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КОВИД-19 цар тахлын хариу арга хэмжээ

• Дэлхий дахинд тархсан коронавируст халдварын
(КОВИД-19) цар тахлын үед
– урьдчилан сэргийлэх,

– эрсдэлийг бууруулах,

– голомтыг цомхотгох зорилгоор

• Монгол Улсын Засгийн газар, 

• Улсын Онцгой комисс, 

• Эрүүл мэндийн сайд,

• ЗӨСҮТ-ийн Ерөнхий захирал,

• Аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрүүдийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан, 

• байгууллагын гамшгийн төлөвлөгөөг тодотгож 
бэлэн байдлыг хангаж КОВИД-19 цар тахлын 
хариу арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллалаа. 



КОВИД-19 цар тахлын үеийн 

хариу арга хэмжээ
• Халдваргүйжүүлэлт

– Урьдчилан сэргийлэх

– Голомтын эцсийн

• Сургалт сурталчилгаа
– Эрүүл мэндийн ажилтны

– Аж ахуйн нэгж байгууллагад

– Ард иргэдэд

• Тандалт
– Хилийн боомтын тандалт

– Дотоод халдварын тандалт

• Дархлаажуулалт эрчимжүүлэх

• Нөөц, хангалт



КОВИД-19 цар тахлын халдваргүйжүүлэлтийн

хариу арга хэмжээ

• Эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу шуурхай 
хариу арга хэмжээний халдваргүйжүүлэлтийн 
багийг томилон ээлжийн графикаар ажиллуулж 
гудамж талбай, олон нийтийн үйлчилгээний газар зэрэг

эрсдэлтэй орчинд, мөн коронавируст халдварын
тохиолдол бүртгэгдсэн улс орон, бүс нутгаас ирж буй
зорчигчдыг хүлээн авахад ачаа тээш тээврийн
хэрэгсэл, сэжигтэй тохиолдлын урьдчилан сэргийлэх
халдваргүйжүүлэлт,

тус аймагт халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн үеэс цар
тахлын хэмжээнд хүрч дэлгэрсэн үед батлагдсан
тохиолдлын зорчсон маршрут, тусгаарлах байр, айл
өрх, албан байгууллага, оршуулгын үйл ажиллагаа
зэрэгт голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлтийг
зохион байгуулан ажиллалаа.



КОВИД-19 цар тахлын 

халдваргүйжүүлэлтийн хариу арга хэмжээ

• 2021 онд Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх 

болон голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлтийг 

– 417 зорчигч, тэдгээрийн нийт 400 гар утас, 1651 том оврын ачаа 

тээш, 533 гар тээш, бусад 412 эд зүйлсэд, зорчигчдыг тээвэрлэж 

ирсэн 4 агаарын хөлөг, 484 тээврийн хэрэгсэлд

– Өлгий суманд давхардсан тоогоор нийт 1471 обьектын 716236,8 

м2 , үүнээс обьектын дотор 448713,8 м2, гадна орчны 267523 м2 

талбай, 2447.1 кг хог хаягдал;

– Цагааннуур боомтод давхардсан тоогоор 41 обьектын 71998м2 

талбай, 169 кг хог хаягдал;

– бүгд 1512 обьектын 788.234.8 м2 талбайд хийж, 

халдваргүйжүүлэлттэй холбоотой нийт 2616.1 кг хог хаягдлыг 

халдваргүйжүүлж устгасан.



КОВИД-19 цар тахлын халдваргүйжүүлэлт

• Нийт 1572 обьектоос 242 нь тусгаарлах байр,
153 нь шинжилгээний түр цэг, 166 нь
дархлаажуулалтын түр цэг, 104 нь орон сууцны
айл өрх, 556 нь гэр хорооллын айл өрх, 245 нь
албан байгууллага аж ахуйн нэгж, 5 оршуулгын
газар, 41 боомтын шинжилгээний цэг байна.
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КОВИД-19 цар тахлын халдваргүйжүүлэлт

• КОВИД-19 халдвар бүртгэгдсэн улс орон болон Улаанбаатар
хотоос зорчиж ирсэн нийт 417 зорчигчдын тэдгээрийн нийт
400 ширхэг гар утас, 1651 ширхэг том оврын ачаа тээш, 533
ширхэг гар тээш, бусад 412 эд зүйлсэд, зорчигчдыг тээвэрлэж
ирсэн4 агаарын хөлөг, 9 автобус, 234 бага болон дунд оврын,
3 ачааны тээврийн хэрэгсэлд шүрших, мананцаржуулах,
арчих аргаар урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлт
хийсэн.
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КОВИД-19 цар тахлын халдваргүйжүүлэлт

• Тээврийн хэрэгсэл нийт 484-өөс, 9 нь автобус, 3 нь ачааны
том тэрэг, 472 нь жижиг дунд оврын тээврийн хэрэгсэл
байна.
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Халдваргүйжүүлэлт хийсэн тээврийн хэрэгсэл, 2021 он, 
бодит тоогоор
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КОВИД-19 цар тахлын халдваргүйжүүлэлт
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КОВИД-19 цар тахлын халдваргүйжүүлэлт
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КОВИД-19 цар тахлын халдваргүйжүүлэлтийн хариу арга хэмжээ



Сургалт сурталчилгаа

• Ард иргэдэд

– Радио телевизээр

– Цахим орчинд

– Сургалт сурталчилгааны материал

• Эрүүл мэндийн ажилтнуудад

– Байгууллагын ажилчдад дотоод сургалт

– ЭМБ-ын ажилчдад

• Аж ахуйн нэгж байгууллагад

– Салбар хоорондын байгууллагад

– Бусад аж ахуйн нэгж байгууллагад



Эрүүл мэндийн ажилтны сургалт



Байгууллагын ажилчид цахимаар болон хөтөлбөрийн 

дагуу дотоод сургалтад хамрагдаж мэдлэгээ дээшлүүлэв.



Аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудад сургалт 

зохион байгуулав.
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КОВИД-19 цар тахлын тандалт
• Цагааннуур автозамын шалган нэвтрүүлэх хилийн

боомтод тандалт судалгаанд
– 2021 оны 1-5 дугаар сард аймгийн НЭ-ийн

мэргэжилтнүүдтэй хамтран төвийн 2 ариутгагч, 1
лаборант

– КОВИД-19 халдварын “Омикрон” хувилбарын
тархалттай холбоотойгоор Эрүүл мэндийн сайдын 2021
оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 09 дүгээр албан
даалгаврыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2021 оны 11-р сарын
29-нөөс төвийн 10 ажилтан Цагааннуур боомтын хилийн
нэвтрэх цэгт орж ирж буй нийт 843 зорчигч, жолооч
нараас тандалт судалгаа авч, сорьц дээжлэн,
түргэвчилсэн шинжилгээ хийж, 686 сорьцыг молекул
биологийн шинжилгээнд илгээсэн.

– Энэ хугацаанд давхардсан тоогоор нийт 50236 м.кв
талбайд голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийж,
шинжилгээ хийх явцад үүссэн халдварын сэжигтэй нийт
257 кг хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэн устгасан .



КОВИД-19 цар тахлын тандалт

• Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ЭМГазар,
АНЭ, ЗӨСТ, Сум, өрхийн ЭМТөвийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн
хамтарсан шуурхай хариу арга хэмжээний багийн бүрэлдэхүүнд
тус ЗӨСТөвөөс 4 лаборант, 3 голомт хяналтын бага эмч, 2
бэлдмэлч нийт 9 мэргэжилтэн дайчлагдан 2021.01.01-06.30
хүртэл 24 цагийн ээлжийн графикаар жижүүрлэж, тус аймагт
КОВИД-19 халдварын тохиолдол зөөвөрлөгдөн орж ирэхээс
сэргийлэх, орж ирсэн тохиолдолд дотооддоо тархаахгүй байх
зорилгоор Автотээврийн төвд голомтот бүсээс зорчиж ирсэн
иргэдийг хүлээн авч, тандалт судалгаа хийх, лабораторийн
шинжилгээнд сорьц дээжлэх, шинжлэх, тусгаарлах, тээврийн
хэрэгсэл болон тусгаарлах байрыг халдваргүйжүүлэх үйл
ажиллагааг зохион байгуулан ажилласан.

• Энэ хугацаанд нийтдээ 11068 зорчигчийг хүлээн авч сорьц
дээжлэн түргэвчилсэн шинжилгээ хийж, тусгаарлах байранд
252 удаа хүргэж тусгаарлан, зорчигчдыг тусгаарласан
тусгаарлах байрны нийт 45400 м2, Автотээврийн төвийн
25400м2 талбай, нийт 2600 автомашинд халдваргүйжүүлэлт
хийсэн байна.



КОВИД-19 цар тахлын тандалт

• 2021 оны 8 дугаар сард КОВИД-19 цар тахлын
дэгдэлтийн оргил үед аймгийн төв Өлгий суманд
шинжилгээний цэгт 3, тандалт судалгаанд 6,
дархлаажуулалтын үйл ажиллагаанд 2, нийт 11
ажилтан дайчлагдан дэмжлэг үзүүлэн 10 хоног
ажилласан ба 1307 түргэвчилсэн шинжилгээ хийж
463 эерэг тохиолдлыг илрүүлэн, 2259 өрхийн
9849 иргэнээс тандалт судалгаа авч, 770 иргэнийг
дархлаажуулалтад хамруулсан



КОВИД-19 цар тахлын тандалт

• 2021 оны 8 сард хөл хорио тогтоосон хугацаанд Дербес
телевизтэй хамтран өдөр бүрийн 14 цагт олон нийтэд
хүргэдэг орон нутгийн мэдээллийн хөтөлбөрт 08 дугаар
сарын 15-24-ний өдрүүдэд төвийн дарга, мэргэжилтэн
оролцож КОВИД-19 цар тахлын улмаас гэртээ эмчлэгдэж буй
иргэд гэртээ өөрөө хэрхэн халдваргүйжүүлэлт хийх болон
урьдчилан сэргийлэлтийн талаар зөвлөмжийг олон нийтэд
хүргэсэн.

• Орон нутгийн радиогоор 21 цагт казак хэлээр нэвтрүүлдэг
мэдээллийн хөтөлбөрт оролцож ард иргэдэд 5 удаа КОВИД-
19 халдварын нөхцөл байдал, урьдчилан сэргийлэлт
халдваргүйжүүлэлтийн талаар мэдээллэл өгч байв.

• Төвийн мэргэжилтнүүд өдөр бүр ээлжийн графикаар
ажиллан Эрүүл мэндийн газраас өдөр бүр өгсөн жагсаалтын
дагуу халдварын батлагдсан тохиолдлоор гэрээр эмчлэгдэж
буй 1242 иргэнд утсаар ярьж халдваргүйжүүлэлтийн талаар
зөвлөмж өгөв

• Голомтын халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээг тасралтгүй
зохион байгуулан мэдээг тухай бүр нь холбогдох
байгууллагуудад дамжуулан ажилласан



КОВИД-19 халдварын эсрэг дархлаажуулалтыг 

эрчимжүүлэх ажил

• 2021 оны 11 дүгээр сард КОВИД-19 халдварын эсрэг
дархлаа сэргээх 3 дахь тунгийн дархлаажуулалтын
хамралтыг нэмэгдүүлэх ажилд дайчлагдан Дэлүүн
суманд багаар ажиллаж төрийн албан хаагч, ажилтан
болон иргэд нийт 118 хүнийг КОВИД-19 халдварын эсрэг
вакцины 3-р тунд хамруулж, цаашид үргэлжлүүлэн
дархлаажуулалтыг эрчимжүүлэн ажиллах төлөвлөлт
хийж, явуулын баг ажиллуулах зөвлөмж өгсөн.



Дэлүүн суманд ажиллах үеэр



Санхүү, нөөц бүрдүүлэлт
• 2021онд КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор

нэмэлт санхүүжилтээр 74,447.618 төгрөгийг
дээд шатны байгууллагаас авсан ба
– Эрүүл мэндийн сайдын багцаас хуваарилсан нийт 

52,018,060  төгрөгөөс сайдын тушаалын дагуу
• 12,918,000 төгрөгийг 2021 онд КОВИД-19 халдварын хариу 

арга хэмжээнд ажилласан ажилчидын илүү цагийн хөлс

• 37.800.000 төгрөгийг үндсэн орон тооны нийт 27 ажилчдад 
тус бүрт нь 1.400.000 төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмж 
олгоход 

• Үлдсэн 1,300,060 төгрөгийг 2020 оны жилийн эцэст улсын 
төсөвт татан төвлөрүүлж буцаан олгосон бөгөөд уг зардлыг 
өмнөх жилийн тушаалын дагуу ажилчдад нэг удаагийн 
тэтгэмжийг нөхөж олгосон

– Аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 22,429,558
төгрөг хуваариласан.



Нөөц бүрдүүлэлт, хангалт
• 2021 онд аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 22,429,558

төгрөгийг тус төвийн нэмэлт санхүүжилтийн дансанд 4 удаа
Засаг даргын захирамжаар олгосон ба
– КОВИД-19 халдварын сэжигтэй тохиолдлын үед ажилласан

албан хаагчдын албан томилолтод 756,000 төгрөг,

– хөдөлмөр хамгаалалд 12,547,050 төгрөг,

– ариутгалын бодис, эм реактивийн зардал 6,065,750 төгрөг,

– бага үнэтэй түргэн элэгдэх 197,165,

– тээвэр шатахуунд 2,212,920,

– запас сэлбэгт 650,000 төгрөгийг тус тус зарцуулсан.

• Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүрдүүлсэн нөөцөөс
47.634.400 төгрөгийн бараа материал(хөдөлмөр хамгааллын
хэрэгсэл, нэг удаагийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл, ариутгал
халдваргүйжүүлэлтийн бодис гэх мэт)-ыг КОВИД-19
халдварын халдваргүйжүүлэлтийн хариу арга хэмжээнд
хэрэглэхээр захиалан орлогод авч зарцуулсан.



Ажилчдын нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэсэн байдал
• Дархлаа дэмжих

• КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг
хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулан хариу арга хэмжээг
хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа ажилчдад 494,200 төгрөгийн

• Халдварт өртсөн байгууллагын ажилчдад 456.000, нийт
950.200 төгрөгийн өртөг бүхий дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүн
эм олгосон

• Шагнал урамшуулал

• Хөдөлмөрийн хүндэт медаль-3

• Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан-3

• Хөдөлмөрийн тэргүүний ажилтан -2

• Эрүүл мэндийн яамны жуух бичиг-2

• ЗӨСҮТөвийн хүндэт тэмдэг-5

• Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын өргөмжлөл -1

• Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын өргөмжлөл-2

• Байгууллагын оны шилдэг мэргэжилтэн, ажилтан -2



КОВИД-19 цар тахлын сургамж

• Хилийн боомтын болон орон нутгийн нэвтрэх
цэгүүдэд тээврийн хэрэгслийн халдваргүйжүүлэлт
хийх пункт барих

• Хилийн боомтод зорчигч жолооч нараас тандалт
судалгаа авах, сорьц дээжлэх, лабораторийн
шинжилгээ хийх, түр тусгаарлах өрөө тасалгаатай
болох

• Хилийн боомтод эрүүл мэндийн ажилчдыг
байрлуулах орон байртай болох

• Орон нутагт явуулын автолабораторитой болох

• Орон нутгийн эрүүл мэндийн ажилтнуудыг
явуулын сууцтай болгох

• Эрүүл мэндийн ажилтны цалин хөлс, нийгмийн
асуудал



АНХААРАН СОНССОНД БАЯРЛАЛАА.


