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ანგარიში მოიცავს საქართველოში არსებული ჰაერის კონკრეტული დამაბინძურებლების  მიმოხილვას,
ჰაერის დაბინძურების შესახებ ქვეყანაში არსებულ კანონმდებლობას (და მასში არსებულ ხარვეზებს),
და WECF საქართველოს და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული

ცენტრის (NCDC) მიერ ჩატარებული კვლევის წინასწარ შედეგებს. 2020 წლის ზამთრისა და გაზაფხულის

სეზონზე, ცხრა მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს სამი რეგიონის 59 საჯარო საბავშვო ბაღიდან

შეგროვდა ინფორმაცია შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის შესახებ. გამოკითხვები მოიცავდა ინფორმაცია

თითოეული საბავშვო ბაღის სავენტილაციო პრაქტიკისა და ინფორმირებულობის დონის შესახებ

ინფორმაციას ჰაერის დაბინძურების სხვადასხვა წყაროებზე, მათი შესაძლო ჯანმრთელობის ეფექტებზე.
საბავშვო ბაღების ამ ჯგუფიდან მხოლოდ 20-ში გაიზომა მყარი ნაწილაკების (PM) დაბინძურების დონე

ჰაერის ხარისხის სენსორებით რეალურ დროში, ერთიდან სამ სასწავლო კვირამდე ინტერვალში.
შედეგებმა აჩვენა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საბავშვო ბაღები უმეტესწილად არ გამოხატავენ ჩივილს

ჰაერის უხარისხო პირობების შესახებ, ბავშვების უმეტესობა მთელი დღის განმავლობაში განიცდის

მყარი ნაწილაკების არაუსაფრთხო დონის ექსპოზიციას. ზოგიერთი საბავშვო ბაღის მონაცემები

მონიტორინგის პერიოდში არასოდეს აკმაყოფილებდა ზემოქმედების უსაფრთხო ან "ნორმალურ" დონეს,
რაც ხაზს უსვამს ამ საკითხის გადასაწყვეტად გადაუდებელი ზომების მიღების აუცილებლობას.

მაღალი შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების დონის ძირითადი მიზეზი არის შეშის ღუმელების

გამოყენება, რომლებზეც ჯერ კიდევ საქართველოში არსებული  საბავშვო ბაღების თითქმის ნახევარია

დამოკიდებული. ამ კვლევაში, საბავშვო ბაღები, რომლებიც იყენებენ შეშას, როგორც გათბობის მთავარ

წყაროს, უფიქსირდებათ მყარი ნაწილაკების (PM) დონე 2.4 – ჯერ მეტი, ვიდრე ცენტრალურ გათბობაზე

და ბუნებრივ აირზე მომუშავე საბავშო ბაღები. დაბინძურების დონე მნიშვნელოვნად იცვლება დღეების

და საბავშვო ბაღების მიხედვით, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ამ საკითხის კვლევის

გასაგრძელებლად კონცენტრირებული ძალისხმევის საჭიროებას, რათა საფუძვლიანად იქნას

გამოკვლეული ყველა საქმიანობა, მასალა ან პრაქტიკა, რომლებიც ხელს უწყობენ ასეთი არასტაბილური

და არაჯანსაღიდაბინძურების დონის წარმოქმას.

კვლევამ ასევე ცხადყო, რომ საბავშვო ბაღების პერსონალის ინფორმირებულობა ჰაერის ხარისხის

მართვის მენეჯმენტის შესახებ არის დაბალი. ბაღების მხოლოდ ნახევარი იყენებს ელექტრო

ვენტილატორს სამზარეულოში ან აბაზანაში. მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესობა რეგულარულად ხსნის

ფანჯრებს ვენტილაციისთვის, ტემპერატურა არ კონტროლდება და, სავარაუდოდ, ის ძალიან მაღალია.
საბავშვო ბაღების 60 პროცენტს არ გაჰყავს ბავშვები გარეთ გათბობის პერიოდში და მხოლოდ ნაწილს

გაჰყავს ორი ან მეტი საათის განმავლობაში.

მიუხედავად იმისა, რომ ამ კვლევის შენარჩევის ზომა მცირეა, მონაცემები ცხადყოფს, რომ ჩვენს

შვილები განიცდიან არასაკმარისი ჰაერის ხარისხის ექსპოზიციას. ანგარიში ასახავს რეკომენდაციებს,
მათ შორის შემდგომი კვლევისთვის, რეკომენდაციებს სამართლებრივი ჩარჩოს მისაღებად და

პრაქტიკულ რეკომენდაციებს, რომელთა განხორციელება შესაძლებელია მუნიციპალიტეტების, საბავშვო

ბაღებისა და შინამეურნეობების მიერ შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის ცუდი პირობების

გასაუმჯობესებლად. ზოგიერთ ამ მოქმედებაში, როგორიცაა შეშის ღუმელების შეცვლა, საჭიროა

ინვესტიცია და დაგეგმვა. ბევრი რამ შეიძლება გაკეთდეს მხოლოდ ყოველდღიური პრაქტიკის შეცვლით,
მაგალითად, საკლასო ოთახების სათანადო ვენტილაციით, სასწავლო დღის განმავლობაში

ბავშვებისთვის საკმარისი დროის უზრუნველყოფით შენობის გარეთ და ღუმელების და ბუხრების

გამართული მუშაობის მეთვალყურეობით.

შეჯამება



Indoor air pollution is a problem that affects us all: it's in our homes,
schools, and workplaces. Recent studies have found that indoor spaces
can be seriously more polluted than the outdoors, a concerning fact
because of how much time we spend indoors nowadays, which, for the
average person, is around 90 percent of the day [1]. For a lot of us, this
issue goes unnoticed because indoor spaces are perceived to be clean,
controlled areas that shelter us from external disturbances, such as the
air pollution from industrial activities, car traffic, and many others.
While ambient air does pose a huge threat to our health--over 4 million
people around the world die prematurely every year from harmful
outdoor air--indoor air can be just as or even more dangerous. As our
communities work hard to improve their outdoor environments, this
report addresses the need to do the same for our indoor spaces.

The project Clean Air for Children aims to raise awareness of the
environmental and public health risks associated with indoor air-
polluting activities by focusing on the current indoor environments of
selected public kindergartens in Georgia. By collecting real-time indoor
air data, this project works to mobilize stakeholders to identify and
improve the indoor air quality (IAQ) in kindergartens throughout the
country.

Foreword

05 | Indoor Air Pollution in Georgian Kindergartens



05 | Indoor Air Pollution in Georgian Kindergartens

List of Abbreviations



According to the World Health Organization (WHO), air pollution is one of
the main environmental health risks in the world, causing nearly 8 million
premature deaths worldwide every year. 3.8 million of these deaths result
from household exposure to smoke from dirty cookstoves and fuels [2].
Exposure to indoor air pollutants increases the risk of  cardiovascular and
respiratory diseases, as well as lung cancer.  

In Georgia, 32 people out of 100,000 die prematurely from exposure to
indoor air pollution each year. This amounts to more than 1,900 people
annually, which is one of the highest mortality rates in the region [3]. Data
from WHO on premature deaths attributed to household and ambient air
pollution shows that Georgia is ranked as having the 3rd highest mortality
rate among other European countries, standing narrowly behind
Kyrgyzstan and Tajikistan [4]. This is mainly caused by the ongoing use of
firewood, dung, and crop waste for heating and cooking purposes, on
which more than half of Georgia’s population still relies. UNICEF’s report,
‘Clear The Air For Children,’ revealed three quarters of 4,000 European
child deaths caused by diseases and infections could be attributed to
indoor air pollution [5].  
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Situation Review

In rural areas of Georgia, wood-burning
stoves continue to be one of the main
heating and cooking appliances in both
public and private buildings, of which
many are ineffective and outdated, and
therefore cause high levels of indoor air
pollution.

Children are more vulnerable to
environmental risk factors. As a result,
they suffer a disproportionate share of the
environmental health burden with regards
to mortality and morbidity. 



The quality of indoor air refers to the air quality within and around
buildings and homes, and how it relates to people’s health and overall
comfort in these spaces [6].  Indoor air pollution, which reduces air
quality, is a mixture of both outdoor and indoor emittance from a variety
of sources, including vehicle exhaust, chemicals leaking from furniture,
inefficient wood burning stoves, lead-based paints and toys, and many
others.
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Indoor Air Quality

The health impacts of indoor air pollution can be hard to determine since the
effects of individual air pollutants on health cannot be extended to mixtures,
which is almost always the reality of indoor environments. Different pollutants
may interact with each other to cause more (or less) harmful effects than the
sum of the effects caused by each pollutant separately. This leaves experts
with an entirely new indoor environment to explore regarding the combined
effects of indoor air pollutants.

FIGURE 1. DEATH RATES FROM INDOOR AIR POLLUTION, 2017. DEATH RATES FROM INDOOR
AIR POLLUTION ARE MEASURED AS THE NUMBER OF DEATHS PER 100,000 INDIVIDUALS.



Population groups that are potentially more vulnerable than others to
indoor air pollution are children, pregnant women, elderly people, and
people suffering from cardiovascular or respiratory diseases. Factors other
than age and the presence of pre-existing health conditions that may
render some people more vulnerable are genetic traits, lifestyle, and
nutrition.

The issue of indoor air pollution has a clear economic split: it is a problem
that has almost been entirely eliminated across high-income countries,
but remains a large environmental and health problem at lower income
levels. Additionally, within the population, low income groups tend to have
less access to clean fuels, and use more polluting solid fuels with
inefficient equipment, like stoves [7].

Some of the most common polluting practices and pollutants with the
highest impact on indoor air quality in Georgia include the following*:

Outdoor or “ambient” air pollution directly impacts indoor air quality. In
Georgia, outdoor air pollution mainly comes from transportation vehicles,
the energy sector, industrial facilities, and agricultural sectors. Among
these emitters, vehicle emission stands out as the leading polluting source
in the country.

Urban air pollution from particulate matter causes significant health
problems throughout the region. According to WHO reports, cities with high
levels of air pollution have mortality rates 15-20% higher than those with
relatively clean air. Since substantial decreases in outdoor air pollution
was made throughout most of the regions in the 1990s, progress in the last
decade has been minimal. Over 92% of the urban population for whom
relevant air quality data is available live in cities where air quality
guidelines for PM10 is exceeded. Georgia does not significantly differ from
the average European data on ambient air pollution indicators, and
remains below the global average. This does not, however, imply outdoor
conditions remain below pollution thresholds. According to 2016 data
published by WHO, the combined mortality rate attributed to ambient and
household air pollution amounts to 102 deaths per 100,000, which, like its
household air pollution mortality index, is the third highest in the region
[8].

OUTDOOR AIR POLLUTION
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A neighboring
household burns
their leaves next
to a kindergarten
in Dusheti .  
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Carbon monoxide is an odorless, tasteless, but dangerous gas that is
produced when fuels are not completely burned. The most common indoor
producers include defected gas appliances (e.g. furnaces, ovens, and
water heaters), wood stoves, and space heaters, while the primary outdoor
source is vehicles. Breathing in Carbon monoxide, even at low levels,
reduces the blood’s ability to carry oxygen, making it harmful to people’s
health. Exposure to elevated levels is associated with headaches, visual
impairment, and reduced ability to perform complex tasks [9]. Higher
levels can lead to unconsciousness and eventually death [10].

CARBON MONOXIDE (CO)

When we breathe, we exhale Carbon dioxide, which is one of the most
significant sources of indoor levels of this pollutant. Because our
exhalations mix with the air around us, the Carbon dioxide levels in our
blood can rise and make us feel tired and groggy. The amount of people
and time spent indoors without proper ventilation greatly affects its
amount in closed bedrooms, classrooms, and offices. Leaky furnaces, gas
or wood stoves, fireplaces, candles, and tobacco smoke are all additional
sources of Carbon dioxide. Even outside activities like burning trash and
leaves and idling vehicles can increase the amount of Carbon dioxide
indoors if buildings are nearby.

CARBON DIOXIDE (CO2)



In Georgia, high levels of PM exposure resulting from solid fuel use--mainly
firewood--for the purposes of indoor cooking and heating are one of the key
risk factors for people’s health, especially for children and women. According
to data from the WHO database, Georgia's indicators for solid fuel use are
among the highest in Europe (84% of the rural population; 12% of urban
population; national-46%), significantly exceeding the Overall Regional
Index (<5%), as well as the Global Index (41%) [11].  

 

  PARTICULATE MATTER (PM)

Air sensor instal led in a k indergarten's central classroom for monitor ing levels of PM.
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In many countries, over 80% of children are regularly exposed to second-
hand tobacco smoke in the home and even more outside the home. Although
regulations from the framework convention on tobacco control have
introduced spaces free from tobacco smoke--which have proved to be highly
efficient in reducing its negative health impacts--they have yet to be
introduced or developed in large parts of the regions. Tobacco smoke
contains several types of harmful pollutants, including benzene and fine and
ultra-fine particles. In adults, passive smoking can cause irritation,
aggravated respiratory symptoms, and coronary heart disease. In children, it
can lead to a number of illnesses ranging from middle ear infections to
sudden death syndrome.

Despite clear measures outlined in the framework convention on tobacco
control, the amendments have yet to be implemented on a comprehensive
level, primarily regarding the campaign on maintaining tobacco-free schools
and medical facilities, which is lagging behind in activities.

TOBACCO SMOKE

Out of all of the air pollutants, particulate matter causes the most concern
with health experts because they are easy to inhale and can penetrate deep
into the lungs. Sulfates, nitrates, ammonia, sodium chloride, carbon, mineral
dust and water are all components of particulate matter, which refers to any
mix of tiny solid and liquid particles in the air. 

Specifically, PM10 (particles with aerodynamic diameters <10 μm) and PM2.5
(particles with aerodynamic diameters <2.5 μm) are considered the most
dangerous particle sizes for health due to their capacity of penetrating deep
into the bronchial peripheral areas and hampering air exchange.



Dampness and mold are now established as major indoor air quality
problems that disproportionately affect the health of disadvantaged
populations. More than 20% of families live in houses where dampness and
mold are evident. Molds are a form of fungus that thrive in moist and warm
indoor and outdoor environments. Not only are there many different types
that can grow indoors, they can also grow on a number of surfaces, including
fabric, paper, wood, glass, and plastic. Common areas of mold growth range
from hidden leaks in walls and roofs to build-ups in small corners of the
home, which can spread to furnishings and clothing. Without proper
ventilation, these humidity build-ups promote the growth of molds and
bacterial microorganisms that can also lead to the release of additional
pollutants into indoor air. 

The majority of health effects linked to dampness and moisture in buildings
are particularly concentrated in the respiratory system, including nose and
throat symptoms, coughing, and wheezing. These damp environments have
also been found to lead to the development of asthma in people who
previously did not suffer from it, and lower respiratory symptoms such as
chest tightness and shortness of breath in healthy children.

MOLD
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*More pollutants and polluting practices commonly found in Georgia can be found in Annex 1



Air pollution, from both indoor and outdoor sources, is a major
environmental health concern. It can lead to serious health effects,
ranging from diseases of the respiratory and central nervous
systems to brain and lung cancers. Much progress has been made
in Europe to improve outdoor air quality, and exposure thresholds
have been set for several pollutants. Indoor air quality, however, has
not been given the same amount of attention. This is especially
alarming  because of how much time people spend indoors. For this
reason, it is important to establish which indoor air pollutants raise
concern, how indoor air quality can be determined, and how indoor
pollutant levels can be regulated by the EU and by national
legislation in Georgia. At this stage in Georgia, as well as in the EU,
laws regulating indoor air quality do not yet exist. In 2010, WHO
developed and published indoor air quality guidelines that
should’ve raised awareness about this issue in the Member states,
but no normative regulations compliant to the mentioned
guidelines have been established in Georgia and therefore  need to
be reflected in the air quality regulation acts.

Below are some of the existing national legislation and
international agreements that should cover the right for clean
indoor air inside public buildings, and/or can be amended to
include provisions on indoor air quality regulations:

Environment and Health
Policy Framework and
Legislation
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SDGs, a set of universal benchmarks developed by the United Nations to take
on urgent environmental, political, and economic challenges across the
world, has one goal pertaining to air pollution [12].  As reported by WHO in
2016, the aim of Goal 3.9 is “to significantly reduce the diseases and mortality
caused by hazardous chemical substances as well as air, water and soil
pollution and contamination by 2030.” Progress specifically towards reducing
air pollution is measured by the mortality rate attributed to household and
ambient air pollution, which is calculated according to the new WHO
methodology.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 
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The AA is part of a new generation of Association Agreements with Eastern
Partnership countries whose primary goal is to activate the potential of EU-
Georgian relations, focusing on supporting core reforms, on economic
recovery and growth, and on government and sector cooperation [13]. Since
its adoption in 2014, the national government has been spending efforts to
improve the environmental health situation in Georgia. In accordance with
the AA, a National Action Plan (NAP) was created to fulfill the Agreement’s
corresponding commitments in the field of Air Governance. The National
Action Plan facilitates the transposition of EU legal requirements in the field of
air quality management and assists in fulfilling air quality-related
international obligations. In order to fulfill the terms and conditions of the
Association Agreement, regulatory acts and policy documents for the public
health sector as well as relevant technical regulations and normative acts
are being gradually developed.

EU-GEORGIA ASSOCIATION AGREEMENT (AA)

According to the Constitution of Georgia (Article 37. paragraphs 3.4.5),
"Everyone shall have the right to live in a healthy environment, enjoy the
natural and cultural surroundings [14]. Everyone shall be obliged to care for
the natural and cultural environment. With the view of ensuring a safe
environment, in accordance with ecological and economic interests of
society, with due regard to the interests of the current and future generations,
the state shall guarantee the protection of the environment and the rational
use of nature. Everyone shall have the right to receive complete, objective
and timely information as to the state of the environment."

GEORGIAN LEGISLATION



The Law of Georgia on Health Care (Article 3, paragraph u) considers Public
health care as a system of state obligations aimed to protect, maintain and
restore a person's physical and mental health, prevent and control the
diseases, study their prevalence, promote healthy lifestyle practices and a
safe environment [15].

The Law of Georgia on Public Health (Article 1) aims to promote public health
and healthy lifestyle practices; ensure a safe environment, promote
reproductive health care and prevent the spread of noncommunicable
diseases (NCDs) [16]. The law defines the rights and obligations of the
population and legal entities in the public health domain. According to the
Law, the Ministry of Labor, Health and Social Affairs develops quality
standards, public health guidelines and technical regulations designed to
ensure a safe environment.

The Law of Georgia on Air Protection regulates protection of ambient air from
dangerous technogenic impacts in the territory of Georgia [17]. The Law
defines types of harmful anthropogenic impacts on ambient air; pollution of
ambient air with harmful factors; limitations of concentrations of harmful
substances in ambient  air; monitoring systems for ambient air and etc.

In 2016, the intergovernmental committee developed the State Programme on
the Reduction of Air Pollution in Tbilisi. The programme covers several
directions: road transport, construction, greening the city, improving the AQ
Monitoring system, assessing the health effects of air pollution and raising
public awareness around the issue. Assessing the health impacts of ambient
and indoor air pollution on children’s health is one of the long-term
objectives of the National Environmental Health Action Plan (NEHAP 2) of
Georgia, whose development is led by the NCDC, Ministry of Labour, Health
and Social Affairs of Georgia in collaboration with the Ministry of Environment
and Natural Resources Protection of Georgia with technical assistance of the
WHO  European Centre for Environment and Health Bonn office.

STATE PROGRAMME ON REDUCTION OF AIR POLLUTION
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The European Union has developed an extensive body of legislation which
establishes standards and objectives for a number of air pollutants. These air
quality directives (2008/50/EC Directive on Ambient Air Quality and Cleaner
Air for Europe and 2004/107/EC Directive on heavy metals and polycyclic
aromatic hydrocarbons in ambient air [19,20]) set pollutant concentration
thresholds that shall not be exceeded in a given period of time. In case of
excesses, authorities must develop and implement air quality management
plans. These plans should aim to bring concentrations of air pollutants to
levels below the limit and target values.

WHO AND EU GUIDELINE LIMITS
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Some additional objectives of this extensive plan that are directly tied to
reducing children’s exposure to ambient and indoor pollution include
preventing their exposure to hazardous chemical substances, equipping
schools and kindergartens with access to adequate facilities for physical
activity, and improving the sanitation and hygiene (WASH) conditions in
schools and kindergartens.

FIGURE 2. THE TIMELINE OF STRATEGIC OBJECTIVES FROM THE NEHAP 2.



biological indoor air pollutants (dampness and mold)
pollutant-specific guidelines (chemical pollution), and
pollutants from indoor combustion of fuels,

The WHO guideline values are set for the protection of health, and are
therefore generally stricter than the comparable, politically-agreed EU
standards [21]. They address three groups of issues that are most relevant for
public health:

of which the last is the central focus of this study. These guidelines are
important as they provide a tool of reference for policymakers who are
responsible for setting standards on air pollutants that pose a threat to our
health. The guidelines below set the boundaries as to what is considered a
"safe" level of exposure to particulate matter (PM) levels of 2.5 micrograms
per cubic meter (μg/m3) [18].

WHO GUIDELINES
LIMIT

for PM2.5

EU AIR QUALITY 
DIRECTIVE
for PM2.5
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10 μg/m3
 annual mean

25* μg/m3 
24-hour mean

25 μg/m3
 annual mean

* 99th percenti le - 3 days/year



With little known about the indoor environments of public buildings
in Georgia, WECF Georgia implemented the Clean Air for Children
project to address and assess indoor air pollution in kindergartens
within the regions of Imereti, Mtskheta-Mtianeti, and Samtskhe-
Javakheti in collaboration with the NCDC. An estimated 1,000
kindergartens in Georgia use firewood in inefficient stoves to meet
their heating needs during the cold season (4-6 months out of the
year, depending on the region). This inevitably results in air
pollution with small particles, and possibly other pollutants like CO
and NO2, which impairs the healthy development of children.
Additionally, poor ventilation remains widespread and results in
high CO2 concentrations in classrooms. 

The central goal of this initiative was to launch a formal
investigation into the indoor air qualities, management, and
practices of public kindergartens and share the results with policy
makers and the public. Before kindergartens were closed due to the
COVID-19 pandemic in early March, 2020, the project team was
able to collect varying indoor air pollution and air quality
management information from a number of kindergartens selected
for the study.

18 |  Indoor Air Pollution in Georgian Kindergartens

The Clean Air for
Children Project



Young children are more vulnerable than adults to air pollution,
especially with exposure to particulate matter; even at low levels, air
pollutants may disrupt the development of their lungs, cause coughing,
bronchitis and other respiratory diseases, and worsen asthma symptoms. 

Kindergarten children are vulnerable to harmful indoor air quality due to
their long exposure time: nearly all students are in class eight hours a
day, five days a week. They are especially more susceptible to airborne
pollutants than adults not only because of their narrower airways, but
also because they breathe more air per kilogram of body weight on
average. The exposure of children to air pollution can result in several
short and long-term health problems, including reduced lung function
that persists through adulthood and an increased vulnerability to
respiratory and cardiovascular diseases [22]. Although WHO publishes
data on premature death due to indoor air pollution, no data is available
on morbidity, or the level of pollution in households, schools or
kindergartens.
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Why Kindergartens?



20 | Indoor Air Pollution in Georgian Kindergartens

კვლევის
მიდგომა და
მეთოდოლოგია

აღსაზრდელების რაოდენობა, რომლებიც დადიან საბავშვო ბაღში;
სავენტილაციო სისტემის სახეობა: ბუნებრივი სავენტილაციო სისტემა

(კლასებში არ არის სავენტილაციო სისტემა, არამედ მხოლოდ

ფანჯრების გაღებით შემოიფარგლებიან) და მექანიკური

სავენტილაციო სისტემები.
გათბობისა და საკვების მომზადების ძირითადი წყაროები (მაგ. შეშის

ღუმელები, ბუნებრივი აირი, ცენტრალური გათბობა შეშის

გამოყენებით და ა.შ.)
საბავშვო ბაღები, რომლებიც მდებარეობენ როგორც ქალაქში, ასევე

სოფლად

შეფასების სხვადასხვა დონის მქონე საბავშვო ბაღები, მიმდებარე

ტერიტორიის გეოგრაფიის გათვალისწინებით, (მაგ. საბავშვო ბაღები,
რომლებიც მდებარეობს მაღალ-მთიან რეგიონებში და დაბლობზე)

ჰაერის მართვის პრაქტიკისა და ჰაერის ხარისხის შესახებ

ყოვლისმომცველი, ჯვარედინ-სექციური დაკვირვებითი კვლევა

ჩატარდა იმერეთის, მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის

რეგიონებსა და ადიგენის, ახალციხის, ასპინძის, დუშეთის, ხონის,
მცხეთის, თერჯოლის, თიანეთისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში

მდებარე საბავშვო ბაღებში. შედეგები, რომელიც მოცემულია აღნიშნულ

ანგარიშში, ყველა დაინტერესებული მხარისთვის ხელმისაწვდომია

როგორც WECF საქართველოს, ასევე NCDC-ის ოფიციალურ ვებ –
გვერდებზე.

კვლევისთვის მრავალფეროვანი შენარჩევის მისაღებად, საბავშვო

ბაღების შერჩევა შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით მოხდა*:

*დამატებითი ინფორმაცია საბავშვო ბაღის შერჩევის პროცესის შესახებ შეგიძლიათ

იხილოთ დანართი 2-ში



მყარი ნაწილაკების დონე ერთდროულად გაიზომა 10-20 საბავშვო ბაღში

(თითო რეგიონში 3-4 ბაღი) 9-20 სასწავლო დღის განმავლობაში. პირველი

ეტაპის დასრულების შემდეგ, იწყებოდა მონიტორინგის კიდევ ერთი ციკლი

მომდევნო 10 საბავშვო ბაღში. ასე მეორდებოდა მანამ, სანამ 20 სასწავლო

ბაღში არ ჩატარდა მონიტორინგი განსაზღვრული დროის განმავლობაში.
მიზანი იყო მონიტორინგის გაგრძელება მანამ, სანამ 60-ვე საბავშვო ბაღის

მონიტორინგი არ მოხდებოდა, მაგრამ COVID-19-ის გამო, საბავშვო ბაღები 28
თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით დაიხურა და პროექტის ეს ეტაპი

გაურკვეველი ვადით გადაიდო.

თუმცა, პარტნიორმა ორგანიზაციებმა ადმინისტრირება გაუკეთეს და

წინასწარ შერჩეული 60 საბავშო ბაღიდან, 59 შემთხვევაში შეძლეს

კითხვარების შეგროვება, რომელთა დახმარებით ბაღში არსებული იმ

პირობებისა და ფაქტორების შეფასება მოხდა, რაც გავლენას ახდენს

შენობისშიდა ჰაერის ხარისხზე.

კითხვარები ტარდებოდა
პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ
იმერეთის, მცხეთა-მთიანეთისა და
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების
მასშტაბით. მიუხედავად იმისა,
რომ ბევრი ინტერვიუ ჩატარდა
პირისპირ, მაინც დიდი
რაოდენობით ჩატარება მოუხდათ
სატელეფონო გასაუბრებით,
COVID-19- თან დაკავშირებული
დაბრკოლებების გამო.
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Map of Georgia from Vemaps.com

იმერეთი

მცხეთა-მთიანეთი

სამცხე - ჯავახეთი



ზოგადი ინფორმაცია საბავშვო ბაღების შესახებ (ბავშვების რაოდენობა,
მასწავლებლების რაოდენობა, სამუშაო საათები, გათბობის / საკვების

მომზადების წყარო და ა.შ.)
შენობისშიდა ჰაერის პრაქტიკა (ვენტილაციის სიხშირე, ტემპერატურა

საკლასო ოთახში და ა.შ.)
დასუფთავების პრაქტიკა (დასუფთავების სიხშირე, დასუფთავების

მეთოდები და გამოყენებული ნივთიერებები და ა.შ.)
სავენტილაციო პრაქტიკა (ვენტილაციის ტიპი, ჰაერის ხარისხის შესახებ

არსებული ცოდნის დონე და ჰაერის ცუდ ხარისხთან დაკავშირებული

სიმპტომები და ა.შ.)
ჰაერის დაბინძურების წყაროებთან დაკავშირებული ინფორმირებულობის

დონე (საბავშვო ბაღებთან ქუჩის აქტივობის დონე, მცენარეული საფარის

სიმკვრივე, საბავშვო ბაღის ნარჩენების გატანის პრაქტიკა და ა.შ.)
ცოდნის დონე, თუ როგორ შეიძლება შენობისშიდა ჰაერის ხარისხმა

გავლენა იქონიოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

ანალიზი მოიცავს შემდეგ მახასიათებლებს:

კვლევის მასალები და მეთოდები
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კვლევის
შედეგები
საბავშვო ბაღის კითხვარების მიხედვით

ამ პროექტის შედეგები მოიცავს სპეციალურ კითხვარს, რომელიც გამოყენებულ

იქნა საბავშვო ბაღში არსებულის იმ პირობებისა და ფაქტორების შესაფასებლად,
რომლებიც გავლენას ახდენს შენობისშიდა ჰაერის ხარისხზე. კითხვარს 59-მა

საბავშვო ბაღმა უპასუხა. მონაცემები შეიტანეს სტატისტიკურ პროგრამაში SPSS
და ანალიზი გააკეთა NCDC–ის ეპიდემიოლოგმა.

პროექტის პარტნიორებმა კითხვარები

ჩაატარეს WECF საქართველოს და NCDC–
ის მიერ გამართული ტრენინგის შემდეგ.

კითხვები ნაწილობრივ ღია იყო და
ინტერვიუერებმა რესპონდენტებს

მოუწოდეს, რაც შეიძლება მეტი
ინფორმაცია მიეწოდებინათ. ყველა
რესპონდენტი იყო საბავშვო ბაღის

დირექტორი.



კითხვარის შედეგები

შემდეგ სექციებში მოცემულია საბავშვო ბაღის კითხვარების

ძირითადი შედეგები, რომლებიც ექვს თემად იყოფა: ზოგადი

ინფორმაცია მონაწილე საბავშვო ბაღების შესახებ, მათი შიდა

ჰაერის პრაქტიკა, დასუფთავების პრაქტიკა, სავენტილაციო

მეთოდები, საბავშვო-ბაღების ცოდნა ჰაერის დაბინძურების

ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შესახებ და მათი

ინფორმირებულობის დონე შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების

წყაროებთან დაკავშირებით.



01

სოფელი
62.7%

ქალაქი
37.3%

ყველა საბავშვო ბაღი (სულ

59) საჯაროა და არცერთი

მათგანი არ არის კერძო.

37 საბავშვო საბავშვო ბაღი

სოფლად არის და მხოლოდ

22 მათგანია ქალაქად. 

5,216
ბავშვი სულ

2,468
გოგონა

2,368
ბიჭი

702 მასწავლებლიდან
აბსოლუტური რაოდენობა -
99,6% არის

ქალები

გენდერული განაწილება
მასწავლებლებს შორის
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ზოგადი  ინფორმაცია  საბავშვო  ბაღების  შესახებ

59
საჯარო

საბავშვო ბაღი

699
ქალი

მასწავლებელი

3
მამაკაცი

მასწავლებელი

საბავშვო  ბაღების
უმრავლესობა  (78%) 8 საათი
მუშაობს  სასწავლო  კვირის
განმავლობაში .

საბავშვო ბაღების საათები



თითოეულ საბავშვო საბავშვო ბაღში გამოყოფილ იქნა ოთახი მყარი

ნაწილაკების დონის მონიტორინგისთვის. საკლასო ოთახის მაქსიმალური ზომაა

70 მეტრი და მინიმალურია 28 მეტრი. საშუალო ზომაა 48,48 მეტრი. შერჩეული

კლასის ზომა თითქმის თანაბრად ნაწილდება სოფლად და ქალაქად.

27
ბავშვების  საშუალო  რიცხვი

თითო  გამოყოფილ
საკლასო  ოთახში

მაქსიმუმ :  
52 ბავშვი

მინიმუმ :  
15 ბავშვი

საბავშვო ბაღების ნახევარზე მეტი (52%)გათბობისათვის იყენებს შეშას.
გათბობის წყაროების განაწილება მნიშვნელოვნად განსხვავდება

ქალაქებსა და სოფლებს შორის: მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში არსებული

საბავშვო ბაღების 54.5% უკვე იყენებს ბუნებრივ აირს გასათბობად, სოფლად

მდებარე ბაღების თითქმის 65% კვლავ შეშაზეა დამოკიდებული.

მიუხედავად იმისა, რომ საბავშვო ბაღების უმრავლესობა შეშას იყენებს

გასათბობად, აბსოლუტური უმრავლესობა (86%) ბუნებრივ აირს იყენებს

საკვების მოსამზადებლად,  როგორც ქალაქად ისე სოფლად.

ამ შერჩეულ საკლასო ოთახებში ბავშვების რაოდენობა თითქმის თანაბრად არის

გადანაწილებულიასოფლად და ქალაქად:
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საბავშვო ბაღების უმრავლესობა (69.5%) არ იყენებს

ღუმელს საკვების მომზადების მიზნით, თუმცა,
ბაღების 67.8% მათ გამოიყენებს გათბობისათვის.
ქალაქში მდებარე საბავშვო ბაღების 45.% ღუმელს

იყენებს როგორც გათბობის წყარო, ხოლო 54.5% არ

იყენებს. თუმცა, სხვაობა გაცილებით მკვეთრია

სოფლად მდებარე საბავშვო ბაღებში, რომელთა 18.9%
არ იყენებს ღუმელს, როგორც გათბობის წყაროს. 

რესპოდენტთა მხოლოდ 30%-
მა შეძლო ეპასუხა კითხვაზე,
თუ რა უნდა იყოს

სტანდარტული ტემპერატურა

საკლასო ოთახში თამაშის ან

ძილის დროს, ხოლო 33%-მა

აღნიშნა, რომ თამაშის დროს

ტემპერატურა 24 გრადუსზე

დაბალია. 

რესპოდენტთა 57%-მა

მიუთითა თუ რა არის რეალური

ტემპერატურა საკლასო

ოთახში თამაშისა და ძილის

დროს. ამ საბავშვო ბაღების

63% აღნიშნავდა, რომ

ტემპერატტურა 24 გრადუსია

ან უფრო მეტი. 

81.8%

88%
საბავშვო ბაღები

არ იყენებს
თერმომეტრს
შენობისშიდა

ტემპერატურის
გასაზომად 
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შენობისშიდა  ჰაერის  ხარისხის  პრაქტიკა

შენობისშიდა
ტემპერატურა 

სოფლად  მდებარე  37
გამოკითხული  საბავშვო

ბაღიდან  30 იყენებს
ღუმელს ,  როგორც
გათბობის  წყაროს .
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ყველა  საბავშვო  ბაღში  დასუფთავება  ყოველდღიურად
ხდება .  მათი  ნახევარი  (50,8%) დასასუფთავებლად  იყენებს
მტვერსასრუტს ,  შემდეგ  კი  სველი  პირსახოცით  ასუფთავებს
ყველა  ჰორიზონტალურ  ზედაპირს ,  ხოლო  მეორე  ნახევარი
(40,7%) უბრალოდ  ცოცხს  მოსაწესრიგებლად .  

საკლასო  ოთახებისთვის  ყველაზე  ხშირად  გამოყენებული
სარეცხი  და  ქიმიური  ნივთიერებებია :  სპეციალურ
სადეზინფექციო  საშუალებები ,  დომესტოსი ,  დეზოტეკი ,
სეპტოკვატი  და  ქლორი .  სველი  წერტილებისათვის ,
ყველაზე  ხშირად  გამოყენებული  საწმენდი  სარეცხი
საშუალებებს  და  ქიმიური  ნივთიერებებს  წარმოადგენს
ქლორი ,  დომესტოსი  და  ნიპოსევი .
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იმ საბავშო ბაღებიდან, სადაც ღუმელს იყენებენ

საკვების მომზადების ან გათბობის მიზნით, 54.2%
საწვავად იყენებს შეშას, ხოლო 24.4% ბუნებრივ

აირს. 

გათბობის სეზონზე გამოყენებული/დამწვარი

შეშის საშუალო რაოდენობა იმ 8 საბავშვო ბაღში,
რომლებმაც უპასუხეს შეკითხვას და

რომელთაგანაც,  გამოყენებული მაქსიმალური

ოდენობაა 35 კუბური მეტრი და მინიმალურია 8
კუბური მეტრი.

გათბობის სეზონზე გამოყენებული/დამწვარი

ბუნებრივი აირის საშუალო რაოდენობა იმ 7
საბავშვო ბაღში, რომლებმაც უპასუხეს

შეკითხვას. დიდი განსხვავებაა ქალაქსა და

სოფელში მდებარე ბაღებში: ქალაქში საშუალოდ

გამოიყენება 4659,5 კუბური მეტრი, ხოლო

სოფლად მხოლოდ 1923,3 კუბური მეტრი

დასუფთავების  პრაქტიკა



04

არ აქვს აღჭურვილობა
49.2%

ყოველთვის
28.8%

არასდროს 
13.6%

უცნობია
5%

ხანდახან
3.4%

მარტივი ვენტილატორის
გამოყენების სიხშირე
სოფლად და ქალაქად
მდებარე საბავშვო
ბაღებში 
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ვენტილაცია

საბავშვო  ბაღების  უმრავლესობას  (54.2%) არ  აქვს  სავენტილაციო
სისტემა  შენობისშიდა  კვამლის  ან  ორთქლის  გასაწოვად ,  მაგრამ
ზოგიერთ  მათგანს ,  სულ  27 საბავშვო  ბაღს ,  გააჩნია  სხვადასხვა  ტიპის
სისტემა ,  მათ  შორის  სამზარეულოსა  და  აბაზანის  ვენტილაცია ,
ჩაშენებული  კედლის  ვენტილაცია ,  პირდაპირი  ვენტილაცია  და  სხვა .  

საბავშვო  ბაღების  თითქმის  ნახევარს  (49.2%) არ  აქვს  მარტივი
ვენტილატორი ,  რომ  საკვების  მომზადების  დროს  კვამლისა  და
ორთქლის  მოცილება  მოხდეს .  ამ  საბავშვო  ბაღების  უმეტესობა
სოფლად  მდებარეობს .

.

ვენტილაციის სისტემები

საბავშვო  ბაღების
თითქმის  95% აქვს
მეტალოპლასტმასის
ორმაგი  მინის  ფანჯარა-

და  მხოლოდ  სოფლად  მდებარე  ერთ
საბავშვო  ბაღს  აქვს  ერთმაგი  მინის  ხის
ფანჯარა .
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გათბობის  სეზონზე ,  საბავშვო
ბაღების  61% საათობრივად  აღებს
ფანჯრებს   ვენტილაციისთვის ,
39% კი  არა .  საბავშვო  ბაღების
62.7% ფანჯრებს  დილით
გაკვეთილამდე  აღებს ,  ხოლო
47.5% დამატებით/მხოლოდ
გაკვეთილის  შემდეგ .

განაწილება  ოდნავ  განსხვავდება
არა  გათბობის  სეზონზე :  76.3%
ფანჯარას  საათობრივად  აღებს ,
18.6% დღეში  ორჯერ  და  5.1%
ყოველდღიურად
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ბავშვებში  გავრცელებული  რესპირატორული
დაავადებების  შესახებ  ცოდნა  და  ინფორმირებულობა
თითქმის  თანაბრად  ნაწილდება  სოფლად  და
ქალაქად  მდებარე  საბავშვო  ბაღებში .

რეპოსდენტთა  94.9% აქვს  ზოგადი  ცოდნა  აქვს
რესპირატორული  დაავადებების  შესახებ ,  თუმცა
ყველაზე  მეტად  მათ  შორის  ბრონქიტი  და  ხველა  იქნა
დასახელებული   (როგორც  ნაჩვენებია  შემდეგ
გვერდზე).

3
საბავშვო ბაღების

რაოდენობა, რომლებიც
ამბობენ, რომ სამუშაო
დღის განმავლობაში 

 ჰაერის დაბალი ხარისხი
აწუხებთ, რაც

განპირობებულია
შენობაში არსებული
"ზედმეტი სითბოთი"

ბუნებრივი ვენტილაცია

დაბალი  შენობისშიდა  ჰაერის  ხარისხის  ადამიანის
ჯანმრთელობაზე  ზეგავლენის  შესახებ  ცოდნა

საბავშვო  ბაღების  42.4% აღნიშნავს ,  რომ  ქარიანი
ამინდი  გავლენას  ახდენს  ღუმელის  სავენტილაციო
შესაძლებლობებზე ,  რაც  მთელი  დღის
განმავლობაში  იწვევს  კვამლის  ხელახლა  შეღწევას
საკლასო  ოთახში .  საბავშვო  ბაღების  25% საერთოდ
არ  არის  ინფორმირებული  საკვამურის  მუშაობის
პირობების  შესახებ .  

საკვამურის მდგომარეობა
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ხველა 

სხვა 

ძირითადი  მექანიზმი ,  რომლითაც  საბავშვო  ბაღები  ცდილობენ
ბავშვებში  გაციების  პრევენცია  მოახდინონ  გათბობის
სეზონზე ,  არის  ხელის  დაბანის  ხელშეწყობა  (93,2%).
ზოგიერთი  ბაღი  მშობლებსაც  სთხოვს  შვილების  იმუნიზაციას
(22%). საბავშვო  ბაღების  მხოლოდ  9% ატარებს  საკუთარ
სამედიცინო  გამოკვლევებს .  ერთმა  საბავშვო  ბაღმა  მიუთითა ,
რომ  ისინი  მშობლებს  ურჩევენ  შვილს  სახლში  დატოვებას ,  თუ
დაავადების  სიმპტომები  აღენიშნებათ .
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რესპოდენტთა რაოდენობა

გავრცელებული რესპირატორული დაავადებების შესახებ ცოდნის განაწილება

საბავშვო  ბაღების  93.2% -მა
იცის ,  რომ  ჰაერის
დაბინძურებამ  შეიძლება
გამოიწვიოს
რესპირატორული
დაავადებები  ბავშვებში ,
რასაც  ისინი  ძირითადად
იგებენ  ტელე  და  რადიო
გადაცემების  საშუალებით
(93.2%) და  ჯანდაცვის
მუშაკებიდან  (89.8%).



შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურების  საერთო  წყაროების  გავლენა
რესპირატორულ  ჯანმრთელობაზე  შეფასებულია  1-იდან  (არ  არის
საზიანო  ადამიანის  ჯანმრთელობისთვის) 5-მდე  (ძალიან  საზიანოა
მისი  ჯანმრთელობისთვის). საბავშვო  ბაღების  უმეტესობამ  5 მიანიჭა
სიგარეტის  მოწევას  (86,4%), ნაგვის  და  პლასტმასისგან
დაწვას(64,4%), ხოლო  ბევრი  მიიჩნევს ,  რომ  ხის  დაწვა ,  ობი  და
მაღალი  ტენიანობა  "ნაკლებად  მავნეა " .
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რესპირატორულ ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების განაწილება

1 საათზე ნაკლები
49.2%

2 საათი
25.4%

2 საათზე ნაკლები
18.6%

2 საათზე მეტი
5.1%საბავშო  ბაღების

ნახევარზე  ნაკლებს
(40,7%) ყოველდღიურად
გაჰყავს  ბავშვები  გარეთ
გათბობის  სეზონზე ,
ხოლო  მესამედზე  მეტს
(35,6%) მხოლოდ  თბილ
და  მზიან  დღეებში .

საბავშვო  ბაღების
უმეტეს  ნაწილში  გარეთ
გასეირნების  / თამაშის
ხანგრძლივობა  (49,2%)
დღეში  1  საათზე
ნაკლებია .  
პასუხები  მცირედით
განსხვავდება  ქალაქად
და  სოფლად .
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06

საბავშვო  ბაღების
დაახლოებით  29%-ის

მიმდებარედ ,
ნარჩენების  დაწვა

ხდება  ღიად

59 საბავშვო  ბაღიდან ,  55.9% მდებარეობს
"საშუალო "  დატვირთვის  მქონე  ქუჩების
მახლობლად .  მხოლოდ  4% არის  ძალიან
დატვირთულ  ქუჩებთან  ახლოს .  საშუალო  მანძილი
უახლოეს  მთავარ  გზამდე  არის  177 მეტრი ,  ხოლო
მინიმალური  10 მეტრი  და  მაქსიმუმი  350 მეტრი .

98.3%
ბავშვთა საპირფარეშოები

მდებარეობს ბაღის 
ცენტრალური 

შენობის შიგნით
(ერთმა არ უპასუხა)

32 | Indoor Air Pollution in Georgian Kindergartens

ინფორმირებულობის  დონე  შენობისშიდა  ჰაერის  დაბინძურების
წყაროების  შესახებ

საბავშვო  ბაღების  გარე  სივრცეები

დომინანტური  მცენარეული  საფარი  თანაბრად
არის  გადანაწილებული  ქალაქად  და  სოფლად ,
წამყვანი  ძირითადად  მცენარეთა  ადგილობრივი
სახეობებია  (94.9%). არსებული  მცენარეთა
სიმჭიდროვე  მერყეობს  საშუალოდან  (49,2%)
მეჩხერისკენ  (42,4%), რაც  მცირედ  განსხვავდება
ქალაქად  და  სოფლად  მდებარე  საბავშვო
ბაღებში .

საბავშვო  ბაღების  უმრავლესობა
(64,4%) ეზოში  ხიდან  ჩამოცვენილ
ფოთლებს  და  სხვა  ორგანული
მასალებს  მუნიციპალური  ნარჩენების
კონტეინერებში  განათავსებენ .
როგორც  ჩანს ,  მხოლოდ  22% ყრის  მათ
სხვაგან .

საბავშვო  ბაღის  ნარჩენების
განკარგვასთან  დაკავშირებით
(მაგალითად ,  ქაღალდი ,  საკვების
ნარჩენები ,  პლასტმასა  და  ა .შ .)მცირე
განსხვავებაა ,  კერძოდ  საბავშვო
ბაღების  98.3% ნაგავს  ყრის
მუნიციპალურ  კონტეინერებში .

ხიდან  ჩამოცვენილი  ფოთლებისა  
და  ნარჩენების  გატანა



ანალიზი მოიცავს შემდეგ მახასიათებლებს, რომლებიც გამოითვლება აშშ–ს

გარემოს დაცვის სააგენტოს ჰაერის ხარისხის ინდექსის სტანდარტების

შესაბამისად: 

1) pm2.5_aqi_cf_1 (CF განკუთვნილია შენობისშიდა ან კონტროლირებადი გარემოს

პროგრამებისთვის)

მონიტორინგის სენსორებმა გაზომეს PM2.5 კონცენტრაციის ყოველდღიური

მონაცემები. მონაცემებიდან მიღებული ინფორმაცია მოიცავს: ყოველდღიურად 8-10
საათიანი პერიოდის საშუალოს გამოთვლას თითოეული საბავშვო ბაღისთვის 9-20
სასწავლო დღის განმავლობაში (შაბათ-კვირა არ იყო გათვალისწინებული). ეს 8-10
საათიანი პერიოდი აღებულია საბავშვო ბაღის სტანდარტული სამუშაო დღის

მიხედვით, რაც, ძირითადად, დილის 09:00 საათიდან საღამოს 6 საათამდე

პერიოდია, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი დილის 08:00 საათზეც იხსნება. მიღებული

დღიური საშუალო მაჩვენებლების შედარება მოხდა ჰაერის ხარისხის ინდექსთან,
რომელიც წარმოადგენს ჰაერის ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტს. 0-დან 500-მდე

დიაპაზონში, ინდექსი ჰაერის დამაბინძურებლების გაზომილ დონეებს 6
კატეგორიად ჰყოფს, რომელთაგან თითოეული ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ

სხვადასხვა ჩივილებს მიესადაგება. ამ თავში, თითოეული ბაღისთვის გაზომილი

PM2.5– ის დღიური საშუალო დონე აღინიშნება შესაბამისი ფერის დონით.

კვლევის მასალები და მეთოდები
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მონაცემთა შედეგები
საბავშვო ბაღებში არსებული სენსორების შესახებ

პროექტის ფარგლებში, PurpleAir სენსორებმა გაზომეს ჰაერის მყარი

ნაწილაკები (PM) 20 საბავშვო ბაღში. საბავშვო ბაღები შეირჩა იმ

კრიტერიუმების შესაბამისად, რომლებიც მოცემულია კვლევის

მიდგომებისა და მეთოდოლოგიის თავში.

მონაცემები პირდაპირ მივიღეთ 20-ე
საბავშვო ბაღში განთავსებული

სენსორებიდან . მონაცემები შეტანილ

იქნა სტატისტიკურ პროგრამაში (SPSS)
და ანალიზი გაკეთდა NCDC–ის

ეპიდემიოლოგის მიერ. ამ ანალიზის

შედეგები უნდა ჩაითვალოს სავარაუდოდ

და გამოყენებული იქნას სიფრთხილით.

მონაცემთა
მასალები

სენსორების შესახებ

PurpleAir სენსორები  (მოდელი  PA-II-SD)
რაოდენობის

დასათვლელად  იყენებენ  ლაზერული
ნაწილაკების  მრიცხველებს  0.3,  0.5,  1 ,  2.5,

5 და  10 მკმ  ნაწილაკების  ზომით ,  ხოლო
სავარაუდო  ორწუთიანი  ინტერვალებით
დათვლილ  მონაცემებს  იყენებენ  PM1.0,
PM2.5 და  PM10 მასის  კონცენტრაციების

გამოსათვლელად .
ასევე ,  სენსორები  ზომავენ  ტემპერატურას ,

ნამიანობას  და  ტენიანობას ,  თუმცა  ეს
დაკავშირებულია  თითოეული  სენსორის
გარე  ფაქტორების  ზემოქმედებასთან .

კვლევისთვის ,  ჩვენ  ვკონცენტრირდით  PM
2.5 – ზე ,  რადგან  მას  შეუძლია  მწვავედ
იმოქმედოს  ჯანმრთელობაზე  ნებისმიერ

ასაკში ,  როგორც  მოკლე ,  ისე  გრძელვადიან
პერიოდში .



სენსორის მონაცემთა
შედეგები

შემდეგ თავში მოცემულია PM2.5– ის საშუალო დღიური დონეები

შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის ინდექსის  მიხედვით 20 საბავშვო

ბაღში, რომლებიც მონაწილეობდნენ კვლევაში
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PM2.5 15-40 µg/m3 

PM2.5 40-65 µg/m3

PM2.5 0-15 µg/m3

PM2.5 65-150 µg/m3

PM2.5 250-500 µg/m3

PM2.5 150-250 µg/m3

ჰაერის  ხარისხის  ინდექსი

PM კონცენტრაციები 
თითოეულ დონეზე

ეს ინდექსი ჰაერის დამაბინძურებლების დონეს ექვს კატეგორიად

აჯგუფებს. ჰაერის ხარისხის ინდექსი, 50 ან ნაკლები მაჩვენებლით,
წარმოადგენს ჰაერის კარგ ხარისხს, მაგრამ როდესაც მნიშვნელობა 100-ზე

მეტია, შენობისშიდა გარემო ხდება არაჯანსაღი მგრძნობიარე

ჯგუფებისთვის, ხოლო მნიშვნელობების ზრდასთან ერთად, საბოლოოდ კი

ყველასთვის. ეს კონკრეტული ინდექსი სპეციფიკურია მყარი

ნაწილაკებისათვის.
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საბავშვო ბაღის დასახელება

ცხრილი 1. ჰაერის ხარისხის ინდექსის საშუალო დღიური მნიშვნელობები ბაღებში

ჰაერის ხარისხის ინდექსის
მნიშვნელობები და შესაბამისი

ფერები 

მონიტორინგის
თარიღი

ქვემოთ  მოცემულ  ცხრილში  ასახულია  20-ვე  საბავშვო
ბაღში  ჩატარებული  მონიტორინგის  ყველა  დღე   და
მათი  ჰაერის  ხარისხის  ინდექსის  საშუალო
მნიშვნელობები .  ისინი  წარმოდგენილნი  არიან  PM2.5-
ის  დაბინძურების  საშუალო  დონის  მიხედვით ,  ყველაზე
მაღალიდან  ყველაზე  დაბლისკენ .  
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გრაფიკი 1. ჰაერის ხარისხის

ინდექსის საშუალო დღიური

მაჩვენებლები მთავარი

გათბობის წყაროს მიხედვით 
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100

ბუნებრივი აირი /
ცენტრალური გათბობა

შეშა



ძირითადი მიგნებები
და დისკუსია
საბავშვო  ბაღების  კითხვარებისა  და  სენსორების
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საბავშვო ბაღების უმეტეს ნაწილში (11-იდან 6 ბაღი), სადაც გათბობის

წყარო შეშის ღუმელია, მყარი ნაწილაკების საშუალო დონე არაჯანსაღია,
მაშინ როცა 9 ბაღში სულ მცირე 1 დღე ან მეტი ჰაერის ხარისხი არაჯანსაღ

ან საშიშ დონეზეა. 11 საბავშვო ბაღიდან მხოლოდ 3-ს აქვს ზომიერად

საშუალო ჰაერის ხარისხი, ხოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში

არაჯანსაღ დონეზე. On average, kindergartens using firewood stoves for
heating had 2.4 times higher PM levels than those using gas or central
heating. საჭიროა დამატებითი კვლევები და ღრმა ანალიზი საბავშვო

ბაღებს შორის არსებული დიდი განსხვავებების ასახსნელად. 

ღუმელის ხარისხი და ეფექტურობა, საკვამურის გამძლეობა და შეშის

ტენიანობის დონე მნიშვნელოვნად მოქმედებს მყარი ნაწილაკების (PM–
ის) დონეზე. მათი ზემოქმედების შესწავლა საჭიროა უფრო მეტ საბავშვო

ბაღში.

ხონის N.3 საბავშვო ბაღს უმეტეს დღეებში ძალიან დაბალი PM
მაჩვენებელი აქვს. შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნულ დღეებში

ბაღში არ იყენებდნენ ღუმელს, რადგან გარე ტემპერატურა იყო მაღალი,
ისევე როგორც სენსორის მიერ დაფიქსირებული ტემპერატურა იყო

მუდმივი, დილის პიკური მაჩვენებლების გარეშე. საჭიროა შემდგომი

გამოკვლევები და მონიტორინგი იმის გასარკვევად, თუ რა არის მიზეზი

უკიდურესად მაღალი მაჩვენებლების დაფიქსირებისა გორდის საბავშვო

ბაღში და შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის არსებობისა ახალციხის N.2
და უდეს საბავშვო ბაღებში. 
 
შემდგომი მსგავსი კვლევის დაწყებამდე, დაუყოვნებელი

მოქმედებაა საჭირო, რათა თავიდან იქნას აცილებული და

შემსუბუქდეს ის მწვავე ეფექტები, რაც ბავშვთა

ჯანმრთელობაზე ექსპოზიციის მაღალი დონის ზემოქმედებით

არის გამოწვეული.

შეშით  გათბობა  
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ზოგადად, საბავშვო ბაღებს, რომლებიც გათბობისათვის იყენებენ გაზს ან

ცენტრალური გათბობას, PM– ს უფრო დაბალი დონე აქვთ, ვიდრე ბაღებს,
რომლებიც შეშას იყენებენ. თუმცა, ზოგიერთ მათგანს კვლავ აწუხებს PM–
ის დონე, რომელიც არაჯანსაღია მგრძნობიარე/მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

და არაჯანსაღ დღეებად ითვლება ფართო საზოგადოებისთვისაც.
აღნიშნული განსხვავებების ასახსნელად საჭიროა დამატებითი კვლევები.
ამ საბავშვო ბაღებში, სავენტილაციო და დასუფთავების პრაქტიკა,
სავარაუდოდ, გადამწყვეტი ფაქტორია ჰაერის ხარისხის

გასაუმჯობესებლად. იმ ადგილებში, სადაც დიდი სატრანსპორტო მოძრობაა

ან ნარჩენების დაწვა გარეთ ხდება, ატმოსფერული (შენობის გარე) ჰაერის

ხარისხმა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს საბავშვო ბაღების

შენობისშიდა ჰაერის ხარისხზე.

აშკარაა, რომ საბავშვო ბაღების დირექტორებს და თანამშრომლებს ჰაერის

ხარისხის გაუმჯობესებისთვის დიდი პასუხისმგებლობა და მრავალი

შესაძლებლობა აქვთ. ზოგიერთი ზომა ითვალისწინებს ტექნიკურ

ინვესტიციებს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, ჰაერის ხარისხი შეიძლება

გაუმჯობესდეს არსებული პრაქტიკის შეცვლით, რაც მინიმუმ ან არანაირ

რესურს მოითხოვს. ყველა რეკომენდაცია განხილული იქნება შემდეგ

თავში.

ზოგადად, ვენტილაცია ყოველთვის დადებითად მოქმედებს შენობისშიდა

ჰაერის ხარისხზე. ყველა საბავშვო ბაღში, გარდა ერთისა, ორმაგი მინის

პლასტმასის ფანჯრების მეშვეობით შემცირებულია გარედან ჰაერის

მიმოცვლა და იზრდება ხელოვნური ვენტილაციის ან გარე ფანჯრების

ხშირი გახსნის საჭიროება. საბავშვო ბაღების 87%, სადაც შეშას იყენებენ,
აღნიშნავს, რომ ფანჯრებს საათობრივად ხსნის, ხოლო იგივე პრაქტიკას

ბუნებრივი აირის ან ცენტრალური გათბობის მოსარგებლე საბავშვო

ბაღების მხოლოდ 30% მიმართავს.

ჩვენი მცირე მონაცემებით, რაიმე სახის მტკიცებულების დადგენა, რაც

მსგავსი პრაქტიკის მყარ ნაწილაკებზე გავლენას დაადასტურებდა, ვერ

მოხერხდა. ჩვენ ასევე ვერ დავადგინეთ აღნიშნული პრაქტიკის რაიმე

ეფექტი გრაფიკებზე, რომლებიც გვიჩვენებენ სასწავლო დღის

განმავლობაში არსებულ ცვლილებებს, გარდა ზოგიერთი შემთხვევისა,
სადაც ბუნებრივი აირის გამოყენებისას PM–ის დონე მცირდება. საბავშვო

ბაღების უმეტესობაში არანაირი ეფექტი არ აღინიშნებოდა და PM–ის დონე

მომატებული იყო დღის განმავლობაში. ამის შესაფასებლად საჭიროა

არსებული მონაცემების სიღრმისეული ანალიზი, მეტი მონაცემები, ამინდის

მონაცემების შემცველი ჟურნალი და სავენტილაციო პრაქტიკა.

გათბობა  ბუნებრივი  აირით/ცენტრალური  გათბობით

ვენტილაციის  პრაქტიკა



ჰაერის დაბინძურების დონე მნიშვნელოვნად განსხვავდება საბავშვო ბაღებში

და მათ შიგნით, განსაკუთრებით შედარებით დაბინძურებულ ბაღებს შორის,
რაც შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ გრაფიკებზე. ყველაზე ნაკლებად

დაბინძურებულ ხუთ საბავშვო ბაღში PM-ის დაბინძურება გარკვეულ დღეებში

აღწევს ისეთ დონეს, რომელიც შეიძლება საშიში იყოს ჰაერის დაბინძურების

მიმართ მგრძნობიარე ჯგუფისთვის, რომელშიც შედიან ბავშვები, ქრონიკული

დაავადებების მქონე პირები და ასაკოვანი პირები. გორდისა და ახალციხის

N.2 საბავშვო ბაღები გამოირჩევა, როგორც მონიტორინგის პერიოდის

განმავლობაში, თითქმის ყოველდღე, განსაკუთრებით მაღალი და სახიფათო

დონის დაბინძურებით, ხოლო უდეს საბავშვო ბაღში ასევე ჩანს ოდნავ დაბალი,
მაგრამ უკიდურესად არაჯანსაღი დაბინძურების დონე. თითქმის ყველა სხვა

საბავშვო ბაღში ვხვდებით სხვადასხვა დონის ჰაერის უხარისხო ნაზავს, სადაც

რამდენიმე დღის განმავლობაში PM–ის დაბინძურება შეიძლება იყოს დაბალი

ან „უსაფრთხო“ დონემდე.

საჭიროა შემდგომი კვლევები, რათა დღეების განმავლობაში აღნიშნული

ვარიაციების მიზეზების დადგენა მოხდეს. შესაძლო ახსნად შეიძლება

ჩაითვალოს გარე ამინდი: საბავშვო ბაღების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ

მათი საკვამურის ეფექტურობაზე ქარი ახდენს ზემოქმედებას, რადგან ძლიერი

ქარის დროს ოთახშიც აღწევს იგი. დიაგრამა გვთავაზობს კორელაციას ერთ

რეგიონში მდებარე საბავშვო ბაღებში, ადიგენისა და უდეში დაფიქსირებული

PM დონეებს შორის, რაც ამტკიცებს არგუმენტს, რომ ამინდი გავლენას ახდენს

მყარი ნაწილაკების დონეზე.

 ყოველდღიური  დაბინძურების  დონეები
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საბავშვო ბაღების შერჩეულ ჯგუფში, დაბალია ინფორმირებულობა შეშის

კვამლის ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის შესახებ, გამოკითხულთა 50%
თვლის, რომ ეს ნაკლებად საზიანოა, ვიდრე სხვა დაბინძურების წყაროები.
მაღალი ტენიანობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ობის ზრდა, ასევე

განიხილება, როგორც ნაკლებად მავნე სხვა ფაქტორებთან შედარებით.
ძლიერ დაბინძურებულ საბავშვო ბაღებში არცერთმა რესპონდენტმა არ

მიუთითა, რომ ჰაერის ხარისხი აწუხებს მათ სასწავლო დღის

განმავლობაში. გარდა ამისა, თითქმის ყველა რესპონდენტმა იცის, რომ

ჰაერის დაბინძურება შეიძლება დაკავშირებული იყოს გარკვეულ

რესპირატორულ დაავადებებთან, მაგრამ კონკრეტულ სათანადო

დაავადებებზე რესპონდენტთა მხოლოდ 50% ან ნაკლები მიუთითებს (იხ.
გვერდი 30).

ცოდნის ნაკლებობაა საკლასო ოთახებისა და დასაძინებელი ადგილების

რეალური და რეკომენდებული ტემპერატურის შესახებ, მხოლოდ მცირე

ნაწილს შეუძლია უპასუხოს რა არის რეალური და რეკომენდებული

ტემპერატურა. საბავშვო ბაღების 88% არ იყენებს თერმომეტრს

ტემპერატურის გასაზომად. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია,
ოფიციალური რეკომენდაციები ტემპერატურის შესახებ არ არსებობს,
რადგან ისინი მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. უფრო ცივ პერიოდში

(გათბობის სეზონზე), საბავშვო ბაღებმა უნდა იზრუნონ, რომ არ მოხდეს

საკლასო ოთახების გადახურება. შიდა ჰაერის ტემპერატურა არ უნდა იყოს

ძალიან მომატებული და უნდა შენარჩუნდეს 18-22 გრადუს ცელსიუსზე [23].
საბავშვო ბაღების უმრავლესობა მიუთითებს იმაზე, რომ რეალური და

იდეალური ტემპერატურა 24 გრადუსი ან მეტია, რაც შეიძლება ზედმეტად

თბილად ჩაითვალოს. ასევე, სენსორების მიერ მყარ ნაწილაკებთან ერთად,
ოთახში არსებული ტემპერატურაც იქნა გაზომილი, რაც მიუთითებს იმაზე,
რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საკლასო ოთახებში

ტემპერატურა ძალიან მაღალია. უფრო ზუსტი გაზომვები უნდა გაკეთდეს

პრობლემის დასადასტურებლად, გარდა ჯანსაღი ტემპერატურის შესახებ

საინფორმაციო კამპანიისა.

გათბობის პერიოდში, საბავშვო ბაღების 60%-ში ბავშვები გარეთ არ

გადიან. ხოლო, როდესაც ისინი გარეთ დადიან, გამოკითხული ყველა

საბავშვო ბაღის მხოლოდ 25% აჩერებს მათ 2 საათით ან მეტი პერიოდით.
ოფიციალური რეკომენდაციაა, რომ ბავშვებმა ყოველდღე უნდა გაატარონ

მინიმუმ ორი საათი გარეთ, ამინდის პირობების მიუხედავად. ბავშვების

შიგნით გაჩერება დაბინძურების მაღალ დონესთან ერთად პრობლემას

კიდევ უფრო ამძაფრებს.

დისკუსია  ინფორმირებულობისა  და
პრაქტიკის  შესახებ



100

200

300

400

500

600

0

700

800

900

0ჰ
აე

რ
ი
ს

 ხ
არ

ი
ს
ხ
ი
ს

 ი
ნ
დ

ე
ქ
ს
ი
ს

 დ
ღ

ი
უ
რ

ი
ს
აშ

უ
ალ

ო
 გ

აზ
ო

მ
ი
ლ

ი
  P

M
2.

5-
ი
ს

მ
ი
ხ
ე
დ

ვ
ი
თ

350

50

100

150

200

250

300

ზესტაფონი
N.5
ზესტაფონი 
 N.4

ზესტაფონი
N.2

ვალე

ვარხანი

გორდი
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არსებობს ერთი მკაფიო განსხვავება საბავშვო ბაღებს შორის, რომლებიც მუდმივად

აწარმოებენ PM-ის დაბინძურების ყველაზე მაღალ დონეს და ყველაზე ზომიერ და

ნორმალურ დონეს. ყველაზე მეტად დაბინძურებულ 5 საბავშვო ბაღში, გათბობის სეზონზე

ყველა იყენებს შეშას, როგორც მათი ძირითადი გათბობის წყარო, ხოლო 5 საბავშვო ბაღი,,
რომელთაც ყველაზე ნაკლებად აქვთ გამოვლენილი დაბინძურება, პირველ რიგში

იყენებენ ბუნებრივ გაზს / ცენტრალურ გათბობას. თითქმის ყველა საბავშვო ბაღში, სადაც

ყველაზე მაღალი ჰაერის ხარისხის ინდექსის დონე ფიქსირდება (აღინიშნება ქვემოთ

წითელი ფრჩხილით), ჰაერის ხარისხი მთელი დღის განმავლობაში მერყეობს უსაფრთხო

დონიდან სახიფათო/საშიშ დონემდე, რაც კიდევ უფრო მეტყველებს შენობისშიდა ჰაერის

დამაბინძურებლების შემდგომი შესწავლისა და ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ასეთი მაღალი

ზემოქმედების შეფასების აუცილებლობაზე.
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5 საბავშვო ბაღი, ჰაერის ხარისხის ინდექსის ყველაზე
მაღალი და დაბალი საშუალო მაჩვენებლებით

გრაფიკი 2 & 3. ჰაერის ხარისხის ინდექსის დღიური საშუალო ტოპ 5 ყველაზე მეტად
დაბინძურებულ და ყველაზე ნაკლებად დაბინძურებულ ბაღებში,  გაყოფილი მონიტორინგის
პერიოდზე 

ქალაქი
ადიგენი

უდე



გრაფიკი 4. ტემპერატურა და PM-ის დონე ვალეს
საბავშვო ბაღში, 24 საათიან ინტერვალში, 2019 წლის
28 თებერვალი

გრაფიკი 5. ტემპერატურა და PM-ის დონე ქალაქ
ადიგენის საბავშვო ბაღში, 24 საათიან ინტერვალში, 2019
წლის 28 ნოემბერი

საბავშვო ბაღების, რომლებიც ბუნებრივ
აირს მოიხმარენ
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ტემპერატურის
ტენდენციები  

PM მონაცემებთან ერთად
სენსორებით გაიზომა ტემპერატურაც.
მიუხედავად იმისა, რომ
ტემპერატურის მნიშვნელობები
ზუსტი არ არის, რადგან სენსორში
არსებული ტემპერატურა იზომება და
არა პირდაპირ ჰაერის არსებული
ტემპერატურა, მაინც შესაძლებელია
ტენდენციების შემჩნევა, როდესაც
მთელი დღის განმავლობაში
ტემპერატურ იზრდება და ეცემა. 

ყველა საბავშვო ბაღში, რომლებიც
მონაწილეობდნენ მონიტორინგის
პროცესში, ტემპერატურა მკვეთრად
მატულობს დილით, ბავშვების
მოსვლისთანავე, რაც შესაძლებელია
აიხსნას იმით, რომ გათბობის სისტემა
ამ დროს ირთვება.

საბავშვო ბაღებში, რომლებიც
გათბობის მთავარ წყაროდ იყენებენ
ბუნებრივ აირს ან ელექტროენერგიას,
PM–ის ტენდენციები განსხვავდება.
მაგალითად, ვალეში, PM– ის დონის
პირველადი ზრდის შემდეგ, საკლასო
ოთახში ჰაერის ხარისხის
გაუმჯობესება ხდება მთელი დღის
განმავლობაში, ტემპერატურის
სტაბილიზაციის პირობებშიც.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს გრაფიკები
გვთავაზობენ კავშირს გათბობის
სისტემებსა და მათ გავლენას
საკლასო ოთახებში არსებული
ჰაერის დაბინძურების დონეზე,
საჭიროა უფრო მეტი კვლევა
კავშირის დასადგენად. ყველაზე
აშკარა მეთოდს წარმოადგენს
რეგულარული ვენტილაცია. ადიგენში
შენობისშიდა ჰაერის ხარისხი
მხოლოდ საშუალო დონეზეა მთელი
დღის განმავლობაში, თუმცა ჰაერის
ხარისხის გაუმჯობესება შეიძლება
ნახოთ დღის მეორე ნახევარშიც.PM2.5 ინდექსის

მნიშვნელობა

სენსორის ტემპერატურა
(°C)



გრაფიკი 7. ტემპერატურა და PM-ის დონე უდეს საბავშვო
ბაღში, 24 საათიან ინტერვალში, 2019 წლის 27  ნოემბერი

გრაფიკი 6. ტემპერატურა და PM-ის დონე ვარხანის
საბავშვო ბაღში, 24 საათიან ინტერვალში, 2020 წლის 21
იანვარი

საბავშვო ბაღები, რომლებიც შეშას
მოიხმარენ

სენსორის ტემპერატურა
(°C)

PM2.5 ინდექსის
მნიშვნელობა
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საბავშვო ბაღებში, რომლებიც მათ
გათბობის ძირითად წყაროდ
იყენებენ შეშას, ხშირად შეიმჩნევა
ტემპერატურის ზრდა, რასაც წინ
უძღვის PM–ის დონის მკვეთრი
ზრდა, სავარაუდოდ იმიტომ, რომ
ღუმელი ჩართულია და
წარმოიქმნება კვამლი, რომელიც
შემდეგ შემოდის საკლასო
ოთახებში. დღის განმავლობაში,
დაბინძურების დონე
გარკვეულწილად იკლებს, მაგრამ
რჩება არაჯანსაღ დიაპაზონში.
ზოგიერთ დღეს, შუადღის
პერიოდშიც შეიმჩნევა ზრდა.
თუმცა, ღამის განმავლობაში PM–ის
დონე ყველა შემთხვევაში იკლებს.
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რეკომენდაციები
ანგარიშის მიგნებებმა აჩვენა, რომ საქართველოს საბავშვო ბაღებში სერიოზული

პრობლემაა, რომელთაგან დაახლოებით ნახევარი გათბობისთვის იყენებს შეშას.
არსებობს საკმარისი გლობალური მტკიცებულებები იმის დასადასტურებლად, რომ

მყარი საწვავით გათბობა იწვევს PM– ის მომატებულ დონეს. ეს დადასტურებულია

ამ კვლევითაც, როდესაც PM2.5-ის დონემ გადააჭარბა "ჯანმრთელ" ლიმიტებს იმ

საბავშვო ბაღებში, სადაც გამოიყენებენ შეშის ღუმელებს.

საქართველოში საბავშვო ბაღების დაახლოებით ნახევარი იყენებს შეშას

გათბობისთვის, აშკარაა, რომ ბავშვების ჯანმრთელობა საფრთხეშია და საჭიროა

დაუყოვნებელი მოქმედება მაღალი ზემოქმედების დონის შემცირების მიზნით.

ამასთან, საბავშვო ბაღებსა და მათივე პრაქტიკას შორის არსებული განსხვავებები

აჩვენებს, რომ თუნდაც შეშის ღუმელებით, საბავშვო ბაღებს შენობისშიდა ჰაერის

გასაუმჯობესებლად, შეუძლიათ მიიღონ რიგი ზომები, რომელთაგან ზოგიერთი

ჩამოთვლილია აქ. საბავშვო ბაღებში, რომლებიც არ იყენებენ შეშის ღუმელებს,
მაინც მაღალია PM–ის დონე და შესაძლებელია გააუმჯობესონ თავიანთი ბაღში

შენობისშიდა ჰაერის ხარისხი მარტივი ზომებით, მაგალითად, ვენტილაციით.
აღნიშნული თავი იწყება პოლიტიკასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებით,
რომლებიც ეხება 1) მეტი კვლევისა და მონაცემების საჭიროებას, 2) შენობისშიდა

ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებას

და 3) სუფთა ენერგიის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სტრუქტურულ

პრობლემებს. ის ასევე აყალიბებს პრაქტიკულ რეკომენდაციებს საბავშვო

ბაღებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის, რომლებიც ასევე

შეიძლება გამოყენებულ იქნას შინამეურნეობებისთვის.

საჭიროა მეტი კვლევა ჩატარდეს შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურებაზე, უფრო მეტ

საბავშვო ბაღსა და სხვა საჯარო და კერძო შენობებში. კითხვარში განსაზღვრული

პრაქტიკა უნდა უკავშირდებოდეს დაბინძურების დონეს შესაძლო კორელაციების

დასადგენად, რაც მეტად სათანადო იქნება უფრო დიდი კვლევის ჩატარების

შემთხვევაში, ვიდრე ამ ეტაპზე გახდა შესაძლებელი (COVID-19
გათვალისწინებით). აგრეთვე, საბავშვო ბაღის თანამშრომლებს ეთხოვათ,
აწარმოონ ჟურნალი ამინდისა და შესაბამისი პრაქტიკის შესახებ PM–ის დონის

გაზომვის დროს, რათა მოხდეს ჰაერის ხარისხის ინდექსის მართვის პრაქტიკის

ეფექტის შეფასება. გარდა ამისა, მეტი დამაბინძურებელი ნივთიერების შეფასებაა

საჭირო. ჩვენ გირჩევთ უპირატესობა მიანიჭოთ CO2, CO, NOx და სხვადასხვა ზომის

მყარ ნაწილაკებს, რადგან ისინი ყველაზე გავრცელებული დამაბინძურებლები

არიან, რომელთა გაზომვაც ყველაზე მარტივია.

ევროკომისიის ჯანმრთელობისა და გარემოსდაცვითი რისკების სამეცნიერო

კომიტეტის (SCHER) დასკვნის შესაბამისად:

რეკომენდაციები შემდგომ კვლევასთან დაკავშირებით



ევროკავშირში ქიმიური ნივთიერებების რისკის შეფასებისას გამოყენებული

პრინციპები ასევე უნდა იქნას გამოყენებული შენობისშიდა გარემოს

დამაბინძურებლების ჯანმრთელობის რისკის შეფასებისას.
ნახშირბადის მონოქსიდი, ფორმალდეჰიდი, ბენზოლი, აზოტის ოქსიდები და

ნაფტალინი განსაკუთრებით საშიში ნაერთებია, რადგან მათ ჯანმრთელობაზე

უარყოფითი ზემოქმედების მოხდენა შეუძლიათ, როგორც შენობისშიდა გარემოს

დამაბინძურებლებს ან აღნიშნულის დიდი პოტენციალის მქონე ნაერთებს.
გარემოსთან დაკავშირებული თამბაქოს კვამლი, რადონი, ტყვია და

ორგანოფოსფატები ასევე საჭიროებენ ყურადღებას. 
საჭიროა მეტი კვლევა იმის გასაგებად, თუ როგორ შეიძლება იქონიონ გავლენა

ჯანმრთელობაზე შენობებში არსებულმა ტენიანობამ/ობმა და საქართველოში

რამდენად პრობლემურია აღნიშნული საკითხი. 
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ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებლებისთვის ჯანმრთელობაზე დაფუძნებული

სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება და სხვა ზოგადი პრაქტიკული

სახელმძღვანელო, რაც ხელს შეუწყობს რისკების მართვას, აგრეთვე

ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასებას ჯანმოს სახელმძღვანელო

მითითებების საფუძველზე

შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების სახელმძღვანელო მითითებების

ინტეგრირება ეროვნულ კანონმდებლობაში, როგორც SDG მიზნებისა და

ინდიკატორების, აგრეთვე ნეჰაპის და სხვა შესაბამისი კანონმდებლობისა და

პროცესების ჩათვლით, მათი განხორციელების უზრუნველყოფისას.
შენობისშიდა დაბინძურების ექსპოზიციის ზემოქმედების გათვალისწინება,
როდესაც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების

შეფასება ხდება, იმის გათვალისწინებით, რომ ჰაერის დამაბინძურებლების

კონცენტრაცია ჩვეულებრივ უფრო მაღალია შენობაში, სადაც ადამიანები უფრო

მეტ დროს ატარებენ.  ეს საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია COVID-19
პანდემიის დროს.
რისკის შეფასებისას ზემოქმედების ყველა შესაძლო გზის გათვალისწინება

(ინჰალაცია, შთანთქმა ან კანით შეწოვა), რისთვისაც საჭიროა დამატებითი

მონაცემების შეგროვება შენობისშიდა დამაბინძურებლების კომბინირებული

ეფექტის შესახებ და ყველა შესაბამისი წყაროს შეფასება, რომელიც ცნობილია,
რომ ხელს უწყობს ჰაერის დაბინძურებას, მაგალითად თამბაქოს კვამლი ,
ღუმელი და ღია ცეცხლი, სამშენებლო მასალები, ავეჯი, შინაური ცხოველები და

მავნებლები, საყოფაცხოვრებო პროდუქტების გამოყენება და პირობები,
რომლებიც ობის წარმოქმას უწყობს ხელს. 
შენობისშიდა ჰაერის მონიტორინგის ფართოდ გავრცელებული მონაცემების

შეგროვება და პრაქტიკული გამოცდილების სისტემატიზაცია, NCDC–ის მიერ

გარემოსდაცვითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზედამხედველობის სისტემის

ფარგლებში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რისკის შეფასების მიდგომების

დასადგენად. 

SCHER-ის სხვა დასკვნების საფუძველზე, საქართველოში უნდა განხორციელდეს

შემდეგი პოლიტიკური რეკომენდაციები:

საკანონმდებლო ჩარჩოსთან დაკავშირებული პოლიტიკური

რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისათვის



ყველა იმ საბავშვო ბაღისათვის, სადაც შეშის ღუმელების გამოყენება ხდება,
კომუნალური ბიუჯეტი უნდა მოიცავდეს ფინანსებს ცენტრალური გათბობის ან

ბუნებრივი აირით გათბობისათვის და ენერგოეფექტურობის გაზრდისა და მზის

თერმული ხელსაწყოების გამოყენებისათვის, რათა შეინარჩუნონ ყველაზე

ახალგაზრდა მოქალაქეთა ჯანმრთელობა.
საბავშვო ბაღის პერსონალსა და მშობლებს შორის უნდა ჩატარდეს

საინფორმაციო კამპანია, რათა მოხდეს ჰაერის დაბინძურების რისკების და

განსაკუთრებით ღუმელში შეშის (სველი) დაწვის რისკების შესახებ

ინფორმაციის გაცნობა, და ისევე როგორც ჰაერის ხარისხის სწორი

მენეჯმენტისთვის აუცილებელი ზომების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. NCDC-
ის და WECF-ის მიერ შემუშავებული საბავშვო ბაღების რეკომენდაციები,
პლაკატები, ფლაერები და ინფოგრამები, შეგიძლიათ გამოიყენოთ

კომუნიკაციისთვის. 

ადრეული ასაკისა და სკოლამდელი აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონის

თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ

საბავშვო ბაღებში ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემო. შესაბამისად, ადგილობრივი

ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ საბავშვო ბაღების გათბობის სისტემების

უსაფრთხო ფუნქციონირება და გამოყენებული საწვავის უსაფრთხოება. კვლევის

შედეგებმა დაადასტურა, რომ ჰაერის დაბინძურება ყველაზე მაღალია იმ ბაღებში,
სადაც გათბობისთვის გამოიყენება შეშა.

რეკომენდაციები ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის

შეშის უკანონო გამოყენების რეგულირება და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების

გაზომვა და ინტეგრირება, როგორც მწვანე კლიმატის ფონდის პროექტის ”სატყეო

სექტორის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობა ტყის დეგრადაციით

გამოწვეული სათბურის აირების ემისიების შემცირებისთვის” [24] ერთ-ერთი

მნიშვნელოვანი სარგებელი. 
ჯანდაცვის სექტორის მიერ, ეფექტური პრევენციული პოლიტიკის შემუშავების

ეტაპზე გარემოსდაცვითი საკითხების მოცვა, მათ შორის ჰაერის დაბინძურებით

გამოწვეული ავადობის და სიკვდილიანობის და საბოლოოდ, დაავადების

გლობალური ტვირთი გარდაქმნით.
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ჰაერის დაბალი ხარისხი სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ბავშვების ჯანმრთელობას.
ბავშვები მგრძნობიარენი არიან ჰაერის დაბინძურების მიმართ და დგანან

განსაკუთრებული რისკის წინაშე, რადგან მათი ფილტვები და იმუნური სისტემა

განვითარების ეტაპზეა და ამიტომ შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის მართვა ერთ-
ერთი მთავარი გამოწვევაა საბავშვო ბაღებში.

საბავშვო ბაღებისა და შენობებისთვის, რომლებიც იყენებენ შეშას (ტექნიკური):

პრაქტიკული რეკომენდაციები საბავშვო ბაღებისათვის
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შეშის ღუმელის ან ბუხრის ნაცვლად, პრიორიტეტი მიანიჭეთ ელექტრო და

ბუნებრივი აირის ღუმელს/გამათბობელს.
ყველა საწვავის წვის მოწყობილობები მოათავსეთ გარეთ (ღუმელისა და

გამათბობლების ჩათვლით)
თუ თქვენ დაწავთ შეშას, გამოიყენეთ "სეზონური" (მშრალი) ხის გაზქურა მაღალი

ეფექტურობით, რომელიც არეგულირებს ჰაერის ნაკადს. ითვლება რომ სველი ხე

უფრო დიდხანს იწვის, მაგრამ ის ნაკლებად ეფექტურია და მეტ კვამლს იწვევს.
ქარმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს საკვამურიდან კვამლის გამოყოფაზე და

ამის საპირისპიროდ, სათანადო ვენტილაციის უზრუნველსაყოფად, დეფლექტორი

(გამწოვი უნდა დამონტაჟდეს საკვამურზე) შეიძლება გამოყენებულ იქნას.

დაამონტაჟეთ და გამოიყენეთ გამწოვი ვენტილატორები, საკვების მომზადებისა

და გათბობის პერიოდში. 
ყოველწლიურად გაიარეთ სათანადო პროფესიონალური შემოწმება, გაასიფთავეთ

და მოაწესრიგეთ გათბობის სისტემა (ღუმელი, საკვამური). შეაკეთეთ

ნებისმიერი დაზიანება სწორად.
განაახლეთ/გაარემონტეთ შენობები, რომ იყოს უფრო ენერგოეფექტური,
სახურავის ჩათვლით და სადაც შესაძლებელია მოხდეს იატაკისა და კედლის

იზოლაცია, ორმაგი მინის ფანჯრების და კარგად დამკეტი კარების დამონტაჟება

და მზის თერმული ხელსაწყოების გამოყენება გათბობის საჭიროების

შესამცირებლად

საბავშვო ბაღებისა და შენობებისთვის (ტექნიკური): 

დარწმუნდით, რომ ბავშვები დღეში ორ საათს ან მეტ დროს ატარებენ გარეთ,
როგორც მათი იმუნური სისტემის მხარდასაჭერად, ცუდი ჰაერის ხარისხის

ეფექტის შესამსუბუქებლად და საერთო განვითარების და სწავლის უნარის

გასაუმჯობესებლად.
ხშირად გაანიავეთ ოთახი, დღეში სამჯერ მაინც, ერთმანეთის საპირისპიროდ ორი

ფანჯრის გახსნით, ან თუ ტემპერატურა გაძლევთ საშუალებას, დატოვეთ

ფანჯრები ღია.
გათბობის პერიოდში ტემპერატურა 18 - 22 გრადუსამდე უნდა იყოს დაცული.
ხშირად ბავშვები ფიზიკურად აქტიურები არიან და კომფორტულად გრძნობენ

თავს დაახლოებით 2 გრადუსით დაბალ ტემპერატურაზე, ვიდრე მოზრდილები

[25].
დარწმუნდით, რომ სათამაშოები და ავეჯი არ შეიცავს მავნე ქიმიკატებს.
ყველაფერი, რასაც ქიმიური სუნი აქვს, წებო ან სხვა მსგავსი, სავარაუდოთ

საზიანოა და მისი გამოყენება არ შეიძლება

დარწმუნდით, რომ თქვენს გარშემო არ წვავენ ფოთლებს, პლასტმასს ან სხვა

ნარჩენებს. ეს უკანონოა და იწვევს მავნე კვამლს, რომელიც სავსეა PM-ით, CO-
ით-, CO2-ით, NOx-ით და შესაძლო დიოქსინებით, პლასტმასის ჩათვლით, რამაც

შეიძლება გავლენა მოახდინოს შენობისშიდა ჰაერის ხარისხზე დიდი ხნის

განმავლობაში. 

ქცევითი რეკომენდაციები საბავშვო ბაღებისა და შინამეურნეობებისთვის
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დანართი 1
დამაბინძურებლების ან/და დამაბინძურებელი წყაროების

დამატებითი ჩამონათვალი, რომლებიც მნიშვნელოვნად

მოქმედებენ შენობისშიდა ჰაერის ხარისხზე

რადონი ,   ზოგიერთ  რეგიონში  ბუნებრივად  წარმოშობილი  აირი ,
ხშირად  გვხვდება  შენობაში .  შენობისშიდა  რადონის  ძირითადი
წყაროა  ნიადაგიდან  შენობაში  შეღწევა ,  რაც  შეიძლება  მოხდეს
იატაკის ,  კედლების  ან  მილების  გარშემო  ბზარების  არსებობის
შემთხვევაში  ან  უბრალოდ  მიწიდან  დიფუზიის  გამო .  არ  არსებობს
შენობისშიდა  რადონის  ზემოქმედების  უსაფრთხო  დონე  და  მან
შეიძლება  გამოიწვიოს  ფილტვის  კიბო  როგორც  მწეველებში ,  ისე
არამწეველებში .

ტყვია ,  ტოქსიკური  მეტალი ,  რომელიც  ჯერ  კიდევ  არსებობს  ძველი
სახლების  საღებავებსა  და  წყალსადენებში ,  საზიანოა  ბავშვებისა  და
მოზარდებისათვის ,  თუნდაც  მისი  ზემოქმედების  დაბალი  დონე .

ორგანოფოსფატის  პესტიციდები ,  რომლებსაც  სახლში  ხშირად
იყენებენ  მწერების  საწინააღმდეგოდ ,  შეიძლება  გავლენა
მოახდინონ  ნერვული  სისტემის  განვითარებაზე  და  განსაკუთერებით
ბავშვებისათვის  წარმოადგენს  პრობლემას .  

აქროლადი  ბუნებრივი  ნაერთები  (VOCs) ,როგორიცაა  ბენზოლი ,
ფორმალდეჰიდი  და  ნაფტალინი ,  ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული  ეფექტების  გრძელი  ჩამონათვალი  გააჩნიათ ,
დაწყებული  თავის  ტკივილით ,  ღვიძლის ,  თირკმელების  ან
ცენტრალური  ნერვული  სისტემის  დაზიანებებით .  ნაერთებმა
შეიძლება  მოახდინონ  რეაქცია  მიწის  ოზონთან  და  შექმნან  მეორადი
დამაბინძურებლები ,  რამაც  შეიძლება  გამოიწვიოს  თვალების ,
ცხვირის  და  ყელის  გაღიზიანება .

რამდენიმე  საყოფაცხოვრებო  სამომხმარებლო  პროდუქტი  ჰაერში
გამოყოფს  ქიმიკატებს   და  ამით  გავლენას  ახდენს  ადამიანთა
ჯანმრთელობაზე .  მათ  შორისაა  საწმენდი  საშუალებები ,  იატაკის
მოვლის  საშუალებები ,  ავეჯი  და  საყოფაცხოვრებო  ქსოვილები ,
ჰაერის  გამასუფთავებელი  საშუალებები ,  წებოები ,  საღებავები ,
საღებავების  საწმენდები ,  პირადი  ჰიგიენის  საშუალებები ,  ნაბეჭდი
მასალა ,  ელექტრონული  მოწყობილობა ,  სანთლები  და  საკმეველი .
ზოგიერთ  კვლევაში  ნაჩვენებია  კავშირი  სამომხმარებლო
პროდუქტების  გამოყენებას  და  ჯანმრთელობის  უარყოფით
ზემოქმედებას  შორის ,  თუმცა  ზუსტად  არ  არის  დადგენილი ,
რამდენად  პასუხისმგებელნი  არიან  ეს  დამაბინძურებლები  მსგავს
ეფექტებზე ,  რადგან  მათ  შეიძლება  სხვა  ფაქტორებმაც  შეუწყო  ხელი .
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სენსორისა  და  კითხვარის  მონაცემები  ხელით  შეიტანეს  SPSS–ში  და
ყველა  ანალიზი  ჩატარდა  IBM SPSS Statistics 25–ის  გამოყენებით .  P
მნიშვნელობა  <0.05 ითვლებოდა  სტატისტიკურად  სარწმუნოდ ,
ორმხრივი/ორმაგი  ტესტების  საფუძველზე .  სასწავლო  მიზნებისათვის ,
საბავშვო  ბაღების  შენარჩევი  ზომა  გამოითვალეს  T ნიმუშის  ზომის
კალკულატორის  გამოყენებით  Creative Research Systems
გამოკითხვის  პროგრამიდან .

60 საბავშვო  ბაღის  ნიმუშის  ზომას  (24 სოფლად  და  36 ქალაქად)
სარწმუნოობის  დონე  95% ,  ხოლო  ცდომილების  ზღვარი  8.95% (24
სოფელი ,  36 ურბანული) ჰქონდა  შემდეგი  სტრატიფიკაციით :

დანართი 2
საბავშვო ბაღების კვლევისთვის შერჩევის

მეთოდოლოგიის შემდგომი განმარტება
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59 საბავშვო  ბაღში  ბავშვების  საერთო  რაოდენობა   5,216-ია ,  ხოლო
პედაგოგების  საერთო  რაოდენობა  702-ია .  მხოლოდ  2 საბავშვო
ბაღში  არ  არის  მითითებული  რიცხვის  განაწილება  სქესის
მიხედვით  (ცხრილი  1  და  2).

ცხრილი 1. ბავშვთა განაწილება სქესის მიხედვით სოფლად და ქალაქად

(N=5216)

ცხრილი 2. მასწავლებელთა განაწილება სქესის მიხედვით სოფლად და

ქალაქად (N=702)

დანართი 3
საბავშვო ბაღის კითხვარის შედეგების დამატებითი ცხრილები და

განმარტებები თავი 1: ზოგადი ინფორმაცია საბავშვო ბაღების

შესახებ. კითხვარის სრული ვერსიების მიღება შესაძლებელია

მოთხოვნის შესაბამისად.



დანართი 3
დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 1: ზოგადი

ინფორმაცია საბავშვო ბაღების შესახებ.

ცხრილი 3. მონიტორინგისთვის შერჩეული საკლასო ოთახის ზომა ქალაქსა

და სოფლად 
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საკლასო  ოთახების  ზომის  განაწილება :

საბავშვო  ბაღებში  გათბობისა  და  საკვების  მომზადებისთვის
გამოყენებული  წყაროების  განაწილება

ცხრილი 4. გათბობის წყაროს განაწილება სოფლად და ქალაქად

ცხრილი 5. საკვების მომზადების წყაროს განაწილება სოფლად და ქალაქად



ცხრილი 10. გარეთ დაყოვნების დროის განაწილება სოფლად და ქალაქად

დანართი 3
დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 5: დაბალი

შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის ადამიანის ჯანმრთელობაზე

ზეგავლენის შესახებ ცოდნა
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 გათბობის  პერიოდში ,  საბავშვო  ბაღების  თითქმის  ნახევარი  (40,7%)
ყოველდღიურად  ატარებს  ბავშვებს  გარეთ ,  ხოლო  ზოგიერთ  მათგანს
(35,6%) მხოლოდ  თბილ  და  მზიან  დღეებში .

დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 6: ცნობიერების

დონე შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების წყაროების შესახებ 

საბავშვო  ბაღების  თითქმის  ნახევარი  (54.2%) ყველა  ბავშვისთვის
არ  იყენებს  ერთი  სათამაშო  ოთახს :

სურათი 1. ყველა ბავშვისთვის ერთი სათამაშო ოთახის გამოყენების

განაწილება 



დანართი 3
დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 2: შენობისშიდა

ჰაერის ხარისხის პრაქტიკა

ცხრილი 6. ღუმელის მოხმარების განაწილება სოფლად და ქალაქად
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საბავშვო  ბაღებში  გათბობისა  და  საკვების  მომზადების
პრაქტიკისთვის  გამოყენებული  წყაროების  განაწილება :

ცხრილი 7. საწვავის ტიპის მიხედვით განაწილება სოფლად და ქალაქად

მხოლოდ  8 საბავშვო  ბაღმა  უპასუხა  რა  რაოდენობის  შეშა
გამოიყენება  / დაიწვა  გათბობის  პერიოდში :  მაქსიმალური
რაოდენობა  35 კუბური  მეტრია  და  მინიმალური  8 კუბური  მეტრი ,
რაც  საშუალოდ  19 კუბურ  მეტრს  შეადგენს .

მხოლოდ  3 საბავშვო  ბაღმა  უპასუხა ,  თუ  რა  ღირს  შეშა  სეზონზე :
მაქსიმალური  თანხა  1400 ლარია  და  მინიმალური  600 ლარი .



დანართი 3
დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 2: 
შენობისშიდა ჰაერის ხარისხის პრაქტიკა

მხოლოდ  7 საბავშვო  ბაღი  აღნიშნავს  ბუნებრივი  გაზის  გამოყენებას ,
აშკარა  განსხვავებაა  ქალაქსა  და  სოფელს  შორის :  საშუალო
გამოყენება  ქალაქში  4659,5 კუბური  მეტრია ,  ხოლო  სოფლად  1923,3
კუბური  მეტრი .  

მხოლოდ  8 საბავშვო  ბაღმა  მიუთითა ,  თუ  რა  ღირს  ბუნებრივი  აირი
სეზონზე :  მაქსიმალური  თანხა  6000 ლარია  და  მინიმალური  1740 ლარი .

ცხრილი 8. მოხმარებული ბუნებრივი აირის რაოდენობა სეზონურად სოფლად

და ქალაქად

ცხრილი 9. მარტივი ვენტილატორის გამოყენების სიხშირე სოფლად და

ქალაქად
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დამატებითი ცხრილები და განმარტებები თავი 4: ვენტილაცია

საბავშვო  ბაღების  განაწილება  სოფლად  და  ქალაქად ,  რომლებიც
იყენებენ  უბრალო  ვენტილატორს  კვამლის  ან  / და  ორთქლის
შესამცირებლად  საკვების  მომზადების  დროს :


