
შეზღუდული სარგებლობის შეზღუდული სარგებლობის 
ლიცენზიალიცენზია

აღნიშნული მასალების გამოყენებით, თქვენ 
(მომხმარებელი) ეთანხმებით შემდეგ წესებსა 
და პირობებს. მომხმარებელს ენიჭება არა-
გავრცელებადი, არა-ექსკლუზიური, გაუქმებადი, 
მუდმივი, შეზღუდული გამოყენების ლიცენზია 
მოცემულ მასალებზე. მომხმარებელის მიერ 
მოცემული მასალების სრული ან ნაწილობრივი 
შეცვლა დაუშვებელია. მომხმარებელი 
აცნობიერებს და აღიარებს, რომ საგანგებო 
დისპეტჩერიზაციის საერთაშორისო აკადემია 
არის ამ მასალების და მისგან გამომდინარე 
ნებისმიერი სხვა მასალის საავტორო უფლებების 
და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების 
ერთადერთი და ექსკლუზიური მფლობელი. 
მომხმარებელი თანახმაა განაახლოს აღნიშნული 
მასალები განუწყვეტლივ, IAED-ს ცვლილებების 
შესაბამისად. აღნიშნული მასალები დაცულია 
საავტორო უფლებების ამერიკის შეერთებული 
შტატების და საერთაშორისო კანონმდებლობით 
და შეთანხმებებით. მომხმარებელმა არ უნდა 
გამოიყენოს აღნიშნული მასალები კომერციული 
ან სხვა რაიმე ფულადი სარგებლის მიღების 
მიზნით. მათი ინტეგრირება არ შეიძლება 
განხორციელდეს მე-3-ე მხარის პროდუქტებში, 
კომპიუტერებში ან CAD–ში, აკრძალულია მათი 
რაიმე ფორმით შეცვლა ან გაზიარება სხვა 
დანიშნულებით გამოყენებისთვის. არავითარ 
შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი საგანგებო 
განყოფილების საერთაშორისო აკადემია 
მასალების გამოყენებასთან დაკავშირებულ 

ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურებაზე.

განვითარებად ინფექციურ დაავადებათა 
ზედამხედველობის ხელსაწყო (COVID-19)
განვითარებად ინფექციურ დაავადებათა 
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მოცემული პროტოკოლი შემუშავდა და დამტკიცდა სტანდარტების საბჭოს IAED– ის CBRN სწრაფი ტრეიდერის კომიტეტის მიერ.
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განვითარებად ინფექციურ დაავადებათა 
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ყურადღებით მომისმინეთ:ყურადღებით მომისმინეთ:
ჰკითხეთ მხოლოდ საწყის ფაზაში, როდესაც ახალი გრიპი, რესპირატორული დაავადება ან ჰკითხეთ მხოლოდ საწყის ფაზაში, როდესაც ახალი გრიპი, რესპირატორული დაავადება ან 
ჰემორაგიული ცხელება აღმოცენდება კონკრეტულ ადგილებში:ჰემორაგიული ცხელება აღმოცენდება კონკრეტულ ადგილებში:
მოგზაურობის ისტორია/პაციენტთან კონტაქტის ისტორიამოგზაურობის ისტორია/პაციენტთან კონტაქტის ისტორია

£ გასული 14 დღის განმავლობაში სამოგზაუროდ იყო (თუ კი, სად?)
£ (თუ პასუხი დადებითია) დამოწმებული მოგზაურობა ცნობილ ინფიცირებულ (“ცხელ”) ადგილას
£ კონტაქტი პიროვნებასთან, რომელიც გასული 14 დღის მანძილზე დაბრუნდა ცნობილი  
   ინფიცირებული (“ცხელი”) ტერიტორიიდან (თუ ასეა, საიდან დაბრუნდა?)
£ გრიპის მსგავსი დაავადების მქონე ადამიანთან კონტაქტი (თუ ასეა, როდის?)
£ (თუ პასუხი დადებითია) ის ჯანდაცვის თანამშრომელია ?

ახლა მითხარით მითხარით, აქვს თუ არა მას შემდეგი სიმპტომები მას შემდეგი სიმპტომები:
£ სხეულის ტემპერატურა გაზომვის შემდეგ > 100.4°F (38.0°C)
£ სიცხე (ოთახის ტემპერატურის პირობებში იგრძნობა ხელის შეხებით)
£ ციება
£ სუნთქვის სირთულე ან ჰაერის უკმარისობა
£ გამუდმებული ხველება ნებისმიერი სხვა ახალი რესპირატორული პრობლემა (მაგ., ხშირი  
   ცემინება, ხიხინი, გაგუდულობა, ცხვირში გაჭედვა და ა.შ.)
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* გაგრძელება საპირისპირო მხარეს
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მედ დირექტორის მიერ ნებადართული დამატებითი კითხვები:მედ დირექტორის მიერ ნებადართული დამატებითი კითხვები:

£  

£  

£  

£  

£  

ინფექციის პრევენციის მითითებები:ინფექციის პრევენციის მითითებები:
£ (გაუკეთეთ იზოლირება)(გაუკეთეთ იზოლირება) ამიერიდან, არ დაუშვათარ დაუშვათ, რომ ვინმე ახლო კონტაქტშიახლო კონტაქტში შევიდეს მასთან.

მედ დირექტორის მიერ ნებადართული სპეციალური მითითებები:მედ დირექტორის მიერ ნებადართული სპეციალური მითითებები:

£  

£  

£  

£  

£  

განვითარებად ინფექციურ დაავადებათა 
ზედამხედველობის ხელსაწყო (COVID-19)

პროტოკოლის სისტემის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ MPDS® სალიცენზიო შეთანხმებით. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. ყველა უფლება დაცულია. 
 გამოიყენება სპეციალური ნებართვით.     ვერსია 6.0.1   AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, GEO-std, 200420

პროტოკოლის სისტემის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ MPDS® სალიცენზიო შეთანხმებით. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. ყველა უფლება დაცულია. 
 გამოიყენება სპეციალური ნებართვით.     ვერსია 6.0.1   AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, GEO-std, 200420



აბრივიატურააბრივიატურა
CDC = დაავადებათა კონტროლის 
ცენტრები, აშშ – ს მთავრობა
COVID-19 = კორონავირუსის დაავადება 2019
EIDS Tool = განვითარებად ინფექციურ 
დაავადებათა ზედამხედველობის 
ხელსაწყო
EVD = ებოლას ვირუსული დაავადება
MERS = ახლო აღმოსავლეთის 
რესპირატორული სინდრომი
SRI =  მწვავე რესპირატორული ინფექცია
WHO = ჯანდაცვის მსოფლიო 
ორგანიზაცია, გაერო
განცხადებაგანცხადება EIDS ხელსაწყოსხელსაწყოს
შესახებშესახებ
International Academies of Emergency International Academies of Emergency 
DispatchDispatch-ის ქბრბ სწრაფი გზის (CBRN Fast 
Track) კომიტეტმა პირველად COVID-19-ის 
და მასზე დაკვირვების ხელსაწყოს 
დისპეტჩერული ასპექტების განახლება 
2020 წლის იანვრის დასაწყისში დაიწყო და 
გამოიცა მათი პირველი COVID-19 
დამახასიათებელი ახალ ინფექციურ 
დაავადებათა (EIDS) ხელსაწყო, რომლის 
გამოყენებაც მსოფლიოს მასშტაბით არის 
შესაძლებელი.
აკადემიის რჩევა ხელსაწყოსაკადემიის რჩევა ხელსაწყოს
გამოყენების შესახებგამოყენების შესახებ
დასავლეთ ჩინეთს ფარგლებს გარეთ 
COVID-19-ის გავრცელებამ, რომელიც ახლა 
სპონტანურად  სხვადასხვა ადგილებში 

განვითარებად ინფექციურ დაავადებათა 
ზედამხედველობის ხელსაწყო (COVID-19)

ბეჭდვის ინსტრუქციები
EIDS ხელსაწყოს დასაბეჭდათდასაბეჭდათ, გთხოვთ, 
აირჩიოთ გვერდი 2 და 3 “Print Option”-ში და 
ასევე აირჩიეთ Duplex ან Two sided. 
დაბეჭდვის შემდეგ, გადაკეცეთ გვერდი 
ორად, ისე რომ საწყისი კითხვები 
აღმოჩნდეს ბარათის გარეთა მხარეს.
გამოსაწევი ბარათის შესასწორებლადგამოსაწევი ბარათის შესასწორებლად, , 
გამოიყენეთ სხვა გამოსაწევი ბარათი რომ 
გვერდები მოჭრათ საჭირო დონეზე. 
გაამყარეთბარათი 
გამჭვირვალე 
შეფუთვის ფირის 
სკოჩის გამოყენებით 
და ხელახლა 
შეასწორეთ გვერდები.

  EIDS  
 ინსტრ 
ზედა ბ

დამატებითი 
ინფორმაცია 
ბარათის შიგნით

გაფრთხილებები შეზღუდვებისგაფრთხილებები შეზღუდვების
შესახებშესახებ
EIDS ხელსაწყო შინაარსი, ფორმატი და ხელსაწყო შინაარსი, ფორმატი და//
ან გამოყენების დანიშნულება შეიძლება ან გამოყენების დანიშნულება შეიძლება 
შეიცვალოს ნებისმიერ დროსშეიცვალოს ნებისმიერ დროს. 
მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ და თქვენი 
სააგენტო მუდმივად ინფორმირებული 
იყოთ ნებისმიერი სიახლეების შესახებ, 
რაშიც დაგეხმარებათ IAED ვებ გვერდზე 
შესვლა, დღეში ერთხელ მაინც. არც არც 
IAED და არც  და არც PDC არ არის ვალდებულიარ არის ვალდებული,,  
ამ ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული ამ ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული 
მასალების გარდამასალების გარდა,, ინდივიდუალურად  ინდივიდუალურად 
მიაწოდოს ინფორმაცია სიახლეებისა და მიაწოდოს ინფორმაცია სიახლეებისა და 
ცვლილებების შესახებ ლიცენზირებულ ცვლილებების შესახებ ლიცენზირებულ 
მომხმარებლებსმომხმარებლებს,, ან ხელსაწყოს  ან ხელსაწყოს 
მომხმარებელ სხვა სააგენტოებსმომხმარებელ სხვა სააგენტოებს,,  
გამომდინარე ასეთი დაავადებების 
მუდმივად ცვალებადი ბუნებიდან, 
როგორებიცაა, ეპიდემიური აფეთქება, 
ეპიდემია ან პანდემია. 
რადგანაც ჩრდილოეთ ამერიკული 
ინგლისური (North American English, NAE) 
არის IAED-ის “დედა” ენა, აკადემიამ და 
მისმა ქბრბ სწრაფი გზის კომიტეტმა, 
სწრაფად ცვალებადი პირობებიდან 
გამომდინარე, უნდა მიიღოს სწრაფი და 
რთული გადაწყვეტილებები ახალი 
ინფექციური აფეთქებებისა და 
მთავრობის რეკომენდაციების 
ინფორმაციის სხვა ენებსა და 
დიალექტებზე თარგმნის და მათი 
ხელმისაწვდომობის შესახებ. ეს 
გავლენას ახდენს პრიორიტეტების 
გადანაწილებაზე.

2019-ახალი კორონავირუსიახალი კორონავირუსი
(COVID-19)
კორონავირუსი ვირუსების დიდ ოჯახს 
ეკუთვნის, რომლებიც იწვევს როგორც 
გაციებას ასევე ,უფრო სერიოზულ სერიოზულ 
დაავადებებს როგორიცაა ახლო დაავადებებს როგორიცაა ახლო 
აღმოსავლეთის რესპირატორული აღმოსავლეთის რესპირატორული 
სინდრომისინდრომი(MERS) და მწვავე და მწვავე 
რესპირატორული სინდრომი რესპირატორული სინდრომი (SARS). 
ახალი კორონავირუსი (CoV) არის 
კორონავირუსის ახალი სახეობაახალი სახეობა, 
რომელიც აქამდე ადამიანებში არ 
დაფიქსირებულა. 2019 ახალი 
კორონავირუსი, ან COVID-19 არის ახალი 
რესპირატორული დაავადება, რომელიც 
პირველად ჩინეთის უჰანის პროვინციაში 
დაფიქსირდა.
ზოგიერთი კორონავირუსი ადამიანიდან ადამიანიდან 
ადამიანზეადამიანზე უმეტეს შემთხვევაში 
დაავადებულ პაციენტთან ახლო დაავადებულ პაციენტთან ახლო 
კონტაქტისკონტაქტის შედეგად გადადის (მაგ. 
სახლში, სამსახურში ან ჯანდაცვის 
კლინიკაში).
მისი გავრცელებული ნიშნებია მისი გავრცელებული ნიშნებია 
რესპირატორული სიმპტომებირესპირატორული სიმპტომები,, სიცხე სიცხე,,  
ხველებახველება,, სუნთქვასთან დაკავშირებული  სუნთქვასთან დაკავშირებული 
პრობლემებიპრობლემები,, და სუნთქვის სირთულე და სუნთქვის სირთულე..  
უფრო მძიმე შემთხვევებში, ინფექციამ 
შეიძლება გამოიწვიოს პნევმონია 
(ფილტვების ანთება), მწვავე 
რესპირატორული სინდრომი, 
თირკმელების უკმარისობა და 
სიკვდილიც კი.
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ვლინდება, განაპირობა ის, რომ ხელსაწყოს 
გამოყენების და დასმულ კითხვათა დასმულ კითხვათა 
დიაპაზონის განსაზღვრა შეუძლია თავად დიაპაზონის განსაზღვრა შეუძლია თავად 
მომხმარებელს.მომხმარებელს. (სასურველია იყოს მედ 
დირექტორის მიერ კონტროლირებადი , 
როდესაც არსებობს ამის შესაძლებლობა).
იქ, სადაც გამოიყენება ისეთი მეორადი 
ზედამხედველობის პროგრამა, როგორიცაა 
FirstWatch™, შეიძლება არსებობდეს უფრო 
ძლიერი ინტერესი მოცემული ხელსაწყოს 
დახმარებით, მეტი ინფორმაციის 
შეგროვებისა და მისი საპროგნოზო და 
შედეგობრივ ნაწილში გამოყენებისა. ეს  
არის ადგილობრივი გადაწყვეტილება, 
რომელიც მიღებული უნდა იქნას სასწრაფო 
სამედიცინო სამსახურის, საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის წარმომადგენლების და 
სამედიცინო კონტროლის ექიმების მიერ.
წესებიწესები
1. მოცემული ხელსაწყო არ საჭიროებს  არ საჭიროებს 

კითხვების კონკრეტულ კითხვების კონკრეტულ 
თანმიმდევრობას ან რაოდენობასთანმიმდევრობას ან რაოდენობას, 
რომლებიც უნდა დაისვას. 
გეოგრაფიულად, “ცხელი წერტილები” 
შეიძლება ყოველდღიურად შეიცვალოს 
ან უბრალოდ შეუსაბამო გახდეს.

2. არსებობს ხუთი თავისუფალი ადგილი ხუთი თავისუფალი ადგილი 
მედ დირექტორის მიერ განსაზღვრული 
კითხვებისთვისკითხვებისთვის იმის გამო, რომ ProQA 
ვერ აღიქვავს მათ, ყველა სამედიცინო 
შეკითხვა წინასწარ უნდა განსაზღვროს განსაზღვროს 
მედ დირექტორის მიერ დამტკიცებული მედ დირექტორის მიერ დამტკიცებული 
მეთოდიკის მიხედვითმეთოდიკის მიხედვით.

3. COVID-19 ვირუსული დაავადების 
ჩამოყალიბების და გავრცელების 
პროცესში, ყოველდღიურად შეამოწმეთ ყოველდღიურად შეამოწმეთ 
IAED ვებ-გვერდი ვებ-გვერდი, სიახლეებისა ან 
დისპეტჩერიზაციასთან დაკავშირებული 
რჩევების მისაღებად, სანამ 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა ისევ სტაბილური და 
დაკამკაყოფილებელი არ გახდება EIDS 
ხელსახწყოს განახლებებიგანახლებები შეიძლება 
განთავსდეს ნებისმიერ დროს: 
 www.emergencedispatch.org

4. არსებობს სხეულის მომატებულ  სხეულის მომატებულ 
ტემპერატურასთან დაკავშირებული ტემპერატურასთან დაკავშირებული 
რამდენიმე კითხვა – რამდენიმე კითხვა – ერთ-ერთი  
მათგანი კონკრეტულად სვამს კითხვას 
ნებისმიერი გაზომილი ტემპერატურის  გაზომილი ტემპერატურის 
შესახებ, რომლიც უდრის ან აღემატება შესახებ, რომლიც უდრის ან აღემატება 
38,0°C/100,4°F დანარჩენი დანარჩენი 2 
ტემპერატურის “სუროგატი” კითხვებია: : 
სიცხე სიცხე ((ოთახის ტემპერატურის ოთახის ტემპერატურის 
პირობებში იგრძნობა ხელის შეხებითპირობებში იგრძნობა ხელის შეხებით)) 
და ციება ციება. თქვენი სააგენტოს 
მეთოდიკის თანახმად, დადებითმა დადებითმა 
პასუხმაპასუხმა ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერ 
კითხვაზე, შეიძლება გააბათილოს გააბათილოს 
დანარჩენი კითხვების დასმის დანარჩენი კითხვების დასმის 
საჭიროებასაჭიროება..  

5. COVID-19 შემთხვევები ყველაზე ხშირად  ყველაზე ხშირად 
გვხვდება გვხვდება 6, 10, 13 დადა 26 ძირითადი 
ჩივილის პროტოკოლებზეპროტოკოლებზე. შეიძლება 
დაემატოს სხვა ძირითადი ჩივილის 
პროტოკოლები EIDS ზედამხედველობის ზედამხედველობის 
ხელსაწყოს ხელსაწყოს ადგილობრივი სამედიცინო 
დირექტორის მითითებით.
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დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და 
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 
თანახმად COVID-19-ის დაავადების 
სიმპტომებისიმპტომები შეიძლება გამომჟღავნდეს 
გადადებიდან 2-დანდან 14 დღის დღის 
განმავლობაშიგანმავლობაში. ეს ინფორმაცია 
დამყარებულია MERS ვირუსების 
ინკუბაციის პერიოდზე.

პროტოკოლის სისტემის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ MPDS® სალიცენზიო შეთანხმებით. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. ყველა უფლება დაცულია. 
 გამოიყენება სპეციალური ნებართვით.     ვერსია 6.0.1   AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, GEO-std, 200420

პროტოკოლის სისტემის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ MPDS® სალიცენზიო შეთანხმებით. © 1979–2020 IAED/Priority Dispatch Corp. ყველა უფლება დაცულია. 
 გამოიყენება სპეციალური ნებართვით.     ვერსია 6.0.1   AMPDS™ v13.1, 13.2, 13.3, GEO-std, 200420
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