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БАТЛАВ.     Д.НАРАНСҮХ, ХЭЛТ ЭНД СЭФТИ СОЛУШИНС ХХК-ИЙН 
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ 

 

АЖЛЫН БАЙРАНД КОРОНАВИРҮСИЙН ХАЛДВАРЫН СЭЖИГТЭЙ ТОХИОЛДОЛ ИЛРЭХЭД  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Нэг. Нийтлэг зүйл 

1.1 Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 
А/09 тоот тушаалаар баталсан “Ажлын байранд шинэ коронавирүс(covid-19)-ийн халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх түр журам”-ын хэрэгжүүлэхтэй холбоотой энэхүү төлөвлөгөөг 
боловсруулав. 

1.2 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нөхцөл: Ажлын байранд шинэ коронавирүс(covid-19)-ийн 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх түр журамд заасан дараах нөхцөлийн аль нэг үүссэн үед энэ 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

1) Журмын 3.2.4-д зааснаар ажилтан ажлын байрандаа байх үед “халдварын сэжиг 
илэрсэн” 

2) Журмын 3.2.5-д зааснаар компанийн байранд ирсэн “үйлчлүүлэгч/зочин нь халуунтай, 
ханиалгах, амьсгал давчдах зэрэг шинж тэмдэг илэрсэн үед” 

3) Журмын 3.4.2.9-д зааснаар “уулзалтад оролцогчийн бие тавгүйтэж, сэжигтэй шинж 
илэрсэн” тохиолдлуудад энэ  төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. 

1.3 Төлөвлөгөөг хэрэгжилтийг хариуцах албан тушаалтан: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
Төслийн менежер Б.Уртнасан, Б.Энхнасан, Оффис менежер, Гүйцэтгэх захирал Д.Нарансүх 
хариуцаж ажиллана. 

1.4 Яаралтай үед харилцах утасны дугаар: 
o Д.Нарансүх, 9400-4884 
o Б.Жаргалтуяа, 9904-1067 
o Б.Уртасан, 8900-9207 
o Б.Энхнасан, 9500-2939 
o Э.Нанжидмаа, 9913-0824 

Хоёр. Тусгаарлах өрөөний бэлэн байдал  

2.1 Шаардлагатай үед Компанийн байран дахь Эйч аналитик лабораторийн үндсэн өрөөг 
Тусгаарлалтын өрөөгөөр ашиглана. 

2.2 Тусгааралах өрөө нь механик татах агааржуулалтаар тоноглогдсон байна. 
2.3 Тусгаарлах өрөөнд дараах зүйлсийг бэлэн байлгана. 

1) Анхны тусламжийн иж бүрдэл - 1 ш 
2) Амны хаалт- 10 ш 
3) Нэг удаагийн хамгаалах комбинзон – 5 ш 
4) Гар, гадаргуу халдваргүйжүүлэгч – 2 ш 
5) Бээлий -10 ш 
6) Халдвартай хогны уут 5 ш 
7) Хогийн сав 1 ш 

2.2 Тусгаарлах өрөөний тавилга, ханын гадаргуу нь угааж арчих боломжтой байна. 
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Гурав. Бэлэн байдлын төлөвлөгөө 

Дэс дараа Хэрэгжүүлэх алхам Хугацаа Хариуцах  

Тусгаарлах 

1. Сэжигтэй хүн болон ойрын хавьтлыг нэн даруй 
тусгаарлах өрөөнд ЭМ-ийн мэргэжилтэн иртэл 
тусгаарлана. 

1-5 минут Б.Уртнасан 

2. Тусгаарлах өрөөнд орсон сэжигтэй болон 
хавьтал болсон хүн хамгаалалтын комбинзон 
өмснө. 

10-20 минут Тухай хүн 

3. Сэжигтэй хүн болон ойрын хавьтал болсон 
хүний хоорондын зай 2 метрээс багагүй байна. 

ЭМ-ийн 
мэргэжилтэн 
ирэх хүртэл 

Тухай хүн 

4. Бусад ажилтнууд ЭМ-ийн мэргэжилтэн ирэх 
хүртэл  компанийн байрнаас гарахгүй. 

ЭМ-ийн 
мэргэжилтэн 
ирэх хүртэл 

Нийт 
ажилтан 

5. Компанийн байранд гаднаас хүн оруулахгүй, 
анхааруулах бичиг хаалганы гадна байрлуулна. 

ЭМ-ийн 
мэргэжилтэн 
ирэх хүртэл 

Б.Энхнасан 

6А. Сэжигтэй тохиолдолтой хавьтал болсон ч  
       компанийн байрнаас гарсан ажилтнуудад нэн  
       даруй мэдэгдэнэ.  

1-5 минут Б.Энхнасан 

6Б. Уг ажилтан нь бусадтай харилцахгүйгээр гэртээ     
       нэн даруй харьж, өөрийгөө тусгаарлана.  30-60 минут Тухай 

ажилтан 

Мэдээлэх 

8. Сэжигтэй тохиолдлын талаар Халдвар өвчин 
судлалын үндэсний төвийн 100, 80086829 
дугаарын утсаар мэдээлэл өгч, компаний 
хаягыг 

1-5 минут Б.Уртнасан 

9. Сэжигтэй тохиолдолтой хавьтал болсон ч 
компанийн байрнаас гадагш гарсан ажилтан 
100, 80086829  утсаар ЭМБ-д мэдээлж, байгаа 
байршлаа зааж өгнө.  

1-5 минут Тухайн 
ажилтан 

Бүртгэл 
мэдээллийг 
ЭМБ-д өгөх 

10. Компанийн байранд ажилласан, нэвтэрсэн, 
зочилсон зэргээр сэжигтэй тохиолдолтой 
хавьтал болсон байх магадлалтай бүх хүний 
бүртгэл, мэдээллийг ЭМБ-д гаргаж өгнө. 

30-60 минут Б.Уртнасан 

Халдваргүйтгэл 
хийлгэх 

11. Тусгаарлалтын өрөө, компанийн байрыг 
мэргэжлийн байгууллагаас тавьдаг шаардлагын 
дагуу халдваргүйтгэл хийлгэнэ. 

8 цагийн дотор 
Д.Нарансүх 

Хэвийн үйл 
ажиллагаанд 
шилжих 

12. ЭМБ-ын шийдвэр, зөвлөмжийн дагуу 
халдварын эрсдэлийг бүрэн арилсны дараа 
хэвийн үйл ажиллагаанд шилжинэ. 

ЭМБ-аас 
тогтоосон 
хугацаанд 

Д.Нарансүх 

 

Боловсруулсан :    Б.Уртнасан, Төслийн менежер 


