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წინამდებარე კატალოგში მოცემულია საქართველოს სტანდარტები (სსტ) და 
საქართველოს სტანდარტად მიღებული სტანდარტიზაციის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის (ისო/ISO), საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის 
(იეკ/IEC), სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტისა (სენ/CEN) და 
ელექტროტექნიკური სტანდარტიზაციის       ევროპული    კომიტეტი       (სენელეკ
/CENELEC) სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიები. 

სტანდარტების მოქმედების სფერო ეხება ხარისხის მენეჯმენტს, გარემოს 
დაცვას, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს (COVID19 გავრცელების 
შემცირებისათვის: პირბადეები, ხელთათმანები), სასურსათო პროდუქციას, 
შრომის     უსაფრთხოებას     და ჯანმრთელობის    დაცვას      COVID19-ის 
პანდემიის დროს, გამოცდის მეთოდებს, ტერმინებსა და სხვა აქტუალურ 
საკითხებს. 

საქართველოს სტანდარტები ხელმისაწვდომია საქართველოს 
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტების 
ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით sst.geostm.gov.ge პატფორმაზე 
შესაძლებელია სტანდარტების საინფორმაციო ნაწილის დათვალიერება, 
სტანდარტების მოძიება სტანდარტის ნომრის, სათაურის, კლასიფიკატორის, 
ტექნიკური რეგლამენტებისა და ენის მეშვეობით. 

წინასიტყვაობა
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ტერმინთა განმარტება

სსტ/GES    საქართველოს სტანდარტი 

ისო/ISO, იეკ/IEC    საერთაშორისო სტანდარტი

ენ/EN    ევროპული სტანდარტი 

ისო/ISO    სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

იეკ/IEC    საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისია

სენ/CEN    სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტი

სენელეკ/CENELEC   ელექტროტექნიკური სტანდარტიზაციის 
ევროპული კომიტეტი

ტკ    სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტი

იდენტური თარგმანი (IDT)    სტანდარტი იდენტურია ტექნიკური 
შინაარსით, სტრუქტურით და ფორმულირებით ნათარგმნი 
საერთაშორისო, ევროპული სტანდარტის ან სტანდარტიზაციის 
დოკუმენტების.

სტანდარტების პროგრამა    წლის განმავლობაში შესამუშავებელი 
და იდენტური თარგმნის მეთოდის მისაღები საერთაშორისო და 
ევროპული სტანდარტების ნუსხა.

საერთაშორისო კლასიფიკაცია    საერთაშორისო, ევროპული და 
ეროვნული სტანდარტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების 
სისტემატიზაცია და დაჯგუფება სტანდარტების საერთაშორისო 
კლასიფიკატორის (ICS) მიხედვით.
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საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების  ქართულენოვან (IDT) ვერსიებს 
იხილავს შესაბამის სფეროში მოქმედი კომიტეტი.

სტანდარტების რეესტრში სტანდარტის რეგისტრაციის ნომერი დგება 
საერთაშორისო კოდიფიკაციის შესაბამისად. რეგისტრაციის ნომრის პირველი 
სამი ასო (სსტ) აღნიშნავს საქართველოს სტანდარტს, მომდევნო ორი ან 
სამი ასო აღნიშნავს იმ საერთაშორისო ან რეგიონალური ორგანიზაციის 
დასახელებას, რომლის სტანდარტიც მიიღება საქართველოს სტანდარტად, 
ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ხოლო შემდეგ მითითებულია სტანდარტის 
რიგითი ნომერი სტანდარტების რეესტრის წარმოებისა და სტანდარტის 
რეგისტრაციის წესის შესაბამისად.

 

სტანდარტების მიღება
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სააგენტო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროსთან შეთანხმებით ქმნის ტექნიკურ კომიტეტებს, 
სტანდარტიზაციის შესაბამისი სფეროების მიხედვით. ტექნიკური კომიტეტის 
მუშაობაში დაინტერესებული მხარეები მონაწილეობენ ნებაყოფლობით და 
პარიტეტულ საფუძველზე. ტექნიკური კომიტეტის ფუნქციაა საქართველოს 
სტანდარტების შემუშავება ან/და მიღება კონსენსუსის საფუძველზე.

ტექნიკური კომიტეტი კონსენსუსით იღებს გადაწყვეტილებას სტანდარტის 
მიღების მიზანშეწონილობის შესახებ.

ტექნიკური კომიტეტი არ განიხილავს საქართველოში შემუშავებულ ტექნიკური კომიტეტი არ განიხილავს საქართველოში შემუშავებულ 
სტანდარტს:სტანდარტს:

- იმ სფეროში, სადაც არსებობს საერთაშორისო/ევროპული სტანდარტი;
- იმ სფეროში, სადაც არ არის ფართო მოთხოვნა სტანდარტზე.

კატალოგში მოცემული სტანდარტები მიღებულია საქართველოს სტანდარტად 
სააგენტოსთან არსებული სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების 
რეკომენდაციების საფუძველზე, საქართველოს სტანდარტების პროგრამის 
შესაბამისად.  

სააგენტოსთან არსებული სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტები სააგენტოსთან არსებული სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტები 
ფუნქციონირებს შემდეგ სფეროებში:ფუნქციონირებს შემდეგ სფეროებში:

• ელექტროტექნიკური კომიტეტი (ტკ 1);
• ხარისხის მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება (ტკ 2);
• სასურსათო პროდუქცია (ტკ 3);
• ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები (ტკ 4);
• მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები (ტკ 5);
• ბუნებრივი გაზი (ტკ 6);
• ენერგოეფექტურობა (ტკ 7);
• გზები საავტომობილო და საგზაო მოძრაობის რეგულირება (ტკ 8).

სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტისტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტი
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7

სტანდარტის აღნიშვნა სტანდარტის დასახელება საერთაშორისო 
კლასიფიკაცია

№

სამაცივრო სისტემების და თბური ტუმბოების მომსახურების 
უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მოთხოვნები 
(ნაცვლად სსტ 70 : 2008-ის)

სსტ  70 : 2013 97.040.301

საამფეთქებლო სამუშაოების უსაფრთხოების წესებისსტ  78 : 2012 13.2302

უსაფრთხოების წესები იმ მიწისქვეშა ობიექტების 
მშენებლობის (რეკონსტრუქციის) და ექსპლუატაციის 
დროს, რომლებიც არ არის  დაკავშირებული სასარგებლო 
წიაღისეულის მოპოვებასთან

სსტ  79 : 2012 97.040.303

შახტები ნახშირის. მოთხოვნები უსაფრთხოებისადმისსტ  81 : 2016 73.0204

ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოება და მოხმარება. 
მოთხოვნები უსაფრთხოებისადმი

სსტ  82 : 2016 71.100.015

ამიაკის სამაცივრო დანადგარების მოწყობისა და 
ექსპლუატაციის უსაფრთხოების მოთხოვნები

სსტ  83 : 2016 71.100.456

კარიერები. მოთხოვნები უსაფრთხოებისადმისსტ  84 : 2016 73.0207

წყლები ნატურალური მინერალური. საერთო ტექნიკური 
პირობები

სსტ  85 : 2019 67.160.208

წყლები ნატურალური მინერალური. საერთო ტექნიკური 
პირობები

სსტ  85 : 2019 67.160.208

ნაწილი I: საქართველოს სტანდარტებინაწილი I: საქართველოს სტანდარტები



ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები 

სტანდარტის აღნიშვნა სტანდარტის დასახელება საერთაშორისო 
კლასიფიკაცია

№

შედედებული რძე და შედედებული რძე შაქრით - 
ცხიმიანობის განსაზღვრა - გრავიმეტრული მეთოდი 
(რეფერენს მეთოდი)

სსტ ისო 1737:2008/2018
67.100.10

1

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია -მიკროორგანიზმების  
დათვლის ჰორიზონტალური მეთოდი.  ნაწილი 1: 
კოლონიების დათვლა ჯამზე 300 C  ტემპერატურაზე 
სიღრმივი დათესვის მეთოდით

სსტ ისო 4833-1:2013/2015 07.100.302

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია-მიკროორგანიზმების  
დათვლის ჰორიზონტალური მეთოდი.  ნაწილი 2: 
კოლონიების დათვლა ჯამზე 300 C  ტემპერატურაზე 
ზედაპირული დათესვის მეთოდით

სსტ ისო 4833-2:2013/2015 

შესწორება : 1 2014/2015

07.100.303

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია-Salmonel-
la-ს გამოვლენის, რაოდენობრივი განსაზღვრისა და 
სეროტიპირების ჰორიზონტალური მეთოდი - ნაწილი 1: 
Salmonella spp.-ს გამოვლენა

სსტ ისო 6579-1:2017/2019 07.100.304

სასურსათო ჯაჭვის  მიკრობიოლოგია - საკვლევი 
ნიმუშების, საწყისი სუსპენზიისა და ათჯერადი 
განზავებების  მომზადება  მიკრობიოლოგიური 
გამოკვლევისათვის - ნაწილი 1: საწყისი სუსპენზიისა და 
და ათჯერადი განზავებების მომზადების ზოგადი წესები

სსტ ისო 6887-1:2017/2019 07.100.305

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - საკვლევი 
ნიმუშების, საწყისი სუსპენზიისა და ათჯერადი 
განზავებების  მომზადება  მიკრობიოლოგიური 
გამოკვლევისათვის - ნაწილი 2: სპეციფიკური წესები 
ხორცისა და ხორცის პროდუქტების მომზადებისათვის

სსტ ისო 6887-2:2017/2018 07.100.306

სასურსათო ჯაჭვის  მიკრობიოლოგია - საკვლევი 
ნიმუშების, საწყისი სუსპენზიისა და ათჯერადი 
განზავებების  მომზადება  მიკრობიოლოგიური 
გამოკვლევისათვის - ნაწილი 3: სპეციფიკური წესები 
თევზისა და თევზის პროდუქტების მომზადებისათვის

სსტ ისო 6887-3:2017/2018 07.100.307

სასურსათო  ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - საკვლევი 
ნიმუშების, საწყისი სუსპენზიისა და ათჯერადი 
განზავებების  მომზადება  მიკრობიოლოგიური 
გამოკვლევისათვის - ნაწილი 4: სპეციფიკური წესები 
შერეული  პროდუქტების მომზადებისათვის

სსტ ისო 6887-4:2017/2018 07.100.308

სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია - 
საკვლევი ნიმუშების, საწყისი სუსპენზიისა და ათჯერადი 
განზავებების  მომზადება  მიკრობიოლოგიური 
გამოკვლევისათვის - ნაწილი 6: სპეციალური წესები 
პირველადი პროდუქციიდან აღებული ნიმუშების 

სსტ ისო 6887-6:2013/2019 07.100.309

სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია-   
კოაგულაზა-დადებითი სტაფილოკოკების (Staphylococcus 
aureus-ისა და სხვა სახეობების) რაოდენობრივი აღრიცხვის 
ჰორიზონტალური მეთოდი  -ნაწილი 3: გამოვლენა და 
უალბათესი რიცხვის მეთოდი (MPN) მცირე რიცხვებისთვის

სსტ ისო 6888-3:2003/2017 07.100.3010

სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია-
სავარაუდო  Escherichia coli-ის გამოვლენისა და 
რაოდენობრივი აღრიცხვის  ჰორიზონტალური მეთოდი - 
უალბათესი რიცხვის მეთოდი

სსტ ისო 7251:2005/2017 07.100.3011

სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია-
სავარაუდო Bacillus cereus -ის რაოდენობის  განსაზღვრის  
ჰორიზონტალური მეთოდი-კოლონიების დათვლის  
მეთოდი 300 C  ტემპერატურაზე 

სსტ ისო 7932 : 2004/2015 07.100.3012

8



9

სურსათის, ცხოველთა საკვებისა  და წყლის  
მიკრობიოლოგია –  საკვები არეების  მომზადება, 
წარმოება,  შენახვა და  სამუშაო მახასიათებლების 
გამოცდა

სსტ ისო 11133:2014/2017 07.100.20
07.100.30

17

ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები 

სტანდარტის აღნიშვნა სტანდარტის დასახელება საერთაშორისო 
კლასიფიკაცია

№

რძე და რძის პროდუქტები- სავარაუდო Escherichia coli-ს 
რაოდენობრივი აღრიცხვა -ნაწილი 1: უალბათესი რიცხვის 
მეთოდი  4-მეთილუმბელიფერილ-β-D-გლუკურონიდის 
(მუგ) გამოყენებით

სსტ ისო 11866-1:2005/2017 67.100.01
07.100.30

18

რძე და რძის პროდუქტები-სავარაუდო Escherichia co-
li-ს რაოდენობრივი აღრიცხვა -ნაწილი 2: კოლონიების 
დათვლის მეთოდი 44°  C ტემპერატურაზე მემბრანების 
გამოყენებით

სსტ ისო 11866-2:2005/2017 67.100.01
07.100.30

19

ცხოველური და მცენარეული ცხიმები და ზეთები 
- ცხიმოვანი მჟავების მეთილის ეთერების 
აირქრომატოგრაფია - ნაწილი 1: ცხიმოვანი მჟავების 
მეთილის ეთერების თანამედროვე აიქრომატოგრაფიის 
სახელმძღვანელო 

სსტ ისო 12966-1:2014/2018 67.200.1020

დამცავი ტანსაცმელი - ზოგადი მოთხოვნებისსტ ისო 13688:2013/2021 13.340.1021

ცხოველური და მცენარეული ცხიმები და ზეთები 
-გამოყოფილი ტრანსიზომერების განსაზღვრა 
ინფრაწითელი სპექტრომეტრიით

სსტ ისო 13884:2003/2018 67.200.1022

ტურისტული მომსახურება-ინდუსტრიული ტურიზმი - 
მომსახურების უზრუნველყოფა 

სსტ ისო 13810:2015/2016 03.080.30
03.200.01

23

გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები  
გამოსაყენებელ მითითებებთან ერთად

სსტ ისო 14001:2015/2017 13.020.10
03.100.70

24

გარემოს დაცვის მენეჯმენტი-ადგილმდებარეობებისა და 
ორგანიზაციების გარემოს დაცვის შეფასება

სსტ ისო 14015:2001/2015 13.020.1025

გარემოს დაცვის ნიშნები და დეკლარაციები-ზოგადი 
პრინციპები

სსტ ისო 14020:2000/2015 13.020.5026

გარემოს დაცვის ნიშნები და დეკლარაციები-გარემოს 
დაცვის დეკლარაციის მე-III ტიპი-პრინციპები და 
პროცედურები

სსტ ისო 14025:2006/2015 13.020.5027

რძის პროდუქტები და რძეზე  დაფუძნებული პროდუქტები- 
ცხიმიანობის განსაზღვრა  გრავიმეტრული მეთოდით 
Weibull-Berntrop (რეფერენს მეთოდი) - ნაწილი 3: 
განსაკუთრებული შემთხვევები

სსტ ისო 8262-3:2005/2018 67.100.0113

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები - ფუნდამენტური 
კონცეფციები და ლექსიკონი
ნაცვლად  სსტ  ისო 9000:2005/2010

სსტ ისო 9000:2015/2017 03.100.70
03.120.10
01.040.03

14

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები – მოთხოვნებისსტ ისო 9001:2015/2015 03.120.10
03.100.70

15

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები გაზომვის 
პროცესებისა და საზომი მოწყობილობის მიმართ

სსტ ისო 10012:2003/2012 03.100.70
17.020

16



ბუნებრივი გაზი-ლექსიკონი სსტ ისო 14532:2014/2014 01.040.75
75.060

28

ტურისტული საინფორმაციო სამსახურები - 
ტურისტებისათვის ინფორმაციის მიწოდებისა და მიღების 
მომსახურება-მოთხოვნები

სსტ ისო 14785:2014/2018 03.080.30
03.200.01

29

სამედიცინო ლაბორატორიები-მოთხოვნები ხარისხსა და 
კომპეტენციასთან დაკავშირებით
(ნაცვლად  სსტ  ისო 15189 : 2003/2011-ის)

სსტ ისო 15189:2012/2015 11.100.01
03.120.10

30

სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია- β- 
გლუკურონიდაზა-დადებითი Escherichia coli-ს რაოდენობის 
განსაზღვრის ჰორიზონტალური მეთოდი.
ნაწილი 2: კოლონიების დათვლის  მეთოდი 440 C  
ტემპერატურაზე 5-ბრომ-4-ქლორ-3-ინდოლილ-β-D-
გლუკურონიდის გამოყენებით

სსტ ისო 16649 2:2001/2015 07.100.3031

ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები 

სტანდარტის აღნიშვნა სტანდარტის დასახელება საერთაშორისო 
კლასიფიკაცია

№

სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია- 
ბეტა- გლუკურონიდაზა-დადებითი Escherichia coli-ს 
რაოდენობის განსაზღვრის ჰორიზონტალური მეთოდი.
ნაწილი 3: გამოვლენა და უალბათესი რიცხვის მეთოდი 
5-ბრომ-4-ქლორ-3-ინდოლილ-β-D-გლუკურონიდის 
გამოყენებით

სსტ ისო 16649-3:2015/2015 07.100.3032

სათავგადასავლო ტურიზმი - მდგრადი განვითარების 
საუკეთესო გამოცდილება -მოთხოვნები და 
რეკომენდაციები

სსტ ისო 20611:2018/2019 13.020.20
03.200.10

33

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემები 
- მოთხოვნები სახელმძღვანელო მითითებებით
შემდგომი გამოყენებისათვის

სსტ ისო 45001:2018/2020 
 

13.100
03.100.70

34

რისკის მენეჯმენტი - სახელმძღვანელო
წესები

ისო 31000:2018/2020 03.100.0135

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი - პერსონალის 
შერჩევის სახელმძღვანელო წესები

სსტ ისო 30405:2016/2020 03.100.3036

შესაბამისობის შეფასება -
პროდუქტის სერტიფიკაციის საფუძვლები და 
სახელმძღვანელოები პროდუქტის
სერტიფიკაციის სქემებისათვის

სსტ ისო/იეკ 17067:2013/2020 03.100.3037

შესაბამისობის შეფასება -
სახელმძღვანელოები და მაგალითები მომსახურების 
სერტიფიკაციის სქემებისათვის

სსტ ისო/იეკ ტრ 
17028:2017/2020 

03.100.3038

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია–მეთოდის 
დადასტურება/ვალიდაცია – ნაწილი 2: ალტერნატიული 
(კომერციული) მეთოდების დადასტურების/ვალიდაციის 
პროტოკოლი ეტალონური მეთოდის მიმართ

სსტ ისო 16140-2:2016/2020 07.100.3040

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემები - 
მოთხოვნები სასურსათო ჯაჭვში მონაწილე ნებისმიერი 
ორგანიზაციისთვის

სსტ ისო 22000:2018/2020 67.020
03.100.70

41

ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 
- მოთხოვნები და რეკომენდაციები პლაჟის 
ოპერირებისთვის

სსტ ისო 13009:2015/2020 03.080.30
03.200.01

42

10



ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები 

11

მომხმარებელთა შეფასებები ონლაინ რეჟიმში - მათი 
შეგროვების პრინციპები და მოთხოვნები, მოდერაცია და 
გამოქვეყნება

სსტ ისო 20488:2018/2020 97.020
03.080.30

43

ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები 

სტანდარტის აღნიშვნა სტანდარტის დასახელება საერთაშორისო 
კლასიფიკაცია

№

ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურება - 
საცხოვრებლების მოწყობის მდგრადი მენეჯმენტის სისტემა 
- მოთხოვნები

სსტ ისო 21401:2018/2020 03.100.70
03.200.01

44

სახიფათო ქიმიური ნივთიერებებისა და 
მიკროორგანიზმებისგან დამცავი ხელთათმანები 
- ნაწილი 5: ტერმინოლოგია და საექსპლოატაციო 
მოთხოვნები მიკროორგანიზმებით გამოწვეულ რისკებთან 
დაკავშირებით

სსტ ისო 374-5:2016/2020 01.040.13
13.340.40

45

სათავგადასავლო ტურიზმი - ლიდერები - პერსონალის 
კომპეტენცია

სსტ ისო 21102:2020/2021 03.200.10
03.080.30

46

ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსხურებები - 
სამედიცინო სპა - მომსახურების მოთხოვნები

სსტ ისო 21426:2018/2019 03.080.30
03.200.01

47

ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსხურებები - 
სამედიცინო ტურიზმი - მომსახურების მოთხოვნები

სსტ ისო 22525:2020/2021 03.080.30
03.200.10

48

ბიოლოგიური რისკის მენეჯმენტი  ლაბორატორიებისა 
და მსგავსი საქმიანობის განმახორციელებელი  - 
ორგანიზაციებისათვის

სსტ ისო 35001:2019/2021 07.100.0149

ენერგომენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები და 
სახელმძღვანელო მითითებები 
 

სსტ ისო 50001:2018/2019 27.015
03.100.70

50

შესაბამისობის შეფასება-რეკომენდაციები  შესაბამისობის  
შეფასებისათვის გამოსაყენებელი ნორმატიული 
დოკუმენტების შედგენასთან დაკავშირებით 

სსტ ისო/იეკ 
17007:2009/2016

03.120.2051

` შესაბამისობის შეფასება - საერთო მოთხოვნები 
აკრედიტაციის ორგანოებისადმი, რომლებიც ატარებენ 
შესაბამისობის შეფასების ორგანოების აკრედიტაციას

სსტ ისო/იეკ 
17011:2017/2018

13.020.1052

შესაბამისობის შეფასება. მოთხოვნები ინსპექტირების 
სხვადასხვა ტიპის ორგანოების საქმიანობისათვის 
(ნაცვლად სსტ ისო/იეკ 17020 : 2010-ის)

სსტ ისო/იეკ
17020:2012/2013

03.120.2053

შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის 
სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას. ნაწილი 1: 
მოთხოვნები

სსტ ისო/იეკ
17021-1:2015/2019

13.020.5054

შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის 
სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას. ნაწილი 2: 
კომპეტენციის მოთხოვნები გარემოს დაცვის მენეჯმენტის 
სისტემების აუდიტისა და სერტიფიკაციისათვის

სსტ ისო/იეკ 
17021-2: 2016/2018

03.120.2055

შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის 
სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას. ნაწილი 3: 
კომპეტენციის მოთხოვნები ხარისხის მენეჯმენტის 
სისტემების აუდიტისა და სერტიფიკაციისათვის

სსტ ისო/იეკ
17021-3: 2017/2018

03.120.2056

შესაბამისობის შეფასება-ზოგადი მოთხოვნები 
პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების მიმართ

სსტ ისო/იეკ
17024 : 2012/2014

03.120.2057



საერთო მოთხოვნები საგამოცდო და საკალიბრებელი 
ლაბორატორიის კომპეტენტურობისადმი

სსტ ისო/
იეკ17025:2017/2018

03.120.2058

შესაბამისობის შეფასება-ზოგადი მოთხოვნები 
საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის

სსტ ისო/იეკ
17043 : 2010/2016

03.120.2059

ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები ნაწილი II: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  საერთაშორისო  სტანდარტები 

სტანდარტის აღნიშვნა სტანდარტის დასახელება საერთაშორისო 
კლასიფიკაცია

№

შესაბამისობის შეფასება. მომწოდებლის დეკლარაცია 
შესაბამისობის შესახებ. ნაწილი 1:  ზოგადი მოთხოვნები

სსტ ისო/იეკ
17050-1 : 2004/2010

03.120.2060

შესაბამისობის შეფასება. მომწოდებლის დეკლარაცია 
შესაბამისობის შესახებ. ნაწილი 2: დამადასტურებელი 
დოკუმენტაცია

სსტ ისო/იეკ
17050-2 : 2004/2010

03.120.2061

შესაბამისობის შეფასება-მოთხოვნები პროდუქტების, 
პროცესებისა და მომსახურების  სერტიფიკაციის 
ორგანოების მიმართ

სსტ ისო/იეკ
17065 : 2012/2014

03.120.2062

ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული  მომსახურება-
მმართველი ორგანოების მიერ დაცულ ტერიტორიებზე 
საზოგადოებრივი ტურისტული  მომსახურების 
სარგებლობის უზრუნველყოფა-მოთხოვნები 

სსტ ისო
18065 : 2015/2016

03.080.30
03.200.01

64

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - Trichinella-ს მატლის 
აღმოჩენა ხორცში გამოხარშვის ხელოვნური მეთოდით

სსტ ისო
18743:2015/2018

07.100.3065

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - Cryptosporidium-ის  
და Giardia-ს აღმოჩენა და გადათვლა ახალ ფოთლოვან 
ბოსტნეულში და კენკრაში

სსტ ისო
18744:2016/2018

07.100.3066

სათავგადასავლო ტურიზმი-მდგრადი განვითარების 
საუკეთესო გამოცდილება - მოთხოვნები და 

სსტ ისო
20611:2018/2019

13.020.20
03.200.10

67

სათავგადასავლო ტურიზმი-უსაფრთხოების მენეჯმენტის 
სისტემა-მოთხოვნები

სსტ ისო
21101 : 2014/2016

03.200.10
03.080.30

68

ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები - 
გამაჯანსაღებელი  სპა - მომსახურების მოთხოვნები

სსტ ისო 
17679:2016/2019

03.080.30
03.200

63

სათავგადასავლო ტურიზმი-ინფორმაცია 
მონაწილეებისთვის

სსტ ისო
21103 : 2014/2016

03.200.10
03.080.30

69

ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები - 
სამედიცინო  სპა - მომსახურების მოთხოვნები

სსტ ისო
21426 : 2018/2019

03.080.30
03.200.01

70

საერთაშორისო ელექტროტექნიკური ლექსიკონი თავი 436: 
ძალოვანი კონდესატორები 

სსტ იეკ გამოცემა 
50(436) : 1990/2016

01.040.31
29.020

31.060.01

71

საერთაშორისო ელექტროტექნიკური ლექსიკონი თავი 601: 
ელექტროენერგიის წარმოება, გადაცემა და განაწილება-
ზოგადი

სსტ იეკ გამოცემა 
50(601) : 1985/2015

01.040.29
29.240.01

72

12
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სათამაშოების უსაფრთხოება - ნაწილი 2: აალებადობასსტ ენ 71-2 : 2011 + 
A1:2014/2021

13.220.40
97.200.50

1

ნაწილი III: საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული სტანდარტებინაწილი III: საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული სტანდარტები

სტანდარტის აღნიშვნა სტანდარტის დასახელება საერთაშორისო 
კლასიფიკაცია

№

თვალის ინდივიდუალური დამცავი. ტექნიკური 
მახასიათებლები

სსტ ენ 166 : 2001/2021 13.340.202

ცემენტის გამოცდის მეთოდები-ნაწილი 7: ცემენტის 
სინჯების აღებისა და  მომზადების მეთოდები

სსტ ენ 196-7 : 2007/2019 91.100.103

ცემენტი-ნაწილი 1: შემადგენლობა, სპეციფიკაციები 
და შესაბამისობის კრიტერიუმები საერთო-სამშენებლო  
ცემენტისათვის

სსტ ენ 197-1 : 2011/2019 91.100.104

საავტომობილო საწვავი - დიზელი - მოთხოვნები და 
გამოცდის მეთოდები 

სსტ ენ590 : 2012+
A1:2017/2021

75.160.206

ფეთქებადსაშიში აირადი გარემო-აფეთქების პრევენცია 
და მისგან დაცვა. ნაწილი 1: ძირითადი ცნებები და 
მეთოდოლოგია

13.2307

საავტომობილო საწვავი - არაეთილირებული ბენზინი - 
მოთხოვნები და გამოცდის მეთოდები 

სსტ ენ 228 : 2012+
A1:2017/2021

75.160.205

სსტ ენ 1127-1:2011/2015

გაზის ინფრასტრუქტურა. მილსადენები მაქსიმალური მუშა 
წნევით 16 ბარზე მეტი. ფუნქციური მოთხოვნები

23.040.01
75.200

8 სსტ ენ 594:2013/2017

გაზმომარაგება- გაზსადენები  შენობებში. მაქსიმალური 
მუშა წნევა 5 ბარზე ნაკლები ან ტოლი. ფუნქციური 
რეკომენდაციები

სსტ ენ 1775:2007/2018 91.140.409

გაზის ინფრასტრუქტურა - მიწისქვეშა გაზსაცავი - ნაწილი 
2: ფუნქციური რეკომენდაციები ნავთობისა და გაზის 
საბადოებში არსებული საცავებისთვის

სსტ ენ 1918-2:2016/2018 75.20011

ბეტონის საარმატურო ფოლადი - შედუღებადი საარმატურო 
ფოლადი - ზოგადი მიმოხილვა

77.140.15
77.140.60
77.140.65

12

გაზის ინფრასტრუქტურა - გაზის საზომი სისტემები. 
ფუნქციური მოთხოვნები

სსტ ენ 1776:2015/2021 75.180.3010

სსტ ენ 10080:2005/2019

ლითონის პროდუქტები - შემოწმების დოკუმენტების ტიპები 01.110
77.080.01
77.120.01

13 სსტ ენ 10204:2004/2019

გაზის ინფრასტრუქტურა-მილსადენები მაქსიმალური მუშა 
წნევით 16 ბარამდე ჩათვლით. ნაწილი 1: ფუნქციური 
მოთხოვნები

სსტ ენ
12007-1 : 2012/2019

23.040.0114

რესპირატორული დამცავი მოწყობილობები - 
ნაწილაკებისგან დამცავი მფილტრავი ნახევარნიღბები 
მოთხოვნები, გამოცდა, მარკირება

13.340.3015 სსტ ენ 
149:2001+A1:2009/2020



სამედიცინო პირბადეები - მოთხოვნები და გამოცდის 
მეთოდები

სსტ ენ 
4683:2019+AC:2019/2020  

11.14016

ნაწილი III: საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული სტანდარტებინაწილი III: საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული სტანდარტები

სტანდარტის აღნიშვნა სტანდარტის დასახელება საერთაშორისო 
კლასიფიკაცია

№

სამედიცინო ხელთათმანები ერთჯერადი გამოყენებისთვის 
- ნაწილი 1: მოთხოვნები და გამოცდა ჰერმეტულობაზე

სსტ ენ 455-1:2020/2020 11.14017

სამედიცინო ხელთათმანები ერთჯერადი გამოყენებისთვის 
- ნაწილი 2: მოთხოვნები და ფიზიკური მახასიათებლების 
გამოცდა

სსტ ენ 455-2:2015/2020 11.14018

სამედიცინო ხელთათმანები ერთჯერადი გამოყენებისთვის 
- ნაწილი 3:მოთხოვნები და გამოცდები ბიოლოგიური 
შეფასებისთვის

სსტ ენ 455-3:2015/2020 11.14019

გაზის ინფრასტრუქტურა-გაზის წნევის რეგულირების 
სადგურები გადაცემისა და განაწილებისთვის-ფუნქციური 
მოთხოვნები

სსტ ენ 12186:2014/2015 23.060.40
27.060.20

75.200

21

გამყარებული ბეტონის გამოცდა - ნაწილი 1: ნიმუშებისა 
და ყალიბების ფორმები, ზომები და სხვა მოთხოვნები

91.100.3022

სამედიცინო ხელთათმანები ერთჯერადი გამოყენებისთვის 
- ნაწილი 4: მოთხოვნები და გამოცდა შენახვის ვადის 
დადგენის მიზნით

სსტ ენ 455-4:2009/2020 11.14020

სსტ ენ 12390-1:2012/2018

გამყარებული ბეტონის გამოცდა - ნაწილი 6: სიმტკიცე 
კუმშვაზე-გამოსაცდელი ნიმუშების სიმტკიცე გლეჯვაზე 
გაჭიმვისას

91.100.3023 სსტ ენ 12390-6:2009/2018

სურსათის გადასამუშავებელი დანადგარები - ხელის 
ბლენდერები და საფქვავები უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის 
მოთხოვნები 

სსტ ენ 12853 : 2001
+ A1:2010/2021

67.26024

გეოსინთეზური ბარიერები - მახასიათებლებთან 
დაკავშირებული მოთხოვნები არხების მშენებლობაში 
გამოყენებისათვის

სსტ ენ 13362 : 2018/2018 59.080.70
91.100.50

26

შესაფუთი მასალა - მოთხოვნები შესაფუთი 
მასალის მიმართ, რომლის აღდგენა შესაძლებელია  
კომპოსტირებითა და ბიოდაშლით - გამოცდის სქემა და 
შეფუთვის საბოლოო შეფასების კრიტერიუმები

13.030.99
55.020

27

სურსათის გადასამუშავებელი დანადგარები - ხელის 
ბლენდერები და საფქვავები უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის 
მოთხოვნები. შესწორება 

სსტ ენ 12853 : 2001
+ A1:2010AC/2021

67.26025

სსტ ენ
13432:2000/2018

13432:2000/AC:2005

ქირურგიული ტანსაცმელი და ზეწრები - მოთხოვნები და 
გამოცდის მეთოდები - 
ნაწილი 1: ქირურგიული ზეწრები და ხალათები 

11.14028 სსტ ენ 13795-1:2019/2021

ტურისტული მომსახურება-სამოგზაურო სააგენტოები და 
ტუროპერატორები-ტერმინოლოგია 

სსტ ენ 13809:2003/2017 01.040.03
03.200.01

29

სანთებელები - ბავშვთა უსაფრთხოების მოთხოვნები 
სანთებელებისათვის- უსაფრთხოების მოთხოვნები და 
გამოცდის მეთოდები

97.18030 სსტ ენ 13869:2016/2017

14



ნაწილი III: საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული სტანდარტებინაწილი III: საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული სტანდარტები

15

თხევადი ქიმიკატებისაგან დამცავი ტანსაცმელი- 
ტექნიკური მოთხოვნები ტანსაცმლისათვის, რომელსაც 
გააჩნია თხევადგაუმტარი (ტიპი 3) და შხეფშეუღწევადი 
გადაბმები, მათ შორის საგნებისათვის, რომლებიც 
სხეულის გარკვეულ ნაწილებს იცავენ (ტიპები PB [3] და PB 

სსტ ენ
14605 : 2005

+ A1:2009/2021

11.14031

ნაწილი III: საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული სტანდარტებინაწილი III: საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული სტანდარტები

სტანდარტის აღნიშვნა სტანდარტის დასახელება საერთაშორისო 
კლასიფიკაცია

№

გაზის აფეთქების სავენტილაციო დამცავი სისტემებისსტ ენ 14994:2007/2015 13.24032

აფეთქების საიზოლაციო  სისტემებისსტ ენ 15089 : 2009/2015 13.23033

ტურისტული მომსახურება-პროფესიონალური ტურისტული 
გიდის ტრენინგისა და კვალიფიკაციის პროგრამების 
მიწოდების მოთხოვნები

სსტ ენ 
15565: 2008/2017

03.100.30
03.200.01

34

სამშენებლო ნაკეთობები - საშიში ნივთიერებების 
გამოყოფის შეფასება - ტერმინოლოგია

სსტ ენ 16687:2015/2016 01.040.91
91.100.01

36

აფეთქების რისკების თვალსაზრისით
აღჭურვილობის უსაფრთხო ფუნქციონირებისთვის საჭირო 
უსაფრთხოების დამცავი მოწყობილობები

13.230
29.260.20

37

გაზის ინფრასტრუქტურა - უსაფრთხოების მენეჯმენტის 
სისტემები (SMS) გაზგამანაწილებელი ქსელის 
ინფრასტრუქტურისათვის და მილსადენის ინტეგრირებული 
მენეჯმენტის სისტემა (PIMS) გაზმანაწილებელი ქსელის 
მილსადენისათვის. ფუნქციური მოთხოვნები

სსტ ენ 
16348:2013/2019

23.040.0135

სსტ ენ 
50495 : 2010/2015

ძალური, საკონტროლო და საკომუნიკაციო კაბელები 
- კაბელები ზოგადი გამოყენებისათვის სამშენებლო 
სამუშაოებში, რომელთა მიმართ მოქმედებს სახანძრო 
მოთხოვნები

13.220.50
29.060.20

38 სსტ ენ 
50575 : 2014/2019

 ძალური, საკონტროლო და საკომუნიკაციო კაბელები 
- კაბელები ზოგადი გამოყენებისათვის სამშენებლო 
სამუშაოებში, რომელთა მიმართ მოქმედებს სახანძრო 
მოთხოვნები.ცვლილება 1

13.220.50
29.060.20

39 სსტ ენ
50575 :2014/
A1:2016/2019



16

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია-Salmonel-
la-ს გამოვლენის, რაოდენობრივი განსაზღვრისა და 
სეროტიპირების ჰორიზონტალური მეთოდი - ნაწილი 2: 
რაოდენობის განსაზღვრა უმცირესი უალბათესი რიცხვის 
მეთოდით

სსტ ისო/ტს
6579-2:2012/2019

07.100.301

სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია-Salmonel-
la-ს გამოვლენის, რაოდენობრივი განსაზღვრისა და 
სეროტიპირების ჰორიზონტალური მეთოდი - ნაწილი 
3:Salmonella spp.-ს სეროტიპირების სახელმძღვანელო 
მითითებები

სსტ ისო/ტრ
6579-3:2014/2019

07.100.302

ნაწილი IV: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  სტანდარტიზაციის დოკუმენტებინაწილი IV: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  სტანდარტიზაციის დოკუმენტები

სტანდარტის აღნიშვნა სტანდარტის დასახელება საერთაშორისო 
კლასიფიკაცია

№

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა - ისო 9001:2015-ის 
გამოსაყენებელი სახელმძღვანელო მითითებები

სსტ ისო/ტს   
9002:2016/2017

03.120.10
03.100.70

3

სურსათისა და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგია 
– პოლიმერაზულ ჯაჭვურ რეაქციაზე (PCR) რეალურ 
დროში დაფუძნებული მეთოდი კვებითი პათოგენების 
გამოსავლენად – ჰორიზონტალური მეთოდი შიგას 
ტოქსინის მაპროდუცირებელი Escherichia coli-ს (STEC) 
გამოსავლენად და O157, O111, O26, O103 და O145 
სეროჯგუფების განსასაზღვრად

სსტ ისო/ტს
13136 : 2012/2017

07.100.304

სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის (სენ, CEN)/
ტექნიკური კომიტეტის (ტკ,TC) 234-ის მიერ მომზადებული 
ფუნქციური სტანდარტებისთვის დასანერგი მითითებები. 
აირის ინფრასტრუქტურა-ნაწილი 1: ზოგადი დებულებები 

სსტ სენ/ტ
13737-1:2012/2016

91.140.405

გარემოს დაცვის მენეჯმენტი-სასიცოცხლო ციკლის 
შეფასება-ვადის დოკუმენტირების ფორმატი 

სსტ ისო/ტს
14048 : 2002/2015

13.020.10
13.020.60

6

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 
დაცვის მენეჯმენტი - უსაფრთხო მუშაობის ზოგადი 
სახელმძღვანელო  მითითებები

სსტ ისო/პას
45005 : 2020/2021

13.1007

შენობათა მენეჯმენტი - ტერმინოლოგია და მომსახურების  
სახეობები

სსტ სენ/ტს
15379:2006/2016

01.040.91
91.140.01

8

სამშენებლო ნაკეთობები - საშიში ნივთიერებების 
გამოყოფის შეფასება - სავაჭრო ბარიერები

სსტ სენ/ტრ 
15855:2009/2016

91.100.019

სამშენებლო ნაკეთობები: საშიშ ნივთიერებათა გამოყოფის 
შეფასება - გაცხადებულ სიდიდეთა სტატისტიკური 
შეფასების სახელმძღვანელო - ნაწილი 1:  პრინციპები და 
წესები

სსტ სენ/ტრ 
16797-1:2015/2016

13.10010

შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის 
სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას. ნაწილი 4: 
კომპეტენციის მოთხოვნები ღონისძიებების (მოვლენების) 
მდგრადობის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და 
სერტიფიკაციისათვის

სსტ ისო/იეკ ტს
17021-4: 2013/2018

03.120.2011
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ნაწილი IV: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  სტანდარტიზაციის დოკუმენტებინაწილი IV: საქართველოს სტანდარტად მიღებული  სტანდარტიზაციის დოკუმენტები

შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის 
სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას. ნაწილი 5: 
კომპეტენციის მოთხოვნები აქტივების მენეჯმენტის 
სისტემების აუდიტისა და სერტიფიკაციისათვის

სსტ ისო/იეკ ტს 
17021-5:2014/2019

03.120.2012

სტანდარტის აღნიშვნა სტანდარტის დასახელება საერთაშორისო 
კლასიფიკაცია

№

შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ 
მენეჯმენტის სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას. 
ნაწილი 6: კომპეტენციის მოთხოვნები ბიზნესის 
უწყვეტობის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და 
სერტიფიკაციისათვის
(რეგისტრაცია 268-1.3-00383  19.09.2019)

სსტ ისო/იეკ ტს
17021-6:2014/2019

03.120.2013

შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის 
სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას. ნაწილი 
7: კომპეტენციის მოთხოვნები საგზაო მოძრაობის 
უსაფრთხოების (RTS) მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და 
სერტიფიკაციისათვის

სსტ ისო/იეკ ტს 
17021-7:2014/2019

03.120.2014

შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის 
სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას. ნაწილი 9: 
კომპეტენციის მოთხოვნები ანტიკორუფციული  მენეჯმენტის 
სისტემების აუდიტისა და სერტიფიკაციისათვის

სსტ ისო/იეკ ტს
17021-9: 2016/2018

03.120.2015

შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის 
სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას. ნაწილი 
10: კომპეტენციის მოთხოვნები  პროფესიონალური 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის 
სისტემების აუდიტისა და სერტიფიკაციისათვის

სსტ ისო/იეკ ტს
17021-10: 2018/2018

03.120.2016

შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები 
ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ატარებენ მენეჯმენტის 
სისტემის აუდიტსა და სერტიფიცირებას. ნაწილი 11: 
კომპეტენციის
მოთხოვნები  მენეჯმენტის სისტემების წარმოების 
მენეჯმენტის (FM) აუდიტისა და სერტიფიკაციისათვის

სსტ ისო/იეკ ტს 
17021-11:2018/2019

03.120.2017

სტანდარტიზაცია და  მასთან დაკავშირებული საქმიანობა 
- ზოგადი ლექსიკონი

სსტ ისო/ტს
22002-1 : 2009/2016

67.02018

სურსათის უვნებლობის წინასწარი მოსამზადებელი 
პროგრამები-ნაწილი 1: სურსათის წარმოება 

სსტ ისო/იეკ
სახელმძღვანელო

2 : 2004/2010

01.120
01.040.01
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საერთაშორისო სტანდარტებისა და სხვა საერთაშორისო 
დოკუმენტების მიღება რეგიონულ ან ეროვნულ დონეზე. 
ნაწილი 1: საერთაშორისო სტანდარტების მიღება

სსტ ისო/იეკ
სახელმძღვანელო 
21-1 : 2005/2015

01.12020

საერთაშორისო სტანდარტებისა და სხვა საერთაშორისო 
დოკუმენტების მიღება რეგიონულ ან ეროვნულ დონეზე. 
ნაწილი 2: საერთაშორისო დოკუმენტების მიღება, გარდა 
საერთაშორისო  სტანდარტებისა 

სსტ ისო/იეკ
სახელმძღვანელო 
21-2 : 2005/2015

01.12021



სსტ ისო/პას 45005:2020/2021 - შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის 
მენეჯმენტი - უსაფრთხო მუშაობის ზოგადი სახელმძღვანელო მითითებები COVID-19-
ის პანდემიის დროს

სტანდარტი  არის რეაგირება COVID-19-ის პანდემიასა და მომატებულ რისკზე, 
რომელსაც უქმნის ეს დაავადება ნებისმიერ გარემოში, მათ შორის, სახლში ან 
მობილურ გარემოში მომუშავე ადამიანების, ფიზიკურად სამუშაო ადგილზე მყოფი 
მუშაკებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებასა 
და კეთილდღეობას.

სტანდარტში მოცემული ინსტრუქცია მოიცავს პრაქტიკულ რეკომენდაციებს 
ორგანიზაციებისა და მუშაკებისთვის იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ 
რისკების მართვა. იგი გამოსადეგია როგორც ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც 
აახლებენ მუშაობას, ასევე მათთვის, რომლებსაც არ შეუწყვეტიათ მუშაობა პანდემიის 
განმავლობაში, ასევე ისეთებისთვის, რომლებიც იწყებენ მუშაობას.

სტანდარტის დანერგვით ორგანიზაციას შეეძლება:

• ეფექტურად იმოქმედოს მუშაკებისა და სხვა შესაბამისი დაინტერესებული 
მხარეების COVID-19-თან დაკავშირებული რისკებისგან დასაცავად;

• დაამტკიცოს, რომ იგი ცდილობს გადაჭრას COVID-19-თან დაკავშირებული რისკები 
სისტემური მიდგომის გამოყენებით;

• დანერგოს გარემო, რომელიც შესაძლებელს გახდის ცვალებად ვითარებასთან 
ეფექტურ და დროულ შეგუებას.

სსტ ენ 71-2:2011+ A1:2014/2021 სათამაშოების უსაფრთხოება - ნაწილი 2: აალებადობა

სტანდარტი მიზნად ისახავს მომხმარებლისთვის უხილავი საფრთხეების 
მაქსიმალურად შემცირებას, აღნიშნული არ მოიცავს ჩვეულ საფრთხეებს, რომლებიც 
აშკარაა ბავშვებისთვის ან მათზე პასუხისმგებელი პირებისთვის. თუ ჩავთვლით, 
რომ სათამაშოები განკუთვნილია დანიშნულებისამებრ გამოყენებისთვის, ისინი 
აღარ უნდა წარმოადგენდნენ საფრთხეს მათთვის, ვისთვისაც განკუთვნილია ეს 
სათამაშოები (2009/48/EC დირექტივის თანახმად, „განკუთვნილია გამოყენებისთვის“ 
ნიშნავს, რომ მშობელს ან ზედამხედველს სათამაშოს ფუნქციებიდან, ზომებიდან და 
მახასიათებლებიდან გამომდინარე, უნდა ჰქონდეს გონივრული საფუძველი, სწორად 
შეაფასოს, შეიძლება თუ არა მისი გამოყენება მითითებული ასაკობრივი ჯგუფის 
ბავშვებისათვის). წინასწარ უნდა განისაზღვროს ასევე გამოყენების სხვა მოსალოდნელი 
ალბათობაც, ბავშვის ქცევის გათვალისწინებით, რომელიც ზოგადად ისე არ ზრუნავს 
სათამაშოზე, როგორც საშუალო ასაკის უკვე ზრდასრული მომხმარებელი.

როგორც წესი, სათამაშოებს აპროექტებენ და ამზადებენ ბავშვების კონკრეტული 
ასაკობრივი ჯგუფებისათვის. მათი მახასიათებლები დაკავშირებულია ბავშვების 
ასაკთან და განვითარების ეტაპთან, ხოლო მათი გამოყენება გარკვეულ უნარებზეა 
გათვლილი. უბედური შემთხვევები ხშირად იმის გამო ხდება, რომ სათამაშოს აძლევენ 
ბავშვს, რომლისთვისაც ის არ არის განკუთვნილი ან სათამაშო არადანიშნულებისამებრ

სტანდარტების შესახებსტანდარტების შესახებ
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სტანდარტების შესახებსტანდარტების შესახებ
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გამოიყენება. ამიტომ საჭიროა დიდი ყურადღებით შეირჩეს სათამაშო ან თამაში; 
გასათვალისწინებელია იმ ბავშვის გონებრივი და ფიზიკური განვითარების დონე, 
რომელიც სათამაშოს გამოიყენებს.

სტანდარტი განსაზღვრავს როგორც აალებადი მასალების კატეგორიებს, რომელთა 
ყველა სათამაშოში გამოყენება აკრძალულია, ასევე მოთხოვნებს ზოგიერთი სათამაშოს 
აალებადობის შესახებ, როდესაც მათზე ზემოქმედებს ნაკლებად აალებადი წყარო.

სსტ ენ 228:2012+A1:2017/2018 - საავტომობილო საწვავი - არაეთილირებული ბენზინი 
- მოთხოვნები და გამოცდის მეთოდები

სტანდარტი ადგენს მოთხოვნებსა და გამოცდის მეთოდებს გასაყიდი და მიწოდებული 
არაეთილირებული ბენზინისთვის. ის გამოიყენება ბენზინის ძრავიან ავტომობილებში, 
რომლებიც განკუთვნილია არაეთილირებული ბენზინით მუშაობისთვის.

სტანდარტი ადგენს ორი ტიპის არაეთილირებულ ბენზინს: პირველი ტიპი − ჟანგბადის 
მაქსიმალური შემცველობით 3,7% (m/m) და ეთანოლის მაქსიმალური შემცველობით 
10,0% (V/V), ხოლო მეორე ტიპი- უფრო ძველი ავტომობილებისთვის, რომლებისთვისაც 
არ არის ნებადართული მაღალი ბიოსაწვავის შემცველობის, ჟანგბადის მაქსიმალური 
2,7% (m/m)-ისა და ეთანოლის მაქსიმალური 5,0% (V/V)-ის მქონე არაეთილირებული 
ბენზინის გამოყენება.

სსტ ენ 590:2013+A1:2017/2018 - საავტომობილო საწვავი - დიზელი - მოთხოვნები და 
გამოცდის მეთოდები

სტანდარტი განსაზღვრავს მოთხოვნებსა და გამოცდის მეთოდებს რეალიზებული და 
მიწოდებული საავტომობილო დიზელის საწვავისთვის. იგი მისაღებია საავტომობილო 
დიზელზე მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლად, რომლებიც 
განკუთვნილია 7,0%-მდე (V/V) ცხიმოვანი მჟავის მეთილის ეთერის შემცველი 
საავტომობილო დიზელის საწვავზე მუშაობისთვის.



მისამართი: ქ. თბილისი, 

0178, ჩარგლის ქ. 67

ტელ: (995 32) 261 25 30 
ფაქსი: (995 32) 261 35 00

ელფოსტა: info@geostm.ge 

ვებგვერდი: sst.geostm.gov.ge


