
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროგრამის აკრედიტაციის ბრძანებით განსაზღვრული  

სასწავლო ლიტერატურის მინიმალური ჩამონათვალი 

 

დასახელება: 

 

 „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი; 

 „საქართველოს შრომის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონი; 

 ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი” საქართველოს კანონი; 

 ,,სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №477 დადგენილება; 

 ,,ტექნიკური რეგლამენტი – საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2014 წლის 15 იანვრის №69 დადგენილება; 

 ,,სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის №370 დადგენილება; 

 ,,პროფესიული დაავადებების ნუსხისა და იმ პროფესიული საქმიანობის ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ, 

რომელსაც თან ახლავს პროფესიული დაავადების განვითარების რისკი“ საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №216/ნ ბრძანება; 

 „ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილება; 

 ,,ავტოგასამართი სადგურებისა და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №60 დადგენილება; 

 ,,ტექნიკური რეგლამენტი – სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაციების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №70 დადგენილება; 

 ,,მძიმე მრეწველობის ზოგიერთი ტიპის საწარმოს მოწყობის, აღჭურვისა და ექსპლუატაციის სანიტარიული 

წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

2004 წლის 14 აპრილის №78/ნ ბრძანება; 

  „კარიერების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცები თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №450 დადგენილება; 

 „ზოგადი და ლოკალური ვირბაციით გამოწვეული ვიბრაციული დაავადების და პნევმოკონიოზების 

კლასიფიკაციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2002 წლის 18 სექტემბრის №264/ნ ბრძანება; 

 „გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს №297/ნ ბრძანება; 

 „სხვადახვა ტიპისა და დანიშნულების გამოსხივების წყაროებთან, სამრეწველო მასალებთან და 

ინსტრუმენტებთან მუშაობისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2004 წლის 14 აპრილის №76/ნ ბრძანება; 

 „ნახშირის შახტების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №449 დადგენილება; 

 „ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დამტკიცების შესახებ“ 



საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბრის №340 დადგენილება; 

 „ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის და ელექტრომოწყობილობების ელექტროსამონტაჟო და გაწყობის 

სამუშაოების წარმოების დროს უსაფრთხოების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 17 დეკემბრის №347 დადგენილება; 

 „ენერგომომმარაგებელი საწარმოების ჰიდროტექნიკური ნაგებობებისა და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობების 

მომსახურებისას უსაფრთხოების ზოგადი წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 

17 დეკემბრის №342 დადგენილება; 

 „ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარის მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 აგვისტოს №203 დადგენილება; 

 „ტექნიკური რეგლამენტი ,,სამუშაო ზონის ჰაერში ფიბროგენული, შერეული ტიპის მოქმედების 

აეროზოლებისა და ლითონების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №67 დადგენილება; 

 „ტექნიკური რეგლამენტი – ელექტროსადგურების და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების 

დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №434 დადგენილება; 

 „ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურებისათვის ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №81 დადგენილება; 

 „წნევაზე მომუშავე ჭურჭლების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №410 დადგენილება; 

 „ტექნიკური რეგლამენტის „საერთაშორისო გადაზიდვების მწარმოებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

მძღოლთა შრომისა და დასვენების რეჟიმების” დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 

დეკემბრის №407 დადგენილება; 

 „ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №79 დადგენილება. 

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2018 წლის №01-11/ნ ბრძანება სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და 

პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის წესის და ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და ანგარიშგების წესის 

დამტკიცების თაობაზე 

 

 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO) 2016წ. – სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევებისა და 

დაავადებების გამოძიება; 

 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ( ILO) 2017წ. შრომის ინსპექტირება მშენებლობაზე; 

 შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები (International Labour 

Standards on Occupational Safety and Health) – (ILO-OSH-2001; OSHAS 18001:2007); 

 

სარეკომენდაციო ლიტერატურა: 

 International Health and Safety at work, Phil Hughes, Ed Ferrett, 2nd/ 3rd edition 

 

 

 

 


