
АЖЛЫН БАЙРАНД КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН СЭЖИГТЭЙ 

ТОХИОЛДЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ 

Нэг. Нийтлэг зүйл 

1.1.       Ажлын байранд коронавируст халдвар (COVID-19)-ын сэжигтэй тохиолдол 

гарсан үед хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг зохицуулахад энэхүү 

зөвлөмжийг мөрдөнө. 

1.2.       Аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр коронавируст халдвар (COVID-19)-ын 

сэжигтэй тохиолдлыг тусгаарлах өрөөг бэлтгэсэн байна. 

1.3.       Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын сэжигтэй тохиолдлыг ХӨСҮТ (100), 

НЭМҮТ (119) шуурхай мэдээлнэ. 

Хоёр. Нэр томьёоны тодорхойлолт  

2.1.       “Сэжигтэй тохиолдол” гэж халуурах, ханиах, бөөлжих, гүйлгэх, толгой, 

булчин өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илэрсэн хүнийг хэлнэ. 

2.2.       “Ойрын хавьтал” гэж 15 минутын турш сэжигтэй тохиолдолтой 1 метрээс 

дотогш зайнд харьцсан хүнийг хэлнэ. 

2.3.       “Тусгаарлах өрөө” гэж анхны тусламжийн цомог, амны хаалт, нэг удаагийн 

халад, гар халдваргүйжүүлэгч, бээлий, хог хаягдлын уут зэрэг хэрэгслээр хангасан 

өрөөг хэлнэ. 

Гурав.****Коронавируст халдвар (COVID-19)-****ын сэжигтэй тохиолдол илэрсэн 

үед авах хариу арга хэмжээ 

3.1. Байгууллагын удирдлага коронавируст халдвар (COVID-19)-ын сэжигтэй 

тохиолдлыг тусгаарлах 2-3 ажилтныг урьдчилан томилсон байна. 

3.2. Байгууллагын хүний нөөцийн ажилтан удирдлагад мэдээлж, ХӨСҮТ (100), 

(80086829), (119) дугаарын утсанд дуудлага өгнө. 

3.3. Сэжигтэй тохиолдлын мэдээлэл авмагц томилогдсон ажилтан тусгаарлах 

өрөөнөөс амны хаалт, нэг удаагийн халад, бээлий, улавч өмсөж, тухайн хүнийг 

тусгаарлах өрөөнд хүргэнэ. 

3.4. Сэжигтэй тохиолдлын шинжилгээний хариу гартал тусгаарлах өрөөг 

битүүмжилнэ. 

Ойрын хавьтлыг ХӨСҮТ-ийн тандалт судалгааны баг ирэх хүртэл ажлын өрөөнд нь 

тусгаарлана. 



Сэжигтэй тохиолдлыг нөөц хаалгаар гаргана. 

  

ГАДАРГУУГ ХЭРХЭН ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЖ ЦЭВЭРЛЭХ ВЭ? 

 Ахуйн хэрэглээний бээлий өмсөх 

 Эхлээд саван, угаалгын нунтагтай уусмалаар цэвэрлэх 

 Дараа нь халдваргүйжүүлэх  уусмалаар арчих 

 1 литр усанд 25мл белизна (хлор агуулсан бодис) хийж бэлтгэх 

 Халдваргүйжүүлэлтийн уусмалыг цэвэрлэгээ хийх бүрт шинээр бэлтгэх 

 Халдваргүйжүүлэх бодисуудыг хольж хэрэглэхгүй байх 

 Хлор агуулсан халдваргүйжүүлэх бодисыг нарны гэрэл тусахгүй, битүү газар 

хадгалах 

 Гэрлийн унтраалга, ор, сандлын түшлэг, хаалганы бариул, хонх, ширээ, 

тосгуур зэрэг гар байнга хүрдэг эд зүйлсийг өдөрт 2-оос доошгүй удаа 

цэвэрлэх 

 Шал, суултуур, гутлын тавиур, гутлын ул, шалавч зэрэг бохирдол ихтэй эд 

зүйлсийг  өдөрт 3-аас доошгүй удаа цэвэрлэх 

 Бохирдол багатай хэсгээс эхлэн дээрээс доош чиглүүлэн цэвэрлэх 

 Коронавирус нь хатуу гадаргуу дээр 72 цаг хүртэл хадгалагдаж халдвар 

тараах эрсдэлтэй тул дээрх зөвлөмжийг заавал баримтлаарай. 

 


