
 

 

БУЛАГЫ: ДСУ, ОКАБ, САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО БОЮНЧА АГА ХАН КЫЗМАТТАРЫ, АГА ХАН УНИВЕРСИТЕТИ 

 5-май 2020-ж. 

 

Бул документ жергиликтүү карантиндик чаралар жеңилдетилгенден кийин кадимки жашоого кайтып келүү 

боюнча коомдоштуктар үчүн сунуштамаларды камтыйт. Бирок жергиликтүү талаптардын бардыгынын 

сакталышын камсыз кылуу үчүн өлкөңөрдүн саламаттык сактоо органдары жана өкмөтү тарабынан чыгарылган 

нускамалардын бардыгын так аткаруу керек. Бул документ биздин коомдоштуктарыбызда COVID-19 илдетинин 

мындан ары жайылышынын алдын алуу боюнча көмөкчү колдонмо катары гана кызмат кылат.  
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Карантиндик чаралар жеңилдетилгенден кийин  

үйдө жана жумушта коопсуз жүрүү 

ЖЕКЕ АДАМДАР ҮЧҮН  
 

 Өтө зарылдыгы болбосо үйдөн чыкпагыла. Үйдөн иштеген 

жериңерге баруу үчүн (эгер сиздин жумуш берүүчүңөр 

муну талап кылса) же тамак-аш азыктары жана башка 

чарбачылык товарлары сыяктуу өтө керектүү буюмдарды 

сатып алуу үчүн гана чыккыла.  

Айыл чарбасы менен жигердүү алектенишкен адамдардын 

иши биздин коомдоштуктарыбызды азык-түлүк менен 

камсыз кылуу үчүн чечүүчү мааниге ээ, жана биз муну өтө 

баалайбыз. Ишиңерге кайтып барганда коопсуздук 

чараларын сактоону уланта бергиле.  

 1,5 метрлик минималдык аралык сактоого мүмкүн 

болбогондо коомдук жайларда бир жолу колдонулуучу 

бет каптарды же кездемеден тигилген бет таңгычтарды 

тагынып жүргүлө (мисалы, азык-түлүк дүкөндөрүндө, 

ооруканаларда жана дарыканаларда). 

Бет каптарды туура пайдалануу боюнча АКДНдин 

нускамаларын аткаргыла.  

 Колуңарды 20 секунддан кем эмес самындап, мүмкүн 

болушунча тез-тез жууп тургула 

Жуулбаган колдоруңар менен көздөрүңөрдү, мурдуңарды 

же оозуңарды кармалабагыла. 

Көчөдөн келгенден кийин, оорулууну карап бүткөн соң 

жана көп колдонула турган тегиз беттер менен контактта 

болгондон кийин, мисалы чайынуучу бөлмөдө, ар бир жолу 

колуңарды жууп тургула.   

Ачык беттерге тийбегенге аракет кылгыла.  

 Колуңарга жөтөлбөгүлө. Жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө 

оозуңарды жана мурдуңарды кол аарчы менен жапкыла. 

Колдонгондон кийин кол аарчыны капкагы бар таштанды 

салуучу себетке таштап, андан кийин колду жууш керек.  

 Имараттан тыш жерлерде жүргөндө башка адамдардан 

1,5 метрлик аралыкты сактоону уланта бергиле.  

Башка адамдар менен кол алышуу же кучакташуу түрүндөгү 

физикалык контакттардан оолак болгула. 

Адамдар көп топтоло турган иш-чараларды 

пландаштырбагыла жана коомдук жыйындарга 

катышпагыла.  

Өтө зарыл болгон учурлардан тышкары (мисалы, 

медициналык жардам алуу үчүн) үйүңөргө адамдарды 

чакырбагыла.  

 Улгайган адамдар жана COVID-19 илдетинин алдында 

алсызыраак болгон адамдар үйлөрүндө болуп турууга 

тийиш.   

Аларды коомдук жыйындарга жана иш-чараларга 

катышууга чакырбагыла, ошондой эле силер менен 

жашабаган үй-бүлөңөрдүн башка мүчөлөрүн конокко 

чакырбагыла.   

Балдарды чоң аталары, чоң энелери жана илдетке алсыз 

болгон башка адамдар менен контактта болууга жол 

бербегиле, анткени бул карантиндик чаралар 

жеңилдетилгенден кийин алардын ден соолугун сактоо 

үчүн чечүүчү мааниге ээ болот.  

 Эгер ооруп калганыңар сезилсе, өзүнчө бөлүнгүлө. 

Оорунун биринчи белгилери сезилген учурдан тартып, өз 

үйүңөрдө жок дегенде 14 күн обочо болгула.  

Түшүрүүгө мүмкүн болбой жаткан дене табынын 

көтөрүлүшү, оор дем алуу, көкүрөктүн кысылышы/оорушу, 

эриндердин же беттин көгөрүп кетиши жана/же токтобой 

кусуу жана ич өтүү сыяктуу тездик менен күчөгөн жана/же 

оор белгилери байкалган учурда гана медициналык 

жардамга кайрылыңыз. 

 
 

  

 

 Эгер силер ишке кайтып жаткан болсоңор, COVID-19 илдетин жугузуп алуу ыктымалдыгын азайтуу үчүн алдын алуу 

чараларын сактоону уланта бергиле. Иштеген жериңерге чейин барып жана кайра келиш үчүн, мүмкүн болсо коомдук 

транспортту колдонбой тургула.   

Жумуш ордунда болуу менен, кухня жана ашкана сыяктуу жалпы бөлмөлөрдү пайдаланууну мүмкүн болушунча 

чектегиле. Жумушта өзүңөрдүн идишиңерди жана тамак жей турган аспаптарыңарды гана колдонгула.   

Ачык беттерге тийбегенге аракет кылгыла, мисалы, кабаттардагы аянтчаларда, лифттерде жана дааратканаларда. 

Эшиктерди ачып, жабуу үчүн кол аарчы же жеңиңерди пайдалангыла.  

Колуңарды самындап, мүмкүн болушунча тез-тез жуугула. Силер жумуштан үйгө кайтып келген учурда бул айрыкча 

маанилүү. Колуңарды жууп, кийимиңерди алмаштырганга чейин үй-бүлө мүчөлөрүнүн эч кимиси менен контактта 

болбогула.  
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Карантиндик чаралар жеңилдетилгенден кийин  

жумушта коопсуз жүрүү 

ЖУМУШ БЕРҮҮЧҮЛӨР ҮЧҮН  

 Карантиндик чаралар жеңилдетилгенден кийин ишин кайра 

баштаган ишканаларга карата өзүңөрдүн өлкөңөрдүн 

өкмөтүнүн көрсөтмөлөрүн аткаргыла.    

 Жумуш орундарынын жайгашуусун карагыла, эгер буга 

мүмкүн болсо, алардын ортосундагы аралык 1,5 метрден 

кем эмес экендигине ынангыла. 

 

Кухня жана ашкана сыяктуу жалпы бөлмөлөрдү 

пайдаланууну чектегиле. Мындай жерлерге топ-топ болуп 

барууга чектөө койгула, кызматкерлерди өздөрүнүн 

идиштерин жана тамак жей турган аспаптарын колдонууга 

чакыргыла.  

 

Мүмкүндүккө жараша керектүү аралыкты сактоого мүмкүн 

болбогон лифттерди жана башка орун-жайларды 

колдонууга чектөө белгилегиле.  

 

Жумуш ордунда дайыма тазалыкты жана гигиенаны 

сактагыла. Тегиз беттерди (мисалы, үстөлдүн үстүн) жана 

буюмдарды (мисалы, телефондорду жана 

клавиатураларды) жугушсуздандыруучу каражат менен 

такай тазалап туруу кажет. Бул ашкана, кухня жана 

даараткана сыяктуу жалпы бөлмөлөр үчүн өтө маанилүү, ал 

жерлерде такай негизде санитардык жугушсуздандыруу 

иштери өткөрүлүп турууга тийиш.  

 

 Силердин жумуш ордуңарга келүүчү кызматкерлердин, 

жалдануучулардын жана башка адамдардын бардыгы 

колдорун тез-тез жууп турууга тийиш.  

 

Алар колдорун самындап жууй ала турган жерлерге 

тоскоолдуксуз кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылгыла.  

 

Колдорду жуу тууралуу плакаттарды илип койгула. 

Мындай плакаттар жергиликтүү бийлик органдары жана 

саламаттыкты сактоо мекемелери тарабынан берилиши 

мүмкүн. Андан сырткары шаблондорду жана мисалдарды 

Бүткүл дүйнөлүк Саламаттыкты сактоо Уюмунун веб-

сайтынан (www.WHO.int) табууга болот. 

   

Кагаз сүлгүлөрдүн жана/же колдорду 

жугушсуздандыруучу каражаттардын жетиштүү 

камдалышын камсыз кылгыла. Колдорду 

жугушсуздандыруучу каражаттардын силердин кеңсенин 

бардык көрүнүктүү жерлерине жайгаштыруу 

мүмкүнчүлүгүн караштыргыла.  

 Кызматкерлердин кимиси жумушка токтоосуз чыгууга 

тийиш, караштыргыла.   

 

Эгер кызматкерлер ишти аралыктан аткара алышса, аларга 

мындай мүмкүнчүлүктү камсыз кылып бергиле. Кеңсеге 

иштөөгө чыга турган адамдардын санын чектөө менен, 

силер иштерди аткаруу үчүн катышуусу зарыл 

болгондордун саламаттыгынын сакталышын жана 

коопсуздугун камсыз кылган болосуңар.  

 

Эгерде силерге бардык кызматкерлердин ишке чыгышы 

зарыл болсо, тигил же бул убакыт учурунда жумуш 

орундарында адамдардын жалпы санын азайтуу үчүн 

кезметтешүү графигин киргизүү тууралуу ойлонуштургула.   

 

Жумуш орундарына кайтып келген кызматкерлердин 

бардыгына бир жолу колдонулуучу бет 

каптарды/кездемеден тигилген бет таңгычтарды жана кол 

каптарды берүү мүмкүнчүлүгүн караштыргыла.  

 Кызматкерлерди жумуш орундарында COVID-19 

илдетинин жайылып кетишинин алдын алуу боюнча 

пландарыңар тууралуу, ошондой эле кандай болбосун 

оорунун кайталанып башталып кетүүсүнө таасир кылуу 

пландарыңар тууралуу  маалым кылып тургула.  

 

Кызматкерлерге жумуш ордунда оорунун белгилери 

байкалып калган учурда алар өздөрүнүн жетекчилерине 

жана/же кадрлар бөлүмүнө кантип билдириши керектиги 

тууралуу так нускамаларды бергиле.   

 

Эгер кызматкерде дене табынын көтөрүлүшү (37,8 же андан 

жогору, жаш курагына жараша) же кургак жөтөл сыяктуу 

COVID-19 илдетинин белгилери пайда болсо, ал үйдө эле 

болуп турууга тийиш. Мүмкүндүккө жараша өзүнчө 

обочолонуу шарттарында кызматкердин аралыктан иштөө 

жолун аныктап бергиле.    

 

Силердин өлкөңөрдөгү бейтаптардын жеке 

маалыматтарынын купуялуулугу тууралуу мыйзамдарга 

жараша өзүңөрдүн кызматкерлерге COVID-19 илдетинин 

тастыкталган бардык жаңы учурлары тууралуу, ошондой 

эле силер тарабынан көрүлүп жаткан таасир кылуу 

чаралары жөнүндө, мисалы, жумуш бөлмөлөрүн 

санитардык жугушсуздандыруу боюнча пландарыңар 

тууралуу билдирүү мүмкүнчүлүгүн караштыргыла.  

Силердин кадрдык саясатыңар аралыктан иштөө жана 

боштондук алуу маселелерин кантип чечүү тууралуу так 

жоболорду камтууга тийиш.    

 Жеке жолугушууларды жана иш сапарларын минимумга чейин азайткыла (мүмкүнчүлүккө жараша аларды толугу менен 

токтотууга аракет кылгыла). Эгер жолугушууларды жана иш сапарларын кийинкиге калтырууга мүмкүн болбосо, COVID-19 

илдетинин жайылып кетишин болтурбоо үчүн, жогоруда эске салынган алдын алуу чараларынын бардыгын кармангыла.     

 

http://www.who.int/

