
Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед Хувийн хамгаалах хэрэгслийг 

зохистой хэрэглэх түр зөвлөмж 

Нөхцөл байдал Хувь хүн ба өвчтөн Үйл ажиллагаа 
Хувийн хамгаалах хэрэгсэл , 

ажилбар 

Хэвтэн эмчлэх хэсэгт хэрэглэх хувийн хамгаалах хэрэгсэл  

Өвчтний өрөө Эрүүл мэндийн ажилтан Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-тай 

өвчтөнтэй шууд харьцах 

Эмнэлгийн маск 

Халад 

Бээлий 

Нүдний хамгаалалт (нүдний 

шил эсвэл нүүрний хаалт) 

Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-тай өвчтөнд 

аерозол үүсгэх ажилбар 

хийх 

N95 эсвэл FFP2  

Халад 

Бээлий 

Нүдний хамгаалалт 

Хормогч  

Асрагч, үйлчлэгч Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-тай өвчтний 

өрөөнд орох 

Эмнэлгийн маск 

Халад 

Цэвэрлэгээний зузаан бээлий 

Нүдний хамгаалалт (органик 

материал болон химийн бодис 

үсрэх эрсдлийн үед) 

Түрийтэй эсвэл ажлын битүү 

гутал  

Бусад хүмүүс Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-тай өвчтний 

өрөөнд орох 

Эмнэлгийн маск 

Халад 

Бээлий  

Өвчтөн дамжин 

өнгөрсөн бусад хэсэг 

(тасаг, коридор) 

Эрүүл мэндийн ажилтан 

болон бусад хүн 

Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-тай 

өвчтөнтэй харьцахаас 

бусад үйл ажиллагаа 

Амны хаалт  

Хүлээн авах хэсэг 

/эрэмбэлэн ангилах/ 

Эрүүл мэндийн ажилтан Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-тай 

өвчтөнтэй шууд 

хүрэлцэхгүй зайнаас 

халуун үзэх, асуумж 

авах 

Амны хаалт 

Бээлий 

Халад 

Малгай 

Амьсгалын замын 

өвчний шинж тэмдэг 

илэрсэн хүн 

Тусгаарлах өрөөнд 

зайнаас халуун үзэх, 

асуумж авах 

1 метрээс дээш зай барин 

ажиллах. 

Амны хаалт 

Бээлий 

Халад 

Малгай 

Амьсгалын замын 

өвчнөөс бусад шинж 

тэмдэг илэрсэн  

Зөвлөгөө өгөх, 

шаардагдах арга 

хэмжээг авах 

 

Амны хаалт 

Бээлий 

Халад 

Малгай 

Лабораторит  Лаборант Амьсгалын замын Эмнэлгийн маск 



эрхтнээс сорьц авах Халад 

Бээлий 

Нүдний хамгаалалт  

Захиргааны хэсэгт Эмнэлгийн болон бусад 

хүн 

Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-тай 

өвчтөнтэй харьцахаас 

бусад ажил үүрэг 

Амны хаалт 

 Амбулатори  

Үзлэгийн өрөө Эрүүл мэндийн ажилтан  Амьсгалын замын 

өвчний  шинж тэмдэгтэй 

өвчтөнд  үзлэг хийх 

Эмнэлгийн маск 

Халад 

Бээлий 

Нүдний хамгаалалт 

Амьсгалын замын 

өвчний шинж тэмдэггүй 

өвчтөнд үзлэг хийх 

Эмнэлгийн маск 

Халад 

Бээлий 

Амбулатороор 

үйлчлүүлэгч 

Бүх нөхцөлд Амны хаалт 

Асрагч, үйлчлэгч Амьсгалын замын 

өвчний хам шинжтэй 

өвчтний үзлэгийн дараа 

цэвэрлэгээ хийх 

Эмнэлгийн маск 

Халад 

Зузаан бээлий  

Нүдний хамгаалалт (органик 

материал болон химийн бодис 

үсрэх эрсдлийн үед) 

Түрийтэй гутал эсвэл ажлын 

битүү шаахай 

Хүлээлгийн танхимд 

үйлчлүүлэгчдийг 

ангилан, нэг метрээс 

хол зайтай суулгана. 

Амьсгалын замын 

өвчний шинж тэмдэг 

илэрсэн үйлчлүүлэгч 

Өвчтнийг тусгаарлах 

өрөөнд оруулах 

Эмнэлгийн маск 

 

Амьсгалын замын шинж 

тэмдэггүй үйлчлүүлэгч 

 Амны хаалт 

Захиргааны хэсэг Эмнэлгийн болон бусад 

хүн 

Бусад ажил хэрэг Амны хаалт 

Угтах хэсэг 

/эрэмбэлэн ангилах/ 

Эрүүл мэндийн ажилтан Зайнаас халуун үзэх, 

асуумж авах 

Амны хаалт 

Бээлий 

Халад 

Малгай 

Амьсгалын замын 
өвчний шинж тэмдэг 
илэрсэн хүн 

Тусгаарлах өрөөнд 
зайнаас халуун үзэх, 
асуумж авах 

1 метрээс доошгүй зайнаас 

ажиллах 

Амны хаалт 

Бээлий 

Халад 

Малгай 

Амьсгалын замын 
өвчнөөс бусад шинж 
тэмдэг илэрсэн  

Зөвлөгөө өгөх, 
шаардагдах арга 
хэмжээг авах 

Амны хаалт 

Бээлий 

Халад 

Малгай 

Эмнэлгээс бусад орчин 

Гэрт  Амьсгалын замын Өөрийгөө тусгаарлах Гэр бүлийн бусад гишүүдээс 



өвчний шинж тэмдэгтэй 

хүн 

Утсаар зөвлөгөө авах нэг метрээс доошгүй зайтай 

байх 

Амны хаалт зүүх 

Гэр бүлийн гишүүд Зайнаас харьцах Амны хаалт зүүх 

Өвчтнийг гэрээр асарч 

байгаа хүн 

Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-тай өвчтний 

ялгадас,  өтгөн 

шингэнийг цэвэрлэх 

Бээлий 

Амны хаалт 

Хормогч (шингэн үсрэх 

эрсдлийн үед) 

Нүдний шил 

Эрүүл мэндийн ажилтан Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-тай 

өвчтөнтэй шууд харьцах, 

эмчилгээ, үйлчилгээ 

үзүүлэх 

Эмнэлгийн маск 

Халад 

Бээлий 

Нүдний хамгаалалт 

Олон нийтийн газар 

(сургууль, дэлгүүр, 

галт тэрэгний буудал 

гэх мэт) 

Амьсгалын замын 

өвчний шинж тэмдэггүй 

хүн 

Бүх тохиолдолд Амны хаалт 

Хилийн шалган нэвтрүүлэх хэсэгт 

Захиргааны хэсэгт Бүх ажилтан Бүх тохиолдолд Амны хаалт 

Хяналтын хэсэг Ажилтан /Онгоц, галт 

тэрэг, автомашин/ 

Эрүүл мэндийн асуумж 

авах, зайнаас халуун 

хэмжих 

Амны хаалт 

Бээлий 

Ажилтан /Тусгаарлах 

өрөө/ 

Амьсгалын замын 

өвчний шинж тэмдэгтэй 

зорчигчоос аяллын 

түүхийн асуумж авах 

Эмнэлгийн маск 

Бээлий 

Халат  

Үйлчилгээний ажилтан Тусгаарлах өрөө 

цэвэрлэх 

Эмнэлгийн маск 

Халад 

Цэвэрлэгээний зузаан бээлий  

Нүдний хамгаалалт (органик 

материал болон химийн бодис 

үсрэх эрсдлийн үед) 

Түрийтэй гутал эсвэл ажлын 

битүү шаахай 

Түргэний машин 

болон бусад 

тээврийн хэрэгсэл 

Эрүүл мэндийн ажилтан Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-ын сэжигтэй 

өвчтнийг эмнэлэг рүү 

тээвэрлэх 

Эмнэлгийн маск 

Халад 

Бээлий 

Нүдний хамгаалалт 

Жолооч Сэжигтэй өвчтнийг 

тээвэрлэх   

Амны хаалт  

Сэжигтэй өвчтөнд 

туслах үед 

Амны хаалт 

Халад 

Бээлий 

Нүдний хамгаалалт 

Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-ын сэжигтэй 

өвчтөн 

Тээвэрлэх үед Амны хаалт 



Жолооч, үйлчилгээний 

ажилтан 

Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-ын сэжигтэй 

өвчтнийг тээвэрлэсний 

дараа цэвэрлэгээ, 

халдваргүйжүүлэлт  

Амны хаалт 

Халад 

Цэвэрлэгээний зузаан бээлий  

Нүдний хамгаалалт (органик 

материал болон химийн бодис 

үсрэх эрсдэлтэй үед) 

Түрийтэй битүү гутал  

Шуурхай хариу арга хэмжээний баг 

Бүх газарт Шуурхай хариу арга 

хэмжээний багийн 

гишүүд 

Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-ын сэжигтэй 

болон батлагдсан 

тохиолдол, түүний 

хавьтлуудтай ярилцлага 

хийх, асуумж авах 

Алсын зайн буюу гар утас, 

видео дуудлага ашиглах  

Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-ын сэжигтэй 

болон батлагдсан хүнээс 

биечлэн асуумж 

судалгаа авах 

 

Амны хаалт 

Бээлий 

Малгай 

Халад 

1 метрээс доошгүй зайд 

харьцах  

Коронавируст халдвар 

(COVID-19)-тай өвчтний 

шинж тэмдэггүй ойрын 

хавьтлаас биечлэн 

асуумж судалгаа авах   

1 метрээс доошгүй зайд 

харьцах 

Амны хаалт  

Бээлий 

Асуумжийг гэрийн эсвэл 

хаалганы гаднаас хийх 

Зайнаас халуун үзэх 

Гэрийн эд зүйлд хүрэхгүй байх 

 

 

 

 


