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COVID-19-სგან თავის დასაცავად მიღებული 
ზომები
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ხალხმრავალ ადგილებში ყოფნისგან თავის არიდება
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საზოგადოებრივ ადგილებში საგნების შეხებისგან თავის არიდება
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COVID-19-ის შესახებ ინფორმაციის მიღების 
წყაროები
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ოჯახის წევრები/
მეგობრები

სოციალური ქსელები 
(ფეისბუქი, ტვიტერი, ა.შ.)

ინტერნეტი/
ვებ-გვერდები

ტელევიზია

სულ ქალაქი სოფელი



შინამეურნეობების პროცენტული წილი, რომელთა ერთმა წევრმა 
მაინც დაკარგა სამსახური 2020 წლის მარტიდან (%)

31.8
32.9

30.2

სულ ქალაქი სოფელი



შინამეურნეობების წილი, რომელთა საშუალო თვიური შემოსავლები 
შემცირდა COVID-19-თან დაკავშირებული მიზეზებით (%)
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სულ ქალაქი სოფელი

კომპანია/ბიზნესი, სადაც მუშაობდა შინამეურნეობის წევრი, დაიხურა

კომპანიას/ბიზნესს შეუმცირდა მოთხოვნა, რომელშიც მუშაობდა შინამეურნეობის წევრი ან ეკუთვნოდა შინამეურნეობის წევრს

შინამეურნეობის წევრს მოუწია საკუთარი კომპანიის/ბიზნესის დახურვა 

შინამეურნეობის წევრს შეუმცირდა ხელფასი

შინამეურნეობის წევრს შეუმცირდა სამუშაო საათები



შინამეურნეობების წილი, რომლებმაც COVID-19-ის შედეგების 
შესამსუბუქებლად მთავრობისგან მიიღეს დახმარება (%)

32.3
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კომერციული ბანკების/მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციების სესხების გადავადება

18 წლამდე ბავშვთა 200 ლარიანი ერთჯერადი 
სოციალური დახმარება

ოჯახებისთვის ბუნებრივი აირის გადასახადის 
სუბსიდირება სულ მცირე ერთი თვით

ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის გადასახადის 
სუბსიდირება სულ მცირე ერთი თვით



2-5 წლის ბავშვების წილი, რომლებთან ერთად შინამეურნეობის წევრები 
ჩართული იყვნენ სხვადასხვა აქტივობაში (%)
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სიმღერა, მათ შორის ძილის წინ

გარეთ სასეირნოდ გაყვანა

ილუსტრირებული წიგნების 
წაკითხვა ან დათვალიერება

ზღაპრების მოყოლა

ნივთების დასახელება, დათვლა ან ხატვა

თამაში



6-17 წლის ბავშვების წილი, რომლებსაც უტარდებოდათ 
ონლაინ გაკვეთილები (%)

96.9 98.1 95.2 96.8 96.9 97.4 96.9 95.2

0

20

40

60

80

100

სულ ქალაქი სოფელი ბიჭი გოგო 6-11 12-14 15-17
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სულ ქალაქისოფელი ბიჭი გოგო 6-11 12-14 15-17

6-17 წლის ბავშვების წილი, რომლებიც უყურებდნენ/უსმენდნენ 
სატელევიზიო გაკვეთილებს (%)



დისტანციური სწავლების შეთავაზებული მეთოდებით 
კმაყოფილების დონე (%)

ძალიან 
კმაყოფილი, 6.8

მეტ-ნაკლებად 
კმაყოფილი, 41.0

არც კმაყოფილი 
და არც 

უკმაყოფილო, 25.1

მეტ-ნაკლებად 
უკმაყოფილო, 13.9

ძალიან 
უკმაყოფილო, 11.6

არ ვიცი/მონაცემი 
არ არის, 1.5
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gtodradze@geostat.ge

www.geostat.ge

გმადლობთ ყურადღებისთვის!
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