ა(ა) იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის
სკოლა - პანსიონის დირექტორი:
ბრძანება #4/2; 04.01.2016წ.

სკოლა - პანსიონში ჩასატარებელი მიმდინარე / პრევენციული
მოვლა - პატრონობის სამუშაოები
2016 წელი

თბილისი

ა(ა) იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის
სკოლა - პანსიონის დირექტორი:
ბრძანება #4/2; 04.01.2016წ.

სკოლა - პანსიონში ჩასატარებელი მიმდინარე / პრევენციული
მოვლა - პატრონობის სამუშაოები
2016 წელი

მოვლა-პატრონობის
სფეროები
გათბობის სისტემა

ჩასატარებელი მიმდინარე პრევენციული სამუშაოების ჩატარების
მოვლა - პატრონობის სამუშაოები
პერიოდი
გათბობის სისტემის დატესტვა და ჩართვა 2016 წლის 20 იანვრამდე
სასწავლო კორპუსსა და პანსიონში

სასწავლო
კორპუსის
I-II
სართული,
პანსიონის
სამივე
სართულ - კედლები
კედლები

წლის
განმავლობაში
პერიოდულად

4

გარე
მოწყობილობები

შემოდგომა - გაზაფხული
შემოდგომა

5

ელექტრო
ტექნიკური
მოწყობილობა

#
1
2

3

საჰაეროების დათვალიერება ნესტისა
და
ობის დადგენა
• კანალიზაციის მილების დათვალიერება
ჯონვადობის დადგენის მიზნით;
• საფენის სიმშრალის დადგენა
• ბზარებისა
და
ნაპრალების
დათვალიერება, ბზარების ბათქაშით
შევსება;
• კარ - ფანჯრის
დათვალიერება,
დაზიანებული კერების აღდგენა.
• გარეთა ფასადების შეკეთება;
• იატაკის გადაღებვა;
• ჟოლობების მილების დათვალიერება აღდგენა.
- • შიდა
კომპიუტერული
ქსელის
დაზიანებული ნაწილების შეცვლა;
• სატრაპეზოს ქსელის დათვალიერება და
გამართვა;
• უსაფრთხოების
სისტემის
დათვალიერება, საჭირო შემთხვევაში
შეკეთება;
• შიდაელექტრო
გაყვანილობის
დათვალიერება, ნათურების გამოცვლა,
ჩამრთველების განაზლება;
• დაზიანებული კაბელის აღდგენა( ასეთის
შემთხვევაში).

შემოდგომა - გაზაფხული
პერიოდულად

პერიოდულად
საჭიროებისამებრ

პერიოდულად

პერიოდულად

6

ეზოს სამუშაოები

•
•
•
•

7

მოწყობილობები

•
•
•

•
•

8

სველი წერტილები

•
•
•
•
•

9

10

კარფანჯრები

კიბეები

•

•
•
•
•
•
•

11

იატაკი

•
•
•

ეზოს ტერიტორიის დამცავი ბადის
შეკეთება, აღდგენა, შეცვლა;
გადასასვლელი ბილიკების გამაგრება;
სარეველა ბალახის ამოძირკვა;
კვიპაროსის
ნარგავების
მოვლა
პატრონობა;
ურნების გასუფთავება, განახლება.
ჭერიდან ჩამოცვენილი ბათქაშის შევსება;
ელექტროჩამრთველების
შემოწმება,
ფილების დათვალიერება საჭიროების
შემთხვევაში შეცვლა, უსაფრთხოების
წესების დაცვა;
სველი წერტილების დათვალიერება,
საჭიროების შემთხვევაში აღდგენა;
საკანალიზაციო
სისტემების(ჭების)
გაწმებდა.

საჭიროებისამებრ

ტუალეტებში წყლის ჩამრეცხი ავზების
შეკეთება - აღდგენა;
წყლის დაზიანებული ონკანების აღდგენა;
ნიჟარის სპირალის შეცვლა;
სსსმ მოსწავლეტათვის ადაპტირებული
სველი წერტილების კეთილმოწყობა;
სანიაღვრე ტრაპების შეცვლა საჭიროების
შემთხვევაში.
კარფანჯრების
დათვალიერება,
დაზიანებული
საკეტების/ჩამკეტების
აღდგენა - შეკეთება - შეცვლა;
დაზიანებული მინების ჩასმა;
დაზიანებული სახელურების აღდგენა.
ფლიგელებში
აცვენილი
ფილების
აღდგენა;
პლინტუსების აღდგენა - შეცვლა;
კიბის საფეხურების/მოაჯირის გამაგრება;
შემოსასვლელში
კიბის
საფეხურების
გამაგრება ცემენტის ნაზავით;
საჰაეროების დათვალიერება - გაწმებდა.
აცვენილი
იატაკის
ჩამაგრება
ცემენტით/წებოემულსიით;
იატაკის ნაპრალების გადაღებვა და სხვა
მიმდინარე პრევენციული სამუშაოების
ჩატარება.

საჭიროებისამებრ

პერიოდულად
პერიოდულად
პერიოდულად

საჭიროებისამებრ

პერიოდულად
პერიოდულად
პერიოდულად

პერიოდულად
საჭიროებისამებრ
საჭიროებისამებრ
საჭიროებისამებრ

საჭიროებისამებრ
საჭიროებისამებრ

საჭიროებისამებრ

