხედ ველს, რა სა ხის მა რა გი ესა -

ჭი რო ე ბა სა მუ შა ოს შე სას რუ ლებ ლად, ხო ლო

ზე დამ ხედ ვე ლი ვალ დე ბუ ლია, მო ა მა რა გოს გან -

ყო ფი ლე ბის თა ნამ შრომ ლე ბი.

რაც შე ე ხე ბა ხარჯს, ტექ ნი კუ რი სამ სა ხუ რის
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უფ რო სი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია ყო ველ თვი ურ

ხარ ჯზე და ამი ტომ ის გან სა კუთ რე ბულ ყუ -

რადღე ბას აქ ცევს ეკო ნო მი უ რად ხარ ჯვის წე -

სე ბის დაც ვას. გა და ხარ ჯვის თა ვი დან აცი ლე -

ბის მიზ ნით ტექ ნი კუ რი სამ სა ხუ რის უფ რო სი

ყო ველ თვი უ რად აკ ვირ დე ბა კო მუ ნა ლურ ხარჯს

და მას სას ტუმ რო ში მცხოვ რებ სტუ მარ თა რა -

ო დე ნო ბას უდა რებს. ამას თან ერ თად, ხდე ბა

პრე ვენ ცი უ ლი შე მოწ მა, რა თა თა ვი დან იქ ნას

აცი ლე ბუ ლი მოწყო ბი ლო ბე ბი სა და და ნად გა -

რე ბის მწყობ რი დან გა მოს ვლა.
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თავი VII. 

პედაგოგებისა და ტრენერების 

გზამკვლევი

თავის მომზადებაზე იმუშავა

მაია წერეთელმა
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რო გორც პე და გო გი ან ტრე ნე რი, თქვენ მნიშ -

ვნე ლო ვან როლს თა მა შობთ სას წავ ლო პროგ -

რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. სას ტუმ რო სფე რო

საკ მა ოდ დი ნა მი კუ რი სფე როა და ამ სფე როს -

თვის კად რე ბის მომ ზა დე ბას დი დი ძა ლის ხმე ვა

სჭირ დე ბა. გარ და იმი სა, რომ უნ და გა მო ზარ -

დოთ კარ გი პრო ფე სი ო ნა ლე ბი, ეფექ ტი ან მა

სწავ ლე ბამ ასე ვე უნ და შე ამ ცი როს კად რე ბის

გა დი ნე ბა, გა ა უმ ჯო ბე სოს სტუმ რე ბის მომ სა ხუ -

რე ბა და გა ზარ დოს მო გე ბა. თქვენ თან შე იძ ლე -

ბა მოხ ვდე ნენ რო გორც სკო ლა დამ თავ რე ბუ ლი

კად რე ბი, ისე და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი, რო -

მელ თაც კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა სურთ. თქვენ

მო გი წევთ საკ მა ოდ ეფექ ტი ა ნად გა მო ი ყე ნოთ

დრო იმი სათ ვის, რომ სა სურ ვე ლი შე დე გი მი ი -

ღოთ. თი თო ე უ ლი თე მის სწავ ლე ბით მი ი ღე ბუ -

ლი შე დე გი ზუს ტად უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს ამ

პრო ფე სი ის ადა მი ა ნე ბის თვის სა ჭი რო ცოდ ნას

და მათ პრო ფე სი ულ და ზო გად უნა რებს გა ნამ -

ტკი ცებ დეს. წი ნამ დე ბა რე სა ხელ მძღვა ნე ლო და -

გეხ მა რე ბათ თქვე ნი სწავ ლე ბი სა და ტრე ნინ გის

დრო ის ეფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბა ში.

კვლე ვე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ ადა მი ა ნებს უყ -

ვართ პრაქ ტი კუ ლი ხა სი ა თის ტრე ნინ გის გავ -

ლა. ამი ტომ პრო ფე სი უ ლი უნარ-ჩვე ვე ბის და -

სა უფ ლებ ლად ტრე ნინ გი აუცი ლებ ლად უნ და

მო ი ცავ დეს პრაქ ტი კულ მე ცა დი ნე ო ბებ საც.

ზრდასრული ადამიანების სწავლება

თი ნე ი ჯე რე ბი სა და ბავ შვე ბის გან გან სხვა ვე -

ბით, ზრდას რულ ადა მი ა ნებს სხვა დას ხვა მო -

ლო დი ნი აქვთ ტრე ნინ გის გან:

• ისი ნი პა ტივს სცე მენ პრაქ ტი კულ ინ ფორ -

მა ცი ას და არა თე ო რი ას. მათ სურ ვი ლი

აქვთ იცოდ ნენ, რო გორ გა მო ი ყე ნონ

ტრე ნინ გის მა სა ლა და რამ დე ნად ღი რე -

ბუ ლია სწავ ლე ბა მათ თვის;

• სურ ვი ლი აქვთ ჩა ერ თონ სწავ ლე ბის

პრო ცეს ში, თუმ ცა ისი ნი სწავ ლო ბენ ქმე -

დე ბით და არა ლექ ცი ე ბის მოს მე ნით;

• სურ ვი ლი აქვთ, რომ მა თი გა მოც დი ლე ბა

და ფას დეს. ზრდას რუ ლებს გა აჩ ნი ათ დი -

დი ცხოვ რე ბი სე უ ლი და სა მუ შაო გა მოც -

დი ლე ბა. უყ ვართ, რო დე საც მათ გა მოც -

დი ლე ბას აფა სე ბენ და იყე ნე ბენ სწავ ლე -

ბის პრო ცეს ში;

• მო ითხო ვენ აზ რი ან, დახ ვე წილ გა რე მოს.

ზრად სრუ ლებს სურ ვი ლი აქვთ, რომ მათ

ისე მო ექ ცნენ, რო გორც პრო ფე სი ო ნა -

ლებს.

შე სა ბა მი სად, ასე თი გა რე მოს შექ მნა და უზ -

რუნ ველ ყო ფა საკ მა ოდ ბევრ სა სი ა მოვ ნო სირ -

თუ ლეს თან ასო ცირ დე ბა.

სწავლის მიზანი

სა ხელ მძღვა ნე ლოს გავ ლის შემ დეგ მსმე ნე -

ლებს უნ და შე ეძ ლოთ:

• გაიაზრონ განყოფილების სტანდარტები,

რომლებიც პერსონალურ იერსახესთანაა

დაკავშირებული;

• მო ახ დი ნონ გან ყო ფი ლე ბის სა ო პე რა ციო

პრო ცე დუ რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა;
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• გან საზღვრონ სტუ მარ თან ურ თი ერ თო ბის

წე სე ბი;

• შეძ ლონ გან ყო ფი ლე ბის ძი რი თა დი საქ -

მი ა ნო ბის, ყო ველ დღი უ რი მუ შა ო ბის აღ -

ქმა და გა გე ბა;

• გა ნას ხვა ონ ყო ველ დღი უ რი და გა და უ დე -

ბე ლი ამო ცა ნე ბი და აღ წე რონ თი თო ე უ -

ლი მათ გა ნის მი ზა ნი;

• მო ახ დი ნონ სტუმ რე ბის მოთხოვ ნებ სა და

სა ჩივ რებ თან გამ კლა ვე ბი სა და მოგ ვა -

რე ბის გზე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა.

ტრენინგის გავლის შემდეგ

მონაწილეთათვის მიღებული 

სარგებელი 

• მი ი ღე ბენ თე ო რი ულ ცოდ ნას;

• და ე უფ ლე ბი ან პრაქ ტი კულ უნა რებს და

შეძ ლე ბენ მათ გა აზ რე ბას;

• მო ე მა ტე ბათ თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა;

• ამაღ ლდე ბა მა თი მო ტი ვა ცი ის დო ნე;

• შე ი ძე ნენ სა მუ შაო უნარ-ჩვე ვებს.

ვინ არის კარგი ტრენერი?

კარგ ტრე ნერს დი დი რო ლი ენი ჭე ბა სას წავ -

ლო პროგ რა მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის

საქ მე ში. თქვენ, ტრე ნე რი, ხართ ის პი როვ ნე ბა,

რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ცოდ ნის ამაღ ლე ბას,

შე ას წავ ლის პრო ფე სი ას ამა თუ იმ სას წავ ლო

პროგ რა მის და სა უფ ლებ ლად გათ ვა ლის წი ნე -

ბულ ვა დებ ში და იღებთ შე დეგს, რომ ლი თაც

კმა ყო ფი ლი რჩე ბით თქვენც და ტრე ნინ გიც მო -

ნა წი ლე ე ბიც.

არ სე ბობს გარ კვე უ ლი მოთხოვ ნე ბი, რო მელ -

საც ტრე ნე რი უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს:

• ტრე ნერს უნ და შე ეძ ლოს მა სა ლის ნათ -

ლად და გა სა გე ბად გად მო ცე მა;

• ტრე ნე რი უნ და იყოს ენ თუ ზი აზ მით სავ სე

და ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს უნ და შე აყ -

ვა როს თა ვი სი დის ციპ ლი ნა;

• ტრე ნე რი უნ და და ეხ მა რო ტრე ნინ გის მო -

ნა წი ლე ებს, რომ მათ თა ვად და სა ხონ

სწავ ლე ბის ამო ცა ნე ბი; ტრე ნერ მა უნ და

წა ა ხა ლი სოს ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ე ბი,

რა თა მათ დას ვან შე კითხვე ბი და იყ ვნენ

აქ ტი უ რე ბი;

ტრე ნინ გის ყვე ლა მო ნა წი ლეს ტრე ნე რი უნ -

და მი უდ გეს ინ დი ვი დუ ა ლუ რად და გა მოკ ვე თოს

მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ სწავ ლე ბი სას მათ

სა უ კე თე სო შე დე გი აჩ ვე ნონ;

ტრე ნერ მა უნ და შექ მნას ჯან სა ღი შე ჯიბ -

რე ბი თო ბის გა რე მო სას წავ ლო პრო ცეს ში,

რომ სწავ ლის პრო ცე სი სა სი ა მოვ ნო სირ თუ -

ლედ იქ ცეს;

ტრე ნინ გის პრო ცეს ში თქვენ მო გეთხო ვე ბათ

და უთ მოთ სრუ ლი დრო ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე -

ებს და და ა ჯილ დო ოთ ისი ნი სწავ ლე ბა ში მიღ -

წე უ ლი წარ მა ტე ბე ბის თვის.

სახელმძღვანელოს დაუფლება თემების

მიხედვით

თქვენ თვის ცნო ბი ლია, რომ ტრე ნინ გის მო -

ნა წი ლე ებს უნ და შე ას წავ ლოთ სა ო პე რა ციო

გან ყო ფი ლე ბის მუ შა ო ბა. სა სურ ვე ლია, შე სას -

წავ ლი მა სა ლის მო ცუ ლო ბა და ი ყოს 3 ძი რი -

თად ნა წი ლად. ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს აუხ -

სე ნით, რომ თე ო რი უ ლი სწავ ლე ბა გამ დიდ რე -

ბუ ლი იქ ნე ბა პრაქ ტი კუ ლი მე ცა დი ნე ო ბე ბით და

მათ თქვენ თან ერ თად მო უ წევთ გარ კვე უ ლი

აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. შე სა ვა ლი, სას -

ტუმ როს ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა და თა -

ნამ შრო მელ თა გუნ დის შე სა ხებ თე მე ბი გა და ა -

ნა წი ლეთ 3 სა ათ ზე. თე ო რი ულ მა სა ლას თან

ერ თად ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს მი ე ცით პრაქ -

ტი კუ ლი და ვა ლე ბა და სთხო ვეთ, შე ის წავ ლონ

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ქსე -

ლის სას ტუმ რო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ -

ტუ რა. მთლი ა ნი ჯგუ ფი და ყა ვით 4-4 მო ნა წი -

ლის გან შემ დგარ ქვეჯ გუ ფე ბად და ყვე ლა ქვეჯ -

გუფს სთხო ვეთ, გა ა კე თოს პრე ზენ ტა ცია ერთ-

ერ თი სა ერ თა შო რი სო ქსე ლის სას ტუმ როს ორ -

გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის შე სა ხებ. პრაქ ტი -

კულ მე ცა დი ნე ო ბას ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებ მა

უნ და და უთ მონ 3 სა ა თი. მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე -

ბა, რომ ჯგუ ფებ მა სხვა დას ხვა სას ტუმ რო შე -

არ ჩი ონ. მათ უნ და წარ მო ად გი ნონ რო გორც

მთე ლი სას ტუმ როს, ასე ვე იმ გან ყო ფი ლე ბის

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა, რო მელ საც ას -

წავ ლით. სა სურ ვე ლია, თუ ისი ნი გან ყო ფი ლე -

ბის თა ნამ შრო მელ თა თა ნამ დე ბო ბე ბი სა და

რა ო დე ნო ბის და სა ხე ლე ბა საც შეძ ლე ბენ. მო -

პო ვე ბუ ლი მა სა ლა მო ნა წი ლე ებ მა შემ დე გი სა -

ხით უნ და მო გა წოდ ნონ: ცალ კე ფურ ცელ ზე უნ -

და იყოს წარ მოდ გე ნი ლი სას ტუმ როს ორ გა ნი -

ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი -

სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი გუნ დის ჩვე ნე ბით, იქ -

ვე უნ და იყოს მი თი თე ბუ ლი სას ტუმ როს და სა -
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ხე ლე ბა, სას ტუმ როს ნომ რე ბის რა ო დე ნო ბა და

ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე თა გვა რე ბი. მო ნა წი ლე -

ებ მა ცალ კე ფურ ცელ ზე უნ და წარ მო ად გი ნონ

და სუფ თა ვე ბის გან ყო ფი ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი უ -

ლი სტრუქ ტუ რა სას ტუმ როს მი თი თე ბით, ნომ -

რე ბის რა ო დე ნო ბით და მო ნა წი ლე თა გვა რე -

ბის მი თი თე ბით.

ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი მა სა ლის გავ ლის შემ -

დეგ გა და დით სა ო პე რა ციო პრო ცე დუ რებ ზე.

თი თო ე უ ლი სა ო პე რა ციო პრო ცე დუ რის სწავ -

ლე ბას და უთ მეთ 1-სა ა თი ა ნი თე ო რი უ ლი გაკ -

ვე თი ლი და 1-სა ა თი ა ნი პრაქ ტი კუ ლი მე ცა დი -

ნე ო ბა. სა ო პე რა ციო პრო ცე დუ რე ბის გავ ლის

შემ დეგ და გეგ მეთ ტუ რი სას ტუმ რო ში, რა თა

ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებ მა სა კუ თა რი თვა ლით

ნა ხონ ყვე ლა იმ თე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი აქ -

ტი ვო ბა, რაც თე ო რი უ ლად გა ი ა რეთ. შე ე ცა დეთ,

რომ თი თო ე ულ ტურ ზე არ წა იყ ვა ნოთ 5-ზე მე ტი

მო ნა წი ლე. მცი რე ჯგუფ თან ერ თად არც სას -

ტუმ როს მუ შა ო ბას შე ა ფერ ხებთ და მო ნა წი ლე -

ებ საც უკეთ გა აც ნობთ სა ო პე რა ციო პრო ცე დუ -

რე ბის ყვე ლა დე ტალს. სას ტუმ რო ში ტუ რის შემ -

დეგ მო ამ ზა დეთ 30-კითხვი ა ნი ტეს ტი და შე ა -

მოწ მეთ ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ე ბის ცოდ ნა სა -

ო პე რა ციო პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ. და მაკ მა -

ყო ფი ლე ბე ლი შე ფა სე ბა ტეს ტზე უნ და გა ნი -

საზღვროს 20 სწო რი პა სუ ხის მი ხედ ვით. ტეს -

ტის კითხვე ბი მო ამ ზა დეთ არ ჩე ვი თი პა სუ ხის

მე თო დით.

ტეს ტის შემ დეგ გა და დით დარ ჩე ნი ლი სა -

კითხე ბის სწავ ლე ბა ზე, თი თო ე ულ მათ განს და -

უთ მეთ 1 თე ო რი უ ლი სა ა თი და 0,5 პრაქ ტი კუ ლი

სა ა თი. და ა ვა ლეთ ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს, მო -

ამ ზა დონ პრე ზენ ტა ცია სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ -

ლი რო მე ლი მე სა ერ თა შო რი სო ქსე ლის სას ტუმ -

როს შე სა ხებ - ნომ რე ბის რა ო დე ნო ბის მი თი თე -

ბით, მომ სა ხუ რე ბე ბის ჩა მო ნათ ვა ლით და აღ წე -

რით და კვე ბის ობი ექ ტე ბის ჩა მო ნათ ვა ლით და

შემ დეგ მო უს მი ნეთ სტუ დენ ტებს, თუ რო გორ შე -

ას რუ ლეს და ვა ლე ბა. რო დე საც და ას რუ ლებთ

მთლი ა ნი მა სა ლის შეს წავ ლას, 2 სა ა თი და უთ -

მეთ გა მე ო რე ბას და კითხვა-პა სუ ხის რჟიმ ში მე -

ცა დი ნე ო ბას. ტრე ნინ გის დას რუ ლე ბის შემ დეგ

ტრე ნინ გის მო ნა წი ლეს ზო გა დი წარ მოდ გე ნა უნ -

და ჰქონ დეს გან ყო ფი ლე ბის შე სა ხებ და უნ და

შე ეძ ლოს თი თო ე უ ლი სა ო პე რა ციო პრო ცე დუ -

რა ზე სა უ ბა რი. ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ასე ვე უნ -

და ერ კვე ო დეს სტუ მარ თან ურ თი ერ თო ბის ძი -

რი თად წე სებ ში, სა მუ შაო უსაფ რთხო ე ბი სა და

გა რეგ ნუ ლი იერ-სა ხის სტან დარ ტებ ში.

პრაქტიკისთვის განკუთვნილი დრო

პრაქ ტი კა ტრე ნინ გის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი -

ლია. პრაქ ტი კის წარ მა ტე ბით ჩა სა ტა რებ ლად

აუცი ლებ ლად გჭირ დე ბათ ამ სფე როს პრო ფე -

სი უ ლი უნა რე ბის ფლო ბა. თქვენ უნ და შე გეძ -

ლოთ ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს აჩ ვე ნოთ, თუ

რო გორ ხორ ცი ელ დე ბა სი ნამ დვი ლე ში ესა თუ

ის სა ო პე რა ციო პრო ცე დუ რა. მო ი მა რა გეთ სა -

ჭი რო რა ო დე ნო ბის მა სა ლა პრაქ ტი კუ ლი მე -

ცა დი ნე ო ბე ბის და სა გეგ მად. ასე ვე დაგ ჭირ დე -

ბათ მუ შა ო ბის პრო ცეს ში მიმ დი ნა რე თე მე ბის

მი ხედ ვით შედ გე ნი ლი ფორ მე ბის ნი მუ შე ბი,

რომ ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს მის ცეთ პრაქ -

ტი კუ ლი მა სა ლა ამ თე მე ბის შე სა ხებ. შე გიძ -

ლი ათ მა სა ლა ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბი თაც მო -

ი ძი ოთ და მო ნა წი ლე ე ბის თვის გა მარ თოთ მოკ -

ლე ვი დე ოპ რე ზენ ტა ცია ამა თუ იმ გან ყო ფი -

ლე ბის მუ შა ო ბის შე სა ხებ. ეს ტრე ნინ გი მო ნა -

წი ლე ებს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, უფ რო მე ტი გა -

ი გონ სა ხელ მძღვა ნე ლო ში გან ხი ლულ სა -

კითხებ ზე.

სწავლების მეთოდი

სწავ ლე ბის სრულ ყო ფი ლად გან სა ხორ ცი ე -

ლებ ლად თქვენ დაგ ჭირ დე ბათ სას წავ ლო გეგ -

მა, რო მე ლიც შედ გე ბა მზა დე ბის, სწავ ლე ბის,

პრაქ ტი კის და შემ დგო მი მო ნი ტო რინ გის გან.

• კარ გად გა ა ა ნა ლი ზეთ სწავ ლე ბის სა ჭი -

რო ე ბე ბი;

• ჩა მო წე რეთ სწავ ლე ბის ამო ცა ნე ბი და

სწავ ლე ბის მე თო დე ბი;

• შე ად გი ნეთ ტრე ნინ გის გან რი გი;

• შე არ ჩი ეთ ტრე ნინ გის ჩა სა ტა რე ბე ლი ად -

გი ლი

• მო ამ ზა დეთ მა სა ლე ბი და აღ ჭურ ვი ლო ბა;

• გა და ე ცით თე ო რი უ ლი ცოდ ნა სხვა დას -

ხვა მე თო დე ბით თე მე ბის მი ხედ ვით;

• სა შუ ა ლე ბა მი ე ცით ტრე ნინ გის მო ნა წი -

ლე ებს, გა ი ა რონ პრაქ ტი კა;

• შე ა ფა სეთ ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ე ბის

პროგ რე სი;

• მი ი ღეთ მო ნა წი ლე ე ბის შე ნიშ ვნე ბი.

მზადება

სწო რი მომ ზა დე ბის პრო ცესს გან მსაზღვრე -

ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს წარ მა ტე ბუ ლი ტრე ნინ -

გის ჩა სა ტა რებ ლად. თუ თქვენ არ მო ემ ზა დე -

ბით, თქვე ნი ტრე ნინ გი შე იძ ლე ბა არ გა მო ვი -
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დეს ლო გი კუ რად თან მიმ დევ რუ ლი და თქვენ

გა მოგ რჩეთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი დე ტა ლე ბი. ასე ვე

შე იძ ლე ბა ზედ მე ტად ინერ ვი უ ლოთ სწავ ლე ბის

პრო ცეს ში.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ტრე ნინ გის მო სამ ზა -

დებ ლად სა ჭი რო რე კო მენ და ცი ე ბი:

• ჩა მო წე რეთ ამო ცა ნე ბის სია. ტრე ნინ გის

პრო ცეს ში ის შე იძ ლე ბა გა მო ი ყე ნოთ რო -

გორც კითხვა რი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი -

თაც შე ა მოწ მებთ, ას რუ ლებთ თუ არა და -

სა ხულ ამო ცა ნებს.

• იფიქ რეთ, რა ტი პის ჯგუფს ამე ცა დი ნებთ

და შე არ ჩი ეთ მათ თვის მი სა ღე ბი სწავ ლე -

ბის მე თო დე ბი. სა სურ ვე ლია, ფლობ დეთ

ინ ფორ მა ცი ას მო ნა წი ლე ე ბი სა და მა თი

გა მოც დი ლე ბის შე სა ხებ.

• გან საზღვრეთ ტრე ნინ გის ჩა ტა რე ბის

დრო და ხან გრძლი ვო ბა. ყვე ლა ზე რთუ -

ლია იმის და რე გუ ლი რე ბა, რომ არც ძა -

ლი ან სწრა ფად ატა რებ დეთ მე ცა დი ნე ო -

ბას და არც სა ჭი რო ზე დიდ ხანს.

• თუ თქვენ თა ვად უნ და შე არ ჩი ოთ სწავ -

ლე ბის თვის ად გი ლი, ეცა დეთ, ისე თი გა -

რე მო შე არ ჩი ოთ, რომ გა რე შე ფაქ ტო რე -

ბი (სი ცი ვე, სით ბო, ხმა უ რი) ხელს არ უშ -

ლი დეს ტრე ნინ გის ჩა ტა რე ბას.

• მო ამ ზა დეთ სწავ ლე ბის თვის სა ჭი რო მა -

სა ლე ბი და ხელ საწყო ე ბი. (და სა რი გე ბე -

ლი მა სა ლა, თვალ სა ჩი ნო ე ბა და ა.შ).

ტრენინგი

მას შემ დეგ, რაც ყვე ლა ფერს მო ამ ზა დებთ

ტრე ნინ გის თვის, თქვენ მზად იქ ნე ბით ტრე ნინ -

გის ჩა სა ტა რებ ლად.

• გა მო ი ყე ნეთ წა მა ხა ლი სე ბე ლი სა ვარ ჯი -

შო ე ბი. ეს და ეხ მა რე ბა მო ნა წი ლე ებს ერ -

თმა ნე თის და თქვენს გაც ნო ბა ში;

• გა ა ცა ნით მო ნა წი ლე ებს შეს ვე ნე ბის გან -

რი გი; უჩ ვე ნეთ მათ მო სა წე ვი ად გი ლე ბი

და და სას ვე ნე ბე ლი ოთა ხე ბის ად გილ -

მდე ბა რე ო ბა;

• მი მო ი ხი ლეთ ტრე ნინ გი. ჩა მო ა ყა ლი ბეთ

სას წავ ლო ამო ცა ნე ბი და აუხ სე ნით მო ნა -

წი ლე ებს, რა ტომ არის ტრე ნინ გი მათ -

თვის მნიშ ვნე ლო ვან;

• და იწყეთ ტრე ნინ გი. სა ჭი რო ე ბის შე სა ბა -

მი სად გა ნუ მარ ტეთ მო ნა წი ლე ებს ტრე -

ნინ გის ძი რი თა დი სა ფე ხუ რე ბი;

• გა ნაწყვეთ მო ნა წი ლე ე ბი შე კითხვე ბის

და სას მე ლად;

• მო ე რი დეთ ჟარ გო ნე ბის გა მო ყე ნე ბას;

• ნუ იჩ ქა რებთ. ტრე ნინ გი ჩა ა ტა რეთ ნე ლა

და ყუ რადღე ბით. ინ ფორ მა ცი ის დი დი ნა -

წი ლი, სა ვა რა უ დოდ, ახა ლი იქ ნე ბა მო ნა -

წი ლე ე ბის თვის. შე ი ნარ ჩუ ნეთ სიმ შვი დე,

თუ ისი ნი სწრა ფად ვერ აუღე ბენ ალ ღოს

მი წო დე ბულ ინ ფორ მა ცი ას;

• და ეხ მა რეთ მო ნა წი ლე ებს პრაქ ტი კუ ლი

სა ვარ ჯი შო ე ბის შეს რუ ლე ბა ში, ხში რად

გა ა მე ო რე ბი ნეთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი აქ ტი ვო -

ბე ბი დის ციპ ლი ნის მი ხედ ვით;

• მო ნა წი ლე ე ბი უნ და შე ა ქოთ კი დეც და შე -

ნიშ ვნე ბიც მის ცეთ მათ პრაქ ტი კუ ლი მე -

ცა დი ნე ო ბის პრო ცეს ში;

• შე ა ფა სეთ თე ო რია და პრაქ ტი კა.

მონიტორინგი

და ი მახ სოვ რეთ, იმი სათ ვის, რომ თქვე ნი

ტრე ნინ გი წარ მა ტე ბუ ლი იყოს, ტრე ნინ გის დას -

რუ ლე ბის შემ დგო მაც უნ და გა ა კე თოთ სა ჭი რო

დას კვნე ბი მის შე სა ხებ.

• შექ მე ნით ისე თი გა რე მო, რომ ახა ლი

უნარ-ჩვე ვე ბი ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებ მა

ტრე ნინ გის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე აით ვი -

სონ და გა მო ი ყე ნონ;

• გა მოთ ქვით შე ნიშ ვნე ბი და სურ ვი ლე ბი;

• მო ის მი ნეთ შე ნიშ ვნე ბი თქვე ნი ტრე ნინ -

გის შე სა ხებ;

• ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებ თან ერ თად და -

სა ხეთ გან ვი თა რე ბის გზე ბი.

სხვა პრაქტიკული რჩევები ტრენინგის

ჩასატარებლად

იმი სათ ვის, რომ სა თა ნა დოდ წარ მარ თოთ

თქვე ნი ჟეს ტე ბის ენა და კონ სტრუქ ცი უ ლად მო -

ემ ზა დოთ ტრე ნინ გის თვის, გირ ჩევთ, ყუ რადღე -

ბა მი აქ ცი ოთ:

• პრაქ ტი კას - ხმა მაღ ლა წა ი კითხეთ თქვე -

ნი, რო გორც პე და გო გის კო მენ ტა რე ბი,

იდე ქით ფეხ ზე და, თუ შე საძ ლე ბე ლია,

იმე ცა დი ნეთ ტრე ნინ გის ჩა სა ტა რებ ლად

გა მო ყო ფილ ოთახ ში. ივარ ჯი შეთ თვა -

ლის კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა ში - გა ი ხე -

დეთ იქით, სა დაც უნ და ის ხდნენ მო ნა წი -

ლე ე ბი.

• ვი ზუ ა ლი ზა ცი ას - წი ნას წარ გა ნეწყვეთ

წარ მა ტე ბის თვის. წარ მო იდ გი ნეთ, რომ



79

პედაგოგებისა და ტრენერების გზამკვლევი

თქვენ წარ მა ტე ბით უძღვე ბით ტრე ნინგს.

სა კუ თა რი აზ რი და თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა

და გეხ მა რე ბათ თქვე ნი პრე ზენ ტა ცი ის ხა -

რის ხის გან საზღვრა ში.

• სი ა მოვ ნე ბის მი ღე ბას - დამ შვიდ დით და

ისი ა მოვ ნეთ პრო ცე სით. იყა ვით თავ და -

ჯე რე ბუ ლი, ენერ გი უ ლი და ტრე ნინ გი

ყვე ლას პო ზი ტი ურ გან წყო ბა ზე და ა ყე -

ნებს.

ეფექტური საუბარი

მომ ზა დე ბი სას ჩა ი წე რეთ თქვე ნი სა უ ბა რი

აუდიო ან ვი დეო ჩამ წე რით. მო უს მი ნეთ ჩა ნა -

წერს, რა თა გა ი გოთ, იყე ნებთ თუ არა სა ჭი რო

უნარ-ჩვე ვებს. გა ნაგ რძეთ მე ცა დი ნე ო ბა, სა ნამ

არ დარ წმუნ დე ბით თქვე ნი სა უბ რის და მა ჯე რებ -

ლო ბა ში.

ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია თქვენ გან მო ითხოვს:

• მა ღალ ხმას - ისა უბ რეთ საკ მა რი სად ხმა -

მაღ ლა იმი სათ ვის, რომ ყვე ლა მო ნა წი -

ლეს კარ გად ეს მო დეს თქვე ნი;

• მკა ფიო, გა მარ თუ ლი მეტყვე ლე ბას - ისა -

უბ რეთ გა მარ თუ ლად და სიტყვე ბი წარ -

მოთ ქვით სწო რად და გარ კვე ვით;

• ადაპ ტა ცი ას - თუ თქვე ნი სას წავ ლო

პროგ რა მის ტექ სტი არ არის დახ ვე წი ლი,

თქვენ შე გიძ ლი ათ მი სი შეც ვლა, მაგ რამ

ფრთხი ლად იყა ვით, მი სი მნიშ ვნე ლო ბაც

არ შეც ვა ლოთ. თქვენ შე გიძ ლი ათ ტექ -

სტში ცვლი ლე ბა შე ი ტა ნოთ, მაგ რამ ეს

უნ და მოხ დეს არა ტრე ნინ გის დროს, არა -

მედ ტრე ნინ გის დაწყე ბამ დე;

• თვა ლის კონ ტაქტს - ტრე ნინ გის პრო ცეს -

ში თქვენ შეძ ლე ბის დაგ ვა რად თვა ლებ ში

უნ და უყუ როთ მსმე ნე ლებს. თვა ლის კონ -

ტაქ ტი მეტყვე ლებს თქვენს თავ და ჯე რე ბუ -

ლო ბა ზე, მსმე ნე ლებ ზე ზრუნ ვა სა და მათ

პა ტი ვის ცე მა ზე;

• დგო მას - იდე ქით კომ ფორ ტუ ლად, ორი -

ვე ფეხ ზე წო ნის გა და ნა წი ლე ბით. ნუ და -

ეყ რდნო ბით მხო ლოდ ცალ ფეხს და ნუ

გა და ი ტანთ წო ნას ერ თი ფე ხი დან მე ო -

რე ზე;

• ჟეს ტებს - მე გობ რებ თან სა უბ რი სას

თქვენ ბუ ნებ რი ვად იყე ნებთ ხე ლებს,

მკლა ვებს, თავს და მხრებს იმი სათ ვის,

რომ თქვე ნი სა უ ბა რი უფ რო და მა ჯე რე ბე -

ლი იყოს. ეს ეფექ ტუ რი ჟეს ტე ბი სას წავ -

ლო მა სა ლის გა ზი ა რე ბის დრო საც გა მო -

ი ყე ნეთ. მო ე რი დეთ ისეთ ჟეს ტებს, რო გო -

რი ცაა კალ მის, თქვე ნი სა ა თის ან ქა -

ღალ დის სა მაგ რე ბის ხელ ში თა მა ში,

რომ ყუ რადღე ბა არ გა ე ფან ტოთ მსმე ნე -

ლებს;

• მოძ რა ო ბას - რად გან თქვენ არ გჭირ დე -

ბათ სას წავ ლო მა სა ლის ჩა ნა წე რე ბი დან

ამო კითხვა, შე გიძ ლი ათ თა ვი სუფ ლად

გა და ად გილ დეთ ოთა ხის წი ნა მო ნაკ ვეთ -

ში. ეს გაზ რდის ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ე -

ბის ინ ტე რესს და თქვენც გარ კვე ულ წი -

ლად მო გიხ სნით და ძა ბუ ლო ბას;

• და მო კი დე ბუ ლე ბას - ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო -

ვა ნია ტრე ნინ გის მსვლე ლო ბი სას იყოთ

გუ ლახ დი ლი და ენ თუ ზი აზ მით სცემ დეთ

პა სუხს მო ნა წი ლე ე ბის მი ერ დას მულ შე -

კითხვებს. თქვენ პა სუხს აგებთ ტრე ნინ -

გის წარ მა ტე ბით ჩა ტა რე ბა ზე. თქვე ნი

ენერ გია და და მო კი დე ბუ ლე ბა გან -

საზღვრავს ტრე ნინ გის ხა სი ათს.

ეფექტური მოსმენა

კარ გი ტრე ნე რი ფიქ რობს ტრე ნინ გის მო ნა -

წი ლე ე ბის მი ერ გა მოთ ქმულ აზ რებ სა და

მოთხოვ ნებ ზე და ით ვა ლის წი ნებს მათ.

იმი სათ ვის, რომ გა იზ როთ ტრე ნინ გის მო ნა -

წი ლე ე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბი და მოთხოვ ნე ბი და

მათ ზე რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნოთ, გა მო ი ყე ნეთ მოს -

მე ნის თვის სა ჭი რო შემ დე გი უნა რე ბი:

• მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა - მო ახ დი ნეთ კონ -

ცენ ტრი რე ბა იმ პი როვ ნე ბა ზე, რო მე ლიც

თქვენ გე სა უბ რე ბათ. ყუ რადღე ბას ნუ მი -

აქ ცევთ სხვა ში და თუ გა რე ხე ლის შემ -

შლელ ფაქ ტო რებს;

• გა ა მახ ვი ლეთ ყუ რადღე ბა ში ნა არ სზე და

არა მი სი მი წო დე ბის ფორ მა ზე - ნუ და -

გაბ ნევთ მსმე ნე ლის გა რეგ ნო ბა ან მის

მი ერ აზ რის გა მო ხატ ვის მე თო დი;

• გა მო ხა ტეთ ინ ტე რე სი და ენ თუ ზი აზ მი -

უყუ რეთ მო სა უბ რეს. შე უქ მე ნით მას კომ -

ფორ ტუ ლი გა რე მო აზ რის გა მო სათ ქმე -

ლად თქვე ნი გა მო მეტყვე ლე ბით და ყუ -

რადღე ბის და თა ნაგ რძნო ბის გა მო ხატ -

ვით;

• დარ წმუნ დით, რომ გა ი გეთ - პა სუ ხის გა -

ცე მამ დე დარ წმუნ დით, რომ ზუს ტად

იცით, რა გკითხეს. თქვე ნი სიტყვე ბით

იკითხეთ, სწო რად გა ი გეთ თუ არა შე -

კითხვა.
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მართვადი დისკუსიები

ზრდას რუ ლი ადა მი ა ნე ბი დიდ გა მოც დი ლე -

ბას მა ტე ბენ სას წავ ლო გა რე მოს. შე სა ბა მი სად,

ისი ნი მეტს იძე ნენ მარ თვად დის კუ სი ებ ში მო -

ნა წი ლე ო ბით, ვიდ რე უბ რა ლოდ ლექ ცი ის მოს -

მე ნით.

რო გორც ტრე ნე რი, თქვენ მნიშ ვნე ლო ვან

როლს თა მა შობთ მარ თვად დის კუ სი ებ ში მო ნა -

წი ლე ო ბის სტი მუ ლი რე ბის თვის. თუმ ცა პრობ -

ლე მე ბი შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას მარ თვა დი დის -

კუ სი ე ბის პრო ცეს ში.

პასიური მონაწილეები

ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ე ბი შე იძ ლე ბა არ ჩა -

ერ თონ დის კუ სი ა ში. ამ პრობ ლე მის მოგ ვა რე -

ბის ერთ-ერ თი გზა არის იმის შეტყო ბა, მო ნა წი -

ლე ებ მა ნამ დვი ლად გა ი გეს თუ არა სა კითხი.

ამის გა სა კე თებ ლად თქვენ შე გიძ ლი ათ:

• გა ი მე ო როთ შე კითხვა;

• თა ვი დან ჩა მო ა ყა ლი ბოთ შე კითხვა;

• მო იყ ვა ნოთ მა გა ლი თი;

• შეს თა ვა ზოთ სა ნი მუ შო პა სუ ხი იმი სათ -

ვის, რომ დის კუ სია და იწყოს;

• შე ე კითხეთ პი როვ ნე ბას - რო მე ლიც ამ -

ჟღავ ნებს ინ ტე რესს ან გა მო ხა ტავს ურ -

თი ერ თო ბის სურ ვილს - “(სა ხე ლი) თქვენ

რო გორ იმოქ მე დებ დით ამ გვარ სი ტუ ა ცი -

ა ში?”

ზო გი ერ თი მო ნა წი ლე შე იძ ლე ბა არ ჩა ერ -

თოს დის კუ სი ა ში, რად გან მათ ან არ ეს მით შე -

კითხვა, ან მარ თვა დი დის კუ სი ე ბის პრო ცეს ში

ისი ნი თავს საფ რთხის ქვეშ გრძნო ბენ. ამის გა -

მო ნუ გა ნი კითხავთ მო ნა წი ლე ებს და ნურც მათ

მი ერ გა მოთ ქმულ აზრს. უბ რა ლოდ მად ლო ბა

გა და უ ხა დეთ იმ ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც მო ნა -

წი ლე ო ბას იღე ბენ დის კუ სი ა ში. ასე ვე, ნუ და უშ -

ვებთ, რომ მო ნა წი ლე ებ მა გა აკ რი ტი კონ ერ თმა -

ნე თი.

ტრენინგის ჩასატარებელ ოთახთან

დაკავშირებული მოთხოვნები

ატ მოს ფე რომ, რო მელ შიც ტრე ნინ გი ტარ დე -

ბა, შე იძ ლე ბა გა აძ ლი ე როს კი დეც სწავ ლე ბის

პრო ცე სი და შე იძ ლე ბა ხე ლიც შე უ შა ლოს მას.

კარ გი გა რე მო უზ რუნ ველ ყოფს სწავ ლე ბის -

თვის და დე ბით ატ მოს ფე როს. ქვე მოთ მო ცე მუ -

ლია რჩე ვე ბი, რომ ლე ბიც ხელს შე უწყობს ეფექ -

ტუ რი გა რე მოს შექ მნას:

• სწავ ლე ბა უნ და ჩა ტარ დეს კარ გი ვენ ტი ლა -

ცი ის მქო ნე ოთახ ში. ოთა ხი ასე ვე კარ გად

უნ და იყოს და ცუ ლი ხმა უ რი სა გან;

• ოთა ხი საკ მა ოდ დი დი უნ და იყოს, რა თა მო -

ხერ ხდეს პა ტა რა ჯგუ ფე ბის მა გი დებ თან

გან თავ სე ბა და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს

საპ რე ზენ ტა ციო სივ რცე;

• მო ნა წი ლე ებ მა სწავ ლე ბის პრო ცეს ში არ უნ -

და უპა სუ ხონ სა ტე ლე ფო ნო ზა რებს და არც

შეტყო ბი ნე ბე ბი მი ი ღონ ან გაგ ზავ ნონ;

• ყო ველ მო ნა წი ლეს უნ და ჰქონ დეს კომ -

ფორ ტუ ლი და საჯ დო მი სივ რცე მა გი დას თან,

სა ი და ნაც კარ გად ჩანს ტრე ნე რიც და სას -

წავ ლო მა სა ლაც;

• ოთახ ში ავე ჯის გან ლა გე ბა გა ნი საზღვრე ბა

ოთა ხის ზო მით, მო ნა წი ლე ე ბის რა ო დე ნო -

ბით და ჩა სა ტა რე ბე ლი ტრე ნინ გის ტი პით;

• მო ნა წი ლე ებ მა თავ და პირ ვე ლად ყუ რადღე -

ბა თქვენ უნ და მო გაქ ცი ონ და არა თქვენს

დამ ხმა რე მა სა ლებს. ნუ და ამ ცი რებთ

თქვენს მნიშ ვნე ლო ბას მა სა ლე ბით.

და ბო ლოს, ვი მე დოვ ნებთ, რომ თქვენ შე გიძ -

ლი ათ გა ით ვა ლის წო ნოთ ყვე ლა ეს რჩე ვა იმი -

სათ ვის, რომ კარ გად ას წავ ლოთ მა სა ლა და

სი ა მოვ ნე ბა მი ი ღოთ სწავ ლე ბის პრო ცე სით!
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თავი VIII. 

ტრენინგის მონაწილის გზამკვლევი

თავის მომზადებაზე იმუშავა

მაია წერეთელმა
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სწავ ლის პრო ცეს ში სა სურ ვე ლი შე დე გე ბის

მი საღ წე ვად თქვენ მო გი წევთ ეფექ ტი ა ნად გა -

მო ი ყე ნოთ დრო. შე ე ცა დეთ, რომ თი თო ე უ ლი

თე მის სწავ ლი სას მი აღ წი ოთ შე დეგს და სა ბო -

ლოო ჯამ ში და ე უფ ლოთ ამ პრო ფე სი ის თვის სა -

ჭი რო ცოდ ნას, პრო ფე სი ულ და ზო გად უნა რებს.

წი ნამ დე ბა რე გზამ კვლე ვი და გეხ მა რე ბათ თქვე -

ნი სწავ ლის და ტრე ნინ გის დრო ის ეფექ ტი ა ნად

გა მო ყე ნე ბა ში.

სას ტუმ რო სფე როს ამა თუ იმ პრო ფე სი ის

და უფ ლე ბი სას ეცა დეთ, თე ო რია და პრაქ ტი კა

თა ნაბ რად შე ის წავ ლოთ. თქვე ნი პრო ფე სი ის -

თვის აუცი ლე ბე ლია მო ი ნა ხუ ლოთ სა ქარ თვე -

ლო ში არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ქსე ლის სას -

ტუმ რო ე ბი და გა ეც ნოთ მა თი გან ყო ფი ლე ბე ბის

მუ შა ო ბას. რაც მეტ სას ტუმ როს ნა ხავთ, მით უკე -

თე სი იქ ნე ბა. ასე თი ტუ რის ორ გა ნი ზე ბა ში თქვე -

ნი ტრე ნე რიც და გეხ მა რე ბათ. სას ტუმ როს და

მა თი კად რე ბის გან ყო ფი ლე ბის მეშ ვე ო ბით შე -

ის წავ ლეთ მა თი სას ტუმ როს ორ გა ნი ზა ცი უ ლი

სტრუქ ტუ რა. თუ შე საძ ლე ბე ლია, შეხ ვდით რო -

მე ლი მე გან ყო ფი ლე ბის ხელ მძღვა ნელს და

სთხო ვეთ მას, მოკ ლედ გი ამ ბოთ გან ყო ფი ლე -

ბის მუ შა ო ბი სა და თა ნამ შრო მელ თა გუნ დის შე -

სა ხებ. სა ხელ მძღვა ნე ლოს და მუ შა ვე ბი სას გან -

სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეთ სა ო პე რა -

ციო პრო ცე დუ რებს, რად გან ის თქვე ნი მო მა ვა -

ლი სა მუ შა ოს გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია. ეცა დეთ,

ყვე ლა სა ო პე რა ციო პრო ცე დუ რა შე ის წავ ლოთ

რო გორც თე ო რი უ ლად, ასე ვე პრაქ ტი კუ ლად.

პრაქ ტი კუ ლი უნა რე ბის და სა უფ ლებ ლად თქვენ

და გეხ მა რე ბათ სას ტუმ როს რო მე ლი მე გან ყო -

ფი ლე ბა ში სტა ჟი რე ბა. სა ხელ მძღვა ნე ლოს თი -

თო ე უ ლი თა ვის ასათ ვი სებ ლად გარ კვე უ ლი დრო

იქ ნე ბა გა მო ყო ფი ლი, შე ე ცა დეთ ეს დრო სწო -

რად გა მო ი ყე ნოთ და სრულ ყო ფი ლად და ე უფ -

ლოთ თე ო რი ულ მა სა ლას.

პრაქ ტი კუ ლი მე ცა დი ნე ო ბე ბი და გეხ მა რე ბათ

ამ ცოდ ნის გან მტკი ცე ბა ში. ყო ვე ლი თე ო რი უ -

ლი ნა წი ლის შემ დეგ ჰკითხეთ სა კუ თარ თავს,

შე გიძ ლი ათ თუ არა იმ აქ ტი ვო ბის პრა ტი კა ში

გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც თე ო რი უ ლად შე ის წავ -

ლეთ. სა მუ შაო პრო ცე სის სი მუ ლა ცია და გეხ მა -

რე ბათ პრაქ ტი კუ ლი უნარ-ჩვე ვე ბის გან მტკი ცე -

ბა ში. ნუ შე გე შინ დე ბათ, თუ რა ი მე აქ ტი ვო ბას

პირ ველ სა ვე ცდა ზე უშეც დო მოდ ვერ გა ა კე -

თებთ, ეს მო სა ლოდ ნე ლია. მთა ვა რია, რაც შე -

იძ ლე ბა მე ტად მო ინ დო მოთ, რომ და მო უ კი დებ -

ლად შეძ ლოთ მუ შა ო ბა. აუცი ლე ბე ლია გა ით ვა -

ლის წი ნოთ, რომ სა ნამ პრაქ ტი კას ეუფ ლე ბით,

ზე დამ ხედ ვე ლად ან მე ნე ჯე რად ვერ იმუ შა ვებთ

და ხში რად მო გი წევთ პრაქ ტი კის დაწყე ბა ყვე -

ლა ზე და ბა ლი სა ფე ხუ რი დან. ამ სა კითხს გა გე -

ბით უნ და მო ე კი დოთ და გა აც ნო ბი ე როთ, რომ

პრო ფე სი ის თვის აუცი ლე ბე ლი ყვე ლა დე ტა ლის

მუ შა ო ბის პრო ცეს ში შეს წავ ლა თქვენს ინ ტე რე -

სებ ში შე დის.

გარ და პრაქ ტი კუ ლი უნა რე ბი სა, ასე ვე უნ და

გა ნი ვი თა როთ ზო გა დი უნა რე ბი - გუნ დში მუ შა -

ო ბის უნა რი, კრი ტი კულ სი ტუ ა ცი ებ ში სწრა ფი

გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უნა რი, კო მუ ნი კა -

ცი ის უნა რი, დე ტა ლებ ზე დაკ ვირ ვე ბის უნა რი.

შე სა ბა მი სად, ამ უნა რე ბის და უფ ლე ბა მე ცა დი -

ნე ო ბის პრო ცეს ში მო გი წევთ.
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• გა ა ა ნა ლი ზეთ სწავ ლის სა ჭი რო ე ბე ბი;

• ჩა მო წე რეთ ამო ცა ნე ბი;

• შე ად გი ნეთ გან რი გი;

• შე ე ცა დეთ, თე მე ბის მი ხედ ვით გა იღ რმა -

ოთ ცოდ ნა;

• და უთ მეთ სწავ ლას საკ მა რი სი დრო და

გა ი მე ო რეთ ნას წავ ლი;

• ეცა დეთ, პრაქ ტი კა ში გა ნა ვი თა როთ პრო -

ფე სი უ ლი უნა რე ბი;

• ნუ შე უ შინ დე ბით შეც დო მებს და ხში რად

გა ი მე ო რეთ და გა ი ვარ ჯი შეთ პრო ფე სი უ -

ლი უნა რე ბი;

• თქვე ნი სწავ ლის შე დე გებს და აკ ვირ დით

და შე ა ფა სეთ სა კუ თა რი თა ვი.

მთე ლი სწავ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში აქ ტი უ რი

მო ნა წი ლო ბა მი ი ღეთ სწავ ლის პრო ცეს ში. ეცა -

დეთ, ისე თი მე გობ რე ბი გა ი ჩი ნოთ, რომ ლე ბიც

თა ვა დაც მონ დო მე ბით ეუფ ლე ბი ან პრო ფე სი ას

და არც თქვენ შე გიშ ლი ან ხელს სწავ ლა ში.

გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ თი თო ე უ ლი პრო ფე -

სი ის თვის არ სე ბობს პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტი,

რო მე ლიც თე ო რი უ ლი ცოდ ნის, პრო ფე სი უ ლი

უნა რე ბი სა და ზო გა დი უნა რე ბი სა გან შედ გე ბა.

იმი სათ ვის, რომ თქვე ნი საქ მის პრო ფე სი ო ნა -

ლი გახ დეთ, თქვენ სრულ ყო ფი ლად უნ და ფლობ -

დეთ თე ო რი ულ ცოდ ნას, პრო ფე სი ულ და ზო -

გად უნა რებს. ამი ტომ ეცა დეთ, სწავ ლის პრო -

ცეს ში მი ი ღოთ თე ო რი უ ლი ცოდ ნაც და ამ ცოდ -

ნის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბის გზებ საც და ეფ -

ლოთ.

თქვე ნი ცოდ ნა სხვა დას ხვა სა შუ ა ლე ბე ბით

შე მოწ მდე ბა. იქ ნე ბა ეს პრაქ ტი კუ ლი პრო ექ ტი

თუ სა ვარ ჯი შო, ყვე ლა და ვა ლე ბა ხა რის ხი ა ნად

უნ და შე ას რუ ლოთ. სას ტუმ რო ბიზ ნეს ში აუცი -

ლე ბე ლია სწრა ფი და ხა რის ხი ა ნი მუ შა ო ბა.

ნურც ის და გა ვიწყდე ბათ, რომ სა უ კუ ნი სა და

სფე როს დი ნა მი კი დან გა მომ დი ნა რე, სას ტუმ -

რო ებ ში დღეს საკ მა ოდ აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა

თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი. ამი ტომ შე ე ცა -

დეთ, სწავ ლე ბის პრო ცეს ში რაც შე იძ ლე ბა მე -

ტი შე იტყოთ თქვე ნი პრო ფე სი ის თვის აუცი ლე -

ბე ლი მოწყო ბი ლო ბა-და ნად გა რე ბი სა და სა ინ -

ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბის შე -

სა ხებ, რა თა მუ შა ო ბის პრო ცეს ში წარ მა ტე ბით

შეძ ლოთ მათ გა მო ყე ნე ბა.
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მიღება-განთავსების განყოფილება 

რესტორანი 

ქალების/მამაკაცების საპირფარეშო 

დამლაგებლების განყოფილება (საწყობი)

სამზარეულო 

პროდუქტის საწყობი 

საკონფერენციო 

სამრეცხაო

ტერიტორიაზე არსებული საწყობები 

ფოეიეს გარეთ მიმდებარე ტერიტორიის სისუფთავე 

მორიგე მენეჯერის მოხსენება

ფორმა #1

დღე

თარიღი

მორიგე მენეჯერი

დამლაგებელი

რეცეფცია

სამზარეულო

დაკავებული ნომრების

რაოდენობა და

პროცენტი

სასტუმროს შემოწმება

ძირითადი კორპუსი
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უნდა შემოწმდეს ერთი ნებისმიერი ნომერი ადგილზე:

ფორმა #2

მისაღები ოთახი წესრიგშია?

მისაღები ოთახი კარგად არის დასუფთავებული?

ხომ არ არის რაიმე მწყობრიდან გამოსული?

აბაზანა წესრიგშია?

აბაზანა სუფთაა?

საწოლი ოთახი წესრიგშია?

თეთრეული სუფთაა?

დღის ინფორმაცია

გაყიდვების ინფორმაცია:

სასტუმროში არსებული სტუმრების რაოდენობა:

სასტუმროს დატვირთვა: %

ნომრის საშუალო ფასი:

ტურისტული ჯგუფის მიერ დაკავებული ნომრების რაოდენობა:

VIP ნომრების რაოდენობა:

ინფორმაცია სტუმრების პრობლემების შესახებ:

რა პრობლემები იყო და რომელ ნომრებში?

კადრების განყოფილების ინფორმაცია

ტრენინგის თემა: 



88

სასტუმრო სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

ფორმა #3

ჯავშნის დასტურის წერილი

ბატონო/ქალბატონო _________________________________

დიდი მადლობა სასტუმრო ______________________________ შერჩევისთვის. ჩვენ მოხარული ვართ

დაგიდასტუროთ თქვენ მიერ მოწოდებული მონაცემები:

• სტუმრის სახელი და გვარი: ______________________________________________________

• ჯავშნის ნომერი: _______________________________________________________________

• ჩამოსვლის თარიღი: ___________________________________________________________

• გამგზავრების თარიღი: _________________________________________________________

• ღამეების რაოდენობა:  _________________________________________________________

• ნომრის კატეგორია:_____________________________________________________________

• ნომრების რაოდენობა: _________________________________________________________

• გამგზავრების თარიღი:__________________________________________________________

• ნომერში სტუმრების რაოდენობა:_________________________________________________

• უფროსი ( __ ). ბავშვი ( __ )

• ნომრის ფასი საუზმის ჩათვლით დღგ-ს გარეშე: ____________________________________

• აეროპორტში დახვედრის თანხა (ერთი გზა/ორი გზა): _______________________________

თქვენი ჯავშანი ამჟამად არ არის გარანტირებული და გაუქმებული იქნება საღამოს 6 საათისთვის.

სასტუმროს მაღალი დატვირთვის გამო, გთხოვთ გარანტიის უზრუნველსაყოფად გამოიყენოთ ქვემოთ

ჩამოთვლილი ერთ-ერთი ფორმა:

1. გადმორიცხოთ 1 ღამის საფასური ჩვენს საბანკო ანგარიშზე ან გადაიხადოთ ნაღდი ფულით 1

ღამის დეპოზიტი.

2. მოგვცეთ თანხმობა თქვენი საკრედიტო ბარათის გამოსაყენებლად 1 ღამის საფასურის დასაფარად.

სასტუმროში შემოსვლის დროა დღის 3 საათი;

სასტუმროდან გასვლის დროა შუადღის 12 საათი;

ადრე ჩამოსვლა (გაითვალისწინეთ, რომ ადრე ჩამოსვლის შემთხვევაში დაგერიცხებათ დამატებითი

საფასური):

• დილის 6 საათამდე: .............................................100% (სრული თანხა)

• დილის 6 საათიდან დილის 9 საათამდე:..........50% (ნახევარი ღამის თანხა)

• დილის 9 საათიდან: .............................................საფასურის გარეშე (თუ ნომერი თავისუფალია)

ტრანსპორტირება: დამატებითი საფასურის გადახდის შემთხვევაში სასტუმრო უზრუნველყოფს

კომფორტული ტრანსპორტის დახვედრას როგორც აეროპორტში ჩამოსვლისას, ისე სასტუმროდან

გამგზავრებისას. ერთი გზის ღირებულებაა ____ ლარს დამატებული დღგ. დამატებითი ინფორმაციისთვის

დაუკავშირდით მიღება-განთავსების განყოფილებას. 

ყველა სხვა შეკითხვისთვის დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემულ ტელეფონებზე:

პატივისცემით, _______________________
სახელი, გვარი

რეზერვაციის განყოფილება

სასტუმრო ”__________________”

ტელ:

ვებგვერდი:
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ფორმა #4

სარეგისტრაციო ბარათი

სასტუმრო: _____________________________

სასტუმროში ყოფნისას ჩემი დაშავების ან პირადი ნივთების დაზიანების/დაკარგვის შემთხვევაში

თანახმა ვარ სასტუმროს ხელმძღვანელობას ვაცნობო ამის შესახებ სასტუმროს დატოვებამდე. 

სასტუმროს ხელმძღვანელობა არ იღებს ვალდებულებას ოთახში დატოვებულ ნაღდ ფულზე

ან სხვადასხვა ფასეულობაზე. სასტუმროს ადმინისტრაცია ყველა სტუმარს ურჩევს ისარგებლოს

ოთახში განთავსებული სეიფით ან შეინახოს ნივთები რეგისტრაციის განყოფილებაში. 

I agree to inform the hotel administration before my departure about the event of my injury, damage, or loss

of my belongings. Hotel administration is not responsible for any cash, or valuables left at the hotel room. Hotel

recommends to every guest to use in-room safe or keep valuables at the reception. 

I confirm that check out time from the hotel and settling final bill is at 12:00 noon.

ვადასტურებ, რომ სასტუმროდან გასვლისა და საბოლოო ანგარიშის გასწორების დროა დღის 

12 საათი. 

Room No 

ოთახის #

Room Rate 

ოთახის ფასი

Arrival Date

ჩამოსვლის

თარიღი

Dep. Date

გამგზავრების

თარიღი

Adults/Children

უფროსები/ბავშვები

Surname / გვარი First name / სახელი Passport# / პასპორტის ნომერი

Accompanied by surname/

თანმხლების გვარი
First name / სახელი Passport# / პასპორტის ნომერი

Address/მისამართი E-mail address/ელ-ფოსტის მისამართი

Phone number /

ტელეფონის ნომერი

Car Registration /

ავტომობილის რეგისტრაცია

Citizenship /

მოქალაქეობა

Signature/ხელმოწერა: Date/თარიღი:
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ფორმა #5

საწყობიდან პროდუქტის მიღების ფორმა

თარიღი: ____________________

განყოფილება: ________________________________________________________________________

შეკვეთის მომზადებაზე და მიღებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომელი: ______________________

შეკვეთას ეთანხმება განყოფილების უფროსი: ____________________________________________

შეკვეთა ჩავიბარე მოცემული რაოდენობის მიხედვით: _____________________________________

ადასტურებს საწყობის გამგე: ___________________________________________________________

#
პროდუქტის 

დასახელება

მოთხოვნილი

რაოდენობა კგ-ში

გაცემული 

რაოდენობა კგ-ში

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ჯამი
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ფორმა #6

სურსათის უვნებლობის და საწარმოო უბნის 

ინსპექტირების ოქმი

ინსპექტირების ოქმი  N  __________

რიცხვი  _________________________

საკითხები კი არა
მაკორექტირებელი

ქმედება

პასუხისმგებელი

პირი
გადამოწმება

მომარაგების ტერიტორია

ინფრასტრუქტურული

გამართულობა

ტერიტორიის სანიტარული

მდგომარეობა

სურსათის მიღების პროცედურების

გამართულობა

სურსათის გადასაზიდი

საშუალებების სისუფთავე

ნედლი ხორცის შემოწმების

დამადასტურებელი დოკუმენტები:

ფორმა N2

მომწოდებლის კონტროლი და

შესაბამისი ჩანაწერები

ნარჩენების მართვა

კონტეინერების სანიტარული

მდგომარეობა

ტერიტორიის სისუფთავე და

წარმოებული ჩანაწერები

მშრალი საწყობი, მაცივარი,

საყინულე

პროდუქტის განლაგება თაროებზე

FIFO (პირველად მიღებული

პროდუქტი პირველად გაიცემა)

ოთახის შიდა ტემპერატურა

ვარგისიანობა და შენახვის ვადები

საწყობების სანიტარული

მდგომარეობა
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საკითხები კი არა
მაკორექტირებელი

ქმედება

პასუხისმგებელი

პირი
გადამოწმება

წარმოების უბნები, საკონდიტრო

ინფრასტრუქტურის გამართულობა

სანიტარული მდგომარეობა

სამუშაო ზედაპირები

საჭრელი დაფები და დანები

გამოყენებული ინვენტარის

მდგომარეობა

გამოყენებული ინვენტარის

მდგომარეობა

ხელსაბანი ნიჟარების

მდგომარეობა

კერძის მომზადების პროცედურებზე

დაკვირვება

ტემპერატურული რეჟიმების

კონტროლი მომზადების დროს

ტემპერატურული რეჟიმის

კონტროლის დამადასტურებელი

ჩანაწერების შემოწმება

სურსათის ცხლად შენახვის

პროცედურა

სურსათის ცივად შენახვის

პროცედურა

ფლიტურული ზეთების კონტროლი

დანადგარების გამართულობა

ოთახები, სადაც ირეცხება

ჭურჭელი 

სარეცხი მანქანა, მისი

გამართულად მუშაობა, სისუფთავე

გარეცხილი ჭურჭლის სწორად

დახარისხება

გატეხილი ჭურჭლის კონტროლი

ხელით რეცხვის ოთახი

ნიჟარების მდგომარეობა და

ტემპერატურების კონტროლი,

დეზინფექციის პროცედურა

გამოყენებული ქიმიური

საშუალებები და მათი კონტროლი

ჰაერზე გაშრობის პროცედურა
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საკითხები კი არა
მაკორექტირებელი

ქმედება

პასუხისმგებელი

პირი
გადამოწმება

ხილისა და ბოსტნეულის ოთახი

ხილისა და ბოსტნეულის რეცხვა,

დეზინფექცია

პროდუქტების მაცივრებში

განთავსება

კვერცხის კონტროლი

კვერცხის რეცხვა, ხარისხის

შემოწმება, ვარგისიანობა

თანამშრომელთა ჰიგიენის

ნორმები

სამუშაო უნიფორმა, სამკაულები

ხელების კონტროლი

ჯანმრთელობის მდგომარეობა

თანამშრომლების პირადი ჰიგიენა

სამზარეულოს დასუფთავების

განყოფილება

გამოყენებული ინვენტარის

მდგომარეობა და მათი გამიჯვნა

გამოყენებული ქიმიური

საშუალებების კონტროლი,

მითითებული დასახელება

ბოთლებზე

ჩანაწერების წარმოება

ჭურჭლის საწყობის მდგომარეობა

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა 

______________________________________
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ფორმა #7

სტუმრის ოთახის შემოწმების ფორმა

სტუმრის ოთახის # __________ 

თარიღი_____________________

შესასვლელის შემოწმება

o კარი შეღებილია დაზიანებების გარეშე

o საკეტი თავისუფლად იღება და იკეტება 

o ზღურბლი ნორმალურად გამოიყურება 

o კარი შიგნიდან დამატებით იკეტება

o ჩარჩო წესრიგშია

o უსაფრთოების მიზნით გაღებული კარი ავტომატურად იკეტება ნებისმიერი პოზიციიდან

o საკეტის ბუდე და ჩარჩო წესრიგშია

o კარის შემაჩერებელი რეზინი წესრიგშია

ფოიე და საკიდის ადგილი

o თაროები წესრიგშია

o კედლები სუფთაა/ლაქების გარეშე

კარადა

o კარი კარგად იღება და იკეტება 

o კარის ჩარჩო წესრიგშია

o კარის ზამბარა მუშაობს გამართულად
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ფორმების დანართი

მისაღები ოთახი და სააბაზანო ოთახი

o სკამები და სავარძელი წესრიგშია

o ტელეფონი მუშაობს გამართულად 

o კედლები შემოწმებულია, წესრიგშია

o კონდიციონერები ირთვება და მუშა მდგომარეობაშია

o აივანზე გასასვლელი კარი იკეტება 

o ნათურები ინთება

o ტელევიზორის პულტი წესრიგშია და გამართულად მუშაობს

o კედლის საღებავი  დაუზიანებელია

o ობის და ნესტის ლაქები არ შეინიშნება 

o სარკე წესრიგშია

o შუქი ინთება

o უნიტაზის ჩასარეცხი მუშაობს

o ნიკელის სახელურები პრიალებს და დაუჟანგავია

შემოწმებულია _________________________________ მიერ

დამატებითი კომენტარები:

გთხოვთ წერილობით მიუთითოთ, თუ რაიმე სხვა უწესრიგობა შენიშნეთ.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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ფოტოე ბი ს და ნარ თი
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სასტუმრო სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

სტუმრის საწოლი. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი
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ფოტოების დანართი

სტუმრის ნომერი. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი

სტუმრის საწოლი. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი



100

სასტუმრო სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

სტუმრის საწოლი. სასტუმრო “ალაზნის ველი”, თელავი

სტუმრის საწოლი. სასტუმრო “ალაზნის ველი”, თელავი
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ფოტოების დანართი

სტუმრის საწოლი. სასტუმრო “ალაზნის ველი”, თელავი
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სასტუმრო სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

სტუმრის ყავის და ჩაის კუთხე ნომერში. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი

სამუშაო კუთხე სტუმრის ნომერში. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი
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ფოტოების დანართი

საევაკუაციო გეგმა სტუმრის ნომერში. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი
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სასტუმრო სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

აბაზანის აქსესუარები. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი

სტუმრის პირსაბანი. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი
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ფოტოების დანართი

სტუმრის აბაზანა. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი
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სასტუმრო სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

საუზმე დესერტი. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი

საუზმე დესერტი. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი
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ფოტოების დანართი

სტუმრის საუზმე. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი

რძის პროდუქტები საუზმეზე. სასტუმრო “მუზეუმი”, თბილისი
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სასტუმრო სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

სტუმრის საუზმე. სასტუმრო “ალაზნის ველი”, თელავი

საუზმე ქართული პროდუქტებით. სასტუმრო “ალაზნის ველი”, თელავი
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ფოტოების დანართი

ქართული საუზმის კუთხე. სასტუმრო “ალაზნის ველი”, თელავი
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სასტუმრო სფეროს პრაქტიკული გზამკვლევი

საუზმე სტუმრის ნომერში. სასტუმრო “ალაზნის ველი”, თელავი

საუზმე სტუმრის ნომერში. სასტუმრო “ალაზნის ველი”, თელავი
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ფოტოების დანართი

სასმელით მომსახურება სტუმრის ნომერში. სასტუმრო “ალაზნის ველი”, თელავი
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