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Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 09 сарын 17-ны  
өдрийн А/09 тоот тушаалын хавсралт 

 

 

АЖЛЫН БАЙРАНД ШИНЭ КОРОНАВИРҮС(COVID-19)-ИЙН ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЭХ ТҮР ЖУРАМ  

Нэг. Нийтлэг зүйл 

2019 оны 12 сард анх БНХАУ-ын Ухань хотод анх бүртгэгдсэн шинэ төрлийн Коронавирүс(COVID-
19)-ийн халдвар дэлхийн дахиныг хамарсан цар тахлын аюулыг үүсгэж байна. Цар тахлын 
дэгдэлтийг бүрэн хяналтад авах хүртэл ажилтнуудын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, 
компанийн үйл ажиллагааг энэ нөхцөлд зохицуулан хэвийн ажиллуулах, ажлын байрыг хадгалах 
хэрэгцээ шаардлагын үүднээс энэхүү түр журмыг гаргав.  

1.1 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын бодлого 
Хэлт энд Сэфти Солушинс ХХК (цаашид “компани” гэнэ) нь ажилтан бүрийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааг эн тэргүүнд тавьж үйл ажиллагаандаа тасралтгүй сайжруулалтыг хэрэгжүүлэн ажиллана. 

1.2 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын бодлогын зарчим 
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дараах зарчмыг баримтална. 
Үүнд:  

• Бид хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын үр нөлөөтэй удирдлагын тогтолцоог бий 
болгож, ажилтан бүрийн оролцоотойгоор тасралтгүй сайжруулалтыг хэрэгжүүлнэ. 

• Бид ажилтан бүрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг эн тэргүүнд тавьж, эрүүл, аюулгүй 
ажиллах соёлыг төлөвшүүлнэ. 

• Бид ажилтан бүрт эрүүл, аюулгүй ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.  
• Бид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх Монгол Улсын хууль тогтоомжийн 

шаардлагын биелүүлэн ажиллана. 
• Бид хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын зорилтуудыг дэвшүүлэн түүнд хүрэх арга 

замыг тодорхойлон Төлөвлөх-Хэрэгжүүлэх-Шалгах-Сайжруулах (Plan-Do-Check-Act) 
зарчмаа ажиллана. 

 
1.3 Журмын зорилго 

Энэхүү журмын зорилго нь ажилтнуудыг COVID-19-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тэдний 
эрүүл мэндийг хамгаалахад оршино. 

1.4 Журмын хэрэгжилтийн хугацаа 

COVID-19-ийн халдварын тархалтыг бүрэн хяналтад авсан талаарх эрх бүхий  байгууллагын 
мэдэгдэл гарах хүртэл энэхүү журмыг мөрдөнө. 
 

Хоёр. Тодорхойлолт 
2.1 Сэжигтэй тохиолдол гэж халуурах, ханиах, бөөлжих, гүйлгэх, толгой, булчин өвдөх зэрэг 

шинж тэмдэг илэрсэн хүнийг хэлнэ. 
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2.2 Ойрын хавьтал  гэдэгт сэжигтэй хүнтэй 15 минутын турш 1 метрээс ойрхон зайнаас 
харьцсан хүн хамаарна. 

2.3 Зорилтод бүлгийн ажилтан гэдэгт архаг өвчтэй эсвэл эмчилгээтэй байгаа, 50-аас дээш 
насны, жирэмсэн, 12-оос бага насны хүүхэдтэй, өрх толгойлсон, байнгын асрамж халамж 
шаардагддаг гэр бүлийн гишүүнтэй ажилтан хамаарна.  

Гурав. Халдварын урьдчилан сэргийлэлтэд баримтлах зарчим 
3.1  Зохион байгуулалтын арга хэмжээ: 
3.1.1 COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ажилтныг томилж 

ажиллуулна. 
3.1.2 COVID-19 халдварын сэжигтэй тохиолдол ажлын байранд гарсан үед хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулж, мөрдөнө. 
3.1.3 COVID-19 халдварын сэжигтэй тохиолдлын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь дараах дэс 

дарааллаар хэрэгжинэ.  
1) Сэжигтэй хүнийг тусгаарлах, 
2) Эмнлэгийн байгууллагад мэдээлэх, 
3) Сэжигтэй тохиолдлын ойрын хавьталын талаарах бүртгэл, мэдээллийг эмнэлгийн 

байгууллагад гаргаж өгөх 
3.1.4 Онцгой нөхцөл байдлын үед уялдуулан зорилтод бүлгийн ажилтныг дэмжих үйл ажиллагааг 

төлөвлөнө. 
3.1.5 Эрх бүхий байгууллагаас хөл хорио, хязгаарлалт тогтоосон үед компанийн байранд ирж 

ажиллах зайлшгүй хэрэгцээтэй ажилтны нэрсийн жагсаалтыг гаргаж, ажил-гэр хооронд 
зорчих үеийн эрсдэлээс сэргийлж компанийн машинаар үйлчилнэ. 

3.1.6 Ажлын зохион байгуулалтыг өөрчилж, ачааллыг бууруулж, ажлын  уян хатан цагийг мөрдөнө.  
3.1.7 Уулзалт, хурлыг телефон эсвэл интернэт холбоогоор зохион байгуулж, ажилтнуудыг нүүр 

тулсан харилцаанд оруулахаас зайлсхийнэ.  
3.1.8 Зайлшгүй шалтгаанаар компанийн байранд ирсэн зочдын нэр, гар утасны дугаарыг 

бүртгэлийг хөтөлнө. Зочидод маск зүүх, гараа ариутгах, биеийн халуунаа хэмжүүлэх 
шаардлага тавина. Ажилтан болон зочин харилцахдаа 1.5 метрээс багагүй зай барина. 

3.1.9 Эрх бүхий, мэргэжлийн байгууллагуудаас гаргасан шийдвэр, зөвлөмжтэй уялдуулан онцгой 
нөхцөл байдлын үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөнө.  
 

3.2 Ажилтнуудын дунд халдвар дамжихаас сэргийлнэ арга хэмжээ: 
3.2.1 Халдвараас сэргийлэх зорилгоор ажилтнуудыг шаардлага хангасан амны хаалтаар хангаж, 

гар болон ширээ, компьютерын гадаргууг ариутгах хэрэгсэл, зайнаас халуун хэмжигчийг 
ажлын байранд бэлэн байлгана. Ажилтнууд, зочид ариун цэврийн өрөөнд нэвтрэх, гараа 
угаах боломжийг бий болгох; 

3.2.2 Ажилтны биеийн халууныг хэмжиж ажлын байранд нэвтрүүлж, бүртгэл хөтөлнө.  
3.2.3 Халуурах, ханиалгах, амьсгал давчдах шинж тэмдэг илэрч буй ажилтан ажилдаа ирэхгүй, 

гэртээ өөрийгөө тусгаарлаж, эмнэлгийн байгууллагад хандана. 
3.2.4 Ажилтанд халдварын сэжиг илэрсэн тохиолдолд  Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 

100, 80086829  утсаар яаралтай холбогдож мэдээлэл өгч, зөвлөгөө авна. 
3.2.5 Үйлчлүүлэгч/зочин нь халуунтай, ханиалгах, амьсгал давчдах зэрэг шинж тэмдэг илэрсэн үед 

ажлын байранд нэвтрүүлэхгүй. 3.2.4-д заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 
3.2.6 3.2.4, 3.2.5-д заасан нөхцөл байдал үүссэн үед 3.1.2-д заасан  төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ.  
3.2.7 Ажилтан өөрөө эсвэл  гэр бүлийн гишүүн нь тусгаарлагдсан, ажиглалтын хугацаа дуусаагүй 

тохиолдолд ажлын байранд ирүүлэхгүй байна. 
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3.2.8 Ажилтан халдвар авсан нь баталгаажсан тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын зөвлөмжийн 
дагуу бусад ажилтнуудад мэдэгдэж, шаардлагатай арга хэмжээг авах; 

3.2.9 Эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хөл хорио, хязгаарлалтын үед компанийн байранд 
ажиллаж буй ажилтан зөвхөн гэр-ажил гэсэн чиглэлээр явах ба үдийн хоол, дэлгүүр зэргээр 
бусад шаардлагагүй газраар явахаас зайлсхийнэ. 
 

3.3 Ажлын байранд мөрдөх ариун цэврийн дэглэм 
3.3.1 Ажлын байрны цэвэрлэгээ, ариутгалыг тогтмол хийнэ.  
3.3.2 Ширээний тавцан, компьютерын дэлгэц, гар, цонх, хаалга, шүүгээний  бариул, буйдан зэрэг 

тогтмол хүний гар хүрдэг гадаргууг өдөрт 1-2 удаа 0.05%-ийн гипохлорит(хлорамин)-ын 
уусмал эсвэл спиртээр норгосон эдээр арчиж халдваргүйжүүлнэ. 

3.3.3 Хүний гар тогтмол хүрдэггүй хана, шил хана зэрэг гадаргууг долоо хоногт 2-3 удаа ус, 
савангаар цэвэрлэж ариутгана.  

3.3.4 Ажилтнууд бусад ажилтны утас, ширээ, компьютер, бусад ажлын хэрэгсэл, төхөөрөмжийг 
ашиглахаас зайлсхийнэ. Шаардлагатай бол тэдгээрийг хэрэглэхийн өмнө ба дараа нь 
гипохлорит(хлорамин)-ын уусмал эсвэл спиртээр норгосон эдээр арчиж халдваргүйжүүлнэ. 

3.3.5 Ажлын байрны зохион байгуулалтыг өөрчилж ажилтан хоорондын сууж ажиллах зайг 1.5 
метрээс багагүй байхаар төлөвлөнө. 

3.3.6 Ажлын байранд гар угаах, ариутгах, маск зүүхийг дэмжиж, сануулсан зурагт хуудаснуудыг  
байрлуулна. 

3.3.7 Ажлын байранд хуурай болон нойтон сальфетик / цаасан алчуур ашиглах бололцоогоор 
хангана.  

3.3.8 Хэрэглэсэн маск, нус, шүлс зэргийг арчсан цаасан алчуурыг ахуйн хогноос тусад нь хогийн 
саванд хаяна.  

3.3.9 Ажил дээрээ ханиах, нус гоожих зэрэг шинж тэмдэг илэрч буй ажилтны хогийг нийтийн хогийн 
савнаас тусад нь тагтай хогийн саванд хаяулна. 

3.3.10 Ажлын байрны агаар сэлгэлтийг нэмэгдүүлж, гаднаас агаарын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.  
 

3.4 Хурал, уулзалтын үед халдварын эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ 
3.4.1 Уулзалт хурлыг телеконференц, онлайн хэлбэрээр хийнэ. Зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай 

нөхцөлд нүүр тулсан хурал, уулзалтыг хийнэ.  
3.4.2 Нүүр тулсан уулзалт, хурлын үед дараахыг мөрдөнө. Үүнд: 

1) Уулзалт хийх байршил руу очихдоо нийтийн тээврээр зорчих, олон хүнтэй контакт 
үүсгэхээс зайлсхийх,  

2) Гар барьж мэндчилэхээс татгалзаж, зайнаас гараа даллах, толгой дохих зэргээр 
мэндчилнэ. 

3) Уулзалт, хурлын үед маск тогтмол зүүнэ. 
4) Бусад хүнээс 1-1.5 м зай барина. 
5) Уулзсан хүний нэр, утасны дугаарын бүртгэлийг хөтөлнө. 

Компанийн байранд хийх уулзалтын үед:  
6) Дээрхийг хэрэгжүүлнэ. 
7) Нэг удаад уулзах хүний тоог 4-өөр хязгаарлана. 
8) Өрөөний агаар сэлгэлтийг сайжруулах зорилгоор цонх, хаалгыг онгойлгож, эйр 

кондишнейрийг ажиллуулна. 
9) Уулзалтад оролцогчийн бие тавгүйтэж, сэжигтэй шинж илэрсэн тохиолдолд 3.1.2-д 

заасан бэлэн байдлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ.  
10) Уулзалтад оролцогчдын нэр, холбоо барих мэдээллийг бүртгэж, хадгална. 
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3.5 Зайлшгүй шаардлагаар томилолтоор ажиллах үед анхаарах зүйл 
3.5.1 Хамгийн сүүлийн үеийн, бодит мэдээлэлд үндэслэн төлөвлөж буй томилолтын үр өгөөж, 

эрсдэлийг үнэлж, шийдвэр гаргана. 
3.5.2 Халдвар бүртгэгдсэн эсвэл сэжигтэй газарт томилолтоор ажиллахгүй. 
3.5.3 Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээс хөдөлгөөн хорих, хязгаарласан үед томилолтоор 

ажиллахгүй. 
3.5.4 Зорилтод бүлгийн ажилтныг томилолтоор ажиллуулахаас зайлсхийнэ. 
3.5.5 Томилолтоор ажиллах ажилтан нь “COVID-19 ба хөдөлмөрийн эрүүл мэнд сургалт” 

хамрагдаж, шаардлагатай үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар мэдлэгтэй болсон байна.  
3.5.6 Томилолтоор ажиллах ажилтан нь: 

1) Хангалттай тооны маск, спиртэн суурьтай гар ариутгагчийг биедээ тогтмол авч явна. 
2) Өдөрт ажил эхлэх, дуусах үед компанийн ХЭМАБ-ийн асуудал хариуцсан ажилтан эсвэл 

Гүйцэтгэх захиралтай утсаар холбогдож, мэдээлэл өгнө.  
3) Томилолтоор явах үедээ олон хүн цугласан нийтийн тээврээр зорчихоос зайлсхийнэ.  
4) Ханиалгаж найтааж буй хүнээс 1.5 метрээс багагүй зай барина. 
5) Томилолтоор ажиллах үед халдварын сэжиг илэрвэл Халдвар өвчин судлалын үндэсний 

төвийн 100, 80086829 утсаар холбогдож мэдээлэл өгч, зөвлөгөө  авна. 
 

Дөрөв. Хөдөлмөрийн дотоод зохион байгуулалт 
4.1 Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр, зөвлөмжид үндэслэн ажилтнуудыг 6 хүртэл 

богиносгосон цагаар ажиллуулж болно. 
4.2 Богиносгосон цагаар ажилласан ажилтны цалин хөлсөнд өөрчлөлт орохгүй. 
4.3 Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хөдөлгөөн хорьсон, хязгаарласан үед компанийн бүх эсвэл 

зарим ажилтныг амрааж болно. Хөл хорионы үед ажиллаагүй ажилтанд үндсэн цалингийн 50 
хувьтай тэнцэх хэмжээний олговор (тэтгэмж) олгоно.  

4.4 Зорилтод бүлэг(архаг өвчтэй эсвэл эмчилгээтэй байгаа, 50-аас дээш насны, жирэмсэн, 12-оос 
бага насны хүүхэдтэй, өрх толгойлсон, байнгын асрамж халамж шаарддаг гэр бүлийн 
гишүүнтэй)-ийн ажилтанд сард 5 хүртэлх өдрийн цалинтай чөлөө олгоно. 

4.5 Цахимаар ажиллаж буй ажилтнуудын гүйцэтгэлд үндэслэн цалин хөлсийг нь бүрэн олгоно. 
4.6 Журмын 4.3 нөхцөл байдал үүсээгүй үед ажилтан COVID-19 халдварын эрсдэлээс сэргийлэх 

зорилгоор  цалингүй чөлөө олгож болно. 
 

Тав. Бусад 
5.1 Энэхүү журмын хэрэгжилтийг ХЭМАБ-ийн асуудал хариуцсан ажилтан хариуцаж ажиллана.  
5.2 ХЭМАБ-ийн асуудал хариуцсан ажилтан нь журмын биелэлтийн тайланг сар тутамд гаргаж, 

Гүйцэтгэх захиралд танилцуулна.  
5.3 Журмын хэрэгжүүлэхтэй зардлын төсвийг санхүүгийн асуудал хариуцсан ажилтан гаргаж 

Гүйцэтгэх захирлаар батлуулж, зарцуулна. 
5.4 Ажлын байранд цэвэрлэгээ, ариутгал хийх хуваарийг Оффис менежер гаргаж, биелэлтэд хяналт 

тавина. 
5.5 Журмыг мөрдөж ажиллах  нь компанийн ажилтан бүрийн үүрэг байна. 

 

ТӨГСӨВ. 
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Шинэ журмыг ажилтнуудад танилцуулсан талаарх тэмдэглэл  

Ажилтны нэр Бүрэн уншиж, танилцсан 
тухай мэдэгдэл 

Гарын үсэг Огноо 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


