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МОНГОЛ УЛСЫН
ЭРЧУЛ мэндййн САЙдЫН ТУIПАЛЛ
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Заавар батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дугээр зуйлийн
24.2, Засгийн газрын 2017 оны 01 дугээр С8ЫН 11-ний едрийн 11 дугззр
тогтоолоор баталсан “Халдварт евчнеес сэргийлэх, хянах ундэсний хетелбер”-ийн
3.6.3 дахь заалтыг тус тус ундэслэн ТУШААХ нь:
1. Зоонозын халдварт евчний уед ажиллах халдвар хамгаалал, биоаюулгуй
ажиллагааны дэглэмийн эааврыг нэгдугээр, нянгийн халдваргуйтгэлийн эааврыг
хоёрдугаар, халдвартай ба сэжиггзй материалтай ажиллах уед гарсан ослыг
шалгаж шийдвэрлэсэн тухай акгыг гуравдугаар, халдвартай ба сэжиггэй
материалтай ажиллах уед гарсан ослын буртгэлийг деревдугээр хавсралтаар тус
тус баталсугай.
2. Зааврыг хэрэгжуулэх арга хэмжээг зохион байгуулж, мэргэжил арга зуйн
удирдлагаар хангаж ажиллахыг Зоонозын енчин судлалын ундэсний тен
/Н.Цогбадрах/, Халдварт енчин судлалын ундэсний тен /д.Нямхуу/, аймаг,
нийслэлийн эруул мэндийн газрын дарга нарт тус тус уурэг болгосугай.

3. Энэхуу тушаалын хэрэокилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эм, уйлдвэрлэл
технологийн
газрын дарга /Л.Менхтулга/, Хяналт-шинжилгээ, унэлгээ, дотоод
аудитын газар /Б.Баярт/ нарт тус тус даалгасугай.
4. Энэхуу тушаал гарсантай холбогдуулан Эруул мэндийн сайдын 2006 оны
114 дугээр тушаалыг хучингуй болсонд тооцсугай.
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ЗООНОЗЫН ХАЛДВАРТ енчиий УЕД АЖИЛЛАХ ХАЛдВАР ХАМГААЛАЛ,
БИОАЮУЛГУЙ ЮКИЛЛАГААНЫ дЭГЛЭМИЙН ЗААВАР
Зоонозын халдварт евчний эмчилгээ, оношилгоо, лабораторийн уйл
ажиллагаа, байгалийн болон хуний евчний голомтод ажиллах явцад
биохамгаалал, биоаюулгуй байдлыг хангахад чиглэгдэнэ.
Энз зааврыг зоонозын халдварт евчний эмчилгэз, оношилгоо хийдэг болон
халдвартай ба сэжиггэй материалтай ажилладаг эмнэлэг, iусгай мэргэжлийн
тевуудзд ажиллагсад едер тугам мердене.

1. НЭР томъЁоны ТАЙЛВАР;
1,1.Биологийн агент (БА)
Хун, амьтан эсвэл ургамалд халдвар едеех, харшил эсвэл хордлого уусгэх
чадвартай бичил биетэн, тууний дотор хувиргасан амьд организм, эсийн есгевер
болон дотор шимэгч хамаарна.
1.2.Биоаюулгуйн кабинет (БАК)
Ажилтан халдварлах, ажлын байрны агаар болон хурзэлэн буй орчинд
халдвар тархах эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор бичил биетний физикийн
тусгаарлалтад ашиглаж буй техееремж юм.
1.З.Биологийн эрсдэл (ВЭ)
Хуний эруул мэндэд серег нелее уэуулэх эх уурхай, гадаад орчны материал,
дамжуулагчидтай хавьтах болон биологийн агентад ертех магадлалыг
илэрхийлнэ.
1.4.Биоаюулгуй байдал (БАБ)
Эмнэл зуйн болон оношилгоо, судалгааны лабораторит гуйцэтгэж байгаа
ажлын серег нелеенеес ажилтнуудыг хамгаалах, биологийн аюулгуй байдлыг
хангах арга, эарчмыг практиюг хэрэглэх уйл ажиллагааг хэлнэ.
1.5. Био хамгаалал (БХ)
Бичил биетэн эсвэл тэдгээрийн хор алдагдах, хулгайлагдах эсвэл биологийн
зэвсэг болгож гэмт уйлдэлд (тухайлбал: биотеррориэмд) ашиглах эрсдзлийг
бууруулахад чиглэгдсэн арга хэмжээ юм.
1.6.Халдвартай материал (ХМ)
Эмгэг теруулэгч бичил биетний амьд есгеврийг агуулж буй материалууд
хамаарна.
1.7.Сэжипэй материал (СМ)
Хун, амьтанд енчин эсвэл эмгэг байдал уусгэх боломжгой нян, вирус,
риккетси, шимэид, меегенцреес гадна рекомбинант, гибрид, мутант зэрэг янз
бурийн бичил биетнийг агуулсан, буран батлагдаагуй боловч халдварын аюултай
1

материалыг хЭЛИЗ.
байж болзошРчЙ
хийгдДЭГ
1 .8.халдвартай бус
хадгалах уйл ажиппагаа
тэдгззРИЙГ
бопон
Змгэг теруулЭГЧ БА-ууд
врее, байр хамааРНВ.
юг эсвэл ход хэдэн
лабораторийи
ажипладаг
тэдгззрТЭЙ
1 .д.ХалдваргчйтгзЛ
енчиН ччсгэхгчЙ хзМжЭЗНд
уусгэгЧ бичил биетийг
енчиН
дзэрх
Гадаргуу
ажиллагаа юм.
хуртэл цееруулэх устгах арга
1.10.Ариутгал
буи терли йн бичил
багаж, Материал дзэр байгаа
аргаар
фиэикийН
Хими,
арга ажиллагааг хэлНЭ.
биетчудийг бурэн устгах
1.11. ГадаргуугийН цэвэрлэгэЗ
болон бусад угаалгыН
бохирлогдсОН эуйлийГ усаар
Механик уйлдэл бегеед
угаагч, ендер
зарим тохиолдоПд вакум
хИМИЙН бодис хэрэглэН угаах,
арилгах уйл
органик бодис болон толбыг
даралпай усаар шуршиж тоос шороо,
бодис,

ажиллагаа.
1 .12.АриуТгалын бодис
багаж хэрэгсэл, гадаргуу дээрх
Арьс салстыг цочроохгйгЗЭр эмнэлгийН
НЭгдЭл
устгах зорилгоор ашигладаг хИмИйН
бурээстэй бурээсгчй бичил биетнийг
юм,

1.13. Зруул мэндийн байгууллагыН хог хаяГдлЫН менежменТ

савлах, цуглуулах,
Хог хаягдал уссэн цэгээс туунийг ангилах, ялгах,
боловсруулах
хадгалах, тур байршуулах, тээаэрлэх, халдВаргуйтгэх, устгах, дахин
уйл ажиллагаа юм.
1.14. Нийт хог хаягдал
Хун амд нийгмийн эруул мэндийн болон эмнэлгийн iусламж уйлчилгээ
узуулдэг, зна чиглэлзэр судалгаа, сургалт, уйлдвзрлэл, хяналтын ажил архэлдэг
‚усах хий, шингэн, хатуу хог хаягдлыг хэлнэ.
1.15. Ердийн хог хаягдал
Эруул мэндийн байгууллагын албан тасалгаа, уйлчилгээний врее, агуулах,
хонгил, орчнь; эдэлбэр газарт уусэх ахуйн

байгууллагуудад

хог хаягдлыг

хэлнэ.

1.16. Тусгай хог хаягдал
Эруул мэндийн байгууллагын оношилгоо, эмчилгзэ, уйлчилгээний явцад
хун, амьтны бие, эрхтэн, ад, хэсаг, бичил биетийн есгевер, цус, бусад
шингэн, ялгадас, эм, эмийн
био бэлдмэл, зуу, тариур, хурц уэууртэй,
иртэй багаж хэрэгсэл, химийн болон цацраг идэвхит бодис зэрэг хог хаягдлыг

уусэх

бутээгдэхуун,

хэлна.
1.17.Хувийн хамгаалах хэрэгсал (ХХХ)
Химийн эсвэл биологийн гаралтай бодисууд хунд халдеарлах, нелеелехеес
хамгаалах зорилгоор ашиглаж буй тусгай емсгел (халад, бэзлий, хамгаалах
нудний шил, амны хаалт, малгай, усны гутал)—ийг багтаасан материаллаг хэрэгсэл
орно.
1.18.дэглэм
Зоонозын халдварт евчнуудийн эмчилгээ, оНошилгоо, шинжилгээ, тандалт
судалгаа, хяналтыг гуйцэтгэдэг
мэндийн ажилтнууд нь ВА, халдвартай
болон сэжiiпэй материалтай ажиллааа мерддег аюулгуй ажиллагааны горим
эруул
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юм.
1.19.дзглэмийн байгууллага
Нян, вирус, эгэл биетний гаралтай байгалийн голомтот, зоонозын халдварт
евчнуудийн шинжилгзэ, судалгаа, хянапт сэргийлэлтийн уйл ажиллагааг эрхэлдэг,
“Зоонозын халдварт евчний уед ажиллах халдвар хамгаалал, биоаюулгй
ажиллагааны дэглэмийн эаавар”-ыг мердож хэрэгэкуулдэг байгууллагууд
хамаарна.
1 .20.дэглэмийн зерчил
Зоонозын халдвар хамгаалал, биоаюулгуй ажиллагааны дэглэмийн зааврыг
баримталж, ажиллааг9йн улмаас халдварын аюулын эродэл багатай боловч
энэхуу зааврын эаалтыг эерчсен тохиолдлыг хэлнэ.
1.21.дэглэмийн осол
БА, халдвартай болон сэжигтэй материалтай ажиллах явцад ажиллагоадын
дунд болон нийгэмд халдвар тархаж болзошгуй аюул, эрсдэл ендертэй нехцел
байдал уусэхийг хэлнэ.
1.22. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын баг /ХСХ-ын баг!
Зоонозын халдварын хяналт, сэргийлэлтийн уйл ажиллагаанд биоаюулгуйн
удирдлагыг хэрэг*уулэх эрх, уургийг хулээлгэж буй томилсон бурэлдэхуунийг
хэлнэ.
1.23. Бичил биетний ангилал
Зоонозын халдварт енчин уусгэгч бичил биетэнууд олон улсын ангилалаар
биологийн аюулын Ii-iУ тувшинд хамрагдана.
Хуснэгг 1. Монгол оронд зонхилон тохиолддог зоонозын халдварт евчний
уусгэгч, зееверлегдех боломжгой бичил биетний биологийн аюулын
тувшний ангилал
Уг бичил биетнээр уусгзгддэг евчний ДЭМБ-ын
ангилал
Нэг.Нянгийншалтгаант халдеарууд:
Тарваган тахал
Уег$iпiа резiiз
3
З
Боом
Васiiiыз апфгасiз
Ргапсiзсеiiа Шiагепбiз
Хулгана тахал
2
Вогiфо1егiа таiiеi
Ям
2
ВцгIфоiiегiа рбеiкота1Iеi
2
Хуурамч ям
2
УiЬгiо сiiоiегае
Холер
Бруцеллёз
З
ВгисеiIа $рр
2
ЕгМузiоре1о1Iгiх ФдвiораЁIiiае Гахайн ёлом
Цусархаг хамшинж
2
Ёерiобрiга iп1еггоапз
Листериоз
2
Ывiегiа топосу1оепез
2
РазiедгеiIа тоiiосiаа
Пастерлиоз
Уег$iпiа рвеЬаоiпЬегсдиобiз
Хуурамч сурьеэ
2
Воггеiiазрр
Хачигт боррелиоз
2
Гэдэсний халдеартрэвсэл
2
Уегзiпiа епiегосоiiiiса
СохiеiIа Ьыгпеiii
з
Ку чичрэг
РiЫ<еiвiа зрр
Хачигт риюютси
2
Апарiазта рIiауосуiор%iIiа
Анаплаэмоз
2
..

Бичил биетнии нэр

з

ЕiiгiiсЫа с1,а[еепзiз

I Эрлихиоз

Хоёр. Вирусын шалтгаант халдварууд:
МагЬыгд чiгiж
Марбургийн цусархаг чичраг
Эболын цусархаг чичрэг
ЕЬоIа УIгы5
Лассын цусархаг чичрзг
1аза уiгц
ТIЁсI<-Вот епсефаiiiiз чiгыз
Хачигг энцефалит
Оепще УiГЫ5
денгийнчичрзг
езiЫи1е уiгив
Баруун Нилийнчичрэг
1арапезе епсерiiаIiiiз ‘‚iгцз
Японы энцефалит
УеIIоё Гечег уiгоз
Шар чичрэг
Нап(ауёгоб
Беерний хамшинжит цусархаг чичрзг
А iпЯI]епга уiшз (Н5МI)
Шувууны томуу
IМаЬсоуiшз
Галэуу
СогопауiгузСоУ
Амьсгалын цочмог халтай хам шинж
Сгеатеп-Сопдо Наетоггадiс
Крым Конгиин цусархаг чичрэг
еуег
Ойрхи-дорнодын Коронавируст
МЕРЗ-СоУ
халдвар
Гурав. Эгэл биетнэзр сгэгддэг халдварууд:
Тохор1аза допii
Токсоплазмоз
Рiавтойдт зрр
Хумхаа
ВаЬезiа зрр
Бабезиоз
Сгiрiозрогiбiыт рр
Криптоспиридоз

2
4
4
4
З
З
З
З
З
З
З
З
1
З
З
2
2
2
2

2. дЭГЛЭМИЙН БАЙГУУЛЛАГАд ТАВИГдАХ НИЙТЛЭГ ШМРдЛАГА:
2.1. Шинжилгээ
судалгаа,
ариутгал,
халдваргуйтгэл,
цэвэрлэгэз
уйлчилгээний хурээнд ажиллах нехцлийг бурдуулэх, ажиллагсадыг эруул мэндийн
урьдчилан сэргийлэх узлэп хамруулах асуудльг байгууллагын эахиргаа хариуцна.
2.2.Халдбарт ертеж болохуйц эд, биологийн гаралтай шингэн, хатуу
шинжлэгдзхуун болон есгеврийг цуглуулах, хадгалах, зееверлех, тээвэрлэх,
тэдгэзртэй ажиллах явцад халдбараас сэргийлэх бух талын арга хэмжээг авч
хэрэоIсчупнэ’
2.З.дэглэмийн байгууллага бур халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийг
томилж ажьллуулах ба дотоод халдвар буртгэгдсэн Тохиолдолд евчтенийг
хэвгч’улж эмчлэх тусгаарлах байртай байна.
2.4.Ажилтнуудаас тодорхойгуй шалтгаанаар ажилдаа ирээгй тохиолдолд
байгууллагын жижуурт яаралтай мэдэгдэнэ. Уг мэдээллийн дагуу байгууллагын
эмч шалтгааныг тоггоож, шаардлагатай бол тусгаарлах тасагт хэвт’лэн оношийг
тодруулна. Ажиллагсдаас бечний улмаао эмнэлэп уэуулэх тохиолдолд еерийн
ажлын онцлогийг танилцуулна.
2.5. Инженер техникийн ажилтнууд халдвартай бусэд ажил, уурэг
гуйцэтгхщээ хувийн хамгаалах хэрэгсэл (ХХХ)-тэй, тухайн нэпкийн дарга

(эрхлэгч)-ын

томилсон мэргэжилтний хяналт дор ажиллана.

2.6.Ажил дууссаны дараа тасаг, лабораториудыг цоожилж лаiщан,
тулхуурийг жижуурт хулзэлгэн егне. Жижур нь тулхуурийн тос, лацны тэмдгийг
шалгаж хулээн вена.
4

2.7.Ажпын бус цаг, амралтын едруудэд лабораторид шинжилгээ, оношилгоо
хийх, бичгийн ажлаар албан ереенд суух тохиолдолд ХСХ-ын багийн зевшеерлеер
ажиллана.
2.8.Ажпын цаг дууссанаас хойш 2 цаг хуртэлх хугацаанд бичгийн

ажлаар

албан ереенд суух тохиолдолд ХСХ-ын багийн зевшеерелгуй ажиллаж болох ба
‘унзэс дззш хугацаагаар ажиллах бол зевшеерел авна.
2.9.Гадны байгууллагын хумуусийг тухайн байгуулагад

нэвтруулэхдээ

тусгай хамгаалалтын дурмийн дагуу тур унэмлэх олгож, лабораторид ажиллах

тохиолдолд ХСХ-ын багийн зевшеерлеер хяналиай ажиллуулна.

З. ЮКИЛЛАГСдАд ТАВИГдАХ ШМРдЛАГА:
3.1.Шинээр ажилд орох гэж буй хумуус нь З хоногийн дотор дэглэмийн
зааврыг судалж, шалгалт еше. Шаардлагатай мэргэжилтнуудээс жилдэз 1-2 удаа
дэглэмийн шалгалт авна.
3.2.Шинээр ажилд орж байгаа хун бур нарийн мзргэжлийн эмчийн узлэг,
шинжилгээ /биохими, вирус, цусны дэлгэрэнгуй! хийлгэсэн байна.
З.3.Халдвартай болон сэжиггэй материалтай ажиллах зориулалтаас
хамааран ХХХ-ийг хэрэглэж, ажлын эцэст биеийн халууныг уээж тусгай буртгэлд
тэмдэглэнэ.
3.4.Халдвартай болон сэжипэй материалтай ажилласан тохиолдол бурт
хамгаалах емсгелийг халдваргуйтгэсний дараа нэгдсэн угаалгад огне.
З.5.Эмгэг теруулэ бичил биетэнтэй ажиллах, хуруу шил, соруур, бурхуул
шил, хурц узууртэй багаж хэрэгсэлтэй болгоомжтой ажиллах, болзошгуй аюулын
уед авах арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангана.

4. ЮКИЛЛАГСдЫН ЭРУУЛ МЗНдИЙН ХЯНМТ:
4.1.Лабораторийн ажилтнуудын эруул мэндийн байдал, узлэг бурийн дунг
тэмдэглэх тусгай буртгэлтэй байна. Лабораторит шинзэр ажилд орж байгаа хуний
эмнэлгийн узлэгийн хуудас, шинжилгээний хариуг тухайн ажилтны хувийн хэрэгг
нь хавсаргана.
4.2.Мэргэжлээс шалтгаалах евчнийг эрт илруулэх, тандах арга хэмжээг авч
хэрэокуулэх зорилгоор халдварт ертех ендер эрсдэлтэй ажилтнуудыг тодорхой
давтамжгайгаар эруул мэндийн уэлэгг топмол хамруулна.

4.З.Эруул
тэнцэхгуй,

мэндийн

узлэгээр

нэн

мэдрэмтгий

буюу

зайлшгуй

хундэтгэх
шалтгаантай
ажилтныг
шилжуулэх, ажлаас челеелех хуртэл арга хэмжээ авна.
4.4.Ажилтнуудыг

халдвараас

сэргийлэх

ажлын
ажлын

дархлаажуулалтад

байранд
байрнаас
хамруулан

буртгэлд тэмдзглэнэ.

5. ЛАВОРАТОРИЙН АЖИЛЛАГСдЫГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛАХ:
5.1.Лабораторийн аюулгуй байдал, болзошгуй аюул, ослоос сэргийлэх арга
хэмжээний талаар лабсраторийн бух ажилтнуудад ажлын байрны тасралтгуй

сургалтыг тусгай хетелберийн дагуу топмол зохион байгуулна.

5.2. Сургалтын хетелбер нь дараах агуулгыг тусгасан байна. Уунд:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лабораторийн биоаюулгуй ажиллагаатай холбогдолтой
заавар, журам бусад холбогдох арх зуйн баримт бичг%уд

тушаал,

Зоонозын халдварт евчний эмгэг теруулэгч бичил биетний онцлог,
евермец чанар, эрсдлийн унэлгээ
ХХХ-ийг хэрэглэх, емсех, тайлах дадал эээмшлэх
Хун, мал. амьтан болон гадаад орчноос сорьц цуглуулах, хадгалах,
зееверлех, тэзвэрлэх
Микробиологийн тугэзмэл уйлдлийн стандарт, аюулгуй ажиллагааны
аргачлал, ур чадвар, лабораторийн шинжилгэзний бух шатанд
халдварт ертеж болзошгуй ендер эрсдэлтэй ажилбарыг аюулгуй
гуйцэтгэх арга технологи
хоёрдогч
лабораторийн
анхдагч,
хамгаалалт,
Лабораторийн
биоаюулгуй
багаж
техееремжгэй
хэрэгсэл,
тоног
ажиллах
эааварчилгаа
Лабораторийн шалтгаант болэсшгуй аюул, ослын уед авах арга
хэмжэз
Ариутгал, хаядваргуйтгэл, хог, хаягдлын менежмент
Лабораторит хетлегдех анхан шатны буртгэл маягтууд
Лабораторийн биоаюулгуй ажиллагааны чиглэлзэр олон улсад
шинээр гарсан дэвшилтэт, техник, технологи

6. ЛАБОРАТОРИЙН АНХдАГЧ ХАМГААЛАЛТ, БИО АЮУЛГУЙН
ШААРдЛАГА:
6.1.Лабораторийн анхдагч хамгаалалт, био аюулгуйн тоног техееремж
Уусгах, холих, нунтаглах, сэгсрэх, савлах, хурилдуурт эргуулэх зэрэг
ажилбараас халдвартай материал агаар дуслаар тархаж болэошгуй эрсдэлд ертех
боломжийг багасгах, арилгахад чиглэгдсэн зарим тоног техееремж, хувийн
хамгаалах хэрэгслийг анхдагч хамгаалалт гэж узнэ.
6.1.1. Био аюулгуйн кабинет (БАК)
Биологийн аюулгуйи кабинет нь анща есгевер, неец материал
болон оношилгоо хийх шинжлэгдэхуун ЗэрэГ халдеар уусгэгч агуулсан
-

сорьц, материалыг гадны нелеенеес хамгаалах, халдвартай сорьцоос
ажилтан болон орчинг хамгаалах зориулалпай.
-

-

Зоонозын халдварт енчиий шинжилгээ, оношилгоо, судалгаа хийдэг
лаборатори нь 1-I зэрэглэлийн БАК-тай байна.
Халдвартай агаар дусал уусч болох шингэн ба хагас шингэн
материалыг сэгсрэх, бер гадаргуу руу эсвэл бер шингэн уруу юулэх,
дусаах, холих, эсийн есгеврийг соруураар авах, олон сувап дусаагуур
ашиглан халдвар уусгэгчийн шингэруулсэн уусмалыг бичил орчинд
тарааж суулгах, халдвартай материалыг жигд уусгах, бэхжуулэх,
хурипдуурт эргуулэх, эсвэл амьтантай ажиллах зэрэг ажиллагааны
уед БАК-ийг ашиглана.

-

БАК-ийг лабораторийн хаалга, цонхноос зайтай, ереен доторхи
агаарын урсгал хеделгеен харьцангуй багатай байрлалд, засвар
уйлчилгээ хийхэд хялбар байлгах зорилгоор кабинетийн бух талыг
б

-

бусад зуйлээс 3О-З5см зайтай байрлуулна.
БАК-ийг суурилуулах усл, байрлалыг сольж, хеделгесон, засвар
уйлчилгээ хийсэн, шуултуур сольсны дараа хэвийн ажиллагаа, бурэн
бутэн байдльг нь ундэсний болон олон улсын уйл ажиллагааны
стандартын
дагуу гэрчилгээжуулж, баталгаажуулна. Цаашид
уйлдвэрлэгчийн эааврын дагуу НЕРА шуултуурийн алдагдап, дсош
чиглэсан урсгалын хурд хуч, нуур хэсгийн хурд, серег даралт болон
агааржуулалтын тувшин, агазрын угааржилтын байдал, дохио болон
туокээнууд болон нэмэлтээр цахилгааны алдагдал, гэрлийн эрчим,
хэт ягаан туяаны эрчим, шуугианы тувшин, чичиргээ ээргийг

-

мэргэжлийн техникч топмол шалгана.
БАК-ийг ажиллуулахын емне болон ажиллуулсны
гадаргууг 70 хувийн спиртээр халдваргуйтгэнэ.

дараа

дотор

6.12. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
Хунийг бичил биетэний халдварлалт, химийн эсвэл биологийн гаралтай
бодисуудын нелееллеес хамгаалах эориулалпай бегеед болзошiуй эрсдэлээс
хамгаалж чадахуйц шаардлагыг хангасан байна.
6.1.2.1.Хувийн хамгаалах хэрэгсэл нь даавуун материалаар хийсэн

буюу уламжлалт эсвэл нэг удаа хэрэглэхэд эориулан уйлдвэрлэсэн хамгаалах
емсгел байна.
6.1.2.2.Ажиллагсад нь хамгаалах емсгел емсеж, тайлах дарааллыг
бурэн эээмшсэн байна.
6.1.2.3. Хамгаалах емсгелийг иж бурдлээр нь ‚-‚У зэрэгг ангилж (хуснэп
2), лабораторийн ажилтнууд биеийн хэмжээндээ болон тухайн ажилбарт тохирох
бурдлийг сонгож хэрэглэнэ.

Хуснэгт 2. Хамгаалах емсгелийн иж бурдэл
М

Бурдэл
I

1
2
З
4
5
б
7
6
9
10
11
12
13
14

емсгелийн зэрэг
11
III

+
+
+
Эмнэлгийн урт ханцуйтай цамц, ем”
+
+
+
Богинооймс
+
+
Усны буюу ажлын гутал
+
чХошуу алчуур
+
+
+
Халад
+
+
Амны хевен марлин хаалт
+
Нудний хамгаалах шил
+
+
+
Реэинэнбээлий
+
+
+
Гарыналчуур
+
Резинэн (хулдаасан/ хормогч
+
Реэинэнэсвэлхулдаасанханцуйвч
Эмнэлгийнхалад
+
Эмнэлгийнмалгай
+
Турийтэй шаахай*
Тайлбар:(+) тэмдгээр тэмдэглэсэн нь сонгох бурдэл
* халдваргуйтгэхэд хялбар, гелгер гадаргатай, битуу шаахай

+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+
+
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6.1.2.4.Хамгаалах амсгелийн халадны урт нь хуний шилбэний гуравны
хоёрыг далд оруулахуйц, хойд талдаа лав зерж байхаар баруун тапын оёдлын
нухээр сувлзгдэн биеийн урд талд хеверхен уях бустэй, ханцуйд гарын шууг бутэн
ороох бучтэй байна.
6.1.2.5. Халадны захны урт 54-57 см, ендер нь 6-7 см-ээс багагуй байна.
Халадны захны бучийг урагш нь сувлэгдэхэзр морний тушаа захны залгасан
оёдлоос 1.5 см дэзд хэсэп нух гаргана.
б.1.2.6.Амны хевен марлин хаалтны урт нь 125 см, ерген нь 50 см
байна. Хэмжиж авсан марлийн ерген 2 талаас 50 см (голоор нь) урпай хайчлан
маскны буч гаргана. Голын хайчлаагуй улдээсэн эайд хевенг 25х17см хэмжаэтэй
эайд 1-1,5 см-ийн зуэаантай зулж тавиад хоёр урт талын илуудэл марлиар бу-гээж,
хевенг бурэн халхлан хучина. Оёдол оруулалгуйгээр хийнэ. 2 ширхэг хевен
бембелег хийж бэлэн болсон амны хаалтанд тавьж нэг бучээр нь ороож цэвэр
цаасанд боож ариутгана. Ариутгасан огноог цаасан дээр нь бичнэ. (Зураг 1)

Зураг 1. Амны хевен марлин хаалт
25 см
5Осм

12

1
Хевен

ю

125 см

6.1.2.7. Хошуу алчуурын ижил талууд 115-120 см, урт тал нь 1 60-Iб5см,
ендер нь 82-84 см хэмжээтэй байна. (Зураг 2)

Зураг 2. Хошуу алчуур

160-1 65 см
6.1.2.8. Халад, комбинзон зэргийг хуйтний улиралд дулаан хувцасны
гадуур емсехеер том хэмжээтэй хийна.
6.1.2.9. Усны гутал буюу ажлын гутал нь тухайн хэрэглэгчийн емсдег
хэмжээнээс нэгээс хоёр хэмжээгээр том байна.
6.1.2.10. Нудний шил нь аль ч хэсгээр агаар нэвтрэхээргуй битуу хурээтэй,
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хамрын хэсгийн холбоос нь ерген, енгегуй шил байна. Хагардаггуй материаЛаар
хийгдсэн, нуурийг бурэн бурхдэг, малгай болон бэхэлгээгаэр толгойд бэхлэгдцэг
нуурний хамгаалалтыг хзрзглэж болно.

6.1.2.11. Хамгаалалтын болон аюулгуй шил, нуурний хамгаалалтыг
лабораториос гадуур хзрзглахгуй.
6.1.2.12. Нэг удаагийн хэрэглэзний резин, винил, нитрил материалаар
хийсэн бзэлийг хэрэглэж, лабораторийн бохир хаягдалтай хамт устгана. дахин
хэрэглэх бээлийг мен хэрэглхщээ зев угаах, тайлах, ЦЭВЭрЛЭХ, халдваргуйтгзхийг

анхаарна.

-

6.1.2.13. Хамгаалах емсгелийн зэрэглэл, унийг хэрэглэх тсхиолдлууд:
6.1.2.13.1. Нэгдугээр зэргийн хамгаалах емсгел
Зоонозын халдварт евчний уусгэгчийн цэвэр есгевер, т/уний сэжипэй
материалтай ажиллах, амь сорьцын амьтанд халдвар хийх, цус авах,
гадны шимэгч тэжээх (хооллох), арчлах, хоривчийг
халууныг узэх,
хооллох,

солих, дээрх евчний уусгэгч дээр халдвар хийсэн амьтанд эмгэг судлалын
шинжилгээ хийх;
Зэрлэг

-

амьтны

тарга

тэвээрэг,

нас

хуйсийг

тодорхойлох,

iуршлагын

амьтныг маллах, хооллох, гадны шимэщдийг самнах, эмгэг судлалын
шинжилгээ хийх, амьтны зам, ухдэлийг тодорхойлох, булинга бэлтгэх,
ноохойг авах, узэх;
шувуудын гулгидас, амьтдын ялгадас зэргийн бутцийг
Махчин
тодорхойлох, анхны боловсруулалт хийх, шинжилгээнд соруулж авах;
Зоонозын халдварт евчнуудийн ендер хоруутай уусгэгчээр туршилт хийх,
тэдгээрээс эсрэперегч бэлдэх, есгеврийг хуурайшуулах, ууршигч бодисонд
нянгийн булинга бэлтгэх, юулэх (шингэн азот туунтэй адил);
Тарваган тахал, боом болон ям евчний уушгины хэлбэрийн евчтэй буюу
сэжипэй евчтен, тэдгээрийн 1 хавьтагсдыг тэзвэрлэх, хулзэн авах, халдвар
судалгаа хийх, евчтенд эмнэлгийн тусламж уйлчилгээ узуулэх, сэжипэй
дуудлаганд явах, онош тодруулах, евчний голомтонд халдваргуйтгэл,
шавьжгуйтгэл хийх, нас барагчийн цогцост эмгэг судлалын шинжилгэз
хийх, Тэзвэрлэх, оршуулах, туунд оролцох;
6,1.2.13.2. Хоёрдугаар зэргийн хамгаалах емсгел
Холер, боомын арьс, гэдэс, “жил, ямын арьсны хэлбзрийн сэжиггэй
евчтений материалыг шинжлэх, евчтен тэдгээрийн 1 хавьтагсдад эруул мэндийн
-

-

-

-

iусламж уйлчилгзз уЗУуЛЭХ, тээвэрлэх, евчтенд халдвар судалгаа хийх, голомтод нь
байнгын болон эцсийн халдваргуйтгэл хийх, нас бараийн цогцосыг зееверлех, эмгэг
судлалын шинжилгээ хийх, оршуулгын уйл ажиллагав

6.1.2.13.3. Гуравдугаар зэргийн хамгаалах емсгел
-

Зоонозын

халдварт

енчин

оношилгоо, судалгаа хийх, тэдгээр евчний

судлалын

лабораториудад

шинжилгээ,

ебгевер, материалыг зееверлех, хулзэн

авах, олгох

БАК-д хийгдэх ажилбарууд (маск болон хамгаалалтын нудний шилийг
нэмэлтээр хэрэглэж болно)
Мэрэгчдийн арьсаар сургалт, узмэрт зориулсан чихмэл хийх, дээрх
зориулалтаар амьтан енчих, формалинд хийх (амны хаалт, нудний шилийг нэмж
хэрэглэнэ.)
-

-
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Гадны

-

шимэгчийг

тодорхойлох,

бэлдмэл

хийх,

унтуулсан

гадны

шимэщийг шинжлэх
6.1.2.13.4. деревдугээр зэргийи хамгаалах емсгол
Нян судлалын лабсраториудад цэвэрлзгаэ, уйлчилгзз хийх (резинэн
бэзлий, амны хаалт нэмж хэрэглэна)
Тэжэзит орчин, урвалж захиалах, авах, урвалж, бодис болон сношлуур
найруулах, шалгах, халдварйтгэсэн материалд ийлдэс судлалын болон удам зуйн
шинжилгаэ хийх, бусад ердийн ажилбарууд хийх, аяга, хуруу шилэнд бичлэг хийх,
буртгэл тэмдэглэл хотлех;
Амьтан болон шимэгч судлагч, лаборант, жолооч, анчид талбайд
ажиллах (нэмэлтээр амны хаалт, бэзлийтэй ажиллах)
Хуний евчний голомтод эмнэлгийн халдваргуй бусэд ажиллах
6.1.2.14. Уламжлалт хамгаалах емсгелийг омсех дараалал
-

-

-

-

Хуснэп 3.
Тайлбар
дараалал Хамгаалахомсгел
урт
Эмнэлгийн
1
ханцуйтай цамц, емд
2
Богино оймс
Усны гутал
З
Шаардлагатай
4
тохиолдолд чагнуур
Хошуу алчуур
5
Халадны захны буч, бусийг эуун урд
талдаа, хоёр ханцуйны бучийг шууны
б
Тахлын халад
гадна хэсэгг тус тус хеверхен уяна.
Амны хаалтны тохирсон эсэхийг шалгах
Амны хаалт (хевен
гараараа амны хаалтны емне талаас
гаргахад
амьсгаа
марлин,
огцом
барьж
шуултууртэй амны
хамгаалалт дотор нэмэх даралт уусч
7
хаалт)
гадагш хий гарахгуй байх
гунэгий амьсгаа авахад серег даралт
уусч хамгаалалт таны нуурэнд наалдах
хамгаалах Нудний шил хурзэндэз сайн бэхлэгдсэн
Нудний
шил
эсзхийг шалгаж шилний дотор талд ул
цантуула
харандаа
тусгай
8
эсвэл
хатсангарын савангаар зурж цанталтаас
сэргийлнэ.
Резинен бээлий
9
ёмсехийн емне бутэн эсэхийг шалгана.
Гарын алчуурыг халадны бусний баруун
Гарын алчуур
10
урд талд 2/3-ыг нь гадна талд унжиж
байхаар хавчуулна.
Жич;
Эмгзг судлалын шинжилгээний уед хулдаасан хормогч,
ханцуйачийг нэмж хэрэглэх ба резинэн бээлийг давхарлаж
емсене.
Хамгаалах емсгелтэй 3-аас дээш цаг ажиллахгуй.
-

-

-

6.1.2.15. Хамгаалах омсгелийг тайлах дараалал
Хамгаалах емсгелийг тайлах уйлдэл бурийн дараа бэзлийтэй

гарыг
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халдваргуйтгэх уусмалд 1-2 минут угаасны дараа зеелен хеделгеенеер доорх
дарааллаар тайлна.
1.гарын алчуур
2.чагнуур
Знудний хамгаалах шил
4.амны хевен марлин хаалт
5.халад
6.хошуу алчуур
7.резинэн бэзлий
8.усны тал
д. Богино оймс
6.1.2.16. Хамгаалах емсгелийг тайлах уйлдэл
Гарын алчуурын бохир хэсгийг дотогш хумих маягаар ороон сугалж авна.
Хулдаасан хормо ба ханцуйвчийг хевенд шингээсэн халдваргуйтгэх
уусмалаар арчиж норгоод гадна талыг нь дотогш нь звхэжтайлна.
давхар бэзлийний гадна талыг нь тайлна.
Гуталтай хелее халдваргуйтгэх уусмалтай тумпэнд дурж, уусмал дотор
байгаа хевенгеер турийнээс нь доошуулж, тойруулах чиглэлзэр арчиж
гаргах ба негее хелен дээрх маягаар арчиж халдеаргуйтгэнэ. Гутал тус
бурт еер сер норгосон хевен хэрэглэнэ.
Арьсны ил хэсэгг хургэхгуйгээр чагнуурыг авна.
Нудний хамгаалах шилний гаднах хурээнээс хоёр гараараа барьж урагш,
дээш, хойш гэсэн дарааллаар авна.
Амны хаалтны гадна талыг нуурэндээ хургэхгуйгээр тайлна.
Халадны зах, бусний уяанаас нь татаж тайлна. Халадыг хоёр гараа
зеруулж мерний хэсгээс барьж урагш нь эгц татаж биеэс хендийруулэн
бохир хэсгийг дотогш хумих маягаар эвхэж авна.
Хошуу алчуурын уэруудийг толгойн орой дээр авчирч, негее гараараа З
талыг датроос нь гадагш эвхэж цуглуулан тайлна.
Бээлийний шуумаг хэсгийг урагш эргуулж арьсанд хургэлгуйгээр тайлна.
Резинэн бээлийг тайлж цоорсон эсэхийг гар угаах уусмап дотор хийж
шахан шалгана.
Хамгаалах хувцсыг тайлсны дараа гараа 70%-ийн этилийн спиртээр
арчиж, савантай булээн усаар сайтар хеесруулж угаана.
6.12.17. Нэг удаагийн хамгаалах емсгелийг емсех дараалал
Нэг удаагийн хамгаалах емсгел нь биеийг бурэн халхалсан, шингэн
нэатруулдэггуй материалаар хийгдсэн тул 2 цаг тугамд солих шаардлагатай.
1. Эмнэлгийн урт ханцуйтай цамц, емд
2. Комбинзон
3. Хамгаалалтын улавч, шаардлагатай тохиолдолд уснЫ гутал
4. Шуултууртэй амныхаалт (М95, Ы1ОО)
5. Нудний хамгаалах шил (хамгаалагч шил)
6. давхар резинэн бэзлий (Уусгэийн ээргээс шалтгаалан давхар бээлий
емсене)
6.1.2.18. Нэг удаагийн хамгаалах емсгелийг тайлах уйлдлийн дараалал
Хамгаалах емсгелийг тайлах уйлдэл бурийн дараа бээлийтэй гарыг
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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халдваргуйтгэх уусмалд 1-2 минут угаасны дараа зеелен хедалгеенеер доорх
дарааллаар тайлна.
1. Гадна резинэн бэзлий
2. Комбинзон
3. Хамгаалалтын улавч
4. Шуултууртэй амны хаалт (тохируулан шалгана)
5. Нудний хамгаалах шил
6. дотор резинэн бэзлий
7. Змнэлгийн урт ханцуйтай цамц, емд
Хэрэглэсэн бээлийг тайлах:
Каг талын бэзлийтэй гарын хурууны уэуурээр негее гарын бээлийний
гадна талаас татаж дотор талыг гадагш эргуулэн тайлна.
Тайлсан бээлийг бээлийтэй гарт атгаж, бээлийгуй гарын хурууг негее
гарт байгаа бээлийний дотор талаар оруулж урагш татан дотор талыг нь
гадагш эргулэн тайлна.
Бээлийг тайлахад нэг бээлий нь негее бэзлийний дотор орсон байна,
6.1.2.19. Эруул мэндийн ажилтнууд хамгаалах хувцас хэрэгсэлтэй
эмнэлгийн бусад тасаг нэокээр явах, хурал, зевелгеен, эмнэлгийн хоолны газар, бие
засах ереенд орох, эмнэлгийн орчноос бусад газар сэлгууцэх, хамгаалах емсгелийг
гэртэз аваачиж угаах зэргийг хориглоно.
6.1.2.20. Ажилтнуудын эмнэлгийн урт ханцуйтай цамц, ОМД, халад, ажлын
шаахайг хадгалах шуугээ тусдаа байна
-

-

-

7. ЛАБОРАТОРИЙН хоЁрдогч ХАМГААЛМТ, БИО АЮУЛГУЙН ШААРдЛАГА:
7.1. Лабсраторийн барилга байп,’уламжийн зохион байгуулалт, бутэц

-

ажиллагсдыг хамгаалах, лабораториос санамсаргуйгээр тархаж болох халдвартай
‚“‘сгагчээс хун ам, хурээлэн буй орчныг хамгаалах зориулалпай байна. Уусгэгчийн
био аюулын тувшингээс хамаарч барилга байгууламжийн бутэц, тоноглол ялгаатай
байна.
7.1.1. Лабораторийн врее нь хана, шал, цонх нь бутэн, хаалга буран
хаагддаг, гар угаах, хатаах хэрэгсэл суурилуулсан, ереенд байгалийн болон зохиомол
гэрэлтуулэг хангалпай тусч байх шаардлагатай.
7.1.2. Лабораторийн шал нь цэвэрлэх болон халдваргуйтгэхэд хялбар,
хатуу болон тэгш гадаргуутай материалаар хийгдсэн, ереенуудийн цонхыг темер
тороор хамгаалж бэхэлсэн байна,
7.1.3. Лабораторийн нехцелд уусч болох эрсдэл болон хими, гал,
цахилгааны аюулаас сэргийлэх арга хэмжээг аач хэрэгжуулсэн байна.
7.1.4. Суурин лаборатори нь онош эуйн, ариутгал-халдеаргуйтгэлийн гэсэн
хоёр хэсэггэй байна. Онош зуйн хэсэгг ажльн хувцас солих, онош зуйн лабораториуд,
тууний емнех врее, амь сорьцын лаборатори, албан ажлын ерее байна. Ариутгал
халдваргуйтгэлийн хэсэг нь ариуггал, халдваргуйтгэл, шил сан угаалга, бэлтгэлийн
зэрэг ереенуудтэй байна.
7.1.5. Онош зуйн лаборатори, бокс нь шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног
техееремжеер бурэн хангагдсан байна.
7.1.6. Лабораториудын ерее, боксуудын байршил нь халдвартайгаас
халдваргуй хэсэг руу чиглэсэн урсгалтай байна.
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7.1.7. Амь сорьцын лаборатори нь хамгаалах емсгел омсех, тайлах врее,
амьтан халдварлуулах, змгэг судлалын шинжилгзэ хийх, халдварлуулсан амьтныг
хадгалах, амьтан, шимзгч судлалын хэсэпэй байна.
7.1.В. Амь сорьцын лабораторийн ереенуудийн цонх нь темер торон
хамгаалалпай, шал, хана нь мэрэгя амьтан нэвтрэхээргуй, ереений хаалганы босго
нь 5-10 см ендертэй байна.
7.1.9. Хээрийн шинжилгээний ‚‘сд вагон, авто лаборатори, гэр, майхан
ээргийг дэглэмийн шаардлагад тохируулан тоноглож лабораторийн эориулалтаар тур
ажиллуулж болно.

-

7.1.10. Хээрийн лабораторийг худаг, гол, булгийн усны ундаргаас 100
метрээс багагуй, ажиллагсдын байрнаас 50 метрээс доошгуй эайд, ажилчдын жорлон,
бохирын усны цооногийг салжины ноёлох чиглэлийн доод талд байрлуулна.
7.1.11. Хээрийн шинжилгзэний ангийн байршлыг халдвартай ба халдваргуй
бусэд хувааж, халдваргуй бусэд ажилчдын байр, хооллох хэсэг, халдвартай бусэд
лаборатори, амь сорьцын ба халдваргуйтгэлийн хэсэг орно.
7.2. Халдвартай материал, хог хаягдлын халдваргуйтгэл
Лабораторийн шинжилгээний явцад халдоартай эсвэл халдвартай байж
болзошгуй хаягдал (евчтений сорьцууд, амьтны задлан шинжилгээний явцад гарсан
эд, эрхтэний хэсэг, хугацаа нь дууссан, бохирдсон, хориглосон, хагарч хэмхэрсэн эм
био бэлдмэл, хий агуулсан бортгон хэлбэртэй болон аэрозолтой, нэг удаа хэрэглэх
эориулалт бухий хийтэй савнууд, бичил биетний ургацтай тэжээлт орчин, уусмал,
гадаад орчноос цуглуулсан сорьц, материалууд, гадны шимэгч, “е хелтен, хэрэглэсэн
бээлий, суулгацтай тэжзэлт орчин), зуу тариур
болон бусад хурц ирмэпэй багаж
хэрзгсэл зэрэг ког хаягдал гарна.
7.2.1. Халдвартай материал, хог хаягдлыг савлах, тур хадгалах
7.2.1.1.Лабораториуд нь халдвартай материалыг хадгалах эориулалпай
хергегч, енгеер ялгасан ууг, саваар хангагдсан байна. Тур хадгалагдаж байгаа
халдвартай материалуудыг хадгалагдаж буй хугацаа, дугаар, савлалтын байдал, нэр
терел, тоо хэмжээг тусгасан анхан шатны буртгэлд тэмдэглэнэ.
7.2.1.2.Амархан цосрч гэмтэхээргуй, шингэн нэвчихгуй, хуванцар, металл,
полиэтилен, полипролилен, эуэаан цаасан материалаар хийгдсэн хар, шар, улаан
енгийн уутыг эсвэл эдгээр енгеер ялгаж будсан, таг бухий хувин, бикс ээргийг
халдвартай хаягдлыг хадгалахад ашиглана.
7.2.1.3. Халдваргуй (ахуйн) хаягдлыг энгийн хог хаягдалтай нийлуулэн хар
енгийн ууганд эсвэл хогийн саванд, халдвартай материалд хэрэглэсэн хурц ирмэггэй
хаягдлыг аюулгуй хайрцап эсвэл таггай, цоорхооргуй саванд тус тус хийнэ.
7.2.1.4.Автоклаваар халдваргуйтгэсний дараа угааж цэвэрлээд дахин
ашиглах халдвартай материалыг шар енгетэй уут эсвэл тапай саванд, автоклаваар
халдваргуйтгэсний дараа хаяж устгах болон шууд шатаах халдвартай материалуудыг
улаан енгийн ууг эсвэл таггай саванд тус тус хийнэ.
7.2.1.5. Хог хаягдлын хэмжээ уут, савны 2/3 хэмжээнд хуртэл дуурсэн
тохиолдолд тэдгээрийг битуумжлэн, хогийг эориулалтын тэргэнцрээр тур хадгалах
ерее ру” зееверлене.
7.2.1.6. Тур хадгалагдаж байгаа халдвартай материалыг хадгалагдаж буй
хугацаа, дугаар, савлалтын байдал, нэр терел, тоо хэмжээг тусгасан буртгэлд
тэмдэгл зн э.
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72.1.7. Хог хаягдал хариуцсан ажилтан “Хог хаягдлыг ангилан ялгах,
цуглуулах, хадгалах, халдваргуйтгэх, тэзвэрлэх, устгах” заворын дагуу ажлын едер
бур
ажил зхлэхээс емне лабораториудаас хог хаягдлыг цуглуулан авч хог
халдваргуйтгэх ерее ру” зееверлеж, даралтат уураар халдеаргуйтгзсний дараа
змнэлгийн хог хаягдлыг устгах тусгай уйлчилгззнд хулзэлгэн ещ, устгуулна.
7.2.1.8. Шинжилгээний хариу гартал улдээх шаардлагатай халдеартай
материалын эх хувийг пабораторит зориулалтын хергещид хадгална.
7.2.2. Халдвартай материал, хог хаягдлын химийн халдваргуйтгэл
7.2.2.1. Халдваргуйтгэлд хэрэглэх химийн бодисыг 16°С-ээс доошгуй хэмтэй
усанд шаардлагатай етгеруулэг, хэмжээгээр найруулан бэлтгэж,
эгэл биетэн, меегенцорт уйлчлэх хугацааг нарийн баримтална.
7.2.2.2. Хухэр болон азот хучлийн аммони, наштирийн спирт ээргийг
нян,

идэвхижуулэгч бодисоор ашиглаж

вирус,

риккетси,

болно.

7.2.2.3. Халдваргуйтгэлийн уусмал найруулах уед нудний хамгаалах шил,
шултзнд тэсвэртэй резинэн бээлий, нягг даавуун ажлын хуецас, тусгай баг,
хаалт зэргийг ажлын байранд бэлэн байлгана.
7.2.2.4. Халдваргуйтгэлийн бодис арьсанд хурч улайх, хорсох уед усаар
угааж 5%-ийн цууны эсвэл лимоны хучлээр шавших, нудний салст улайж урэвсеэл
1%-ийн борийн хучлээр угааж зовхинд нь нудний салстын урэвслийн эсрэг
зориулалтын тос хэрэглэх, амьсгалын зам хордсон, цочирсон уед цууны
лимоны хучил дусаасан халуун усны уураар утах гэх мэт арга хэмжээ авна.
7.2.2.5. Хлорын агууламмаай халдваргуйтгэлийн бодисуудыг (жавелион,
хлорын шохой, гипохлорид кальци гэх мэт) тохиромжгой саванд хийж, харанхуй,
сэруун, чийггуй ереенд бип”‘ таглаж хадгалах ба З сар путамд идэбхитэй хлорын
хэмжээг тодорхойлсон байна.
7.2.2.6. Этилийн спиртийг нян, липид агуулсан вирус, меегенцрийн эсрэг
70%—иар тооцож бэлтгэн арьсан дээр хэрэглэх, лабораторийн болон БАК-ийн ажлын
ууршихаас сзргийлж ажлын уусмалыг
сайтар таглаж хадгална.
7.2.2.7. евчтений,
лабораторийн
болон
бусад
ерее,
тасалгааны
халдваргуйтгэлийн уед бодисыг 1
талбайд ноогдохоор тооцож найруулна.
7.2.2.8. Лабораторийн
багаж,
хэрэгсэлийн
халдваргуйтгэлийн
уед
амны

•

болон

гадаргыг

-

халдваргуйтгэхэд

ашиглах

бегеед

м2

зэвруулдэггуй бодис сонгон хэрэглэнэ.

7.2.2.9. Халдваргуйтгэлд ашиглаж буй
етгеруулэг, уйлчпэх хурээ зэргийг сайтар шалгана.

бодисын

хадгалалтын

горим.

7.3.Лабораторийн цэвэрлэгэз, халдваргуйтгэл
7.3.1. Цэвэрлэгээ, халдваргуйтгэлийг батлагдсан журмын дагуу хийх ба уг
журамд их болон байнгын цэвэрлэгэз хийх давтамж, тэдгээрийн шалгуур узуулэлт,
ялгааг тусгасан байна.
7.3.2. Байнгын цэвэрлэгээ, уйлчилгээг ажил эхлэхийн емне ариутгагч,
бэлдмэлчин нар тухайн лаборатори, бокст хийж, шинжлэгдэж байгаа уусгзгчээс
хамааран халдваргуйтгэлийн уусмалыг ариуггащ тухай бур шинээр найруулж
бэлтгэнэ.

эцсийн

7.3.3. Шинжилгээ, судалгааны ажил бурэн дууссаны дараа лабораторид
халдваргуйтгэл, их цзвзрлзгээг ариутгащ, бэлдмэлчин нар хийж тэмдэглэл
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хетелне.
7.3.4. Лабораторийн боксын ширэз, ВАК-ыг ажил дууссаны дараа лаборант
халдваргуйтгэнэ.
тоног
хэрзгсэл,
шал,
бусад тавилга,
хана
7.3.5. Лабораторийн
техееремжийн гадаргууг арчиж цэвэрлэхдээ тоос, бичил биетэн агаарт цацагдахаас
сэргийлж чийпэй алчуураар арчиж цэвэрлэнэ.
7.3.6. Хамгийн дээд хэсэгг байрлаж буй зуйлээс эхэлж дээрээс доош нь
чиглэлтэй цэвэрлэгээг хийнэ.
7.3.7. Лабораторийн цэвэрлэгэз, уйлчилгээ дууссны дараа агаарыг нян
устгах гэрлээр халдваргуйтгэнэ.
7.3.8. Лабораторид шаардлагатай зеелен эдлэл (хуруу шилний беглее,
хевен марлин маск гэх мэт), шил савны угаалгыг бэлдмэлчин хариуцан гуйцэтгэнэ.
7.3.9. Байнгын болон их цэвэрлэгээ, эцсийн халдваргуйтгэл хийх уед хувийн
хамгаалах хэрэгслийг бурэн емсене.
7.3.10. Цэвэрлэгэзний багаж хэрэгсэл, материалыг еер лаборатори
ереенд ашиглах, хооронд нь сольж хэрэглэхийг хориглоно.
7.3.11. Зоонозын халдварт евчний халдвартай ба сэжмпэй материалыг
хими, фиэикийн аргаар халдваруйтгэнэ.
7.3.12. Халдваргуйтгэлийн чанарыг химийн индикаториор едер бур,
биологийн индикаториор улирал бур хянана.
7.4. Халдвартай хог, хаягдлын устгал
7.4.1. Халдвартай хог хаягдлыг зееверледег сан нь дахин хэрэглэх
зориулалпай, шингэн НэВТруулдэГгуЙ, бат бех таглаатай байна. Халдвартай хог
хаягдлыг зееверлеж ашигласны дараа халдваргуйжуулж цэвэрлээд дахин хэрэглэнэ.
7.4.2. Ур уусгэдэггуй нянгийн халдвартай материалаар халдааж, задлан
шинжилгээ хийсэн амь сорьцын амьтан болон хоривчийг 24 цаг, ур уусгэдэг нянгийн
халдвартай материалаар халдаарлуулсан тохиолдолд 48 цагаас доошгуй хугацаагаар
халдваргуйтгэлийн тохирсон уусмалд байлгасны дараа бурэн халдваргуй болсонд
тооцно.
7.4.3. Шинжилгээнийуед гарсан хог, хаягдлыг хийх нух нь 2 м-ээс доошгуй
гунтэй бегеед таг нь зай эавсаргй, бороо, уерийн ус орохооргуй байна.

7.4.4. Хог,

хаягдлын

цэг

нь

салхины

доод

талд

байрлалтай,

хаалт,

хамгаалалпай, таних тэмдэг тавьсан байна.

7.4.5. Хог хаягдлыг бурэн халдваргуйтгэсний дараа нухэнд хийж, хог
хаягдал нухний амсараас доош 50 см-ээс багагуй дуурсэн уед нухийг халдваргуйтгэж,
шороогоор дарж булна.

8. БИО АЮУЛГУЙ ЮКИЛЛАГМНЫ УЙЛДЛУУд:
8.1.Мэрэгч амьтад, гадны шимэгчийг цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах
8.1.1. Голомтот нутап амьтан судлал, шимэгч судлалын шинжилгээнд
ажиллаж буй биологич, анчин, лаборант, ЖСЛ004 нар тухайн цаг уурт тохирсон,
дулааны болон хуйтний улиралд емсех хеделмер хамгааллын 2-3 ээлжийн хувцас,
хэрэглэл, эм, халдваргуйтгэлийн бодисоор хангагдсан байхаас гадна хувийн
хамгаалах хэрэгсэлийг эааврын дагуу хэрэглэнэ.
8.1.2. Байгалийн голомпой нутгаас шинжилгээ судалгаа, туршилтын ажлын
эориулалтаар олборлосон сээр

нуруутай

амьтад болон

цус

сорогч уе

хелтнийг
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халдвартайд тооцно.
8.1.3. Байгалийн голомпой нутгаас мэрэгчид олборлох, гадны шимзгчид
цуглуулахад ашиглах багаж, хэрэгслийг (хавх, занга, гудруул, тууз, хуруу шил, уут,
хямсаа...г.м) тохирсон битуу саванд хийж авч явна.
8.1.4. Хаахаар олэворлосон амьтан ухээгуй тохиолдолд урт хямсаа буюу

хузуугззр

нь хавчиж ухуулзн нэг бурчлэн даавуун уутанд хийж уутны амсрыг
нийлуулэн татаж бариад 2-3 дабхарлан нугалж бучээр нь сайтар уяна. даавуун ууттай
амьтныг нэг бурчлэн эсвэл хэд хэдээр нь ус ул нэнтрэх уут эсвэл хайрцганд хийнэ.

бахиар

Олборлосон амьтад бурт дагалдах бичиг уйлдэж уутны амсарт уясан байна.
8.1.5. Амьтан болон шимэгч олборлоход ашигласан багаж хэрэгслийг бурэн
халдваргуйтгэж тусгайлсан байранд хадгална.
8.1.6. Амьдаар
нь
олборлосон
амьтдыг
хийж,
темер
хоринчиид
шинжилгээнд оруулах хуртэл тусгай зориулалтын тагтай, халдваргуйтгэл хийх
боломжгой бороо, уерийн ус орохооргуй нухэнд хадгална.

8.1.7. Байгалийн голомтот нутгаас олборлосон мэрэгч, амьтдын чихмэл
хийхэд амь сорьцын лабораторит эсвэл тусгай эориулалтын байранд III ээрэглэлийн
емсголтэй ажилпана. Чихмэл хийх амьтныг 0.2%-ийн жавелионы уусмалд 120 минут,
амьтдын арьсыг 1О%-ийн формалины уусмалд 30 минут, амьтны толгойг формалинд
хийх буюу буцалгаж халдваргйтгэнэ. Чихмэл хийх уед амны хаалт, нудний шил
хэр эгл энэ.
8.1.8. Бусад байгууллагууд нь байгалийн голомпой нуггаас сээр нуруутан
болон цус сорогч уе хелтнийг олэворлох, шинжилгээ судалгааны ажлыг явуулахдаа
Зоонозын енчин судлалын байгууллагын зевшеерлеер, тэдний хяналиай гуйцэтгэнэ.

8.1.9. Судалгаа, туршилтын зориулалтаар амьтдыг олборлох, дээжлэх
асуудлыг шинжилгээний ангийн

ахлагч

хариуцаж, энэхуу ажилд оролцогчдод халдвар

хамгааллын дэглэм баримтлах талаар урьдчилан танилцуулсан байна.
8.1.10. Судалгааны зориулалтаар барьсан амьтдыг ажиглах байранд 14-30
хоног ажиглана.

8.1.11. Ажиглалтад байгаа

амьтдаас

ухсэн

тохиолдолд

хамт

байсан

амьтдыг алж шинжилгээ хийж, тор хоривчийг халдваргуйтгэж цэвэрлэнэ.
8.1.12. Амьтан хадгалах ажиглах байр, инсекторыг ажил дууссаны дараа
битуумжлэн лацдана.

8.1.13. Ажиглалтад
шимэдийг

халдеарын

байгаа
сэргийлэлт,

мэрэ

амьтад,

хяналтын

багийн

инсекторт

байгаа гадны
эевшеерлийг ундэслэн

байгууллагын даргын бичгээр уйлдсэн шийдвэрээр бусад байгууллагад шилжчулж
болно.

8.1.14. Ажиглах байр, инсекгорт байгаа уе хелтен, шавж, амьтдыг
олборлосон, цуглуулсан он, сар, едер, ажиглалтанд байлгасан хугацаа, тэдний
хеделгеен, ажлын ур дунг тусгай баталсан буртгэлд тэмдэглэнэ.
8.1.15. Цуглуулсан гаднь; шимэгчийг (хачиг, беес, буурэг) амсрын дотор
талыг нь вазелин эсвэл глицеринээр тосолсон хуруу шилэнд хийж, сайтар беглеед,
хуруу шилнуудийг даавуун эсвэл нийлэг дайзанд байрлуулна.
шилэн

8.1.16. Лабораторийн шинжилгээнд шилжуулэх шимэгчдийг беглеетэй хуруу
(хачиг, беес, буурэг хийсэн хуруу шилний амсрыг беглехдее дотор талыг

вазелин эсвэл глицеринээртосолсон)-д хийж, химийн бодисоор унтуулсан байна.
8.2.Лабораторийн халдвар хамгаалал, био аюулгуйн шаардлага
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8.2.1. Биологийн аюулын II ба туунээс дээш тувшний змгэперуулэгч бичил
биетнуудтэй ажилладаг лабораторийн хаалган доэр биологийн аюулыг анхааруулсан
слон улсын тэмдгийг байрлуулна.
Зураг 3. Лабораториудын хаалганд байрлуулах био аюулын анхааруулга тэмдэг

Биологийн

халдвартай
Гадны хун орохыг
хориглоно
Биологийн аюулгуйн тувшин
Хариуцсан ажилтан
Осол гарахад дуудах угас
Ажлын угасны ГЧ2
Гэрийн утасны Ы
Хариуцсан ажилтны зевшеорлеер орохыг зевшеерне.

8.2.2. Лабораториудын ерее, боксуудын байршил, зориулалтыг харуулсан
будуувч зургийг хонгилд ил байрлуулна.
8.2.3. Халдвартай хэсзгг гадны хун орохыг хориглосон таних тэмдэг тавина.
8.2.4. Лабораториудад хетлегдех бух терлийн анхан шатны буртгалуудийн
хуудас бурииг дугаарлаж тухаин тасаг эсвэл баигууллагын тамгыг дарж
баталгаажуулна.
8.2.5. Лабораторийн шинжилгээнд хэрэглэгдзж байгаа эд эуйлс буран
хаяпай байна.
8.2.6. Лаборатори, боксуудад халдвартай ба сэжипэй материалыг 2-сос

доошгуй ажилтан шинжилж, дэглэмийн мерделтенд харилцан хяналт тавьж ажиллана.
8.2.7. Лабораторит хийгдэх ажлын бэлтгэлийг лаборант бурэн хангасан
байна.
8.2.8, Халдеартай болон сэжипэй материалыг суулгах петрийн аяга, хуруу
шил, бусад саван дээр тухайн материалын болон есгеврийн нэр, ундсэн буртгэлийн
дугаар, он, сар, едер зэргийг зориулалтын уэгээр тодорхой бична.
8.2.9. Халдвартай болон сэжигтэй материал, нянгийн есгеврийн
суулгацтай петрийн аягыг бэзлийтэй гараар З ширхэгээс илуугуйгээр, хуруу шилийг
зориулалтын тавиурт байрлуулан лаборатори, боксын дотор эееверлеж болно.
8.2.10. Халдвартай
болон
сэжиггэй
материал,
нянгийн
есгеврийг
лабораториудын хооронд шилжуулэхдээ тапай битуу
саванд

хийж,

хамгаалах

III
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зэргийн емсгелтзй хсёросс досшгуй ажиптан их змчийн хянаят дор эбеверлене.
8.2.11. Амь сорьцын лабораторит ажиллах ажилтнуудын хийх ажилбар,
ажилласан сар, едер, цаг, минугыг нарийН тэмдэглэсэн буртгэл хетелж, гарын усэг
зуруулна.
8.2.12. Халдварлуулсан

амь

сорьцын

амьтныг

болон

шилэн

темер

хоривчинд хийж, агаар орех нухтэй тагаар таглана. Халдварлуулсан сорьцын нор,
дугаар,

тун

ХЭМЖЗЭ, он сар, едер, халдеар хийсэн ажилтнуудын нарсийг тусгасан

хаягийг хоривч дзэр наасан байна.

8.2.13. Халдвартай амьтныг хооллох, арчлахдаа еер хоринчид тур хийж,
хоривчийг

цэвэрлэсний

халдваргуйтгэж

хэрэглэсэн хориачийг
8.2.14. Амь

дараа

уг

амьтнаа

буцаан

хийнэ.

Тур

тухай

бур халдваргуйтгэнэ.
лабораторит
сорьцын

тэмдэглэлийг

хетелсен

халдваргуйтгэсний дараа гаргаж болно.

82.15. Амь сорьцын лабораторит ажил дууссаны дараа байнгын болон
эцсийн халдваргуйтгэл хийж тэмдэглэл хетелне.

8.2.16. Лабораторит ажил дуусахад боксын ширзэн дзэрх халдвартай
материалыг хурааж дулаан ТОггООгуур, хергеид хийж лаiщан, ажилбарт хэрэглэсэн
бух багаж, хэрэгсэп, ширзэг халдваргуйтгэнэ.
8.2.17. Лабораториос

гарах халдвартай

болон халдеаргуй хог хаягдал,

халдеаргуйтгэл, ариутгал болон лабораторийн шинжилгээ, судалгаанд хэрэглэгдэж
буй

бодис,

уреалж,

оношлуурын

хангалт,

хэрэглээ,

хадгалалт,

тээвэрлэлт

нь

хяналпай байна.
8.2.18. Лаборатори,

боксуудын

тоног

техееремж,

агаараас

дотоод

халдварын сорьц улиралд нэгээс доошгуй удаа авч, хяналтын шинжилгээ хийнэ.

8.2.19. ертелтийн дараах анхнь’ тусламж уэуулэх эмийн саиг бэлэн байягах
ба эм бэлдмэлийн хучинтэй хугацаа, нехен хангалт, бурэн бутэн байдлыг тоггмол
шалгана.

Хуснэгг 4. ертелтийн дараах сэргийлэлтийН анхны тусламж уэуулэхэд шаардлагатай
эм, эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт
2

МИИН нэрс

1
2
3

Нудний дусаалга, турхлэг (антибиотик)
доксациклин

4
5
б

Натрихлоридо.9%
Вирусын эсрэг бэлдмэл
Ончин нающаах, халуун бууруулах
бэлдмэл
Нудний дусаагуур

7

Цифазолин, цепрофлоксацин

Хэмжих

Тун

Тоо

нэгж
фл

хэмжээ

ширхэг
1

таб

5%
0.5

фл

сая

амя
хайрцаг

2мл
шах

таб

0 5
1

1

фл

0.7%
1

1
1

50
75
50
100
50
1
3

1
1
1
1
1

Ариун бинт

10
11

Ариутгасан хевен
Этилийн спирт

гр
мл

12

Йод

мл

13

Ариуннэрмэлус
Шархны наалт
Хямсаа

14

15
16

Ног удаагийн тариур

10
1
10

ширхэг

8
9

Тамедины уусмал

10
З

ширхэг

мл
хайрцаг
ширхэг
гР

1
2
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Тайлбар: Тухайн лабораторит ажилладаг уусгэийн зуйл, онцлогийг харгалзан
тохирох антибиотикийг сонгоно.
8.3. Зарим эрсдзлтэй ажилбарыг гуйцэтгэхэд баримтлах био аюулгуй
ажиллагаа
Шинжлэгдэхуун авахаас зклээд шинжилгээний эцсийн ур дун гарах хуртэл
гардан уйлдлийн стандарт ажлын зааврыг (САЗ)-ыг баримтлах, багаж, тоног
техееремж, урвалж бодис, оношлууртай зон харьцах ур чадварыг зззмших нь
лабораторийн нехцелд тохиолдож болзошгуй осол, зрсдлзас сзргийлэх, хамгаалахад
чухал ач холбогдолтой.
8.3.1. Сорьцхулззн авах
8.3.1.1.Лабораторийн шинжилгээнд ируулсэн халдвартай болон сэжипэй
материал, есгевор омгийг лабораторит хулээн авющаа томилогдсон тархвар судлагч,
лабораторийн эмч, лаборант нар хургэгчийг байлцуулан задалж, тусгай маяпыг
хетелне.
8.3.1.2. Халдвартай болон сэжиггэй материалыг лабораторийн (онош зуйн,
амь сорьцийн) БАК дотор, халдваргуйтгэлийн уусмал дээр болгоомжгой задална.
8.3.1.3. есгевер, биологийн халдвартай зуйлийн тээвэрлэлтийн нехцел,
битуумжлзл, лацны дугаар, агуулсан савны буран бутэн байдал, хургуулсэн
материалын нар терел, тоо хэмжзз, материал асгарч, задарсан эсэх зэргийг няплан,
дагалдсан бичиг баримпай юг бурчлэн тулган узэж хулээн авсан акт уйлдэнэ.
Материалуудыг холбогдох анхан шатны маяггуудад буртгэнэ.
8.3.2. Соруур (пипетка)-тай ажиллах
8.3.2.1. Автомат тохируулга бухий хуванцар соруурыг ашиглах явцад
тохирсон хошууг хэрэглэнэ.
8.3.2.2. Шилэн соруурын тегсгелд хевен бембелген чиокээс хийнэ. Соруурын
узуурээс дуссан халдвартай материал тархахаас сзргийлж, ажлын гадаргуу дээр
шингзэгч материал дэвсэж, дараа нь бусад халдварласан материалтай хамт устгана.
8.3.2.3. Соруураас дуссан зуйлийг цаасанд шингээх, соруур дахь улдэгдлийг
хучзэр улзэлгэж гаргах, халдвартай зуйл агуулсан шингэн ру” соруураар хий улзэх,
халдвартай матариалыг пипеткээр сорох, буцааж улээх замаар холих зэрэг уйлдлийг
хийж болохгуй.
8.3.2.4. Хагардаггуй
саванд
хийсэн
халдваргуйтгэлийн
уусмалаас
халдвартай соруураар болгоомжтой соруулаад, далд ортол нь хийж, буран
халдваргуйжгэл нь хангалпай хугацаанд байлгана. Соруурын савыг биологийн
аюулгуй кабинетийн дотор нь байрлуулна.
8.3.2.5. Резин беглеетэй савнаас материал авахдаа эуугээр хатгаж соруулж
авахаас зайлсхийж, беглеег онгойлгох iусгай техееремжеер онгойлгосны дараа
пипеткээр ажиллана.
8.3.3. Хурилдуур
8.3.3.1. Биологийн
аюултай,
халдвартай
сэжипэй
материалыг
хурилдуурдахдаа хамгаалалпай, тусгай сагстай хурилдуур сонгон ашиглаж, БАК-д
ажиллуулна.
8.3.3.2. Хурилдуурын
хуруу
шил
болон
хурилдуурт
ашиглах
шинжлэгдэхууний савны бурэн бутэн байдлыг шалгаж, эрулдэг беглеегеер эсвэл
нягг резин беглеегеер сайтар таглана. Хуруу шил болон савнуудыг хурилдуурын
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уурнуудэд ижил жинтэй байхаар зав харьцаагаар байрлуулах бегеед хоосон хуруу
шилийг тэнцвэржуулэгчээр ашиглах тохиолдолд нэрмэл ус буюу спирт (70 хувийн
пропанол) хэрэглэнэ. Хурилдуур доторх хуруу шил зарэг зуйлсийг бурэн харж
болохоор тувшинд байрлуулна.

8.3.3.3. Хурилдуурын роторын дотор талд толбо буюу ангар ууссан эсэх, зэв
эсвэл цууралт ууссэн эсэхийг тоггмол шалгана. долоо хоног тутамд ротор болон
бусад хэсгийг тосолно.

8.3.3.4. Хурилдуурдах

ажиллагааны

уед

тагийг

хааж,

хурилдуурдах

ажиллагаа буран зогссоны дараа нээнэ. Хамгаалалтын тагийг байнга ашиглана.
хурилдуурын
зэргийг хэрэглэсний дараа,
833.5. Ротор,
аяга
уур,
халдартай эуйл асгарсан тохиолдол бурт хурилдуурыг халдбаргчйтгэнэ.
83.4. Няцлагч (гомогенжуулаiч)-ийн таглаа, аяга болон шилнууд нь хагарч
эмтрээгуй, таглаа нь тохирсон, жийргэвч нь няп байна. Няцлагч,сэгсрэгч, соникатор
зэргийг ажиллуулах уед доторх даралт нь ихзсдэг тул бат бэх тунгалаг хуванцар
хайрцгаар бурсэн сан хэрэглэнэ. Ажилбарын тегсгелд сааыг БАК дотор нээж, доторх
хаягдлыг битуу саванд цуглуулж, дараа нь автоклавдаж, устгана.

8.3.5. есгавер омог, халдвартай материал хадгалдаг лабораторийн
хелдоегч, гун хелдеегчийн хвалган дэар биоаюулгуйн тэмдэг байрлуулж, тэдгээрийн
хергегч,

хэмийн эвалтыг хянаж, ажил дууссны дараа лацдаж биiуумжилнэ. Хадгалагдаж буй
материалын нар, хугацааг савны гадна талд гаргацтай бичиж, устгасан асвэл
шилжчулсэн тохиолдолд холбогдох буртгэлийг хетелне. Хергед, хуурай местэй
савыг цзвэрлэхдээ зузаан резинэн бэзлий, нуурний хамгаалалт зуух бегеед
цэвэрлэгэз дууссаны дараа дотор талыг нь халдоаргуйтгэнэ.

8.3.6. Хурц узууртэй зуйл болон шилэн эдлэлийн буран бутан байдлыг
шалгаж, эмтэрсэн, цуурсан, хагарсан гзмтэлтэй эдлэлийг тухай бур солино. Хурц
узууртэй багажгай ажиллахдаа хатгуулах, эсгэгдэх, гэмтэхээс сэргийлнэ. Тариурын

эууг соруурын

оронд ашиглаж болохгуй. Нэг удаагийн тариурын эууг гэрэнд нь буцааж
хийлгуй эориулалтын саванд хийж, устгана.

8.3.7. Хуурайшуулсан

материал

агуулсан

ампулыг

шингэн

азотод

хадгалахыг хориглодог, ялангуяа цуурсан эсвэл дутуу гагнасан ампулыг шингэн
азотоос гаргах явцад задрах, тэсрэх аюул уусч болно. Маш нам хэмд зайлшгуй
хадгалах шаардлагатай бол шингэн азотын дээд талын хийтэй хэсэп хадгална. Нам
хэмтэй камер эсвэл хуурай месенд хадгалж болью. Нудний шил, бээлий емсеж
туншилыг хадгалагчнаас гаргаж гадна талыг халдваргуйжуулнэ.

8.3.8. Ампулыг нээхэд агаарын огцом тулхэлтийн нелеегеер хуурайшуулсан
материал агаарт цацагдах аюултай тул заавал БАК дотор назна. Ампулын гадна талыг
халдваргуйтгээд дээд хэсгийг спиртээр норгосон хевенгеер таглан жийрэглэн барьж,
хареедсен хэсгээр болгоомжгой хугална. Шингэлэх уусмалыг хеесруулэхгуй ханыг
дагуулан аажуухан хийнэ.
8.3.9. Гадны шимэгчдийн зуйлийг тодорхойлох, нухаж булинга бэлдэх,
тэжээлт орчинд суулгац хийщээ доор нь халдваргуйтгэлийн бодис шингээсэн даавуу
Iмарль/ дэвснэ. Хачиг, хувалзаас булинга бэлтгэхдээ тэдгзэрийг ууранд хийж, петрийн
аяганы таг асвал том шилэн юулуураар халхлан бариад хайчлаж жижиглэнэ.
8.3.10. Петрийн аяганы тагны голд тавиур шилийг тавьж ус дусаан гадны
шимэгчээ байрлуулж, дээр нь бурхуул шил тавьж бичил харах бегеед хэрэглэсэн бух
зуйлийг халдваргуйтгэлийн уусмалд хийнэ.
20

8.4.Лабораторит ажиллахад хориглох зуйл

8.4.1. Лабораторийн эмч, мэргэжилтэн ажилтан нь гартаа шархтай, эмнэл
зуйн эовиуртай уед халдвартай болон сэжипэй материалтай ажиллах

8.4.2. Халдвартай ба сэжиггэй материалтай ажилладаг хэсэг ру” хамгаалах
емсгелгуй буюу дутуу емсеж орех, усийг ил гаргах, оймсгуйгэар шаахай, усны тал

емсех
8.4.3. Лаборатори болон ариуггал халдваргуйтгэлийн ореенд шинжилгээний
материалыг

шилэн

гуурсаар

амаараа

сорох,

хаяг

шошгыг долоох,

халдвартай

материал болон амгэггеруулэ бичил биетэнтэй ажиллах явiщаа нуур, арьс салстдаа
бээлийтэй гараа хургэх, нуд, амаа арчих, нухах зэрэг уйлдэл хийх
8.4.4. Нэг лабораторит еер бер терлийн шинжилгээ, судалгаань ажил, мал
амьтны болон хуний шинжлэгдэхуунийг нэг дор хамт шинжлэх
8.4.5. Зоонозын енчин уусгэийн амьд есгевер омог, халдвартай
материалыг эмчилгээний бэлдмэлууд, оношлууртай нэг хергегчид хадгалах

8.4.6. Захиалга, зевшеерелгуйгээр амьд омгийн сангаас есгевер, омгийг
бусад лабораториудад шилжчулэх, гаргах
8.4.7. Халдеарын сэргийлэлт, хяналтын багийн эевшеерелгйгээр ажлын
бус цагаар лабораторит ажиллах
8.4.8. Хуурайшуулсан есгевер болон оношлуур, урвалж бухий ампулыг
цохиж хагалах
8.4.9. Зуу бухий тариурыг пипеткийн зориулалтаар ашиглах
8.4.10. Бэзлийтэй гараар компьютерийн гар, телефон утас, бичгийн
хэрэгсэя, шинжилгзэний болон бусад хетлегдвел зохих буртгэлтзй харьцах

8.4.11. Шинжилгээ судалгааны ажил дууссаны дараа бэюкчулээгуй наац,
халдеартай болон сэжипэй материалтай петрийн аяга, хуруу шил, бусад сан зэргийг
ил тавих, орхих
8.4.12. Хамгаалах емсгелтэй халдвартай ба сэжипэй материалтай
ажилладаг хэсгээс гарах, тухайн хамгаалах емсгелийг бер лабораторит емсех
ажиллах, хамгаалах емсгелтэй лабораториос гадуур явах
8.4.13. Халдеартай болон сэжиггэй материалтай ажилладаг хэсэп тамхи
татах, ус уух, юм идэх, бохь зажпах
8.4.14. дуу шуугиан
хеоким тоглуулах ээргээр хуний анхаарал
сарниулах, айлгаж цочоох, ажлын байрнаас гадагш дуудах
8.4.15. Хувийн ад зуйл, хувцас, хоол хунсний зуйл, бичгийн хэрэглэл, ном,
гар угас ээргийг лабораторит оруулж ашиглах
8.4.16. Лабораторийн хергегч, термостат, ерее ээргийг лаццахгуй орхих,
лабораторийн хаалгыг нээлпэй байлгах
8.4.17. Лабораторийн хог хаягдлыг бохирын нухэнд халдваргуйтгэлгуйгээр
хийх
8.4.18. Гал туймэр гарсан уед есгеврийг зееверлех
8.4.19. Ажлын талбайд лабораторийн бус эуйл хадгалах, гос сайхны эуйл
хэрэглэх, контакт линэтэй харьцах, тамхи татах, уух, идэх ээргийг тус тус хориглоно.
8.5.Лабораторит химийн бодис, гал, цахилгааны аюулгуй байдлыг хангах
8.5.1. Зевхен нэг едрийн хэрэглээнд шаардагдах хэмжээний химийн
бодисыг лабораторид хадгалж, бусад неецийг тусгай зориулалтын ерее буюу
байшинд хадгална.
гаргах,
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8.5.2. Лабораторийн ажилтнуудад галаас сэргийлэх, гал гарсан уед
яаралтай арга хэмжээ авах, гал унтраах хэрэгслийг ашиглах талаар сургалт явуулж,
галын сэргэмжлуулэг, гал гарсан уед ажиллах заавар болон гарцыг орвб тасалгаа,
хонгил, гудам бурт харагдахуйц байрлуулсан байна.
8.5.3. Цахилгааны бух холболтууд ба тоног техееремжуудийг, тууний дотор
газардуулга болон хамгаалалтын системийг тоггмол шалгаж, лабораторийн
холболтууд хийхдээ богино долгионы болон газардуулгын гап хамгаалащийг абв
холбохоос гадна лабораторийн бух цахилгаан хэрэгслийг гурван сэрзэт аалгуур
ашиглан газардуулна.

9. БИО ХАМГААЛАЛТЫН УЙЛ ЮКИЛЛАГМ:
д.1.зхе-ний у’чсгэгч, тэдгээрийн хорт бэлдмэлуудийг шилжулэх, тээвэрлэх
9.1.1. Лабораторийн шинжилгээний явцад илруулсэн эмгэг теруулэгч бичил
биетэн, есговрийн талаар Зоонозын евчин судлалын ундэсний тбад 7 хоногийн дотор
мэдээлж, нэг сарын дотор шилжуулж баталгаажуулна.
9.1.2. Цууралт, эмтрэлгуй бурэн бутэн хуруу шилэнд (уусгэгчийн эуйлийн
нэр, суулгац хийсэн он, сар, едрийг тэмдаглэнэ) ташуу савласан тохирох хатуу
тэжээлт орчинд нянгийн осгеаер, омгоос 2% суулгац хийж бсгбвбрлене. Колонийн
морфологи хэвийн, цэвэр ургаппай нян, вирус, риккетсийн уусгэгч, ургацыг агуулсан
ад, эсийг эориулалтын сан (3 савлагаат систем), хайрцап хеделгеенгуй байрлуулан
буран битуумжилж, хайрцгийг цоожилж лацдана. Хайрцагны гадна талд биологийн
халдвартай зуйл гэдгийг тодорхойлсон таних тзмдэг байна.
9.1.3. Уусгэийн ДКХ, РНХ-ийг тусгайлан ялгах, зоеверлехед зориулсан
материал (РТА саг г.м)-ыг эааврын дагуу ашиглана.
9.1.4. Нянгийн есгевер, биологийн халдвартай эуйлийг бие хунзар эсвэл
шуудангийн сулжээгээр хургэх бегеед хургэх хун, хугацааны талаар урьдчилан
мэдээлнэ.
9.1.5. ёсгевер, биологийн халдвартай эуйл илэрсэн болон шилжуулэх
талаар орон нутгийн хууль хяналтын байгууллагад мэдэгдэнэ.
9.1.6. Орон нуггаас есгевер, биологийн халдвартай зуйл шилжуулэх увд
тухайн орон нутгийн Эруул мэндийн газар, (эес-ын тевгуй аймаг), ЗОСТ-ийн даргын
тушаал, хулээлцсэн ап, есговрийн паспорт ээргийг хамт ируулнэ.
9.1.7. Шилжуулсэн есгевер, биологийн халдвартай зуйлийн эх материал,
бусад суулгацын улдэгдлийг устгаж бичиг баримтыг бурдуулнэ.
9.1.8. Хэрэв энгийн дэглэмтэй лабораториудад шинжилгээний ажлын явцад
Бгхе-ний II- III тувшний нянгийн есгеврийг илруулсэн тохиолдолд шинжилгээг
эогсоож, орон нутгийн эруул мэндийн гаэарт мэдээлж, зес-ын тевд хургэнэ. Тухайн
лабораторит эцсийн халдваргуйтгэл хийнэ.
9.1.9. Осговор, биологийн халдаартай эуйлийг хургэхээр томилогдсон
ажилтан гэнэтийн шалтгаанаар хургэж чадахгуй болсон тохиолдолд тухайн орон
нуггийн Эруул мэндийн газар (эес-ын тенгуй аймаг), аймгийн ЗОСТ-д мэдэгдэж
есгбврийг хамгаалалтад авахуулна.
9.2. эхе-ний амьд уусгэгч, тэдгээрийн хорт бэлдмэлуудийг хадгалах
9.2.1. дэглэмийн байгууллагад эрдэм шинжилгээ, уйлдвэрлэл, сургалтын
эориулалтаар I1-IУ ангилалд хамаарах уусгэгчдийн цуглуулга бухий амьд омгийн сан

(АОС)-тай байж болно.
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9.2.2. Нарийн мэргэжил эзэмшиж, 5-аэс дээш жил ажипласан их эмч,
лаборант, ариутгагчийг захирлын тушаалаар томилон АОС-д ажилуулна.
9.2.3. Амьд омгийн санд есгевер, омгийг хулээн авах, цуглуулгыг хадгалах,
шилжуулэх,

баяжуулах,

хамгаалах,

тайлагнах,

бичиг

баримтыг

бурдуулэх зэрэг

ажилбаруудыг Ундэсний товийн захирлын тушаалаар баталсан заавар, журмаар
гуйцэТгэнэ.

9.2.4. АОС-ийн харьяалах алба, нэокийн дарга, эрхлэгч нарын эевшеерлийг
ундэслэн осгевер омгуудыг хувилах, олгох ажиллагааг гуйцэтгэж, тусгай буртгэлд
тэМдэглэл хийнэ.
92.5. есгеврийг хувилж авах ажилтан нь З хоногийн омне АОС—нд
эахиалгаа е, хулээж абах цаг хугацааг тохирсон байна.
9.2.6. АОС-аэс шилжуулэн абсан есгевер омгуудын хадгалапт, хамгаалалт.
буртгэл судалгааг тухайн хулээн авсан лабораторийн эмч, лаборант нар хариуцаж,
эдгээр есгебрийг еер байгууллага, тасаг лабораторит шилжуулэхийг хориглоно.
9.2.7. АОС-аэс хувилж авсан есгевер, омгуудыг захиалж авсан лаборатори
нь судалгааны ажлаа дуусангууг зохих журмын дагуу устгах бегеед АОС-ийн эмч
хяналт тавина.

9.2.6. Амьдрах чадваргй болсон буюу устгах есгевруудийг захирлын
тушаалаар

томилогдсон

комисс

устгахад оролцож, хяналт табихын зэрэщэз
холбогдох бичиг баримтыг бурдуулнэ.
9.2.9. Нян, вирусийн цэвэр есгевер, тэдгээрийн хорт бэлдмэлуудийг тавьж
олгох, хулээн авах журмын биелэлтэнд тархвар судлагч нар болон дэглэмийн
комиссын гишууд, тухайн нэгжийн эрхлэгч нар хяналт табина.

9.2.10. Биологийн аюулын iII-IЧ ангилалд хамаарах нян, вирусын есгеврийг
хилийн чанадад шилжуулэх, хилийн чанадаас хулзэн авах ажлыг Монгол улсын
хэмжээнд мерддег эрх эуйн апыг ундэслэн iуйцэтгэнэ.
9.2.11. Ундэсний Тевийн халдбарын сэргийлэлт, хяналтын багийн хурлын
тэмдэглэлийг ундэслэн байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр биологийн аюулын III,
IУ тувшингийн бичил биетэнтэй ажиллах туршилт, судалгааны ажлын эевшеерлийг
олгоно.

10. ХУНИЙ евчний ГОЛОМТОд
ДЭГЛЭМ:

мердох

БИОАЮУЛГЧЙ ЮКИЛЛАГМНЫ

10.1.Хуний евчний голомтдахь хун амын эруул мэндийн хяналт
10.1.1. Зоонозын евчний голомтод байгаа хун амын болон тарваган
уушгины хэлбэрээр енчилсен хуний хоёрдо хавьтлуудын эруул мэндийг гэрээр хянах
ажйыг ерхийн эмч нар гуйцэтгэнэ.

10.1.2. Голомт ууссэн нугаг дэвсгэрт байгаа айл ерхед хяналт тавих эмч нь
хамгаалах емсгел болон халдваргуйтгэлийн бодис зэрэг зуйлээр хангагдсан байна.
10.1.3. Гэрээр эргэх явцад евчтэй буюу сэжиггэй хун илэрвэл эмнэлгийн
штабт яаралтай мэдээлж, холбогдох хариу арга хэмжээг абна.
10.2. Эмчлэх, тусгаарлах, ялган оношлох эмнэлгийн биоаюулгуй ажиллагаа
10.2.1. Эмнэлгуудийн зохион байгуулалтад баримтлах дэглэм

10.2.1.1. Овчтенийг халдвартын тасаг эсвэл тусгай боксод хэвтуулэн,
халдвараас хамгаалах дэглэмийг чанд мердеж ажиллана.
10.2.1.2. Овчтений хавьтлуудыг тусгаарлах тасап

хэвтуулэн

оношийг
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яаралтай тодруулан, хслбогдох эмнэлэгг шулжуулэн эмчилнз.
1О.2.1.3.дээрхи тасгууд нь тус тусдаа байрлах

бегеед

халдвартай,

халдваргуй 2 хэсэпэй байна.
хулээн авах, эрчимт эмчилгээний,
I0.2.Ы. Эмнэлгийн халдвартай
баггана.
гэх
мэт
орвб
тасалгаанууд
халдваргуйтгэлийН
евчтений палат,
хэсэп:

10.2.15. евчтен хэатуулэх бокс ереег нэг чиглэлийн урсгалтай

зохион

байгуулна.
10.2.1.6. евчтен хулээн авах хэсэгг эмчилгээ, уйлчилгээ хийхээс гадна
евчтений хувцсыг халдваргуйтгэлд бэлдэж тавина.
10.2.1.7. евчтен хэвтуулэх, хавьтлуудыг тусгаарлах, ялгах эмнэлэп
ажиллагсдад зориулсан (гадуур хувцас тайлах, хамгаалах хувцас емсех, ариун
цэврийн нэнтрэх) врее байна.
10.2.1.8. евчтен эмчлэх, тусгаарлах, ялган оношлох эмнэлэг тус бурт хоол
тугээх цэг байгуулна.

10.2.19. Зориулалтын боксгуй уед евчтений ереенд нь хетевч тавьжегне.
10,2.1.10. Хавьтлуудаас эмнэлэуйн шинж тэмдэг илэрвэл уг хавьтлыг
хаядвартын эмнэлэгг шилжуулэн оношийг яараятай тспссж, хамт байсан хумуусийг
вер байранд шилжуулж, iусгаарлах хугацааг тухайн евчний нууц уеийн хугацаагаар
сунгаж дахин тусгаарлана.
10.2.1.11. Овчтенийг хэвтуулэн эмчлэх, тусгаарлах, ялган оношлох эмнэлэг,
ажиглах байр нь цэрэокуулсэн харуул хамгаалалтад ажиллана.

10.3. Эмнэлэг дэх халдвар хамгааллын дэглэм
10.3.1. Овчтен болон тэдгээрийн хавьтлуудыг шилжуулэх, тээвэрлэх
асуудлыг тархвар судлалын баг зохион байгуулна.
10.3.2. Тарваган тахал, холерын хаiуу хел хорионы бусэд ажиллагсад
эмнэлгийн хяналтад байх бегеед
судлалын баг шийдвэрлэнэ.
10.3.3. Овчтенийг
халдваргуйтгэнэ.

хел хорионы бусээс гаргах хугацааг тархвар

зееворлесен

тээврийн

хэрэгслийг

тусгай

талбайд

10.3.4. Холерын голомтод ажиллагсдад 1 удаа, холерын уусгэгчтэй буюу
сэжипэй материалтай ажиллагсдад 10-14 хоногг 1 удаа вибрион хадгалагчийг
илруулэх шинжилгээ хийнэ.

10.3.5. евчтенийг эмнэлгээс гаргахын емне халдваргуй байдлыг
баталгаажуулах зорилгоор сорьц авч нян, вирус, эгэл биетний шинжилгээ хийнэ.
10.3.6. евчтений эмнэлэг, тусгаарлах тасаг, ялгах эмнэлэгг байнгын, евчтен
эмнэлгээс эдгэрч гарсан бопон нас барсаны дараа ереенд эцсийн халдваргуйтгэл
хийнэ.
10.3.7. евчний голомтод ажиллагсдын эруул мэндэд хяналт тавих бегеед
ажиллагсадаас халуурсан, булчирхай цочсон, ходоод гэдэсний хямрал зэрэг шинж
тэмдэг илэрвэл iусгаарлах тасап хэвтулэх
хавьтлыг iухайн хуний шинжилгээний
ба

хариу гартал хяналтад байлгаж шийдвэрлэнэ.
10.4.Ажиглах, ялган оношлох ажиллагаанд мердех дэглэм
10.4.1. Ажиглах байранд оруулахын емне халуунтай буюу ходоод гэдэсний
хямралтай хумуусийг илруулэх зорилгоор эмчийн узлэг
ор уул н а
хийж,

эруул

хумуусийг

10.4.2. Ажиглах байранд оруулах хумуусийн хяналт тоггоох хугацаа ижил
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байна.

10.4.3. Ажиглалтад байсан хумуусийг хугацаа дуусмагц уг байрнаас гаргаж
эцсийн халдваргуйтгэл хийсний дараа дараагийн хумуусийг оруулна.

10.4.4. Ажиглах байранд халуунтай буюу ходоод гэдэсний хямралтай
хумуус илэрвэл тэдгэзрийг ялган оношлох

эмнэлэгг

шилжуулзн тэдэнтэй хамт байсан

хумуусийг тухайн ереенд нь нян судлалын шинжилгээний хариу гартал тусгаарлана.

10.4.5. Ажиглалтад байгаа хумуусээс хэн нэг нь тухайн халдаараар
енчилнел бусад хумуусийг тусгаарлаж, эна едреес ажиглалтын хугацааг шинээр эхлэн
тооцно.
10.4.6. Ажиглах байранд тусгаарлалт хангалтгуй байсан бол суулчийн
овчтенийг ялгах эмнэлэгт шилжуулснээс хойш ажиглалтын хугацааг дахин сунгана.
10.4.7. Ажиглалтад байгаа хумуусийг мэргэжлийн байгууллагын саналыг
ундэслэн ОБШ-ын шийдвэрээр халдвар эсэргууцэх хариу арга хэмжээнд дайчлан
ажиллуулж болно.

10.4.8. Тодорхой буе шалтгаанаар тухайн енчин тест эмнэлзуйн шинж
тэмдэг

илэрсэн хумуусийг япгах эмнэлэп хэвiуулнэ.
яаралтай тодруулж, холбогдох эмнэлэгг шилжуулнэ.

10.4.9. Ялган

оношлох

тасагг

байгаа

Ялгах

хумуусээс

эмнэлэп
нян

оношийг
судлалын

шинжилгээгээр зерэг дун гарвал ялгах тасгийн евчтенийг халдвартын тасаг, боксод
хэвтуулэн, ялгах тасагг хамт байсан хумуусийг ялгах эмнэлгийн хяналтад байх
хугацааг уг евчний нууц уеийн хугацаагаар тооцон тусгаарлалтыг шинэчилнэ.

10.5. Цогцост эмгэг судлалын шинжилгээ хийх
10.5.1. Эмгэг судлалын шинжилгээний байр нь гэрэлтуулэг сайтай, шавьж,
амьтан орохоорiуй хамгаалагдсан байна. Эмгэг судлалын шинжилгээний байрй бол
дулааны улиралд оршуулах нухний дэргэд тусгай таеиур бэлдэж цогцост эмгэг
судлалын шинжилгээ хийж болно.

10.5.2. Тарваган тахал, боом болон зоонозын бусад евчнеер нас бараийн
цощсыг оршуулах, чандарлах асуудлыг мэргэжлийн байгууллагьн
ундэслэн орон нутгийн засаг захиргааны шийдвэрээр телеелегчийг байлцуулан
гуицэтгэж Тэмдэглэл хетелне.
санал,

дугнэлтийг

10.5.3. Лабораторийн шинжилгээгээр зоонозын евчнеер енчилсен болох нь
топоогдсон бол эмгэг судлалын шинжилгээ хийхгуй байж болно.
10.5.4. Нян судлалын шинжилгээгээр боомын онош бурэн батлагдсан бол
цогцост эмгэг судлалын шинжилгээ хийхгуй байж болно. Воомоор нас барагчийн
цогцост хээрийн нехцелд эмгэг судлалын шинжилгээ хийхийг хатуу хориглох бегеед
зебхен сорьц дээжлэх асуудлыг мэргэжлийн байгууллага шийдвэрлэнэ.
10.5.5. Цогцос оршуулах уйл ажиллагааг зоонозын халдеар хамгаалал,
биоаюулгуй ажмллагааны дэглэмийн эаавар баримтлан гуйцэтгэх бегеед тархеар
судлагч эмч хяналт тавина.

10.5.6. Оршуулгын ажлыг ундэстэн, ястны болон орон нутгийн уламжлалт
ёсыг харгалзан уээж, хун ам оршин суудаг гаэраас 15 км-аэс доошгуй зайтай газрыг
сонгоно. Цощсыг гадаад оронд болон бер нутагт шилясулэн оршуулахыг хориглоно.
10.5.7. Шарил
тээвэрлэкдээ
шингэн
нэвтрэхгуй
эдийг
дэвсэж,
халдВаргуйтгэх уусмалаар норгосон даавуугаар цогцсыг битуу ороосон байна.
10.5.8. Цогцсыг чандарлаж оршуулахаар бол 2 метр урт, 1 М ерген,

1,5 метр
25

гн

ухаж, нухний нарийн талаас 60°-аас доошгуй налуу гаргана. Нухний ёроолд 80 см
зэс доошгуй зуэаантай т’лш ерж цогцсоо байрлуулж, цогцосны дээр 1 метр зуэаан
тулш тавьж 60-70 литр шатахуун асгаж салхин дэзрэзо нь галтай бамбар (зайнаас)
шидэж гал егно. Шатах явцад байнгын харуул ажиллуулна. Шатаж дууссаны дараа
халдваргуйтгэлийн бодис цацаж шороогоор булж дарна. Нэг дор хэд хэдэн цогцсыг
чандарлах шаардлага гарвал нухийг зохих хэмжээгээр томосгож ухна.
10.5.9. Хэрэв цогцсыг хайрцаглан оршуулахаар бол хайрцаг нь шингэн
нэвтрэхгуйгээр доторлосон байх бегеед ёроолд нь хлорын шохойг IОсм эузаантайгаар
жигд тарааж дэвсэнэ. Халдваргуйтгэх уусмалаар норгосон даавуугаар цогцсыг битуу
ороож хайрцап байрлуулан дээр нь клорын шохойг 10 см зузаан хийж таглаад
шарилыг нухэнд байрлуулна.
10.5.10. Оршуулсан шарилыг тодорхой хугацааны дараа дахин шинншэх
шаардлага гарвал тухайн орон нутгийн хуулийн байгууллагын шийдвэрийг ундэслэн
тусгай томилогдсон комисс гуйцэтгэж тэмдэглэл хетелне.
10.5.11. Цогцос оршуулах уйл
халдваргуйтгэл хийж тэмдэглэл хетелне

ажиллагаа

дууссаны

дараа

эцсийн

11. ХАЛдВАРХАМГРАЛАЛI БИО АЮУЛГУЙН дЭГЛЭМИЙН ХЭРЭОКИЛТИЙГ
ХЯНАХ УЙП ЮКИЛПАГ?А:
11.1.Халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийн уйя ажиллагаа
Зоонозын халдварын хяналт, сэргийлэлтийн уйл ажиллагаанд биоаюулгуйн
удирдлагыг хэрэокуулэх зорилгоор тевд 7-9, орон нутап 3-5 хуний бурэлдэхуунтэй
халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийг байгууллагын дарга (эахирал)-ын тушаалаар
томилж, ажиллуулна.

11.1,1. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийн ундсэн уурэг
ХСХ-ын
биоаюулгуйн

баг

нь

био

зрсдэлийн

хучин

зуйлийг

тодорхойлж

унэлэх,

удирдлага, дэвшуулж буй бодлогыг хэрэгжуулэхэд чиглэсэн жилийн

ажлын телевлегеетэй байна.
11.1.2. Тухайн байгууллагын хэмжээнд дараах баримт бичгийг бурдуулж,
тэдгээрийн хадгалалт, баяжилтыг хангана. Уунд:
р-’

-

-

-

-

-

-

Лабораторийн барилга байгууламжийн ашиглалт, инженер техникийн
засвар уйлчилгээ, эвдрэл гэмтлийн талаарх тэмдэглэл

АОС-д хадгалагдаж буй эмгэг терлэгч бичил биетний терел, зуйл, тоо
хэмжээг тусгасан дэлгэрэнгуй нэгдсэн судалгаа
Еолзошгуй аюул, ослын уед хэрэпкуулэх уйл ажиллагааны телевлегее
Лабораторийн шинжилгэз, судалгаа, био уйлдвэрлэлд хэрэглэгдэж буй
цацраг идэвхит болон химийн бодисын дэлгэрэнгуй судалгаа
Лабораторит ашиглагдаж буй багаж хэрэгсэл, тоног техееремжийн
ашиглалт, эвдрэл гэмтэл, засвар уйлчилгээний хугацаа, чанарыг
тодорхой тусгасан судалгаа
Лабораторийн

ажилтнуудын

дэлгэрэнiуй

судалгаа,

эруул

мэндийн

уэлэгийн карт
11,1.3. дзглэмийн

байгууллагын уйл ажиллагаанд биологийн аюул,
эрсдэлийн дун шинжилгээ хийх, хучин эуйлийг тодорхойлж унэлэх, бууруулах, ур дунг
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тооцох, баримтлах бодлого чиглэлийг тодорхойлно.
11.1.4. Болзошгуй аюул, гамшигийн уед хэрэгжуулэх ажлын телевлегеений
хэрэокилт, бэлэн байдлыг хангахад хяналт тавина.
11.1.5. ХСХ-ын багийн гишуудзд тасаг, лабораториудыг хуваарилан е
тусгай хуваариар, доорхи чиглэлээр хяналт шалгалт хийнэ. Уунд:
Лабораторийн ажилтны мэргзжлийН ур чадварын байдал,
Эмгэг теруулэгч бичил биетний есгевер, халдоартай материалын
шилжуулэлт, хеделгеен холбогдох заавар, журмын хэрэпкилт,
Лаборатори дахь халдеаргуйтгэл, ариутгал, цэвэрлэгээ, хог хаягдлын
менежментийн хэрэгжилт,
Лабораторийн ажилбар эхлэх Бэлэн байдал болон ажил дуусах явц,
гуйцэтгэх ажилбарууд,
Лабораторит хетлегдеж буй анхан шатны буртгэл маягг, шинжилгээ,
судалгааны тэмдэглэл болон бусад дагалдах бичиг баримт,
Биоаюулгуй ажиллагаа, биоаюулгуй байдал, техникийн ашиглалт
-

-

-

-

-

-

11.1.6. Шинзэр ажилд орж байгаа ажилчдад дэглэмийн зааврыг бие даан
З хоногийн дотор шалгалт авна. Шалгалт авсан ХСХЫiн багийн гишуун
тухайн хунд зааварчилгаа егч, хуудсанд тэмдэглэн, халдвартай ба сэжиггзй
материалтай ажиллах зевшеерел олгоно.
11.1.7. Барилга, байгууламжид засвар хийх, врее тасалгааны байршил
еерчлех, эрдэм шинжилгээ, сорил туршилтын ажлыг явуупах бэлтгэл хангах болон
ажлын явцад хянаждугнэлт гаргана.
11.1.8. Халдвартай ба сэжипэй материалтай ажилладаг эмч, ажилчдаас
жилд 1 удаа дэглэмийн шалгалт авч ажиллах эрхийг баталгаажуулна. дэглэмийн
шалгалтанд З удаа хангалтгуй дун узуулсэн ажилтныг цаашид ажиллуулах асах
талаар дугнэлт гаргаж захиргаанд танилцуулна.
11.1.9. Лабораторийн биоаюулгуй ажиллагааны сургалтыг тоггмол зохион
байгуулж, ажиллагсдыг дархлаажуулалтад хамруулна.
11.1.10. Эмгэг теруулагч бичил биетнийг ашигласан турШИлТ, судалгааны
судлуулан

ажлыг эхлуулэхээс емне удирдамж, протоколтой танилцан гарч болэошгуй эрсдлийг

унэлэх, зевшеерел олгох, ендер хоруутай эмгэг теруулэгч нянгаар амь сорьцын
амьтанд халдвар хийх судалгааны аншын явцад хяналт тавина.
11.1.11. Яаралтай шинжилгээ хийх эориулалтын лаборатори хурэлцэхгуй
нехцелд тухайн байгууллагын нян судлалын болон бусад лабораториудыг ашиглах
зевшеерел олгоно.
11.1.12. Тасаг, лабораторит ажлын бус цагаар ажиллахад зевшеерел
олгоно.
11.1.13. Байгууллагын удирдлагын зевшеерлеер лабораториудаас эд эуйл,
тоног техееремж, эм урвалж, оношлуур ээргийг гадны байгууллагад шилж’йлэх увд
зохих халдваргуйтгэл хийлгэж, хяналт тавина.
11.1.14. ХСХ-ын багийн жилийн ажлын телевлегеений биелэлт, тайланг
гаргана.
11.2. ХСХ-ын багийн эрх:
11.2.1. Байгууллагын удирдлага, тасаг, лабораторийн эрхлагч, нийт эмч,
ажилтнуудад дэглэмийн зааврыг баримталж ажиллахыг шаардах, эерчидед
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хариуцлага тооцох саналыг захиргаанд оруулах
11.2.2. эхе уусгэгч, халдоартай болон сэжиггзй материалтай ажиллаж
байгаа бусад байгууллагын лаборатори, тасап дэглзмийн зааврыг хэрэокуулж буй
байдалд хяналт шалгалт хийж, мэргэжлийн дугнэлт гаргах
11.2.3. дзглэмийн зааврын шаардлагыг хангаж чадаагуй зарчилтэй
лаборатори, байранд халдвартай ба сэжипэй материалтай ажиллах эевшеерлийг
цуцлах буюу хориглох
11.2.4. Батлагдсан буртгэлуудээс гадна шинжилгээ, судалгааны ажилд
нэмэлтээр хетлегдех маягг, буртгэлуудийн хетлелтед хяналт тавих
11.2.5. Ундэсний Тевийн хсх-ын баг нь дэглэмийн байгууллагуудын
хэмжээнд уйл ажиллагаагаа явуулах эрхтэй ба ажиллагсдын эруул мэндэд хохирол
учруулж болохуйц уйл ажиллагаа явуулж осол зерчил гаргасан, технологи эерчсен уед
8 хоног хуртэл хугацаагаар уг тасаг, лабораторийг тур хаах
11.2.6. Уйл ажиллагааны болон дэглэмийн зерчил гаргаж хаагдсан
лаборатори, боксын уйл ажиллагааг хэвийн болсон уед уйл ажиллагааг эхлэх
зевшеерел олгох
11.2.7. Урьдчилан сэргийлэх тарилгаас эруул
мэндийи
заалтаар
челеелегдсен хумуусийн ажлын нехцелийг удирдлагад тавьж шийдвэрлуулэх
11.2.8. есгевер, биологийн халдвартай эуйл болон бусад материалыг
лабораторит ажлын бус цагаар хулээлцэх шаардлага гарсан тохиолдолд зевшеерел
олгох
11.2.9. Зоонозын эмгэг теруулэгч бичил биетэн, халдвартай болон сэжипэй
материалтай ажиллаж байсан лаборатори, тасгуудыг нуулгэн шилжуулэх, засоарлах,
еерчлех, ергетгех тохиолдолд зевшеерел олгох
11.2.10. Лабораторид хийгдэх судалгаа, туршилтын ажлын удирдамж,
аргачлал, бэлтгэл ажлын хангалтыг шалгасны дараа эхлуулэх зеешеерол егех
11.з.хененгийн хяналт
11.31. Ундэсний тевеес дэглэмийн байгууллагуудад био аюулгуй
ажиллагаа, халдвар хамгааллын байдал, хсх-ын багийн уйл ажиллагаанд хяналТ
шалгалт хийж болно.
11.3.2. Шаардлагатай тохиолдолд Ундэсний тевийн хсх-ын баг нь
хяналтын байгууллагад хандаж бичгээр санал гарган шийдвэрлуулнэ.
11.3.3. Лабораторийн биоаюулгуй ажиллагааны хэрэокилтийг байгууллагын
дотоодын болон мэргэжлийн удирдах байгууллагъiн хендленгийн хяналтаар унэлуулж,
болно.
12. ЛАБОРАТОРИТ ЮКИЛЛАХ ЯВЦАД ОСОЛ ГАРСАН УЕд АВАХ АРГА
ХЭМЖЭЭ:
12.1.дэглэмийн байгууллагын эмч, ажилтнууд дэглэмийн осол, зерчил гаргасан
тухай бур нь нэокийн дарга, эрхлэээр дамжуулан хСх-ын баг, байгууллагын
удирдлагад мэдэгдэнэ.
12.2.Халдвартай ба сэжипэй материалтай ажилладаг эмч ажилтнуудаас
евчний шинж тэмдэг илэрвэл тусгаарлан, лабораторийн шинжилгээгээр оношийг
тоггоож, эмчилгээг эхэлнэ.
12.3.халдвартай ба сэжипэй материалтай ажиллах явцад осол гаргаж халдвар
байгууллагаас гадагшаа алдагдсан байж болэошгуй сэжиг илэрсэн тохиолдлуудад
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эруул мэндийн удирдах дээд байгууллагуудад яаралтай мэдэгдэж холбогдох арга
хэмжэаг авиа.
12.4.дзглэмийн осол, зерчлийн цар хурэз, нийгэмд учруулах аюул, тухайн уед
ажиллаж байсан уусгэгчийн биологийн аюулын тевшин аэргийг харгалзан ажилтанд
сахилгын арга хэмжээ (сануулах, цалингийн хувиар торгох, тодорхой хугацаагаар
албан тушаал бууруулах гэх мэт) тооцох ба байгууллагын удирдлагын хурлаар
шийдвэрлэнэ.
12.5. Гаргасан дэглэмийн осол, эерчлийг нуун дарагдуулсны улмаас
байгууллага, улсад хохирол учруулсан буруугай этгээдийг ажлаас нь еерчлех буюу
хундруулэн узэх шалтгаантай бои хуулийн байгууллагад шилжуулнэ.
12.6.Тасаг, лабораториудад гарсан дэглэмийн осол, зерчил, тархвар судлал
болон биоаюултай байдал ууссэн тохиолдолд ХСХ-ын багийи бурэлдэхуунээр шалгаж
осльтн шалтгааныгтопоождоорхи арга хэмжээг авиа. Уунд:
12.6.1. Амьд бичил биетэн, биологийн халдвартай зуйлтэй ажиллаж
байгаад агаарт цацагдсан байж болэошгуй гэж узнал сорсгч шуугээ болон биолсгийн
аюулгуй ажиллагааны кабинетыг ажиллуулсан чигээр нь орхин тухайн бокс, ереенеес
гарч тууний емнех ереенд орно. Агаарт цацагдаагуй гэж узвэл тухайн ереенеес
гарахыг хориглоно.
12.6.2. ХСХ-ын багийн 2-осо доошгуй гишуун хамгаалах 1 зэргийн емсгелтэй
тухайн голомтод орж, ослын цар хурээ, учирч болох хохирлыг урьдчилсан байдлаар
топооно.
12.6.3. Ослын байдалтай нь бурэн танилцаад осол гаргагч болон тухайн
гарсан
осол
орчныг нэн тэргуунд халдваргуйтгэнэ. Осол гаргаийн нуд, ам, хамрын
салстад тухайн уусгэгчийн ендер мэдрэг антибиотикийг яаралтай дусаах болон
угаана. Виеийн ил хэсгийг 70°С-ын этилийн спиртээр арчиж халдварпчйтгэнэ.
12.6.4. Осол гаргах уед емсеж байсан хувцсыг тайлж халдваргуйтгэнэ.
12.6.5. Осол гарсан ерее, тасалгаа, туунд байгаа багаж тоног техееремж
болон бусад эд зуйлийг уг зааврын хавсралтанд заасны дагуу халдваргуйтгэнэ.
12.6.6. Ослын улмаас биеийн аль нэг хэсэп арьс, салстын буран бутэн
байдал алдагдсан тохиолдолд тэр хэсгийг халдварг9йтгэж, анхны тусламж узуулнэ.
12.6.7. Ослын хзмжээ, халдвар судлалын холбогдолыг ундаслэн евчний
уеийг
нууц
дуустал буран тусгаарлах, саргийлэх эмчилгээ хийлгэх асуудлыг ХСХ-ын
багийн саналыг ундэслэн удирдлага шийдвэрлэнэ,
12.6.8. даглэмийн осльн талаар авсан арга хэмжээг байгууллагын
удирдлагад iухай бурд нь танилцуулж байна.
12.6.9. Голомт хяналтын шинжилгээнд ажиллаж байгаад осол гаргасан бои
тухайн шинжилгаэний багийн ахлащ, лабораторийн их эмчид мэдэгдэж холбогдох арга
хэмжээг авна.
12.6.10. Халдвартай материал асгарсан, сан нь хагарсан тохиолдолд
даавуу эсвэл шингээгч цаасаар бутээж, дээр нь халдваргйтгэлийн бодис цацаж
тодорхой хугацаанд байлгана. Бутээсэн цаас, даавуу, хагарсан сан, уйрмэгийг ендер
концентраци бухий халдваргуйтгэлийн уусмалтай савакд хийна. Тухайн гадаргууг
халдваргуйтгэлийн бодисоор арчиж цэвэрлэна. Хаягдал хийсэн хогийн саванд уусмал
хийж тавина.
12.6.11. Хэрэв чухал бичгийн материал, буртгэл ертсен тохиолдолд хатааж,
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хамгаалах
емсгел,
материалыг
хэрзгсзлтэйгээр
хуулбарлач
ертоен
авч,
халдваргуйтгэлийн уусмал бухий хаягдлын саванд хаяна.
12.6.12. Хурилдуурыг ажиллуулж буй уед ямар нэг эвдрэл гарвал моторыг
унтрааж, нэзпгуйгэзр хергене. Эвдрэлийн шалтгааныг цаг тухайд нь засварлана.
Хуруу шил хагарсан тохиолдолд шилний хэлтзрхийг хямсаагаар бээлийтэй гараар
т’уж, ямар нэгэн нелее узуулэхгуй халдеаргуйтгэлийн уусмалд эд анги, шилний
хагархай ээргийг авч хийнэ. Хурилдуурын дотор талыг халдваргуйтгэлийн уусмалаар
норгосон даавуугаар, дараа нь усаар, дахин халдваргуйтгэлийн уусмалаар арчиж,
усаар эайлан хатаана. Цэвэрлэгээнд хэрэглэсэн бух зуйлсийг халдваргуйтгэнэ.
Хурилдуурын аюулгуй сагсан дотор хагарсан гэж узвэл эд ангийг суллан
халдваргуйтгэнэ.
12.613. Тусгаарлах ерее, тасагг их эмч, лаборант, сувила, асра iус бур
нэг цагийн завсарлагатай 6 цагаар ажиллана. 24 цагаар ажиллах шаардлага гарвал
байгууллагын удирдлагаас баталсан хуваарийг баримтална.
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гоёлын хувцас
даавуун хувцас
Хуущийн
тоглоом

Камерын аргаар:
Уур формалины 5759°

хэм хапуунаар

1м2-д 250

мп формалин, 18 кгхувцас орохоор тооцно.
Хугацаа 160 минут

Уур агаарын холимогг 9798О хэмтэй халуунаар

бОкгIм2 хувцас орохоор тооцно.
минут

Хугацаа 30

Уур агаарын холимогг 97-98° хэмд I5Окг/м2
хувцас орохоор тооцно. Хугацаа 40 минут
Уурын аргаар автоклавын хэвийн даралнай 100
хэмийн халуунд 60-7Окг!м2 хуецас орохоор
тооцно. Хугацаа 30 минут
• 2%-ийн содын уусмалд 60 Байнгын
халдваргуйтгэлт
минут буцалгана.
0.5%-ийн
угаалгын ЭЙ адил
бодистой
6%-ийи
устерегчийн хэт ислийн
уусмалаар 30 минутын
32
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12.

Бух терлийн

1

Бух терлийн

Гэдэсний,
уушигны,
“жил хэлбэр

13.

14.

Гэдэсний,
уушигны,
‚‘жил хэлбзр
/арьсны
хэлбэрт
даардлагагуй
/

Гэдэсний,
уушигны,
“жил хэлбэр
/арьсньт
хэлбэрт
шаардлагагуй
1

евчтний
хэрэглэсэн
хоолны
сан
суулга халбага,
сэрэз,
аяга,
халдвартай
малык
бтээгдэхуун
хадгалдаг
сан,
хоолны
улдэгдэлтэй сан
суулга
Хоол
хунсний
улдэгдэл бухий
сан суулга

Шингэн хунсний
улдэгдэл

1

i
1

зайтай 2 удаа арчина.
• 0.5%-ийн угаа нунтаг
бухий 3%-ийн устерегчийн
хэт ислийн уусмал дотор
живуулж хийнэ. 2л11 иж
бурдэлд.
Хугацаа
60
минут.
• Халдваргуйтгэсний дараа
цэвэрусааругаана.
• 2%-ийн содын уусмалд 60
Байнгын
халдваргуйтгэлт
минут буцалгана.
• 0.5%-ийн
угаагч
бодис эй адил
бухий 6%-ийн устереийн
хэт ислийи уусмалын аль
нэг дотор живуулж хийн 60
минут байягана.

•

I

•
•

1

евчтний ялгадас
(етген, шээс, цэр,
беелжис)

енчтенд
хэрэглэж байсан
ялгадасны сан

•

•

•

•

2%ийн содын уусмалд 60
минут буцалгана.
О.5%-ийн
угаагч
бодис
бухий
3%,
6%-ийн
устереийн хэт ислийн
уусмал жиоуулж 60 минут
байлгана. 2л уусмал 1 иж
бурдалд тооцно.
Битчумжилсэн сананд 60
минут буцалгах
10-20%-ийн
кальцийн
гипохлоридийн
уусмал
11 00-2ОСмл/кг/-д
4
цаг
байлгаж
халдваргуй
болгоод
бие
засах
суултуур, нухэн жорлон,
ландфигщ_хийж уатгана.
Битуумжилсэн паалантай
саванд цуглуулж
20%-ийн
кальцийн
гипохлоридийн
iунгалагжуулсан уусмал
/100-2ООмл/кг/-д 4 цаг
байлгаж
халднаргуй
болгоод
бие
засах
суултуур, нухэн жорлон,
ландфилд_хийж_устгана.
20%-ийн
кальцийн
гипохлоридийн
тунгалаокуулсан
уусмал,
1 0О-2ООмл/кг/-д
4
цаг
байлгаж
халдваргуй
болгоно,
0,5%-ийн угаагч нунтаг
бухий 6%-ийн устерегчийн

Байнгын
халдваргуйтгэлт
эй адил

Байнгын
халдваргуйтгэлт
эй адил

Байнгын
халдварг%’йттэлт
эй адил

Байнгын
халднаргуйтгэлт
эй адил
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15.

Бух терлийн

•

Ил жорлон, хог
хаягдал
хогийн

сан

тунгалаокуулсан уусмал.

1
16.

17.

Бух терлийн

бвчтенд
хэрэглэсэн
тариур

Бух терлийн

хэт ислийн уусмалын аль
нэг 213 хуртэл хийх буюу
норгож арчина, Хугацаа
120 минут
20%-ийн
кальцийн
гипохлоридийн

эуу

евчтний асаргаа
сувилгаанд
хзрэглэж байсан

• 0,5%-ийн
угаагч
нунтаг
бухий 6%-ийн устореийн
хэт ислийн уусмалын аль
НЭгЗЗР нь шурших буюу
норгож арчина.
• Тусгай
зориулатын
аюулiуй
хайрцганд
цуглуулан 2.0 атм 132 хэмд
90 минут халдваргуйтгэнэ.

Байнгын
халдваргуйтгзлт
эй адил

Шатаана, эсвэл
хог
хаягдал
устгалын
мэргэжлийн
байгууллагад
устгуулахаар
хургуулнэ.
Байнгын
халдваргуйтгэлт
эй адип

•

0,5%-ийн угаагч бодистой
6%-ийн устерогчийн хэт
ислийн уусмалаар арчина.

•

2.0 атм, даралпай 132 Вайнгын
хэмд 90 мин автоклавдана. халдваргуйтгэлт
0,5%-ийн
угаа
нунтаг эй адил
бухий 6%-ийн усгерегчийн
хэт ислийн уусмалд 90
минут шумбуулан дурж
байлгана.
О.3%-ийн
жавелионы
уусмалд живуулж 48 цаг
болгох
10-20%-ийн
кальцийн Байнгын
гипохлоридын
халдваргйтгэлт
тунгалаокуулсан уусмал,
эй адил
О.5%-ийн угаагч бодистой
6%-ийн устерещийн хэт
ислийн
уусмалын
аль
нэгэнд_60_минут
0.5%-ийн угаагч бодистой Байнгын
б%-ийн устерещийн хэт халдваргуйтгэлт
ислийн уусмал, О.3%-ийн эй
адил
30
жавелионы уусмал
минутьтн зайтай
20%-ийн
кальцийн 2удаа
гипохлоридын
тунгалагжуулсан уусмалын
аль_нэгээр_шуршинэ
0.5%-ийн угаагч бодистой 30
минугын
6%-ийн устерегчийн хэт зайтай 2 удаа

ад эуйл Iхалууны
грелкаi
шил,

18. Бух терлийн

19.

Бух терлийн
,

20.

Бух терлийн

21. Бух терлийн

болон эмнэлгийн
тоног техееремж
Лабораторийн
/петрийн
аяга,
хуруу
шил,
пипетка,
колба
Гэх
мэт!
есгевертэй
шил
хэрэглэл
болон
багаж,
бусад
пластмасс,
поролон ад эуилс
Овчтиий
ерсо
тасалгаа
цэвэрлэдэг
алчуур мод, шуур

Сантехникийн
тоног тохееремж
болон бохир ус
ба хог хаягдлын
нух

Ариун
цэврийн
угаалтуур

•

•

•

•

•

•

ислийн уусмал, 0.3%-ийи
жавелионы уусмал бухий
алчуураар_арчих
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22.

Бух терлийн

Цэвэрлэгэзний
даавуун зуйл

23.

Бух терлийн

ЦЪгцос хадгалж
байсан,
эмгэг
судлалын
шинжилгээний
ерее, халдвартай
хадгалж
зуйл
байсан ерее

24.

Бух терлийн

ф-’

Тээврийн
хэрэгсэл’
Цардмал зам ба
талбай

2 атм 132 хэмд ДО минут
автоклавдах
• О.5%-ийн угаа бодистой
6%-ийн устерегчийн хэт
ислийн уусмалд *ивулэн
дурж 90 минут болгох

Шатаах
Халдваргуйтгээд
хог
хаягдал
устгалын
мэргэжлийн
байгууплагад
а чу ул а х

05%-ийн угаагч
бодистой
6%ийн устерегчийн
хэт
ислийн
уусмалыг 400
5ООмл/м2 тооцон
30
минутын
зайтай 2 удаа
шуршинэ.
Байнгын
халдваргйтгэлт
эй адил

-

Гадаад орчны температур
нэмэх хзмтзй уед:
• 0.5%-ийн угаагч бодистой
6%-ийн устореийн хэт
ислийн
уусмальтн
аль
нэгийг 400
бООмл/м2
тооцож 30 минутын зайтай
2 удаа шуршинэ.
Гадаад орчны температур
хасах хзмтэй уед:
10%-ийн
кальцийн
гипохлоритын суун уусмал,
• 50 хэмийн 0.5%-ийн угаа
бодистой
6%-ийн
устерегчийн хэт ислийн
уусмалын
аль
нэгий г
5ООмл/м2
тооцож
30
минутын зайтай 2 удаа
шуршинэ.
-

25.

Бух терлийн

Малын
хашаа,
хороо етег, бууц

• 20%-ийн
кальцийн
гипохлоритын суун уусмал
1 0л/м2
• 5-10%-ийн
идэмхий
натрийн 700С хэм халуун
уусмал,

ё

Бух терлийн

Малын гаралтай
бутээгдэхуун
I (арьс, шир, ноос,
ноолуур) болон
iуунийг
хадгалсан врее,
тасалгаа

-

10%-ийн устереийн хэт
ислийн уусмалын нзгийг
сонгон 4ООмл/м2 тоощон 30
минут зайтай 2 удаа
шуршинэ.

-

0.5%-ийн угаа нунтаг
бухий 6%-ийн устерегчийн
хэт ислийн уусмал,
10%-ийи идэмхий натрийи
70 хэмийн халуун уусмал,
4% гларальдегид (рН
8.0-8.5)
уусмалын
аль
нзгийг 1м3-д 400 мл тооцон

•

•

Идэвхитэй

хлорын хэмжээ
28%-иас багагуй
кальцийи
гипохлоритын
газрын херснийг
20-25см гун ухаж
IОсм
орчим
дэвсэж
егне.
Ингээд херсийг
эргуулэн
булж
усаар
даггаршуулна.
Байнгын
халдваргйтгзлт
эй адил
-

35

ЗО минут зайтай 2 удаа
шурших буюу уусмалаар
норгосон
алчуураар
арчина.

27.

Вух терлийн

Цогцос оршуулах 1О—20%-ийн кальцийн гипохлоритын суун
уусмал, О.5%-ийн угаагч нунтаг бухий 6%-ийн
уеийн
халдоаргуйтгэл

—

Халдваргуйтгэх
ад зуйлс

Ур уусгэдэггуй нянгийн халдваргуйтгзл
Байнгын халдваргуйтгэл хийх арга,
Эцсийн халдваргуйтгэл
хийх арга
хугацаа, халдваргуйтгэлийн уусмалын
тIвшруулэг

—

евчтенд
уйлчлэхэд

и

хэрэгласэн

1.5 атм, 126 хэмд ЗО минут
автоклывдана

Байнгын

халдваргуйтгэлтзй адил

5%-ийн гипохлорит натрийн уусмал,

хамгаалах омсгел

толгойн ба гарын
алчуур,
тахлын
халад,
ХОВОН
2

устерегчийн хэт ислийн уусмалын аль нагззр
шарил ороох даавууг ЗО минутын зайтай 2 удаа
шуршиж норгоно. Хайрцагг хуурай хлорын
шохойДзВсзнэ

маарлин маск
Резин бэзлий

и
•

•

О.3%-ийн жавелионы уусмалд 24 цаг

3%-ийн устерегчийн хэт ислийн
уусмалд 1 щаг байлгана. Эдгээр
уусмальтн аль нэгийг хзрэглзнэ.
3%-ийн

устерегчийн

хэт

ислийн

уусмалд 1 цаг байлгана.
О.8%-ийн дезэффектийн уусмал,
О.2%-ийн жавелионы уусмал,
живуулж хийн 2 цаг байлгана.
е
е

З

Гар

1

Швтаана.
Халдвартай ког хаягдал
устгах
мэргзжлийн
байгууллагад
устгуулахаар ачуулна.

700—ийн этилийн спирт,
Санитолын нэгээр арчсаны дараа савандаж угаана.
•
3%-ийн устерегчийн хэт ислийн Байнгын
халдваргуйтгэлтзй адил
уусмал
е
О.2%-ийн жавелионы уусмалын
аль нэгээр
норгож тойрог маягаар
•
е

4

Гутал

5

евчтний
байрны
хана,

врее,
хаалга,
цонх

ЦоНхнь

тавцан,

арчина.

шал

•

•

•

•
е

•

О.8%-ийн деззффектийн
I5Омл/1 м2
З%-ийн устерегчийн хэт

уусмал
ислийн

Овчтен,
хавьтлууд
эмнэлгээс гараж буюу
шилжуулсзн
ЦОЩСЫГ

уусмал,

гаргасны

О.З%-ийн
жавелионь
уусмалыг
1 ООмл/м2
О.1%-ийн
саармаг гыпохлорит
кальцийн уусмал,
З%-ийн
гипохлорит
кальцийн
тунгалаокуулсан уусмалын
аль
нэгийг
1м2 талбайд
ЗООмл
орохоор тооцон эдгэзрийн аль
нэгзэр едерт 2-с доошгуй удаа
норгон арчих буюу
шуршина. 1
цагыйн дараа угаана.
Парваган тахлын уушги, ужил
хэлбэрийн уед ихэвчлэн шурших

байнгын

дараа
-

-

халдваргуитгэлиин

аргын
адил
УРХ
хагщваргуитгзн 2 цагаас
хугацаагаар
баилгана.

аргаар хзрзглэнз/

•

Бупчирхайн хзлбзрийн уед ервеид
нян усггах гэрлийг 15 минут асаах
36

—

б

евчтний ереенд
байгаа ад зуйл
/модон ба мебель
ЭДПЭЛ
болон
бусад тавилга /

•
•
•

е

7

Хуущийн
тоглоом

•
е

•

е

8

9

10

евчтний
ор
дэрний хэрэглэл
(гудас,
хенжил,
дэр бусад зеелен
хэрэглэл)
Овчтний евлийн
устай
хувцас
(дээл,
малгай,
гутал)
евчтчий дотуур
хувцас,
цагаан
хэрэглэл

е
е

•
•
е

е
е
е

•

•
е

11

Хивс дэвсгэр

•

•

буюу бамбардах аргаар агаарыг
халдваргуйтгэж болно.
0.1%-ийн
гипохлорит
саармаг
кальцийн уусмал,
06%-ийн деззффеюын уусмал,
гипохлорит
З%-ийн
кальцийн
тунгалагжуулсан уусмал,
3%-ийн устерогчийн хэт исэлийн
уусмал,
0.2%-ийн жавелионы уусмалыг 1м2
талбайд ЗООмл орохоор тооцон
эдгээр уусмалын аль нэгээр едерт
2-с доошгуй удаа норгож арчин 1
цаг байлгана. дараа нь цэвэр
усаар дахин арчина.
2%-ийн содын уусмалд 30 минут
буцалгана.
О.5%-ийн угаалгын бодистой 3%устерегчийн
ийн
хэт
ислийн
уусмалаар 30 минутын зайтай 2
удаа арчина.
0.1%-ийн
саармаг
гипохлорит
кальцын уусмалд живуулж хийн 1
цаг байлгасны дараа цэвэр усвар
арчих_буюу_угаана.
1.5 атм, 126 хэмд 30 минут
автоклавдана.
Уур-агаарын аргаар 80-90 хэмийн
камерт 20 минут халдваргйтгэнэ.

Байигын
халдваргуйтгапийн
адил

Байнгын
халдваргуйтгалийн
адил

Байнгын
халдваргуйтгэлийн
адил

Камерын аргк уур формалины 49- Байнгын
51° хэмд 90 минут,
халдваргуйтгэлийн
80-90 хэмийн халуун уураар 20 адил
минут халдваргуйтгзнэ.
2%-ийн
сод
эсвэл
угаалгын Байнгъiн
нунтагтай
уусмалд
1
цаг халдварГуйпэлийн
буцалгана.
адил
1.5 атм даралпай 126 хэмийн
автоклант 30 минут байлгана,
0.6%-ийн деээффектийн уусмал,
0.2%-ийн Жавелионы уусмалын
аль нэгэнд 2 цаг байлгана.
3%-ийн устерещийн хэт ислийн 50
хэмийн халуун уусмалд 30 минут
байлгана.
Iкг хувцаст 5л уусмал орохоор
тооцно.
Халдваргуйтгэсэний дараа 0.5%ийн угаалгын нунтаггай цэвэр
усанд_угаана.
0.2%-ийн Жавелионы уусмал,
Вайнгын
0.8%-ийн деээффектийн уусмалын халдваргуйтгэлийн
аль нэгээр нэнт шуршиж норгон 1 адил
цаг
байлгасны
дараа
сойэдожцэвэрпээд, дараа нь цэвэр
37

12

Номбичиг
баримт

уса ар б
ц атаа на
Камерт 80-90 хэмийн уураар 20
мину-г зсвэл0.О6%-ийн жавелионь’
уусмал
е
О4%-ийн дезэффектийн уусмалын
аль нэгэнд дщж катаена
•
28%-ийн деззффектийн уусмал,
0.3%-ийн жавелионы уусмал,
20%-ийн гипохлорит кальцийн суун
уусмалын аль нэгийг ялгадсаас 2
дахин их хэмжээтэй хийнэ.
• Саармаг гипохлорит кальцийг 200
гр/л тооцон хольж 2 даг байлгана.
•
28%-ийн деззффектийн уусмал,
.
0.3%-ийн жавелионы уусмал,
•
3%-ийн устерегчийн хэт ислийн
уусмал,
е
2%-ийн
гипохлорит кальцийи
тунгалагжуулсан уусмалын аль
нэггзй
саванд хийж 2
цаг
•

—

13

евчтний ялгадас
(цэр,
идэз,
угаадас,
етген,
шэзс)

14

ёвчтний
ялгадасны
хетевч

сан

•

15

евчтний

хоолны

•

сан
суулга,
халбага,
сзрээ,
аяга, гэх МЭТ

•
е

•
е

байлгана.
дараа нь угаана.
2%-ийн содын уусмалд
буцалгана.

еачтний
улдэгдэл

хоолны

е
е

17

18

евчтенд
хэрэглэж байсан
/зуу,
тариур,
хевен, самбай /
гэх мэт зуйлс

•
•

Лабораторийн
шилсав
(хуруу

е

шил,

ШИЛЭН

е

бареэинэнгуурс,п
етрийн
аяга,

е

мин

0.03%-ийн жавелионы уусмал /IОл
усанд 2 шахмал/,
0.4%-ийн деээффеюгийн уусмал,
3%-ийн
гипохлорит
кальцийн
тунгалагжуулсан уусмал,
3%-ийн устерегчийн хэт ислийн
уусмалын аль нэгэнд 2л/1 комплект
байхаар тооцон хийж 1
цаг
байлгана.

16

30

дараа

байнгын
халдваргуйтгзлийн
адил
—

-________

Яайнгын
халдваргуйтгэлийн
адил

Байнгын
халдваргуйтгэлийн
адил

Байнгын
халдваргуйтгэлиин

адил

нь

халдваргуйтгэлийн бадисын ул
мерийг_арилтал_угаана.
1,5%-ийн
саармаг
гипохлорид Байнгын
кальцийн уусмал,
халдваргйтгэлийн
0.4%-ийн дезэффекгийн уусмалын
аль нэгээс нэмж хийх буюу 1 кг
хоолны угщэгдэлд 200 гр саармаг
гипохлорид
кальци,
20%-ийн
гипохлорит
кальцийн
суун
уусмалын аль нэгээс 2:1 байхаар
хольж 2_цаг байлгаж_устгана.
Аюулгуйн
хайрцганд
цуглуулж
шатаах
1,5 атм дарагтп-ай 126 хэмийн
автоклаат 1 цаг халдваргуйтгэж хог
хаягдал устгалын байгууллагад
ачуулах.
З%-ийн устерегчийн хэт исэл 1 цаг
дурэх

адил

Байнгын
халдваргйтгэлийн
адил

аЗ%-ийн жавелионы уусмал 24 цаг
дурэх
1.5 атм 126°хэмд 1 цагавтоклавдах
38

19

беглеебаллон)
Тзжээлт орчинц
тарьсан нянгийн
ургуулга

I2б3хэмд
1.5
атм
цаг
1
Байнгын
автоклавдана
халдварйтгэлИйн
•
жавелионы
0,3%-иин
уусмалд
адил
живуупж хийн 24 цаг балгоно
20 Тайлбар Нянгийн ургуулгатай лабораторийн шил савыг урьдчилан бэлтгзсзн
халдваргуйтгэлийн уусмалд петрийн аягахуруу шилтэй материалийг терелжуулж,
цеен тоогоор буран живуулсэний дараа уг уусмалын туашин хийгДсзн зуйлуудзэс
дэаш 20 см-зас багагуй хэмжээнд байхаар хийхзэс гадна амьд есгеврийн с3НгийН
хадгалах зориулалпай глицерин дусаасан хуруу шилтэй ГЛГЫГ знз аргаар
халдеаргуйтгэхийг хатуу хориглоно.
евчтний боолтын • 1.5 атм даралпай 126 хзмд 1 цаг Шатаана
21
материал,
хог
автоклавдана.
Халдваргуйтгэж
хог
хаягдал
е
хаягдал
2.3%-ийн дезэффектийн уусмал,
устгалын
.
3%-ийн устерегчийн хэт ислийн байгууллагад ачуулах.
уусмал,
е
20%-ийи гипохлорид кальцийн суун
уусмапын аль нэгэнд 2 цаг байлгах
буюу
тусгай
тапай
саванд
цуглуулж_щатаана.
Овчтний
22
ерее • 0.4%-ийн дезэффекгийн уусмал,
Байнгын
тасалгааны
е
З%-ийн устерегчийн хэт ислийн халдваргуйтгэлийн адил
ЦЭВЗЛЭГЭЭНИИ
уусмал,
алчуур
МОД, е 1.5%-ийн
саармаг
гипохлорит
‘УУР
кальцийн уусмалын аль нэгээр
нэнт норгож 1
цаг байлгана.
Шаардлагатай
бал
шатааж
устгана.
23
евчтний бие, гар е Саармаг гипохлорит кальци 10 Байнгын
нуур угаасан ус
литрт 7ООгр нэмж хийн 1 цаг халдваргуйтгэлийн
байлгасаны дараа бохирын нухэнд адил
хийнэ.
е
ние, гар нуур угаасан iумпэн,
хувин, савтай бохир усанд 2.8%ийн дезэффектын уусмал, 0.3%ийн
Жавелионы
уусмалын
тувшруулэгг
хурэх
хэмжээгээр
нэМж хийнэ. дараа нь 1 цаг
байлган бохирын нухэнд асгана.
Хэрэглэсэн тумпэн, хувин, савыг
сайтаругаана.
24
Бие засах газар е 08%-ийн деээффектийн уусмал,
Байнгын
/хаалгань!
е
0.1%-ийн жавелионы уусмал,
халдваргуйтгзпийн
бариул,
ДОТОР е 20%-ийн гипохлорит кальцийн суун адил
гадна
Тал,
уусгiн аль нзгээр шуршиж
•
С’дШ1$
ШЭЛ
норгоно.
хана! бохир уснь • Бие засах /ил,
гадаа/ гаэар, бохир
нух
•
усны нухэнд саармаг гипохлорит
кальци 1 м3! 0.7кг тооцно.
• Нухний амсарт хуурай бодисоос
цацаж шороогоор дарж тэгшилнэ.
е
Цэвэрлэгээ,
халдваргуйтгэлийг
дээрх бодисын аль нэгээр хоногг 2
-Зудаахийнэ.
[_ Цогцос оршуулах е 2.8%-ийн деээффектийн уусмал
Шатаана
е

-

ц

39

уеийн
хапдварп’йтгзл

•

е

.

26

1

евчтен ба цогцос
зееверлесен
ТЗЗВрИЙН
ХЭРЭГОЭЛ

27

•

е

•

е

Шавьжгай

Iялаа

устгалI
тзмцэх

,.

е

.

е

28

Тээврийн
хзрэгсэл

е

е

—

29

30

31

32

Амьтны шилэн
хоривч

Задалсан
амьтдын
хайрцаг
,сав,хоривч,
амьтан
олборлоход
жэ рз гл эсэ н
багаж хэрэглэл
Амьтан
задалсан
багаж хэрэглэл
Амьтны хэвтэр
хоолны
улдэгдэл,
ялгадас ба

.
е

‘

е

•

е

•

е

3%-ийн устерерийн хэт ислийн
уусмал,
0.3%-ийы Жавелионы уусмал,
10%-ийн гипохлорит кальцийн суун
уусмалын аль нэгээр
шарил
ороох даавууг 30 минутьтн зайтай 2
удаа шуршиж норгон хэрэглзнэ
Хайрцагг
хуурай
гипохлорит
кальци_дэвсэнэ.
Байнгын
0.З%-ийн жавелионы уусмал,
халдеаргуйтгэлийн
28%-ийн деээффектийн уусмал,
3%-ийн устерегчийн хэт ислийн 50 адил
хэмийн халуун уусмалын
аль
нЭгЭэр
норгох
шуршиж
буюу
тусгайлан
бзлтгэсзн
шуур,
алчуураар нэнт норгож сайтар
арчиж цэвэрлэн 1 цаг байлгана.
дараа_нь_цэвэр_усаар_угаана.
Трацид-3-4-ийг ереений салхивч онгойлгон 20 см-ийн эайнаас
шуршинэ. Шуршснэзс хойш салхивчийг 30 минутын дараа
хааж болно.
Кобра—баллонтой хорыг 2 ербеид шуршинз.
Рэд—баллонтой ХОЫГ 50-60м2 талбайд шуршинэ.
Флайт—ууттай /IОгр хуурай хорыг 8 мл булзэн усанд
найрууланi хорыг 20м2 талбайд iурхэнэ.
Жильюгийн О5%-ийн уусмалыг 1м2 талбайд 35 мл орохоор
тооцож шуршина. Эдгээр хорын аль нзгийг сонгон хэрзглзж
болно.
0.5%-ийн угаагч нунтаггай 3%-ийн Вайнгын
устереийн хэт исэл
халдваргуйтгэлийн
3.5%-ийн
саармаг
гипохлорит адил
кальцийг 500 мл 1 м2орохоор
тооцож шуршинэ
3%-ийн устерегчийн хэт исэл
Байнгын
0.3%-ийн жавелионы уусмалын аль халдваргуйтгэлийн
нэгэзр дуургзж 24 цаг тавих,
адил
шилний гадна талыг уусмалаар
арчижтавих
Байнгын
халдваргуйтгэлийн
1.5
атм
126°хэмд
1
цаг адил
автоклавдана
0.3%-н жавелионы уусмалд 24 цаг
дуургэж, живуулж хийнэ.
700 -ийн хи слиртэщ дурэх
Спиртэн дэнгийн деленд шатаах
960 ийн этилийн спиртэнд багаж
бурийгдуржшатаах
02%-н жавелионы уусмалд 24 цаг
байлгасны дараа ландпилд устгах
буюу
хог
хаягдал
устгах
мэргэжлийн байгууллагад ачуулах

Байнгын
халдваргуйтгэлийн
адил

Байнгъiн
халдваргуйтгэлийн
адил

пабораториин
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амьтдын ухдэл
ТуршилтЫн
амьтны
байр

г
I

:

ХалдваРгчйтгэх
зчйлсийн нар
евчтэй амьтан
явж
енгерсон зам

П
2

Шингэн хаягдал
(бохир ус)
З

Т

•
•

Вирус ба риккетсууДийн халдваргуйтгэл
Хагщваргуйтг
ХаящваргУйтгэлийн
хугацаа
эх арга
бодисын нэр
10%-ийн
1
Шурших
идэмхийнатрийн
2 цаг
Холих
хлоржуулах
Автоклав

Гипохлорит капьц
1.5

атм

126

Автоклавдах

1. 0 атм 1200

халадхошуу
ба гарын
апчуур,
амны хевен
маарлин

Халдваргуйтг
элийн
уусмалд
дурэх

05%-ийн угаа
нунтаггай 3%-ийн
устерегчийн хэт исэл

о

о

‚

К

хаалт
Бээлий

х

о

Нудний

хамгаалах
шил чагнуур
Усны буюу

ажлын
гугал
5

—ё—Н

Холих,

0.1%-ийн жавелион

дуургэж хийх

7%-ийн саармаг
гипохлорит капьц

400 гр ( л

30 Мин

250 гр/л
200-400 гр/л
етгонд 1:5- 2:5
хийх ялгадасны
савандi: 4
11 дахин
их хиих
500 мП

1—4

Шурших,
арчих
30

минут

1 цаг

0.06%-ийн жавелион
Шатааж
устгах

0.06%-ийн жавепион

дурэх арчих

700 этилийи спирт

Халдваргуйтгэ
сзний дараа
шатаана, хог
хаягдалд
ачуулах

1 цаг

хэрэглэл,
хевентэй
хувцас (емд,
цамц)
евлийн хувцас
малгай,гугал)

У

Нудний шил

1 цаг

дурж арчих

О 06%-ийн жавелион

дурэх уусмал 4
дахин их.
Бэлтгэсзн уусмалд
бурэн дурж гаргах,гутлыг
тойрог маягаар арчих

еВЧТенИЙ цагаан

(устэй дээл,
7

500 мп ‘м2

1 цаг

о
о
>

Зарцуулах
хэмжэз

ууСМ8Л

евчтений
ялгадас
А. Цэр,
Б. Шээс
в. етген
Г. Ялгадасны сан
д. ос ерее
Тахлын

.

Байнгын
халдварп9йтгэлийн
адил

0.5%-ийн угаагч нунтапай 3%-ийи
устерегчийн хэт исэл
1.5%-ийн саармаг гипохлорит
кальц
0.1%-н жавелионы аль нэгээр 100ЗООмлIМ2 тооцож шуршинэ.

Срок байр, гэр
Майхан тавипгын
гадаргуу (хана,

тааз туурга,

Камерын
халдваргуйтг
эп
Камерын

Уур агаарын холимог
( 85900)
Уур формалины

халдваргуйтг
зл

холимог
(58_590)

Шурших

15%-н саармаг

арчих

норгох

45
минут

1
200 гр

2— 3,5

формалиныг

цаг

8-10 хос хувцас
300 МП iм

Iцаг

гипохлорит
кальц

-

1

саитар

норгоно.
100 мп
41

3%-н устерегчийн хэт
исэл

хаапга, цонх,
тавцан, шал,
ажлын ширэз,
ор, шучгээ,
амьтны хэвтэр,
бусад эд уйлс)

Iцаг

норгож арчй

2цаг
0.1%-н жавелион

2%-ийн содын
уусмал
8
евчтоний
хоолны
улдэгдэлтэй
сав,суулга

05%-ийн угаагч
нунтапайус

Буцалгах
дурэх
Бодисы г
арилгаж
угаах

1-2%-ийн гипохлорид
капьцийн
тунгалаокуулсан
уусмал

15
Минут
30
Минут

1 цаг

0.06%-н жавейион

;

Буцапсанаас
ньэхэлж
хугацааг
тооцох2л-зэс
багагуй
уусмалд хийх
(1 :2) далд
ортол нь

Лабораторийн
О5%ийн угаа
шил
нунтаггай
сан (хуруу шил,
д
устерогчиин
З%ийн
шилэн ба резин
Бурэн дурэх
Iцаг
дурэх
хэт исэл
гуурс, петриин
аяга,
беглее, баллон,
тавиур)
Тайлбар: Осльтн уед бохирдсон талбай дээр уусмалуудьтн аль нэгийг сонгож бурэн норгож
iасгахi халдваргуйтгэнэ.Гэрийн гадна, дотор талыг нэнт шуршин, дараа нь буулгаж бурзэс юг
бурийг шуршиж нар салхинд тавина
10
Уурын
Тэжээлт орчинд
Хяналтын сорил
1 цаг
1.5 атм 1260
даралтаар
тарьсан нянгийн
хайлсан байна.
автоклавдах
ургуулга

i

бэлтгэсэн
савыг
урьдчилан
шил
лабораторийн
ургуулгатай
Нянгийн
Тайлбар:
хапдваргуйтгэлийн уусмалд петрийн аяга, хуруу шилтэй материалийг терелжуулж, цеен тоогоор
бурэн живуулсэний дараа уг уусмалын т’вшин хийгдсэн эуйл’удээс дээш 20 см-аэс багагй
хэмжээнд байхаар хийнэ, Амьд есгеврийн сангийн хадгалах эориулалпай глицерин дусавсан
хуруу шилтэй ургуулгыг ана аргаар халдваргуйтгэхийг хатуу хориглоно
Хевон маарлийг
Гар, биеийн ил
11
арчих
Шавших
хэсэг халдвартай
700
5 минут
1 зориулалтаар
Арчих
зуйид хурсэн
хэрэглэнэ.
тохиохщолд
Шурших
—{
Тээврийн
О,5%-ийн угаагч
•
хэрэгсэл
Арчих
1 цаг
нунтапай З%-ийн
Гадна талыг
ПТ
устерегчийн хэт
500 мп! й
уусмалаар
исэл
Бурэн дууртэл
арчиж,
Амьтны шилэн
1.5 цаг
ХИЭ.
халдваргуйт
хоривч
З.5%-ийн
•
саармаг
-гэлийн
гипохлорит кальц
24 цаг
уусмалд

—

хийх

14

Хуурай
Задалсан
амьтдын темер
халуунаар
хайрцаг, сан,
уйлчлуупэх
хоривч, амьтан 1 Автоклав
барьсан багаж
Хшщваргуйт

•

120°хэмд

2цаг
Буран дурэх

•

1.5 атм 1260

Iцаг
42

хэрэглэл

гзлийн
уусмалд
дурэх, гадна
Талыг нь
арчиж тавих

24цаг

О.5%-ийн угаа
нунтагтай 3%-ийи
устереийн хэт
исэл

Спиртэнд

15

дурсэний

Амьтан задалсан
багаж хэрэглэл

Дурэх
Улайсгаж
шатаах
Халдваргуйт
гэлийн
уусмалаар
дуургэж
тавих
-

•

70°

•

Спиртэндэн

•

0.5%-ийн угаа
нунтапай 3%-ийн
устерегчийн хэт
исэл

-ийн хех спирт

Амьтан
задлах
ажилбарт
хэрэглэнэ.

Халдваргуйт
-гэлийн
уусмалаар
д’уургэж
тавих

•

устерещийн хэт

этилийн

багаж
бурийгдурж

Виварийн байр

24 цаг

исз!,
•

Шурших
Норгох
Арчих

0.5%-ийн угаа
нунтапай 3%-ийн

•
.
е

гэлийн
уусмалаас
гаргасаны
дараа 96° -ийн
спиртэнд

16
Амьтны хэвтэр
Хоолныулдэгдэл,
ялгадас, лабораторийн ЭМЬТДЫН
уэл

дараа шаталтыг
дуусгах
Халдваргуйт

шатаах
Халдваргуйт
гэлийн хугацаа
дууссаны дараа
шатааж тусгай
цэп угщэгдлийг
хаяжхуураи
бодис_нэмнэ.
-

0.5%-ийн угаа
нунтаггай З%-ийн
усгерегяийн хэт
исэл
1.5%-ийн саармаг
гипохлорит кальц
ОЛ%-н жэвелион

ЗОО мл /м2

1 цаг
2 цаг

100

норгож арчих
—

Амьсгапын цочмог халтай хам шинж евчний уед хийгдэх халдваргуйтгэл

[
1

Халдварiуйтгэх
Эд эуйлсийн нэ

Халдваргйтгэх
арга

1
1

Хафлийн
бодисын
,

Гарын
халдваргуйтгэл

Халдваргуйжуулэх
уусмал хэрэглэнэ.

Т
Ам,хоолой,
хамрьин хендий

дурандащ

Халдваргуйжуулэх
уусмал хзрэглзнз
Ариуггах уусмал

70%-ийн этилийн
спирт
О.5%-ийн виркон
Повидон иодтой
саван
2.5% Тамедин
0.7%-ийн тамедины
уусмал
2%-ийи содын
уусмал
1:5000
Фурацыллины
уусмал
1% виркон-с

Хугацаа
1 минУт!

Тайлбар

5 минут
1 минут
1 минут

Гарын бух
гадаргууг
5 мл орчим
уусмалаар
арчина.

1 минут

Зайлах,
угаах

30 минут

[

Зайлах,
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багажууд

ба
хуурай халууны
аргыг хэрзглэнэ.

Наркозын
аппарат

Ариутгах уусмап
хэрэглэнэ.

4

т

1 цаг

3%-ийн устерегчийн
хэт ислийн уусмал
96%-ийн зтилийн
спирт, хуурай
халуунь аргыг
хослуулан угааж,
ариуггана.
1%виркон
6%ийн устерегчийн
хэт исэл 96%-ийн
Эт%IлииН
хуураи халууны
аргыг хослуулан
угааж_ариутгана

30 минут
1 цаг

-

1%-ийн
давтан хэрэглэх
багаж

Халдваргуйжуулэх
уусмал хэрэглэнэ.

30 Мину-г

5%
кальциин уусмал

4 цаг

-

30 минут
1%-ийн виркон

бвчтенд
Хэрэглэсэн зуу,
тариур. хевен,
резин материал

Халдваргуйжуулэх
уусмал хэрэглэнэ

угаах

1 цаг
Уусмалдбайлгаж,
шатааж устгана.

Халдеаргуй
-ЖР9ЛСЗНИЙ
дараа
угааж
ариутгалд
егне.
Хэрэглэсэн
ЭЧУ
тариурыг
УУд
аюулгуй
хайрцагг
цуглуулан
шатаана.

1%еиркон-с
хэрэглэн угаасны
дараа 2%-ийн
Халлеаргуйжулэх
бодис хэрэглэнэ.
автоклавд
ариутгана.

Салс соруулах
зонд, хаймсуур
баллон, хехлег

а

30 минут

СОДЫН уусмалд

байлгаж, шатааж
устгана.
Халдваргуйжулсэн
ий дараа
автоклант 1100С-т
1.1 атм

30 мину-г

1

1
1 %-ийн виркон

1

уусмалд

1

30 минут
-

15 минутын
зайтай 2
удааiусбур
5 мину-г
арчиж,
нэрмэл
усанд

5
Амбуугийн
хошуувч

Халдвартуйжуулэх
уусмал хэрэглэнэ

минут

байлгана.
2%-ийн содын
уусмалд
0.5%-ийн химодины
уусмалд
дурэх, арчсаны
дараа5

минутын туро
усанд эайлна.

20 минут

Буцалгана
Уусмалд 30

минут
35 минут

байлгана,
эсвэл5
мин уть, н

.гурш
арчина.
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Нудний шил

Халдваргуйжулэх
уусмал хэрэглэна

10

Баiстер устгах
гэрэл
хэрэгл э н э
брон
тасалгааны
агаар
Халдваргуйжуулэх
Уусмал ХЭРЭГЛЭНЭ

Шатаана

т
бреений МОДОН
эдлэл, бусад
тавилга

Халдваргуйжуулэх
уусмал хэрэглэнэ

Хивс дэвсгэр

Халдваргуйжулэх
уусмал хэрэглэна

-т

1%-ийн виркон
70%-ийн спиртийн
уусмал
Баюгер устгах хэт
ягаан
туяаны гэрэл ОБИ
150 г.м
Бактер устгах хэт
ягаан
туяаны ОБН-300
маркийн гэрэл
3%-ийн усторогчийн
хэт ислийн уусмал
0.5%-ийн виркон
Спиртийн уусмал
хэрэглэн
б амба рд а н а
01%-ийн Ариун
уусмал

5 минут
3О-35м2
зо минут
60 м2 —т
30 Мин
4Омл/ м2
100 Мп!

ялгадсаар
бохирлогдсон/

Хаварйтгэлий
н уусмал
хэрэглэнэ

тоосруулан
шуршинэ.
ереений хана, дунд
хэсэгг бамбар ашиглан
халдваргуйтгэнэ
едерт З-аэс
доошгуй удаа,
200-300
эсвэл чийпэй

1% виркон

2 минут

1 %-ийн виркон

ЗО минут

1%-ийн виркон
3%-ийн усторогчийн

30 минут

ислийн уусмап
0.5%-ийн
угаагч бодисын
холимог
0.015%-ийн

гаргаж цэвэр
усаар
эайлаад,

жавелион

60 минут

1%-ийн виркон

30 минут

0.03%-ийн
жавелионы
уусмал

ЗО минут

2%-ийн вирконы
уусмал

15-20
минут

1%-ийн виркон
0.О3%-ийн

30 минут

угэалганд
огне
Iкг цагаан
хэрэглэлд 5л
уусмал орно.
Уусмалын хэм
нь З0-аас
доошгуй
байна. Дараа
угаалганд
огне.
1 ижбурдэлд
2 литр

-т

15

бвчтен,
хавьтпын

Хагщваргуйжуулэх
уусмал хэрэглэнэ

хийх бурд,
бохирдсон
тухай_бур
Нэнт шуршин,
сойэдож,1
цагийн дараа
цэвэр усаар
угаана.
Iкг цагаан
хэрэглэлд 5л
уусмал орно.
Уусмалын хэм
нь 30-аэс
доошгуй
байна.
Уусмалаас

60 минут

гипохлорид
кальцийн уусмал

Халдваргуйжулэх
уусмал хэрэглэнэ

Зориупапты
н багаж
техооромже

мл!м3-

0.О6%-ийн

Цагаан хэрэглэл,
халад

Асааллтай
уед ю/н
байхьг
хориглох ба
Асаах
хугацааг
бари м тп а х

М2

ХЭТ

Бохирлогдсон
цагаан хэрэглэл
! голомтонд
омссон,

Уусмалаар
арчина.
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ариун цзарийн
хэрэглэл

-

Буцалгана.
Терел бурийн
тоглоомууд

Халдварпйжуулэх
уусмап хэрэглэнэ

уусмал

жавелион
2%-ийн содын
уумал

15

З%ийн виРконы
уусмал

минут

зо минут

Уусмал
ба йл га н а
даравнь
цэвэр усаар
эайлна.

Вожирдоон амны
хаалт, нусны ба
гарын алчуур

Г

Халдваргуйжуулэх
уусмал хэрэглэн
буцалгана.
Таггай саванд
хийсэн
Халдваргуйжуулэх
уусмал

Гадуур, дотуур
хуацас

Уурын ариутгал
хийнэ

деэкамерт
халдваргуйжуулнэ

-

2% иин содын
уусмал

15 минут

1 %-ийн химодины
уусмал

ЗО минут

1%-ийн
Автоклант 1.5
атмосферт,
126 хэм
Уур формалины
камер 45-490С,ЗО
кг/м2 эсвэл 75

30 минут

45 минут

мп/м3

формалин
Уур камер 80-90
хэм

45 минут

19
Халдваргуйж”улэх
бодис хэрэглэнэ

I%-ийн виркон
ЗО минут

Матрас, ОР
дэрний хэрэглэл

деэкамерт
формалин ба уурагаарын аргаар
халдваргуйтгэнэ.

20
етген шингэн
ялгадас, шулс
беелжис, цэр,
хоолой хамар
эайлсан шингэн,
хетовч

1Т

Хоолны
улдэгдэл

22

Халдваргуйжуулэх
уусмал хэрэглэнэ

Халдваргуйщулэх
уусмал хэрэглэна

Хетевч
Ванн тосгуур, гар
Угаах ерее

Плита угаащ
нунтаг,
халДваргижулэг

Буцалгана.
дараань
цэаэрусаар
эайлна.
Цэвэр устай 2
савандiус бур
минутаар
эайлж угаана.

Уур формалины
камер 45490С, 1м2 30 кг
формалины /
1м3
Хуурай вирконыг
250г/кг
Тевшруулэг
уусгэхээр
нэмээд сайн
холино.
45-50%-ийн
щэвх-гэй
гипохлорид кальци
/хуурай/
1 %-ийн гипохлорид
кальци
уусмалд
1 %-ийн гипохлорид
капьци
уусмалд
1%-ийн гипохлорид
кальци
уусмалд

45 минут

i

Уусмалд
буран дурэх.
шурших,
арчих
Камерын
ариутгалд
авсан,
олгосон
журнал
буртгэлийг
хетелно.

60 минут
250 гр/кг ба
литр
60 минут

1 цаг

250 гр/кг ба
литр
200 гр/кг
буюу 2ОСмг!л

1 цаг

Iцаг

Арчих ба
шурших
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ч
бодиссор угааж
цэвзрлзнэ

1%-ийн виркон

Буцалгана,

2%-ийи содын
уумал

Халдваргуйжуулэх
уусмал хэрзглэнз

5%-ийн п’iпохлорид
кальцийн уусмал/
IОл-т 50гЫ
0.5%-ийн химодины
уусмал

Цэбэрлэгазний
материал

3%-ийн виркон
0.5%-ийн химодины
уусмал

25
Ахуйн бэзлий

Халдваргуйжуулэх
уусмал хэрэглэнэ

26
Резин бэзлий

Халдваргуйжуулэх
уусмал хэрэглэнэ

27
Гутал
26

Халдваргуйжулэх
уусмал хзрэглзнэ

15 минут

60 минут
30 минут
30
30
30
30

минут
минут
минут
минут

1%-ийн виркон

30 минут

1%-ийн виркон

30 минут

О.5%-ийн химодины
уусмал

1 цаг

1%-ийн виркон

Iцаг

1%-ийн гипохлорид
кальцийн уусмал

10 минут

Шатаана.
Халдваргуйжулэх
уусмал ХЭЭГЛЭНЭ

зо минут

3%-ийн гипохлорид
кальциин уусмал
-

1%-ийн виркон

Аяга, таваг,
халбага, сэрэз,
хоолны сан,
суулга

Халдваргуйжуулэх
уусмал хэрэглэнэ

30
секундын
турщ

5
Тээврийн
хэрэгсэл

80-900С-д

45 минут

2%-ийн содын
уусмал

30 минут

Буцалгана
Халдваргуйжуулэх
уусмал хэрзглэнэ
.

Халдваргчйж
уулсзний
дараа
заавал цэвэр
усаар зайлах
хэрэггуй.
Халдваргуйж
уулсзниЙ
дараа
звавал цэвэр
усаар заилах
хэрзггуй.
Халдваргуйж
уулсэний
дарав
аюулгуй
хайрцап
цуглуулан
шатаана.
Уусмалд
хийнэ.

Арчина.
бохирдолтой
Их
болшатаана.

Ном, сонин, цаас
деэкамерт
халдваргуйжуулнэ

Цзозр усаар
зайлан,
савангийн
уусмалд
угаана.

Уусмалд
дурж
гаргана.
дезкамерын
Халдваргуйт
-гэлийн
чанарыг7-10
хоног
тутамд
лабораторит
шалгана.
дараа нь
цэвэр усаар
зайлна.

30 минут
3%-ийн гипохлорид
кальцийн уусмал
0.06%-ийн
жавелионы
уусмал/IОл-т4
шахмал

IООмл/м2

IООмл]2

Гадна, дотор
хэсэг
хаалганы
бариул,
дугуй,
руль
зэрэг
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IООмл/м2

О5%-ийн химодины
ууомал

——

Хог хаящал

Шавьжгай
тэмцэх

гипохлорид кальци

Халдваргуйщулэн
шатаана

/28-32% идэвхт
хлортой/
Мэргэжлийн
байгууллагын

Устгал хийлгэнэ

зеашеорелтэй хор
бодис
хэрэглэнэ.

1 кг/м2
4Омлiм2
ба 3-5мг
хуурай
бодис
IООмл/ м2,

33
Байрны орц,
жорлон, цооног
ил талбай, ил
бохир ус

5%-ийн гипохлорид
кальци
Хуурайгаар ба
уусмалаар

Халдваргуйжуулэх
бодис хэрэглэнэ

5%-ийн гипохлорид
кальцийн уусмал

Халдваргуйжуулэх
бодис хэрэглэнэ
i

Мэргэжлий
н
байгууллаг
аар
хиилгэнз.
Автомакс
ГИдРОПУЛЬТЗ
шУiзшиХ

буюу
4 цаг

34
Задлан
шинжилгээнД
хзрзглэгдсэн
емсгел
материалууд

бух
гадаргууг
щуршина
гар
Хуний
бух
хурэх
эуйлийг
уусмалд
шингэзоэн
алчуураар
арчина.

хуурайгаар
цацна.
Виту тапай
савандхийж
халдваргуйтг
зна
давтан
харэглэх
болзаавал
ариутгалд

огне.
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2017он IЪЧР

З’дуга

iгату

4..

‘Уч

1

1

хавсралт

Халдвартай ба сэжипэй материалтай ажиллах уед гарсан
ослыг шалгаж шийдвэрлэсэн тухай акт

Ы 20
Нэг. Ослын iухай тэмдэглэл
сар
едер...... цаг
1.1 Осол гарсан
СН
1.2Осол гарсан тасаглаборатори ереений
хаяг
1.ЗОсол гаргасан ажилтаны овог Нэр

СНЫ

сарын

едер

минут

Ал б а Н
тушаал
1.4Ослыганх мэдээлсэн байдал
Хэнд

Мэдэзлсэн цаг
Минут

Юугаар, яаж
1 .5Ослбiн байдлыг шийдвэрлэх КОМИССЫГ хаанаас
томилсон
1.6ОслЫг шалгаж шийдвэрлэх комиссЫн бурэлдэхуун
Албан
Нар
тушаал

1
2
з
1.7

Осол

гаргасан

ажилтаны

хийж

гуйцэтгэж

байсан

ажлын

нэр

1.8 Осол гаргасан ажилтань ажиллаж байсаН халдаарт материалын нэр (сорьц,

1

есгевер, СМгиЙН терел, зуйл, музейн ба хувийн дугаар, антибиотикт мэдрэг ба
хоруу чанарын унэлгэз гэх
м эт)
.дОсол гарах уеийн уйлдлийн талаархи
бичи глэл

1.10

Осол гаргасан ажилтаны ССлЫIн уед хамт ажиллаж байсан хумуусийн

буртгэл
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Албан тушаал
• Нэр

.

Гуйцзтгэж байсан ажил
учрэг

1.11 Осол гаргасан ажилтан ба хамт байгсдын хеделмер хамгааллын байдап
байсан
шилтэй
бэзлий,
нудний
зэрэг,
маск,
емсголийн
асах)

Хоёр: Ослын шинж чанарт халдвар судлалын талаар егех унэлгзэ
осол гаргах уедээ ажиллаж байсан халдвар
2.1. Осол гаргасан ажилтан
материалын физик топоц (Хатуу, шингэн, хагас шингэн гэх мэт)

2.2 Халдварт материалын усрэлт цацралтын унэлгээ, усзрсзн, усрээгуй,
болзошгуй (зурах). Хаашаа ямар зайтай усэрч хуний бие хувцас, багаж тоног
бохирдуулсан
техееремж
байдал

2.3 Ослын улмаас халдварт материалын нолеегеер ууссэн орчны бохирдол
бохирлогдоогуй)
хязгаарлагдмал,
(тугэзмзл,
зур

2.4 Осол гаргасан ажилтан ба хамт байгсдын халдварлалд егех унэлгээ (хувцас
нэг бурэзр нь халдвар авсан аваагуй болзошгуй ямар замаар халдоар авсан
байхыг тодорхойлон дугнэж бичих)

2.5 Ослын халдеар судлалын. аюулын талаар егех унэлгээ
А. Нийгэмд аюул ноцтой, эргэлзээтэй, аюулгуй
Б. Хувь хунд аюул ноцтой, эргэлзээтэй, аюулгуй (зур)
В. Ослын мереер урьдчилан сэргийлэх болон халдваргуйтгэх зорилгоор авах арга
хэмжзэний iухай шийдвэр тууний гуйцэтгэл
3.1 Осол гаргасан ажилтан ба хамт байгсдын хийх халдваргуйтгэл цэвэрлэгээ
(арьс салстыг 70 0-ын спиртээр арчих зайлах, нудзнд ямар эм дусаах емсгел
солих,
усанд
оруулах
зэргийг
хун
нзг
бурззр
заах)
Биелэлтийн тухай тэмдэглэл

3.2 Осол гаргасан ажилтан ба хамт байгсдын цаашдын зруул мэндэд тавих
хяналт, эмчилгээ хеделмер зохицуулалт (тусгаарлалтад авах эсэх эмнэлгийн ямар
хяналт тоггоох, хийгдэх змчилгээ ажлаа хийж болох зсэхийг хун бурээр заах)
Биелэлтийн тухай тэмдэглэл
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Осол гарсан орон байр орчин ахуйд хийх халдваргйтгэл ба бусад аргахэмжээ
(эцсийн халдваргуйТгэлийг ямар ерее тасалгаа юунд яаж юугаар хийхийг

3.3

зааварчлан
шийдвзрлэнэ)

Биелэлтийн тухай тзмдзглэл

дерев: дугнэлт ба ослын мереер цаашид авах арга хэмжээний тухай

4.1 Осол гарсан ундсэн шаптгаан (Осол гаргасан ажилтань; дэглзмийн зерчил,
санамсаргуй ажиллагаа хайнга хандсан, багаж техееремж шаардлага хангаагуй
ажиллагчийн ядаргаанаас гэх мэт)

4.2 Тухайн осолтой холбогдуулан цаашид урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга
хэмжзэний
туха й

4.3 Актгай танилцаж удирдлагаас егсен шийдвэр

4.4 Удирдлагын шийдвэрийг биелуулэх талаар зохиосон ажил

Тайлбар: биелэлтийн тухай тэмдэглэлд ямар албан тушаайын хэн хэрхэн
гуйцэтгэснийг комисс хяналт тавьж актанд бичээд гуйцэтгэ гарын усэг зурна.

АКТ ТОГГООСОК ХСХЫН БАГИЙН ДАРГА
Гишууд
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