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Энэхүү баримт бичигт БНХАУ-ын Үхань хотод саяхан 
илэрсэн коронавиүсийн (nCoV) үед тандалт хийх ДЭМБ-ын 
зөвлөмжийг нэгтгэсэн болно. БНХАУ-ын Үхань хотод 
үүсээд буй нөхцөл байдлын талаар шинэ мэдээлэл 
гарахад ДЭМБ эдгээр зөвлөмжийг шинэчилнэ. Энэхүү түр 
удирдамжийг ДЭМБ-ын Ойрхи Дорнодод бүртгэгдсэн 
амьсгалын замын коронавирүсийн (MERS-CoV) эмхэтгэлд 
зориулан гаргасан материалуудаас боловсруулсан бөгөөд 
тогтмол шинэчлэгдэж байх болно.  

 
Тандалт  
 
Тандалтын зорилго 
 
Тандалтын үндсэн зорилгот:  
1. NCoV халдварын батлагдсан тохиолдол /кластр 

илэрсэн эсвэл хүнээс хүнд тогтвортойгоор 
дамжсан 

2. Вирүсийн халдварын эрсдэлт хүчин зүйл, 
газарзүйн эрсдэлийг тодорхойлох 
 

Эмнэлзүйн болон тархвар судлалын нэмэлт 
хэрэгцээтэй судалгаанд: 
1. Өвчний эмнэлзүйн гол онцлогийг тодорхойлох: 

нууц үеийн хугацаа, хамрах хүрээ, эмнэлзүйн 
явц 

2. nCoV-ийн халдварын тархвар судлалын гол 
онцлогийг тодорхойлох: халдварын өртөлтийн 
үр дүн, эрсдэлт хүчин зүйлс, хоёрдогч 
дайралтын түвшин, дамжих зам 

 
 
Дараах хүмүүсийг nCoV-ийн халдвартай 
эсэхийг судлах, шинжлэх  хэрэгтэй 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

a. эхний шинж тэмдэг илэрхээс өмнө БНХАУ-ын 
Хубей мужийн Үхань хотод аялсан түүхтэй. 

b. уг өвчин нь АЗЦХХ-тай өвчтөнүүдэд асаргаа 
үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн ажилтнууд-
өвчтөний аялалын түүх болон оршин суугаа 
газраас үл хамааран    

c. тухайн хүнд ердийн бус эсвэл гэнэтийн 
эмнэлзүйн явцтай, ялангуяа зохих эмчилгээг 
үл харгалзан гэнэт доройтох мөн өвчтөний 
аялалын түүх болон оршин суугаа газраас үл 
хамаарсан, эмнэлзүйн зураглалыг1 бүрэн 
тайлбарлсан-бусад өвчний шалтгаантай 
байсан ч  

 
2. Амьсгалын замын цочмог өвчтэй, ямар нэгэн 

хүндрэлийн зэрэгтэй, шинж тэмдэг эхлэхээс 
өмнө 14 хоногийн өмнө дараах ямар нэгэн 
өртөлттэй байсан:  
a. nCoV-ийн батлагдсан тохиолдолтой ойрын 

хавьтал2 болсон, өвчтөн тухайн үед шинж 
тэмдэггүй байсан; 

b. nCoV-ийн халдвар мэдээлэгдсэн улсын 

эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн  

c. [nCoV нь амьтны популяцид тархсан улс 

орнуудын амьтадтай шууд хавьтал болсон 

(хэрэв амьтны эх сурвалжийг 

тодорхойлосон бол) эсвэл зоонозын 

халдвараар дамжсаныг таамаглаж хүний 

халдвар бүртгэгдсэн.]3 
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Тандалтын тохиолдлын тодорхойлолт 
 
1. АЗЦХХ-тэй хүн, эмнэлэгт хэвтэх шаардлагатай 

ханиасан, халуурсан өгүүлэмжтэй, эмнэлзүйн 
зураглалыг1 бүрэн тайлбарлсан-бусад өвчний 
шалтгаан байхгүй (дархлаа дарангуйлагдсан 
өвчтөнүүдэд эмнэлзүйн шинж тэмдэг балархай 
хэлбэрээр илрэх боломжтой тул эмнэлзүйч нар 
анхаарах) 
БА бусад:  

Энэ бол түр зөвлөмж. Уг баримт бичгийн 

агууллага эцсийн хувилбар биш,  нийтэлхээс өмнө 

хянаж болно. Баримт бичгийг Дэлхийн эрүүл 

мэндийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр 

хянуулах, хураангуй, ишлэл хийх, хуулбарлах, 

тараах, орчуулах, хэсэгчлэн эсвэл бүхэлд нь ямар 

ч хэлбэрээр эсвэл ямар ч аргаар 

ашиглах боломжгүй. 
 
 

1 Уушгины хатгалгаа өвчний менежментийг  орон нутгийн 
удирдамжийн дагуу явагдах ёстой. Жишээ нь бусад 
өвчний шалтгаан буюу Streptococcus хатгалгаа, 
Haemophilus influenzae B хэлбэр, Legionella хатгалгаа, 
бусад хүлээн зөвшөөрөгдсөн анхдагч бактерийн 
уушгины хатгалгаа, томуу, амьсгалын замын синцитал 
вирүс  багтна. 

2 Хавьтлын тодорхойлолтод:  

 nCoV-тэй өвчтөнд шууд тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх, nCoV-ийн халдвартай эрүүл мэндийн 
ажилтнуудтай ажиллах, эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээтэй холбоотой өртөлт; 
өвчтөн дээр зочлох,  nCoV-тэй өвчтөний 
орчинтой ижил орчинд байх. 

 
 
 

 nCoV өвчтөнтэй хүрээлэн буй орчин, өрөөгөө 
хуваалцах эсвэл ойрхон хамтран ажиллах  

 nCoV өвчтөнтэй хамт аялах 

 nCoV өвчтөнтэй өрх, гэрт амьдардаг 
Тохиолдлын шинж тэмдэг илрэхээс өмнө болон дараах 14 хоногт 
тархвар зүйн хувьд холбоотой.  
3 Амьтны халдварын эх уурхай тодорхойлогдсон бол/нэмж оруулах 
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Шинэ коронавирүсийн халдварын үед 
Үндэсний хэмжээний чадавхийг хянах 
аргачлал (nCoV)  
2020.01.10  

 
 

WHO/2019-nCoV/Readiness/v2020.1 
 
Үндэсний хэмжээний чадавхийг хянах уг аргачлалын гол зорилго нь амьсгалын замын 
шалтгаантай өвчин болон зоонозын халдварыг үүсгэдэг шинэ коронавирүсийн үед хариу 
арга хэмжээ болон илрүүлэх чадавхийг илүү сайтар хянах хэрэгсэл юм. Уг аргачлалыг 
гишүүн улс орнуудтай зөвшилцөн боловсруулсан ба SARS-CoV, MERS-CoV болон бусад 
коронавирүсийн үед боловсруулсан. Уг мэдээлэл нь үндэсний хэмжээний удирдлагуудад 
хэрэгцээтэй ба i) зөрүүтэй зүйлийг тодорхойлох ii) эрсдэлийн үнэлгээ хийх iii) нэмэлт 
төлөвлөгөө, сулдалгаа, хариу арга хэмжээ, хянах үйл ажиллагаа.  
 
I. Илрүүлэх  
 
Үндэсний лабораторийн тогтолцоо 
 

1. Ямар коронавирүсийг оношлох боломжтой улс вэ? 
 

a. Хүний болон амьтны эрүүл мэндийн салбар байгууллагууд CoV-ийг 
илрүүлсэн туршилт байна уу жагсаана уу (PCR –CoV,  panCoV-, 
дараалал, өсгөвөр, сериологи, бусад)? 

b. Лабораториуд өдөр бүр хичээн сорьцонд хийх вэ 
c. Эдгээр лабораториуд CoVs-ийн шинжилгээний чанарт чанарын хяналт 

хийдэг үү, (жишээ нь магадлан итгэмжлэл, EQA хөтөлбөр, эерэг сорьцын 
материалд дахин хяналт хийх), жагсааж бичнэ үү   

d. SARI эсвэл CoV лабораторийн шинжилгээнд хамрагдах клиникийн эмч 
нарт зориулсан үндэсний хэмжээний гарын авлага байгаа юу (сорьц 
цуглуулах болон шинжилгээ хийхэд шаардлагатай)? 

 
 

2. Одоогийн байдлаар CoV-ийн ямар шинжилгээ хийж байна вэ? 
 

3. Хүн болон амьтны эрүүл мэндийн лаб, тандалтын тогтолцоо хоорондоо лаб-
ийн мэдээллээ хэрхэн солилцдог вэ? 

 
4. Лабораторийн тогтолцооны бүтцийг тодорхойл, НЭМ-ийн болон амьтны 

лабораторийн тоо, орон нутагт, дунд түвшинд/дүүрэгт, үндэсний түвшинд.  
 

a. Тухайн улсын үндэсний хэмжээний лавлагаа лаборатори CoV-ийг оношлох 
уу 

b. Эмнэлгүүдийн лабратори CoV-ийг шинжлэх үү, хэрэв тийм бол ямар эмнэлэг 
вэ? 

c. Орон нутгийн эмнэлзүйч эмч нар лабораторийн тогтолцоог ашиладаг уу? 
SARI / nCoV-ийн ямар сорьц цуглуулах шаардлагатай талаар эмнэлзүйч эмч 
нарт зориулсан үндэсний удирдамж байгаа уу? 

d. Эмч нарт лабораторийн шинжилгээний үр дүнг өгөх ямар тогтолцоотой 
вэ?хэр хугацаанд  

e. Молекул биологийн шинжилгээнд лаб бүр хичнээн сорьц авдаг вэ?  (RT-
PCR)? 

 
5. Үндэсний лабораториуд CoV-ийг оношлох итгэмжлэлтэй юу ? 

 
a. Хэрэв тийм бол ямар стандарттай вэ? 

 
 



 

Шинэ коронавирүсийн халдварыг үндэсний хэмжээий чадавхийг хянах аргачлал (nCoV) 

 
b. Нийгмийн болон амьтны эрүүл мэндийн лабораториуд хэрэглэх чанарын 

удирдлагын тогтолцооны протокол болон гарын авлагыг мөрддөг үү? 
c. Үндэсний хэмжээнд, дунд болон анхан шатны нийгмийн эрүүл мэндийн 

лабораторын дотоод, гадаад чанарын хяналтыг үнэлэх байгууллага бий 
юу?  

6. Зоонозын өвчний лабораторийн тоо мэдээллийг хүн болон амьтны эрүүл 
мэндийн лабораториуд хэрхэн солилцдог вэ ? 

7. Лабораторийн ажилтнууд ХХХ-ийг ашиглах боломжтой юу?  
8. CoV-ийн сорьцын лавлах сүлжээний бичиг баримттай юу?  

 
a. Сэжигтэй тохиолдолд амьсгалын замын шинэ эмгэг төрөогчийг 
шинжлэх гадны лаб-дтай харилцаатай юу?  
b. Сорьцыг хилийн чанадад хүргэх гол лабораторид халдвартай 
бодисын сертификаттай тээвэрлэгчид байгаа юу?  
c. Сорьц тээвэрлэх хөрөнгө мөнгө байгаа юу ? 
d. Сорьцыг тээвэрлэх гурвалсан багц байдаг уу? 
e. MTA нь гадаад лабораторитой байдаг уу? 
f. Лабораториуд CoVs / nCov (жишээ нь, импортлох зөвшөөрөл) -ийг 
шинжлэх зорилгоор гаднаас сорьц хүлээн авах боломжтой юу? Хэрэв 
тийм бол  ДЭМБ эсвэл бусад гишүүн орнуудад үнэ төлбөргүй шинжилж, 
тээвэрийн зардлаар туслахад бэлэн байна уу? 

 
9. Шинэ эмгэг төрөгчийг тээвэрлэх, савлах, хадгалах, сорьц цуглуулах стандарт үйл 

ажиллагааны гарын авлагатай юу? 
10. Тухайн улсад CoV-ийн EQA (мэргэжлийн болон дахин шалгалт) үндэсний 

хөтөлбөртэй юу ?   
Тандалт болон эрсдэлийн үнэлгээ  
 

1. Тухай газар үйл явдалд суурилсан тандалтын тогтолцоотой юу?  
2. Тухайн улс одоогийн тандалтын тогтолцоогоо хурдан сайжруулах боломжтой юж? 

 
a. Тогтолцоонд тохиолдлын тодорхойлолтын шалгуурыг хурдан нэмээх 

боломжтой юу?  
b. Тухайн улсын эрүүл мэндийн ажилчид, лаб-ийн шинжилгээ, сэрэмжлүүлэг 

дохио, хэнд мэдээлэх талаар мэдээллийн тогтолцоо бий эсэх /үүнд хувийн 
хэвшлүүд хамааралтай эсэх /  

 
3. ТТӨ, АЗЦХХ, ARI болон уушгины  хатгалгаа зэрэг  амьсгалын замын өвчний 

тандалтын тогтолцоотой юу?  
4. Үндэсний хэмжээнд бүртгэх өвчинд шинэ коронавирүс бий юу? 

 
a. Эрүүл мэндийн удирдлагууд сургагдсан уу /тохиолдлын тодорхойлолтын 

хэрэглэх/ эмнэлзүйд үндэслэн эсвэл тохиолдлыг эрт илрүүлж сэжигтэй 
тохиолдлыг хэрхэн тодорхойлох талаарх сургалт?   

 
5. Амьсгалын замын халдварын тандалтын тогтолцоо хувийн хэвшлүүдэд бий юу? 
6. Анхан/дунд/үндэсний түвшингийн НЭМ-ийн ажилтнууд хатгалгаа болон АЗЦХХ 

кластр/дэгдэлт болсон үед тандалтын тоо мэдээлэлд дүгнэлт хийх чадвартай 
юу?  

7. Хүн, мал, амьтны эрүүл мэндийн салбарууд хоорондоо зоонозын эмгэг төрөгчийн 
тоо мэдээллийг хэрхэн солилцдог вэ? Хэрэв тийм бол хэрхэн солилцдог 

8. Олон мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглан нөхцөл байдалд эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх чадавхтай юу? 

9. Тухайн улсад тохиолдлын суурь мэдээлэлд үндэслэн дүгнэх, мэдээлэх, 
цуглуулах арга аргачлал бий юу? 
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Шуурхай хариу арга хэмжээний баг (ШХАХБ) 
 

1. НЭМ-ийн шуурхай хариу арга хэмжээний багууд бий юу? 
2. Шуурхай хариу арга хэмжээний багийг хэрхэн тодорхойлж  томилдог бэ? 

 
a. Хэрэв тийм бол, үндэсний болон орон нутгийн түвшинд шуурхай хариу арга 

хэмжээний баг 2ланд нь байгаа юу?  
b. Шуурхай хариу арга хэмжээний багууд ямар журамтай вэ? Багуудад мал, 

амьтны эрүүл мэндийн салбараас бий юу?  
 
 

c. Шуурхай хариу арга хэмжээний багууд амьсгалын замын 
өвчний дэгдэлт, ноцтой үед/уушгины хатгалгаа/АЗЦХХ-
ийн дэгдэлт, кластрийн судалгаа хийхэд сургагдсан уу?  

d. Шаардлагатай нөөцөөр цаг тухайнд нь хариу арга хэмжээ 
авах боломжтой юу? /ложистик, санхүүгийн/ 

 
3. Багууд удирдамж, гарын авлага, маягтыг дагаж мөрдөх боломжтой юу?  
4. Шуурхай хариу арга хэмжээний баг ХХХ-тэй юу, ХХХ-ийг хэрэглэхэд сургагдсан уу, 

хэрэглээг хэрхэн үнэлдэг вэ? 
5. Шуурхай хариу арга хэмжээний багийнхан хавьтлыг ирж хайхад сургагдсан уу? 
6. Шуурхай хариу арга хэмжээний багийнхан амьсгалын замын эмгэг төрөгчийг 

илрүүлэх биологийн сорьц цуглуулахад сургагдсан уу?  
7. Тухайн улс хавьтлыг өргөн хүрээнд судлах чадавх бий юу? /маш олон хүнийг/ 
8. Тухайн улс тохиолдлыг болон хавьтлыг цаашид үргэлжлүүлэжн судлах аргачлал 

бий юу? 
 
 
 
II. Хариу арга хэмжээ   
Тушаал ба зохицуулалт 
 

1. Тухайн улс үндэсний хэмжээнд НЭМ-ийн ноцтой үеийн бэлэн байдал, хариу 
арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй юу? Энэ нь шинэ коронавирүс болон 
амьсгалын замын өвчний талаар 

 
2. Тухайн улсад Шуурхай удирдлагын төв болон тохиолдлын удирдлагын 

тогтолцоотой юу? 
 

3. Олон салбарыг хамарсан хороо/комисс бий юу эсвэл олон талт ноцтой үеийн хариу 
арга хэмжээний хороо бий юу? 
 

a. Бусад яамдууд ноцтой үеийн бэлэн байдал хариу арга хэмжээнд хэрхэн 
оролцдог вэ? 

 
4. Ноцтой үеийн хариу арга хэмжээний үед оролцох хүсэлтэй хамтрагч талууд бий 

юу? 
 

5. Үйл явдлын үед улс төрийн оролцоо бий юу?  
 

6. Тухайн улсад ноцтой өвчний үе дэх тандалт, бэлэн байдал, хариу арга 
хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг бий юу? 

7. Халдварт өвчинтэй холбоотой НЭМ-ийн тухай хууль байдаг уу? (хөл хорио, хүн 
амын шилжилт хөдөлгөөн хязгаарлалт) 

 
Эрсдэлийн үеийн харилцаа холбоо  
 

1. Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд эрсдэлийн үеийн харилцаа холбоогоор 
бэлтгэгдсэн эрүүл мэндийг дэмжих мэргэжилтэнүүд эсвэл эрсдэлийн үеийн 
харилцаа холбооны баг бий юу, ноцтой үед эрсдэлийн харилцаа холбооны 
стратегийг хэрэгжүүлэхэд уриалж болох уу? Засгийн газраас /хамтрагч 
талуудаас дэмжлэг үзүүлэх боломжтой юу? Эсвэл НЭМ-ийн ноцтой байдлын 
үед харилцаа холбоог өргөжүүлэх өөр газар бий юу?  



 
2. Эрсдэлийн үеийн харилцаа холбооны ажилтнуудыг эрсдлийн үнэлгээ, хариу 

арга хэмжээний багууд болон хариу арга хэмжээг зохицуулах хурал уулзалтад 
тэнцвэртэйгээр оролцуулдаг уу? (жишээ нь шуурхай удирдлагын төвд) 
 

3. Ноцтой нөхцөл байдлын үед үнэн зөв мессэж, материалуудыг цаг хугацаанд нь 
шуурхай үнэн зөв түгээх механизм бий юу? Уг механизмыг засгийн газраас 
удирддаг уу- ЭМЯ-наас гадна үүнтэй адил  хүмүүс-эргэлзээтэй байсан ч 
иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд цаг тухайд нь ил тод мэдээллээр 
хангах ач холбогдлыг ойлгоорой (жишээ нь шалтгаан, эмчилгээний үр дүн, эмгэг 
төрөгчийн тухай) мөн улс төрийн нөлөөлөл гарч болзошгүй. 
 

4. Уг  үйл явдалд эрсдэлийн харилцааг удирдан чиглүүлж буй төрийн байгууллага, 
яам, түншүүд болон засгийн газрын янз бүрийн түвшинд харилцаа холбоо 
хэрхэн зохицуулагдах нь тодорхой юу? (жишээ нь аль агентлаг нь аль асуудал 
дээр хамгийн түрүүнд ярьдаг вэ, ямар агентлаг / түншээр дамжуулан тодорхой 
сэдвүүд хамгийн сайн яригдах вэ, мессеж хэрхэн уялддаг вэ)? 
 

5. Эрсдэлд өртсөн эсвэл нөлөөлөлд өртсөн олон нийт, түүний доторх нөлөө бүхий 
хүнээр дамжуулан холбогдох стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх чадавхи бий 
юу? (жишээ нь олон нийтийг манлайлагч, шашны удирдагч, эрүүл мэндийн 
ажилтан, эмч, домч) болон одоо байгаа сүлжээнд (эмэгтэйчүүдийн бүлгүүд, 
сайн дурын эрүүл мэндийн ажилтанууд, НЭМ-ийн ажилтнууд)?\ 
 

6. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, сошиал медиа, эсвэл эрүүл мэндийн ажилтнаар 
дамжуулан олж авсан үл ойлголцол, ташаа мэдээлэл, цуурхал, байнга асуудаг 
асуултуудыг илрүүлж, хурдан хариу өгөх тогтолцоо бий юу? / эсвэл эрүүл 
мэндийн ажилтан/олон нийтийн сүлжээнд уг тогтолцоо бий юу? Эдгээр 
мэдээллийг эрсдэлийн үеийн харилцаа холобооны стратегийг шинэчлэхэд 
ашигладаг механизм бий юу?   

Нэвтрэн орох цэг  
 

1. НЭМ-ийн ноцтой байдлын үеийн төлөвлөгөө нэвтрэх цэг бүрт бий юу? Үүнийг шинэ 
коронавирүсийн үед хэрэглж болох уу?  

 
a. Нэвтрэн орох цэгийн ажилтнууд онгоцонд суухаас өмнө, онгоцонд 

болон нэвтрэх цэг дээр илэрсэн өвчтэй зорчигчдод арга хэмжээ авах 

талаар мэдэх үү? /онгоц болон усан онгоц/ 

b. Өвчтэй аялагчыг нэвтрэх цэг дээр үнэлэхэд ХХХ-ын нөөц бий юу? 
c. Хилийн нэвтрэх цэгт  nCoV-ийн болзошгүй тохиолдол илэрсэн үед эрүүл 

мэндийг шуурхай  үнэлэн, тусгаарлах газар бий юу? 
d. Өвчтэй аялагчдыг зориулалтын эмнэлэгт аюулгүй хүргэх механизм бий юу? 

үүнд түргэн тусламжийн үйлчилгээний тодорхой механизм бий юу? 
e. Өвчтэй аялагчдын тухай  мэдээллийг хилийн нэвтрэх цэгүүд хоорондоо 

дамжуулах журам, арга хэрэгсэл байгаа юу?  Мөн хилийн нэвтрэх цэгүүд 
болон эрүүл мэндийн үндэсний байгууллага хооронд?  

f.  Хилийн нэвтрэх цэгт орчныг цэвэрлэх, халдваргүйтгэл хийх газрыг 
тогтоосон уу? Хэрэв тийм бол шинэ коронавирүсийн үеийн протоколтой юу? 

 
 

2. Өвчлөл гарсан газраас ирсэн дотоод болон гадаадын аялагчдыг тухайн өвчний 
талаарх холбогдох мэдээллээр хангадаг уу? аялал жуулчлал, тээвэр, аялал 
жуулчлалын салбарыг тухайн өвчний талаарх холбогдох мэдээллээр хангадаг 
уу ? 

Эмнэлзүйн менежмент 
 

1. АЗЦХХ-ын эмнэлзүйн менежментээр сургагдсан багууд бий юу?  
2. АЗЦХХ-тэй өвчтөнийг тээвэрлэхэд сургагдсан түргэн тусламжийн багуудтай юу? 
3. АЗЦХХ-тэй өвчтөнд тусламж үйлчилгээ үзүүүлэх тусгай ЭМБ бий юу?  

 



a. Коронавирүсийн халдвартай өвчтөнүүдэд зориулсан эрүүл мэндийн 
байгууллага бий юу? 

4. Эрүүл мэндийн байгууллагууд аюулгүй, хүндэтгэлтэй оршуулах талаар мэдлэгтэй, 
сургагдсан уу? 

5. Эрчимт эмчилгээний чадавхтай юу? 
6. Механик агааржуулалт, N95, мэс заслын маск, бээлий, халхавч хэрэглэх ямар 

заалттай вэ? 
 

Халдварын сэргийлэлт хяналт  
 

1. Сэжигтэй тохиолдлолд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй 
эмнэлэг/эрүүл мэндийн байгууллагад ХСХ-ын хөтөлбөр хэрэгждэг үү?  

 
2. Эмнэлэг бүрт эсвэл ХСХ-ыг хянадаг үндэсний хэмжээний ХСХ-ын байгууллага 

бий юу? ХСХ-ын үндэсний эрх бүхий байгууллага нь улсын хэмжээнд эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварын талаархи мэдээллийг 
цуглуулж, дүн шинжилгээ хийж, баримтжуулж, мэдээлдэг үү? 

3. Амьсгалын замын цочмог өвчтэй (ARI) өвчтөнд зориулсан гурвалсан тогтолцоог  
эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрэглэдэг үү? Хэрэв тийм бол гурвалсан тогтолцоо 
хангалттай юу? 

4. Сэжигтэй бүх өвчтөнүүдэд хэрэглэдэг ХСХ-ын стандарт бий юу? Эсвэл өндөр 
эрсдэлтэй эмгэг төрөгчийн үед хэрэглэдэг стандарт бий юу? 

5. Аэрозол үүсгэдэг процедурыг шаарддаг бүх өвчтөнд урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ авдаг уу? 

6. NCoV өвчтөний эмнэлзүйнд үндэслэн өвчтөнийг байрлуулах, тээвэрлэх хэрэгцээ / 
төлөвлөгөө бий юу? 

7. nCoV-тэй өвчтөнүүдийг тусгаарлах ямар хэрэгсэлтэй вэ?  
8. nCoV-тэй өвчтөнүүдийн зочдыг хэрхэн хянадаг вэ? Түүнд  шаардлагатай ХХХ-ийг 

хэрхэн хянадаг вэ?  
9. Эмнэлгийн ажилтнууд ХХХ-тэй юу? Хэрэв тийм бол ХХХ-ийг хэрхэн хэрэглэдэг, 

хэрэглээг үнэлдэг үү? 
10. Орчны цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийн стратеги/протоколтой юу? Хэрэв тийм бол 

хангалттай юу? 
11. nCoV-ээр  бохирлогдсон  эмнэлгийн хог хаягдлыг зохих ёсоор цуглуулж, устгах 

тогтолцоо бий юу? 
12. Эрүүл мэндийн ажилтан өртсөн тохиолдолд ХСХ-ын баг хянадаг уу, эрүүл 

мэндийг ажлтанг ажлаа үргэлжлүүлэн хийх зөвшөөрөл өгдөг үү?  
13. Өвчтэй хүнтэй хавьтал болсон эрүүл мэндийн ажилтанг (шинжилгээгээр эерэг 

гарсан үед) тусгаарлах, шинжлэх бодлого бий юу? 
14. nCoV-ийн халдвар батлагдсан өвчтөн/өртсөн –тэй харьцах стратеги бий юу? 

 

Бодлого, худалдан авалт, хангалтын менежмент  
 

1. Хариу арга хэмжээ авахаар төлөвлөгдсөн улсад хангамжийн болон бодлого 
тодорхойлох газар бий юу? Хангалтыг урьдчилан тооцоолсон уу? 

2. Тухайн улсад худалдан авах ажиллагааны механизм бий юу? 
3. Улсын хэмжээнд хадгалах чадавхи бий юу? /хангалтыг/ 
4. Улсын хэмжээнд нөөцийг хадгалах менежмент бий юу? 
5. Улсын хэмжээнд түгээх, тээвэрлэх тогтолцоо бий юу? 

 
 
© World Health Organization 2020. All rights reserved. 

 

Энэ бол түр гарын авлага. Энэхүү баримт бичгийн агуулга нь эцсийнх биш бөгөөд 

нийтлэлийг оруулахаас өмнө текстийг хянан үзэж болно. Баримт бичгийг Дэлхийн эрүүл 

мэндийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хянуулах, хураангуй, ишлэл хийх, хуулбарлах, 

тараах, орчуулах, хэсэгчлэн эсвэл бүхэлд нь ямар ч хэлбэрээр эсвэл ямар ч аргаар 

ашиглах боломжгүй. 

 

 
5 



Шинэ коронавирүсийн (nCoV) эхний хариу арга 
хэмжээний олон нийтийн оролцоо, эрсдэлийн үеийн 
харилцаа холбоо   

Interim guidance v1  
January 2020 

 
WHO/2019-nCoV/RCCE/v2020.1 

 

 
БНХАУ-ын Үхань хотод тодорхойлогдсон шинэ коронавирүсийн (2019-nCoV) үед эхний хариу арга 

хэмжээ авах, олон нийтийн оролцоо болон эрсдэлийн үеийн харилцаа холбоог шалгах бичиг 

баримт болно. Уг баримт бичгийн зорилго нь nCoV-ийн эхний хариу арга хэмжээний үед нийгмийн 

эрүүл мэндийг хамгаалахад туслах эрсдэлийн үеийн харилцаа холбоо, олон нийтийн оролцооны 

(ЭҮХХОНО) стратегийг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэхэд улс орнууд үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх 

удирдамж юм.  

Энэхүү баримт бичигт nCoV-ийн батлагдсан тохиолдол бүртгэгдсэн улс оронд, бэлэн байдлыг 

хангаж буй улс орнуудад ЭҮХХОНО-ны зөвлөмж, зорилго, үйл ажиллагааг багтаасан болно.  

ДЭМБ-аас БНХАУ-ын Үхань хотын нөхцөл байдал өөрчлөгдөх, шинэчлэгдэх үед зөвлөмжийг 

шинэчлэх болно. Энэхүү түр удирдамжийг ДЭМБ-ын ЭҮХХОНО удирдамж, сургалтын материалаас 

авч, боловсруулсан болно. 
 
Үндэсний хэмжээнд НЭМ-ийн ноцтой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний нэг хэсэг 
эрсдэлийн үеийн харилцаа холбоо болон олон нийтийн оролцоо яагаад чухал вэ? 
НЭМ-ийн ноцтой байдал гарах бүрт харилцаа холбооны шинэ сорилттой тулгарч, сургамжаасаа 
суралцдаг. Эдгээр сорилтууд нь итгэл найдвар, нэр хүнд алдах, эдийн засаг хохирол учрах, 
түүнчлэн амь нас эрсдэх зэрэг олон үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм. Эдгээр нь бидний мэддэг 
ажил байдаг хэдий ч бид үргэлж шинээр суралцаж байдаг. НЭМ-ийн ноцтой байдлын үед бэлэн 
байдал, хариу арга хэмжээ авахад ЭҮХХОНО чухал үүрэгтэй.  
 
Ямар нэгэн үйл явдалд НЭМ-ийн хариу арга хэмжээ авах үр дүнтэй аргын нэг нь харилцаа юм. 
Тухайн үйл явдал тодорхой эсвэл мэдэгдэхгүй байгаа, хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, 
сөрөг үр дагаварыг бууруулах зорилгоор илүү их мэдээлэл авах, цуглуулах юм.  
ЭҮХХОНО нь халдварт өвчнөөс (ташаа мэдээлэл тархахаас) сэргийлхэд туслах ба хариу арга 
хэмжээнд итгэх итгэл болон эрүүл мэндийн зөвлөгөөг дагах боломжийг нэмэгдүүлнэ. Цуу яриа, 
буруу ойлголтыг багасгах нь өвчний цаашдын тархалтыг бууруулахад нөлөөтэй юм.  
 
Идэвхтэй харилцаа, олон нийтийн оролцоо нь эрсдэлд өртсөн хүн ам, олон нийттэй тогтмол 
харилцах нь төөрөгдөл үл ойлголцолыг арилгахад тусална. Эрүүл мэндэд учирч болзошгүй 
эрсдэлийн талаар хүмүүс мэдээлэл авах эрхтэй.  
Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын дунд эрсдэлийн талаарх ойлголт мэргэжилтнүүдээс ялгаатай 
байдаг. ЭҮХХОНО нь иргэдэд шинжлэх ухааны мэдлэгийг ойлгомжтойгоор, хүртээмжтэй түгээхэд 
оршино. ЭҮХХОНО-ийг үр дүнтэй хэрэглэснээр дэгдэлтийг зогсоох, бүлэг хүн амыг хамгаалахад 
чиглэсэн хариу арга хэмжээг боловсруулдаг.  
ЭҮХХОНО- нь тандалт, тохиолдлын мэдээлэх, хавьтлыг илрүүлэх, эмнэлгийн тусламж, тухайн 
газарт дэмжлэг болох ложистикийн үйл ажиллагаанд хэрэгтэй хариу арга хэмжээ авахад чухал 
үүрэгтэй.  
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Болзошгүй дэгдэлтийн үеийн бэлэн байдлыг хангаж буй улс, орнуудын                                
ЭҮХХОНО-г шалгах хуудас 

 

Зорилго 
o Гэнэтийн, үл мэдэгдэх тохиолдлын үед харилцаа холбооны бэлэн байдал 
o Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд харилцаа холбооны чадавхийг үнэлэх (хүнийн болон 

нөөцийн) 
o Мэдээлэх гол хүнийг тодорхойлох, хамтын ажиллагаа бий болгох 
o ЭҮХХОНО-гийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, идэвхижүүлэх  
o Ноцтой байдлын үед болон болзошгүй тохиолдлын үед ЭҮХХОНО-гийн ажилтнуудыг бэлтгэх, 

сургах  
Үйл ажиллагааны дараагий алхам  
 
Эрсдэлийн үеийн харилцаа холбооны тогтолцоо  

o Засгийн газрын хэмжээнд бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг авахад ЭҮХХОНО хамруулахыг 
зөвшөөрч, мэдээллийг шуурхай, ил, тод, хүртээмжтэй байдлаар иргэдэд хүргэж байгаа эсэх  

o Одоо хэрэгжүүлж буй ЭҮХХОНО-гийн төлөвлөгөө нь амьсгалын замын дэгдэлтийн үед 
хэрэглэж болох эсэх нийцүүлэх 

o Мэдээлэл, мессэж нь цаг хугацаандаа, шуурхай, үнэн зөв, бодит байгаа эсэх /журам/ 
o Харилцаа холбоонд хэрэгцээтэй санхүүгийн бэлэн байдал 
o ЭҮХХОНО багийг бүрдүүлэх, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох  

 
Дотоод болон оролцогч талуудын зохицуулалт 

o Дэгдэлтийн үед ЭҮХХОНО-ны хариу арга хэмжээний багт салбар хоорондын байгууллагаас 
бүрдүүлэх хэрэгтэй (Хөдөө аж ахуйн яам, Аялал жуулчлалын яам, эмнэлэг)  

o Оролцогч талуудын харилцаа холбоог үнэлэх – ашигладаг суваг, зорилтод үзэгч 
o Стандарт үйл ажиллагааны гарын авлагын дагуу төлөвлөгөө болон үүрэг хариуцлагыг 

тодорхойлох (жишээ нь эхний мэдэээллийг хэн хүргэх, ямар асуудлыг хөндөх, гол 
сэдэв/мессэж нь юу байх) 

 
Олон нийтийн харилцаа холбоо  

o Бүх хэвлэлийн төлөөлөгчдийг судлах, НЭМ-ийн ноцтой/болзошгүй үед хэвлэлийн 
мэргэжилтний жагсаах, хэрэв шаардлагатай бол сургах  

o Мэдээлэл/мессэж түгээхийн өмнө загвар гаргах, турших  
o Хэвлэл мэдээллийн гол хэрэгслийг тодорхойлох, сэтгүүлчдийн жагсаалтыг гаргах, шинэчлэх, 

дэмжих  
o Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, харилцааны сувгууд болон нөлөөлөгчдийг тодорхойлж, 

зорилтот бүлэг, хэрэглэгчдэд хүрэх боломжийг үнэлэх  
 
Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн харилцаа холбоо 

o Гол үзэгчдийн санаа бодол, хандлага, итгэл үнэмшлийг ойлгох аргуудыг бий болгох 
o Зорилтот үзэгчдийг тодорхойлох, мэдлэг, зан байдлын талаар мэдээлэл цуглуулах (итгэл 

үнэмшил, хэрхэн мэдээлэл авах боломжтой, зан байдал, төлөвшил гэх мэт)  
o Олон нийтийн оролцоог хангах үүднээс одоо байгаа олон нийтийн нөлөөлөгч (нийгмийн 

ажилтан, шашны удирдагч, эрүүл мэндийн ажилчид, уламжлалтын эмч гэх мэт) болон сүлжээг 
(эмэгтэйчүүдийн бүлэг, эрүүл мэндийн сайн дурын ажилтан, эвлэл, хэсгийн ахлагч нар гэх 
мэт) тодорхойлох  
 

Ойлгомжгүй, тодорхой бус болон буруу ойлголтыг шийдвэрлэх менежмент  
o Бүрэн дүр зураг мэдэгдэхээс өмнө – удирдлагын зөвшөөрөлтэйгөөр харилцаа холбоонд 

бэлтгэх  
o Хяналтын тогтолцоо бий болгох, хэрэв шаардлагатай бол шар мэдээ, цуурхал, буруу ойлголт 

болон нийтлэг асуултад хариулах   
 
Чадавхийг бэхжүүлэх  

o ЭҮХХОНО хариу арга хэмжээний үеийн ажилтнуудад шинэ коронавирүсийн талаарх 
мэдээлэл, одоогийн төлөвлөгөө, журмын талаарх шаардалагтай сургалтыг анхаарах – орон 
нутгийн хэмжээн дэх ЭҮХХОНО ажилтнуудын бэлэн байдал хамаарна.  
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Нэг ба түүнээс дээш тохиолдол бүртгэгдсэн үед улс орнуудын ЭҮХХОНО-ны эхний хариу арга 
хэмжээг шалгах хуудас 

 
Зорилго: 

o Бэлэн байдлыг шалгах хуудснаас үйл ажиллагааны алхамаа хэрэгжүүлэх, нийцүүлэх 
o Итгэлцлийг бий болгох эсвэл хадгалах замаар 2 талын харилцаа холбоог хөгжүүлэх – үл 

ойлголцол, ташаа мэдээлэл, цуурхал, нийтлэг асуултууд хариулах  
o Хамгаалах зан үйлийг хэрэгжүүлэхийг уриалах  
o Хүлээгдэж буй эсвэл тодорхой бус тохиолдолд менежмент хийх  
o Хариу арга хэмжээнд оролцож буй оролцогч талууд болон хамтын ажиллагааг уялдуулан, 

дэмжинэ 
o Эрсдэлд өртсөн хүн ам болон нөлөөлөд өртсөн хүмүүст эхний ойлголтыг үнэлэх  
o Гарын авлага, зааварчилгаа, мэдээллээр хангах  

Үйл ажиллагааны алхам  
Эрсдэлийн үеийн харилцаа холбооны тогтолцоо 

o Хариу арга хэмжээнд одоо байгаа ЭҮХХОНО-ны төлөвлөгөөг нийцүүлэх, багийг идэвхжүүлэх, 
төлөвлөгөө гаргах  

o Ноцтой үед хэвлэлийн төлөөлөгчийг тодорхойлох, идэвхижүүлэх  
o Харилцаа холбооны идэвхжлийн хуваарийг гаргах 
o Нөлөөлөлд өртсөн хүн амд төөрөгдөл үүсгэдэг, мэдээллийн цаг хугацааг хойшлуулж буй үйл 

явцыг тодорхойлох замаар ЭҮХХОНО-ны хариу арга хэмжээг хянах  
 
Дотоод болон оролцогч талуудын зохицуулалт 

o Оролцогч талууд болон бусад агентлаг, байгууллагуудын ЭҮХХОНО-г зохицуулахын тулд 
стандарт үйл ажиллагааг /SOP/ идэвхижүүлэх  

o Үндэсний, орон нутгийн болон анхан шатны ЭҮХХОНО-ны үйл ажиллагааг холбох 
o Дотоод (хариу арга хэмжээ бүрийг хариуцсан), гадаад (олон нийтэд) харилцаа холбоог 

томилох  
o Зурвас бэлтгэх, түгээх, тогтвортой байдлыг зохицуулах  

 
Олон нийтийн харилцаа холбоо 

o Эрсдэлийн талаарх ойлголтын дүн, эрсдэлийн үнэлгээг хийсний дараа эрүүл мэндийн аюулын 
талаарх мэдээллийг шинэчлэх  

o Бүрэн бус мэдээлэлтэй байсан хэдий ч мэдээллийг авсан даруйд мэдээллээр хангах, 
тодорхойгүй байгаа мэдээллийн (тодорхойгүй байгаа тохиолдолд менежмент хийх) талаар 
тайлбарлах, шинэчлэгдсэн мэдээлэл авахын тулд олон нийтийн тогтмол мэдээллийн сувгийг 
хэрэглэх (жишээ нь цахим хуудас, 24 цагийн ажиллагаатай, шуурхай мэдээлэл авдаг дугаар 
гэх мэт) 

o Зорилтод бүлгийн тогтмол ашигладаг, найдвартай, үр дүнтэй харилцаа холбооны сувгийг 
ашиглах  

o Олон нийтэд итгэмжлэгдсэн нөлөө үзүүлэгчийг тодорхойлж, идэвхжүүлэх  
 
Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн харилцаа холбоо 

o Одоо байгаа албан болон албан бус мэдээлэлд үндэслэн эрсдэлийн талаарх ойлголтыг 
шуурхай дүгнэх  

o Харилцаа холбооны хариу арга хэмжээг сонсогчдод зориулан түгээх (жишээ нь нөлөөлөд 
өртсөн хүмүүс, эрүүл мэндийн ажилчид, улс төрийн албан тушаалтан, хандивлагч нар гэх мэт) 

o Мэдээллийг тухайн хүмүүст тохируулан түгээх (орчуулах, бичиг үсэг тайлагдсан эсэх, 
боловсролын гэх мэт) 

 
Ойлгомжгүй, тодорхой бус болон буруу ойлголтыг шийдвэрлэх менежмент  

o Мэдэгдэж байгаа, мэдэгдэхгүй байгаа үед зохицуулах-тодорхойгүй байгаа зүйлийн талаар 
тайлбарлаж өгөх  

o Цуу яриаг хянах, хариу арга хэмжээний механизмыг идэвхжүүлнэ 
o ЭҮХХОНО-ны бүх ажилтнуудад шинэчлэгдсэн мэдээллийг тогмол өгөх талаар төлөвлөх  
o Өвчтөн болон олон нийтээс ирүүлсэн мэдээлэл, санал хүсэлт, хэвлэл мэдээлэл, сошиал, утас 

болон эрүүл мэндийн ажилтнууд зэргийг хянаж-ЭҮХХОНО-ны төлөвлөгөө, стратегит 
нийцүүлэн тогтмол хэрэгжүүлж, эргэн мэдээлэх  

o ЭҮХХОНО-ны ажилтнуудыг сургах, бэлтгэх  
o Шаардлагатай бол ЭҮХХОНО-ны гарын авлага, удирдамжийн талаар хэвлэлийн ажилтан, 

төлөөлөгч, удирдлагуудыг сургахыг анхаарах 

 



© ДЭМБ 2020.  
Энэ бол түр гарын авлага. Энэхүү баримт бичгийн агуулга нь эцсийнх биш бөгөөд нийтлэлийг оруулахаас өмнө текстийг 

хянан үзэж болно. Баримт бичгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хянуулах, хураангуй, ишлэл 

хийх, хуулбарлах, тараах, орчуулах, хэсэгчлэн эсвэл бүхэлд нь ямар ч хэлбэрээр эсвэл ямар ч аргаар ашиглах 

боломжгүй. 
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Шинэ коронавирус (nCoV)-ийн халдварын сэжигтэй 

тохиолдлын лабораторийн шинжилгээ  

Түр удирдамж 

2020 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр 

WHO/2019-nCoV/laboratory/2020.1  Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 

 

1. Танилцуулга 

БНХАУ-ын Ухань хотод илэрсэн шинэ коронавирусээр сэдээгдсэн уушгины 

хатгалгаа өвчний сэжигтэй тохиолдлын тодорхойлолтод нийцсэн өвчтөнд 

лабораторийн шинжилгээ хийхэд оролцдог лаборатори болон бусад оролцогч 

талуудад түр удирдамж өгөхөд энэхүү баримт бичгийн зорилго оршино 

(Тодорхойлолтыг дараах эх сурвалжаас харна уу: Шинэ коронавирусийн хүний 

халдварын тандалтад ашиглах тохиолдлын тодорхойлолт, Түр удирдамж, 

хувилбар 1, 2020 оны 1 дүгээр сар, WHO/2019-nCoV/Surveillance/v2020.1).   

Энэхүү баримт бичгийг боловсруулахад Ойрхи Дорнодын амьсгалын 

хамшинжийг сэдээгч коронавирус (MERS-CoV)-ийг илрүүлэх лабораторийн 

удирдамж зэрэг ДЭМБ-аас өмнө нь гаргасан баримт бичгүүдийг ашигласан болно 

(1-11). Ухань хотод илэрсэн амьсгалын замын өвчний шалтгаан, эмнэлзүйн 

илрэл, голомтон дахь тархалтын талаар мэдээлэл хязгаарлагдмал байгаа тул 

ДЭМБ-аас нөхцөл байдлыг үргэлжлүүлэн тандаж, шаардлагатай бол энэхүү 

удирдамжийг шинэчлэх болно.  

Ухань хотод голомтлон гарсан хатгалгаа өвчний шалтгааныг хараахан эцэслэн 

батлаагүй хэдий ч шинэ бета-коронавирусийг дор хаяж нэг өвчтөнөөс хэд хэдэн 

удаа өсгөвөрлөж, электрон микроскопын болон генийн дараалал тогтоох 

шинжилгээгээр тодорхойлж, нэмж 15 өвчтөнд ПГУ-аар илрүүлсэн байна (12). 

Өвчин үүсгэгчийн генийн бүрэн дараалал болон бусад мэдээлэл ойрын үед 

тодорхой болж, өвөрмөц оношлуур гаргаж авах боломж бүрдэнэ гэсэн хүлээлттэй 

байна. Тэр болтол сэжигтэй тохиолдлыг эрт илрүүлэх, өвчнийг хянах үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, эмгэгтөрөгчийг тодорхойлох хүчин чадалтай 

лавлагаа лабораториудтай хамран ажиллах, өвчний эмгэг жамд болзошгүй 

үүсгэгчийн гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлох нэмэлт шинжилгээ хийхэд оношлогоо 

шинжилгээний зорилго оршино.  

2. Сэжигтэй тохиолдлын тодорхойлолт 

Тодорхойлолтыг дараах эх сурвалжаас харна уу: ДЭМБ-ын Шинэ коронавирусийн 

хүний халдварын тандалтад ашиглах тохиолдлын тодорхойлолт.  

3. Сорьц цуглуулах ба тээвэрлэх 



Сэжигтэй тохиолдлоос зохих сорьцыг цаг алдалгүй цуглуулж, шинжлэхэд нэн 

түрүүнд анхаарч, энэхүү үйл ажиллагааг лабораторийн шинжээчийн удирдлага 

дор зохион байгуулна. Өвчин үүсгэгчийг бүрэн баталгаажуулж, генийн дарааллыг 

нь хараахан хэвлэн нийтлээгүй байгаа тул нэг сорьцон дээр хэд хэдэн төрлийн 

шинжилгээ хийх шаардлагатай байж болох учраас эмнэлзүйн сорьцыг хангалттай 

хэмжээтэй цуглуулахыг зөвлөмж болгож байна. Сорьц цуглуулах, шинжилгээ 

хийх, судалгаанд ашиглах бол өвчтөн буюу түүний асран хамгаалагч, харгалзан 

дэмжигчээс дотоодын холбогдох дүрэм, журмын дагуу таниулсан зөвшөөрөл 

авна. 

Сорьц цуглуулах, хадгалах, савлаж баглах, тээвэрлэхтэй холбоотой стандарт 

ажиллагааны удирдамж боловсруулж, хүний нөөцийг сургах, бэлэн байдлыг 

хангахад анхаарна. Ухань хотод илэрсэн шинэ коронавирусийн учруулж 

болзошгүй эрсдлийн талаар мэдээлэл хязгаарлагдмал байгаа хэдий ч молекул 

шинжилгээ хийхээр бэлдсэн сорьцтой хүний томуугийн сорьцын нэгэн адил 

харьцаж болно гэж үзэж байна (2, 7-9). Вирусийг өсгөвөрлөхөөр бол илүү дээд 

зэрэглэлийн био-аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай. 

Цуглуулах сорьц (сорьц цуглуулах, тээвэрлэх талаар Хүснэгт 1-ээс 

дэлгэрүүлнэ үү): 

1. Амьсгалын замаас авах сорьц* (амбулаторийн үйлчлүүлэгчдээс хамар-

залгиурын ба ам-залгиурын арчдас, амьсгалын хүнд өвчтэй 

үйлчлүүлэгчдээс – цэр (ялгарч байгаа бол), ба/буюу мөгөөрсөн хоолойн 

сордос) 

2. Ийлдэс судлалын шинжилгээ хийхэд өвчний цочмог ба илаарших үеийн 

ийлдэс цуглуулна (үүнийг амьсгалын замаас сорьц авахын зэрэгцээ 

цуглуулах ба ийлдэс судлалын оношлуур нэгэнт гарган авсан тохиолдолд 

өвчин үүсгэгчийг тодорхойлоход тус дөхөм болно) 

3. Онош тодорхойлж чадаагүй тохиолдолд бусад сорьц цуглуулна: өсгөвөрлөх 

шинжилгээнд цус, легионелл ба пневмококкийн эсрэгтөрөгч тодорхойлоход 

шээс цуглуулна. 

* Шалтгаан байж болзошгүй коронавирусийг илрүүлэхэд амьсгалын дээд буюу 

доод замын алинаас сорьц авах нь илүү болох нь тодорхой болмогц нэмэлт 

өөрчлөлт оруулна. 

Нэн ялангуяа амьсгалын дээд замаас авсан сорьцонд хийсэн нэг удаагийн 

шинжилгээ сөрөг гарах нь халдварыг үгүйсгэхгүй. Хүнд хэлбэрийн буюу 

даамжирч буй өвчний үед амьсгалын доод замаас давтан сорьц авч, 

шинжлэхийг зөвлөмж болгодог. Сорьцонд өөр төрлийн эмгэг төрөгч илрэх нь 

коронавирусийн халдварыг үгүйсгэхгүй, учир нь одоогоор хавсарсан 

халдварын талаар мэдээлэл хомс байна.  

Эх сурвалж: 2, 3, 7 



 
Сэжигтэй тохиолдлын тодорхойлолтод нийцсэн өвчтөнийг оношлох 

алгоритм 

Уханьд гарсан амьсгалын замын өвчний шалтгаан баталгаажиж, оношлуур гарган 

автал сэжигтэй тохиолдлын тодорхойлолтод нийцсэн өвчтөнүүдийг амьсгалын 

замын түгээмэл өвчнийг илрүүлэх шинжилгээнд дотоодын удирдамжийн дагуу 

хамруулна (1, 5, 7). Илрүүлэх шинжилгээний хариу сөрөг гарсан тохиолдолд 

сорьцыг эмгэг төрөгч илрүүлэх (ж.нь, генийн дараалал тогтоох, электрон 

микроскопийн шинжилгээ хийх, вирус өсгөвөрлөх) хүчин чадал бүхий бүсийн, 

үндэсний буюу олон улсын лавлагаа лабораторид илгээнэ. Ийм хүчин чадалтай 

лабораторийн талаарх мэдээллийг ДЭМБ-аас гишүүн орнуудад өгөх боломжтой. 

Энэхүү дэгдэлтийн шалтгааныг баталгаажуулж, оношлуур гаргаж авсны дараа 

шинэ аргуудыг оношлогооны алгоритмд нэмэх боломжтой.  

Дэгдэлтийн үед дараах үүсгэгчээр сэдээгдсэн хатгалгааг хооронд нь 

ялган оношлоно (жишээ):* 

Вируст халдвар: томуугийн А, В, С вирус, аденовирус, MERS-ийн коронавирус, 

амьсгалын цочмог халтай хамшинж (SARS)-ийн коронавирус, хүний бусад 

коронавирус, амьсгалын синцитиаль вирус, иж томуугийн вирус 1-4, хүний 

метапневмовирус, риновирус, энтеровирус. 

Нянгийн халдвар: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pyogenes, Legionella pneumophila, Legionella non-pneumophila, 

боом, лептоспироз, Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae ба psittaci, Ку чичрэг 

(Coxiella burneti), микобактерийн халдвар ба зарим өвчтөний бүлэгт илрэх 

Pneumocystis carinii–аар сэдээгдсэн хатгалгаа, мөөгөнцрийн халдвар зэрэг 

оппортунист халдвар. Эмнэлзүйн хамшинжээс хамаарч халдварын бус 

шалтгаан (ж.нь, хор, цацраг туяа)-ыг мөн харгалзан үзэх нь зүйтэй.  

* Дотоодын удирдамж, өвчний газарзүйн тархац, өвчтөний эрсдэлт хүчин зүйлс 

болон эмнэлзүйн илрэлээс хамаарч тохиргоо хийх шаардлагатай. 

Жич: Хавсарсан халдвар, нянгийн давхар халдвар байж болох ба илэрсэн 

облигат бус эмгэг төрөгч нь өвчний шалтгаан биш байж болно. 

 

Сорьц цуглуулах, тээвэрлэхэд баримтлах аюулгүйн ажиллагаа 

Лабораторийн шинжилгээ хийхээр  цуглуулсан  бүх сорьцыг халдвартай байж 

болзошгүй гэж үзэж, эмнэлзүйн сорьц цуглуулж, тээвэрлэж байгаа эрүүл мэндийн 

ажилтнууд халдварын сэргийлэлт, хяналт (ХСХ)-ын удирдамж болон аюултай эд 

зүйлс (халдвартай бодис) тээвэрлэх үндэсний буюу олон улсын журмыг чанд 

мөрдөж, эмгэг тарагчид өртөх магадлалыг багасгана (14). Өвчин үүсгэгчийн 

халдварлах зам тодорхой бус тохиолдолд амьсгалын замаар халдварлах 



эрсдэлтэй гэж үзэж, халдварлах зам, халдварын эрсдэлийг тогтоох хүртэл 

халдварын сэргийлэлт, хяналтын хамгийн хатуу дэглэмийг баримтална (11).  

Шинэ коронавирусийн халдварын сэргийлэлт (халдварлах зам 

тодорхойгүй, амьсгалын замаар халдварладаг гэж сэжиглэж буй) 

Сорьц цуглуулж буй эрүүл мэндийн ажилтнууд хувийн хамгаалах хэрэгсэл 

(ХХХ) ашиглах ба дараах зааврыг дагаж мөрдөнө: Шинэ коронавирус (nCoV)-

ийн халдварын сэжигтэй тохиолдолд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх үеийн 

халдварын сэргийлэлт, хяналт, Түр удирдамж, 2020 оны 1 дүгээр сар (11) ба 

ХСХ-ын бусад удирдамж (10, 15-17). 

Аэрозоль үүсгэх ажилбар (ж.нь, амьсгалын замаас сорьц соруулж авах, 

интубаци, зүрх-уушгины сэхээн амьдруулалт, бронхоскопи) хийж буй эрүүл 

мэндийн ажилтнууд хамгаалах нэмэлт арга хэмжээ авна (дээр дурьдсан 

удирдамжаас дэлгэрүүлнэ үү). 

Респиратор (NIOSH-аас баталгаажсан N95, Европын Холбооны FFP2 буюу 

түүнтэй дүйцэх эсхүл илүү хамгаалах респиратор). Нэг удаагийн 

респираторыг зүүхдээ битүүмжлэл/хэмжээ таарсан эсэхийг шалгана. 

Нүүрэндээ үс (ж.нь сахал)-тэй байх нь респираторын битүүмжлэлийг 

алдагдуулж болзошгүйг анхаарна уу. Зарим газар респираторын оронд 

цэнэглэгч зайтай агаар цэвэршүүлэгч респиратор (PAPR) ашигладаг.  

 Нүдний хамгаалалт (нүдний шил буюу нүүрний халхавч) 

 Цэвэрхэн, ариутгаагүй, урт ханцуйтай халаад ба бээлий. Зарим 

төрлийн ажилбар хийхэд ариутгасан бээлий өмсөх 

шаардлагатай байж болно. Халаад нь шингэн үл нэвтрүүлэх 

материалаар хийгдээгүй бол шингэн ихээр цацарч болзошгүй 

ажилбарын үед ус үл нэвтрүүлэх хормогч зүүнэ.  

 Ажилбарыг агааржуулалт сайтай өрөөнд хийнэ: байгалийн агааржуулалттай 

бол агаарын урсгалын хурд дор хаяж 1601/сек/өвчтөн байна эсхүл агаарын 

урсгалын чигийг хянах боломжтой механик агааржуулалттай, сөрөг 

даралттай өрөөнд агаарын солилцоо цагт 12-аас доошгүй удаа байна.  

 Өрөөнд байх хүний тоог аль болох цөөлж, зөвхөн өвчтөнд тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай хүмүүсийг байлцуулна. 

 ХХХ-ийг өмсөх, тайлах ДЭМБ-ын удирдамжийг мөрдөнө. Өвчтөн, түүний ойр 

орчны эд зүйлстэй харьцахын өмнө болон дараа, ХХХ-ийг тайлсны дараа 

гарын ариун цэврийг сахина.  

 Хог хаягдлын менежмент ба халдваргүйжүүлэх ажиллагаа: Хэрэглэсэн бүх 

материалыг зохих ёсоор хаяна. Ажлын талбарыг халдваргүйжүүлэх, цус, 

биеийн бусад шингэн асгарсан тохиолдолд халдваргүйжүүлэх ажиллагааг 



голдуу хлор агуулсан шингэний тусламжтай баталгаажсан аргачлалын дагуу 

хийж гүйцэтгэнэ.  

Сорьцыг лаборатори руу тээвэрлэх онцлог ажиллагаа: 

 Сорьц тээвэрлэж буй ажилтнуудыг аюулгүй тээвэрлэлт, сорьц асгарсан 

тохиолдолд халдваргүйжүүлэх арга ажиллагааны сургалтад хамруулна. 

 Аюултай эд зүйлс (халдвартай бодис) тээвэрлэх үндэсний буюу олон улсын 

холбогдох журмыг чанд мөрдөнө (14). 

 Бүх сорьцыг гараас гарт хүргэхийг эрмэлзэнэ. Даралтын зөрүүг ашиглан 

хоолойгоор дамжуулах системийг сорьц тээвэрлэлтэд ашиглахгүй. 

 Амьсгалын замын цочмог хүнд халдвар (SARI)-ын сэжигтэй тохиолдлын 

бүтэн нэр, төрсөн огноог дагалдах маягтан дээр гаргацтай бичнэ. Сорьц 

илгээсэн тухай лабораторид нэн даруй мэдэгдэнэ. 

 

Лабораторитой харилцаа холбоотой байх, шаардлагатай мэдээллэр хангах 

Сорьцыг зохих ёсоор, цаг алдалгүй боловсруулж, лабораторийн био-аюулгүй 

ажиллагааг хангахад харилцаа холбоо, мэдээллийн солилцоо нэн чухал юм. 

Сорьцыг тээвэрлэхээс өмнө лабораторитой холбоо барьж, шинжилгээг яаралтай 

хийх шаардлагатай байгаа талаар мэдээлнэ. Түүнчлэн сорьцуудыг зөв хаяглаж, 

дагалдах маягтуудыг зохих ёсоор бөглөж, эмнэлзүйн мэдээллийг өгөх 

шаардлагатай (“Хавсаргах мэдээлэл” шигтгээнээс дэлгэрүүлнэ үү). 

Хавсаргах мэдээлэл: 

 Өвчтөний тухай мэдээлэл – нэр, төрсөн огноо, хүйс, гэрийн хаяг, дахин 

давтагдашгүй дугаар, холбогдох бусад мэдээлэл (ж.нь, өвчтөний хэвтэж буй 

эмнэлгийн нэр, дугаар, хаяг, палатны дугаар, тандалтын нэгжийн дугаар, 

эмчийн нэр, холбоо барих мэдээлэл, шинжилгээний хариу авах хүний нэр, 

хаяг) 

 Сорьц цуглуулсан огноо, цаг 

 Сорьц авсан анатомийн байршил ба байрлал 

 Хийх шинжилгээ 

 Эмнэлзүйн шинж тэмдэг ба холбогдох өвчний түүх (вакцин, нянгийн эсрэг 

эмчилгээ хийлгэсэн байдал, тархварзүйн мэдээлэл, эрсдэлт хүчин зүйлс) 

  

 



Хүснэгт 1. Шинж тэмдэг илэрсэн ба илрээгүй хавьтлуудаас цуглуулах сорьц 

Сорьц цуглуулах удирдамж (эх сурвалж 5-аас авав) 

Сорьцын 
төрөл 

Сорьц 
цуглуулах 
хэрэгсэл 

Тээвэр-
лэлтийн 

горим 

Шинжилгээ 
хийх хүртэл 

хадгалах горим 
Жич 

Хамар-залгиур 
ба ам-
залгиурын 
арчдас 

Дакрон 
буюу 
полиэфир 
мяндсан 
сойз* 

40С ≤5 хоног: 40С 
>5 хоног: -700С 

Вирусын тоог 
нэмэхийн тулд 
хамар-залгиур ба ам-
залгиурын арчдасыг 
нэг хуруу шилэнд 
хамт хийнэ 

Гуурсан 
хоолой-
цулцангийн 
угаадас 

Ариун 
сав* 

40С ≤48 цаг: 40С 
>48 цаг: -700С 

Эмгэг төрөгчийн 
нягтрал буурсан 
байж болох ч ач 
холбогдол бүхий 
сорьц 

Мөгөөрсөн 
хоолойн 
сордос, хамар-
залгиурын 
сордос буюу 
хамрын 
угаадас 

Ариун 
сав* 

40С ≤48 цаг: 40С 
>48 цаг: -700С 

 

Цэр  Ариун сав 40С ≤48 цаг: 40С 
>48 цаг: -700С 

Цэрийг амьсгалын 
доод замаас гарган 
авахад анхаарна  

Биопси буюу 
аутопсигаар 
авсан эд  

Давсны 
уусмалтай 
ариун сав 

40С ≤24 цаг: 40С 
>24 цаг: -700С 

 

Ийлдэс (2 
удаагийн сорьц 
авна – өвчний 
цочмог ба 
эдгэрэлтийн 
үед буюу 
цочмог үе 
өнгөрснөөс 
хойш 2-4 долоо 
хоногийн 
дараа) 

Ийлдэс 
ялгах 
хуруу шил 
(насанд 
хүрэгчид: 
3-5 мл 
бүхэл цус 
цуглуулна) 

40С ≤5 хоног: 40С 
>5 хоног: -700С 

Хос сорьц цуглуулна: 

 Цочмог үед – 
өвчний эхний 7 
хоног 

 Эдгэрэлтийн үед 
– 2-3 долоо 
хоногийн дараа 

Бүхэл цус Хуруу шил 40С ≤5 хоног: 40С 
>5 хоног: -700С 

Ялангуяа эхний 7 
хоногт эсрэг төрөгч 
илрүүлэхийн тулд 

Шээс Шээс 
цуглуулах 
сав 

40С ≤5 хоног: 40С 
>5 хоног: -700С 

 

* Вирус илрүүлэх шинжилгээний сорьцыг тээвэрлэхэд мөөгөнцрийн эсрэг ба антибиотик 

бэлдмэл агуулсан VTM (вирус тээвэрлэлтийн орчин)-г ашиглана. Нян буюу мөөгөнцөр 

өсгөвөрлөхийн тулд хуурайгаар нь буюу маш бага хэмжээний ариун усанд хийж 

тээвэрлэнэ. Сорьцыг давтан хөлдөөж, гисгээхээс зайлсхийнэ. 



Хүснэгтэд заасан сорьц цуглуулах тусгай материалаас гадна сорьц тээвэрлэх 

сав, баглаа, боодол, сорьц цуглуулах уут, хуурай мөс, цус авах зүү, тариур, хуруу 

шил, шошгын цаас, арилдаггүй маркер, ХХХ, гадаргүйг халдваргүйжүүлэх 

материал зэрэг бусад шаардлагатай хэрэгсэл, материалын бэлэн байдлыг 

хангана. 

4. Дэлхийн лабораторийн сүлжээг үр дүнтэй ашиглах нь  

Сэжигтэй тохиолдлуудаас цуглуулсан сорьцын лабораторийн шинжилгээг цаг 

алдалгүй, үнэн зөв хийх нь сэргэж буй халдварын менежментийн амин чухал 

хэсэг нь юм. Өвчин үүсгэгчийг илрүүлэх буюу баталгаажуулах шинжилгээ хийх, 

шинэ өвчин үүсгэгчийг илрүүлэх хүчин чадалтай үндэсний буюу олон улсын 

лабораторид найдвартай шинжилгээ хийлгэх боломжоор бүх улс орон хангагдсан 

байна. Олон улсад шинжилгээ хийлгэх зайлшгүй шаардлагатай үед ДЭМБ гишүүн 

орнууддаа туслалцаа үзүүлдэг. 

5. Лавлагаа лабораторид шинжилгээ хийх нь  

Микроскоп шинжилгээ 

Эмнэлзүйн сорьцон дахь өвчин үүсгэгчийн талаар анхны мэдээллийг гэрлийн 

буюу электрон микроскопын тусламжтай түргэн шуурхай авах боломжтой. 

Улмаар нарийн шинжилгээ хийж эмгэг төрөгчийг тогтооно.  

Өсгөвөр 

Вирусийг өсгөвөрлөх нь амьсгалын замын вирусийн халдварыг лабораториор 

оношлох “алтан стандарт” юм. Зохих туршлагатай, био-аюулгүй байгууламжтай 

лабораториуд вирусийг ялгах оролдлого хийж болно. Энэхүү зөвлөмжид вирус 

ялгах асуудлыг хөндөөгүй болно. Вирусийн төрөл, эмгэг төрөгч чанар, тархалтын 

механизмаас хамаарч вирус өсгөвөрлөх нь био-аюулгүй байдалд чухал үр 

нөлөөтэй юм. 

Шинэ эмгэг төрөгчийг тодорхойлох молекул биологийн аргууд 

Шинэ эмгэг төрөгчийн генийн дарааллыг шуурхай, үнэн зөв тодорхойлох олон 

арга, системийг хөгжүүлэн, боловсронгүй болгосоор байна. Генийн дарааллын 

энэхүү мэдээллийг энэ чиглэлийн бусад судлаачид, байгууллагуудтай солилцох 

нь эмгэг төрөгчийг цаг алдалгүй тодорхойлох, өвөрмөц оношлуур 

боловсруулахад нэн чухал юм.  

Генийн дарааллын мэдээ нь шинэ эмгэг төрөгчийг тодорхойлохын зэрэгцээ 

түүний гарал үүсэл, тархах замыг ойлгоход шаардлагатай чухал мэдээллийг 

өгдөг. Өвчний дэгдэлттэй холбоотой генийн дарааллын мэдээтэй харьцах ёс зүйн 

журмын төслийг ДЭМБ-аас боловсруулсан (дараах хаягаар хандана уу:  

https://www.who.int/blueprint/what/normsstandards/GSDDraftCodeConduct_forpublic

consultationv1.pdf?ua=1). Энэхүү журам нь генийн дарааллын мэдээг олон нийтэд 

нээлттэй болгохыг зөвлөмж болгож байна. Эмгэг төрөгчийн генийн дарааллын 

https://www.who.int/blueprint/what/normsstandards/GSDDraftCodeConduct_forpublicconsultationv1.pdf?ua=1
https://www.who.int/blueprint/what/normsstandards/GSDDraftCodeConduct_forpublicconsultationv1.pdf?ua=1


мэдээг ил болгох нээлттэй (ж.нь, GenBank, virological.org) буюу хагас нээлттэй 

(ж.нь, томуугийн мэдээллийг солилцох дэлхийн санаачилга буюу GISAID) 

платформууд байдаг. Лабораториуд генийн дарааллын мэдээг ДЭМБ болон 

эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хуваалцахыг хөхиүлэн дэмждэг ба энэ нь 

оношлуурыг цаг алдалгүй гарган авч, эрсдэлтэй улс орнуудад хүргэхэд ихээхэн 

ач холбогдолтой юм. Анагаахын тэргүүлэх сэтгүүлийн редакциуд эмгэг төрөгчийн 

генийн дарааллын мэдээг олон нийтэд ил болгохоос цааргалж буй судлаачдын 

дэгдэлтийн талаарх эрдэм шинжилгээний өгүүллэгийг нийтлэхээс татгалзах 

журам хэрэгжүүлж эхлээд байна. ДЭМБ гишүүн орнууддаа дэгдэлттэй холбоотой 

генийн дарааллын мэдээний менежменттэй холбоотой зөвлөгөө, туслалцаа 

үзүүлэх боломжтой.  

Ийлдэс судлалын шинжилгээ 

Тодорхой бүлэг (ж.нь, коронавирус)-ийн эмгэг төрөгчид үзүүлэх дархлалын хариу 

урвалыг баталгаажуулахад ийлдэс судлалын шинжилгээ ач холбогдолтой 

байдаг. Үүний тулд тухайн тохиолдлоос ийлдсийн хос (өвчний цочмог ба 

эдгэрэлтийн үеийн) сорьц цуглуурах шаардлагатай юм. 

Ухань хотод гарсан дэгдэлтийн шалтгаан болсон байж болзошгүй эмгэг 

төрөгчийн генийн дарааллын мэдээг солилцоогүй байгаа энэ үед лабораториуд 

коронавирусийг олшруулах нийтлэг аргыг ашиглаж, улмаар ампликоны генийн 

дарааллыг тогтоож, үүсгэгчийг баталгаажуулж болох юм. Нэмэлт нарийн 

шинжилгээ хийх боломжтой гадны лавлагаа лабораториор давхар 

баталгаажуулж болно. HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, HCoV-OC43 гэсэн 

хүний 4 төрлийн коронавирус дэлхий нийтэд нутагшмал тархалттай байдгийг 

анхаарах нь чухал. Эдгээрээс сүүлийн 2 нь бета-коронавирус юм. Хүнд зоонозын 

халдвар үүсгэдэг өөр 2 бета-коронавирус нь нэг бөхт тэмээнээс хүнд халддаг 

MERS-CoV ба суусар болон агуйн сарьсан багваахайнаас хүнд халддаг SARS-

CoV юм. 

Шинэ коронавирусийн генийн дарааллын мэдээг зарлаж, нуклеин хүчлийг 

олшруулах (NAAT) өвөрмөц оношлуур боловсруулсны дараа урвуу 

транскриптазын полимеразын шинжин урвал (УТ-ПГУ)-ын тусламжтай вирусийн 

нуклеин хүчлийн дахин давтагдашгүй дарааллыг өвөрмөцөөр илрүүлж, шинэ 

вирусийн халдвартай тохиолдлыг баталгаажуулах болно. Яваандаа илүү 

шуурхай, энгийн NAAT оношлогооны арга техник хөгжих боломжтой. 

Лабораторийн био-аюулгүй ажиллагааны онцлог 

Эрүүл мэндийн лабораториудад био-аюулгүй ажиллагааны зохих дүрмийг 

баримтлана. Тохиолдлын тодорхойлолтод нийцсэн өвчтөнөөс авсан сорьцонд 

тусгай тоноглогдсон лабораторид мэргэжлийн болон аюулгүй ажиллагааны 

сургалтад хамрагдсан лабораторийн ажилтнууд шинжилгээ хийнэ. 

Лабораторийн био-аюулгүй ажиллагааны үндэсний удирдамжийг ямар ч 

тохиолдолд мөрдөнө. Лабораторийн био-аюулгүй ажиллагааны удирдамжийн 



талаар нэмэлт мэдээллийг ДЭМБ-ын Лабораторийн био-аюулгүй байдлын 

гарын авлагаас авна уу (8). 

Шинэ коронавирусийн халдварын сэжигтэй буюу батлагдсан тохиолдлоос 

авсан сорьцтой лабораторид ажиллахдаа дараах вэбсайтад байгаа ДЭМБ-ын 

зөвлөмжийг мөрдөнө: 

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimRecomme

ndations_NovelCoronavirus2012_31Oct12.pdf?ua=1 Амьсгалын хүнд хэлбэрийн 

өвчин үүсгэдэг бета-коронавирус болох SARS-CoV-тай холбоотой био-аюулгүй 

ажиллагааны талаарх мэдээллийг дараах холбоосоор авна уу: 

https://www.who.int/csr/sars/biosafety2003_04_25/en/    

  

Хүснэгт 1. Тохиолдлын тодорхойлолтод нийцсэн өвчтөнд хийх лабораторийн 

шинжилгээ 

Шинжилгээ  Сорьцын төрөл Хугацаа  

Бүхэл геномын дараалал 
тогтоох 

Амьсгалын доод зам 

 Цэр 

 Сордос 

 Угаадас 
Амьсгалын дээд зам 

 Хамар-залгиурын 
арчдас 

 Ам-залгиурын 
арчдас 

 Хамар-залгиурын 
угаадас/сордос 

Шинж тэмдэг илэрсэн 
үед сорьц цуглуулж, 
шинжээч 
лабораторид хийнэ 

NAAT (хараахан 
боловсрогдоогүй байгаа) 
Жич: өргөн хүрээний 
коронавирусийн УТ-ПГУ хийх 
хүчин чадалтай лабораторид 
хийх боломжтой. Гэвч 
илрүүлгийг үр дүнтэй 
болгоход шаардлагатай 
мэдээлэл одоог хүртэл хомс 
байгаа тул өргөн хүрээний 
коронавирусийн хэд хэдэн 
шинжилгээг хавсран хийж, 
ампликоны дарааллыг 
тогтоох шаардлагатай. 

Амьсгалын доод зам 

 Цэр 

 Сордос 

 Угаадас 
Амьсгалын дээд зам 

 Хамар-залгиурын 
арчдас 

 Ам-залгиурын 
арчдас 

 Хамар-залгиурын 
угаадас/сордос 

Шинж тэмдэг илэрсэн 
үед сорьц цуглуулна. 
Вирус устсаныг 
батлахын тулд 2 
дараалсан сорьцын 
хариу сөрөг гарах 
хүртэл сорьцыг 
үргэлжлүүлэн 
цуглуулна. 
Өргөн хүрээний 
коронавирусийн хэд 
хэдэн шинжилгээг 
шинжээч 
лабораторид хийнэ 

Ийлдэс судлалын 
шинжилгээг боломжтой бол 
хос сорьцон дээр хийнэ 

Ийлдэс 
NAAT хийх боломжгүй 
бол ийлдэс судлалын 
шинжилгээ хийнэ  

Хос сорьцонд хийх ба 
эхний сорьцыг өвчний 
эхний 7 хоногт, 2 
дахь сорьцыг 3-4 
долоо хоногийн 
дараа цуглуулна.  

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimRecommendations_NovelCoronavirus2012_31Oct12.pdf?ua=1
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimRecommendations_NovelCoronavirus2012_31Oct12.pdf?ua=1


Зөвхөн 1 сорьц 
цуглуулах боломжтой 
бол болзошгүй 
тохиолдлыг 
илрүүлэхийн тулд 
шинж тэмдэг 
илэрснээс хойш 3-4 
долоо хоногоос 
доошгүй хугацаанд 
цуглуулна. 

 

Сорьцыг савлаж, өөр лабораторид илгээх 

Сорьцыг улс дотор тээвэрлэхэд дотоодын дүрэм, журмыг мөрдөнө. Улс 

хооронд тээвэрлэхэд НҮБ-ын загвар журам болон тээврийн хэрэгслийн төрлөөс 

хамаарч холбогдох бусад журмыг мөрдөнө. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

“Халдвартай материал тээвэрлэх журамтай холбоотой ДЭМБ-ын удирдамж 

2019-2020”-с харна уу (2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж буй) (14). Халдвартай материал тээвэрлэх тухай хураангуйг 

Эпидемийн менежментийн гарын авлагын Шигтгээ 4-өөс харна уу (1). 

Сэжигтэй буюу батлагдсан тохиолдлоос авсан сорьцыг оношлогоо, судалгааны 

зорилгоор тээвэрлэж байгаа бол UN3373 “Биологийн бодис, В ангилал”-аар 

тээвэрлэнэ. Вирусийн өсгөвөр буюу ялгасан вирусийг UN2814 “Хүнд халддаг 

халдвартай бодис, А ангилал”-аар тээвэрлэнэ. Аливаа сорьц (UN3373 эсхүл 

UN2814)-ыг зохих ёсоор савлаж, шошго тэмдэглэгээ хийж тээвэрлэнэ. 

 

6. Тохиолдол болон шинжилгээний хариуг мэдээлэх нь  

Лабораториуд дотоодын бүртгэл мэдээллийн журмын дагуу ажиллах ба сэжигтэй 

тохиолдлын сорьц хүлээж авсан даруйд шинжилгээ хийж эхлэхээс өмнө 

холбогдох нийгмийн эрүүл мэндийн эрх бүхий байгууллагад мэдээлнэ. Эерэг 

болон сөрөг бүх шинжилгээний хариуг  мөн нэн даруй холбогдох эрх бүхий 

байгууллагад мэдээлнэ. Халдварын тархалт өргөжсөн нөхцөлд шинээр 

батлагдсан тохиолдол болгоныг, баталгаажуулах шинжилгээний хариу удахаар 

бол илрүүлэх шинжилгээ эерэг гарсан тохиолдол болгоныг холбогдох нийгмийн 

эрүүл мэндийн эрх бүхий байгууллагад мэдээлнэ. Түүнчлэн шинжилгээний хариу 

сөрөг гарсан тохиолдлын тоог холбогдох эрх бүхий байгууллагад үе үе мэдээлнэ. 

ОУЭМД-ийн гишүүн орнууд ОУЭМД (2005)-ийн Хавсралт 1-т байгаа шийдвэр 

гаргах аргачлалыг ашиглан тодорхой үйл явдлыг ДЭМБ-д мэдээлж, холбогдох 

нийгмийн эрүүл мэндийн мэдээллийг ДЭМБ-д хүргүүлэх үүрэг хүлээдэг (18). 

Амьсгалын цочмог хүнд халдвар үүсгэгч шинэ эмгэг төрөгчийн халдвар авсан 

байж болзошгүй хүний тохиолдол илэрсэн бол энэ тухай орон нутгийн, бүсийн 

болон үндэсний эрүүл мэндийн эрх бүхий байгууллагад нэн даруй мэдээлнэ. 



Ингэснээр эрх бүхий байгууллагуудад тандалт судалгааг эхлүүлэх, хариу арга 

хэмжээ хэрэгжүүлэх цар хүрээний талаар шуурхай шийдвэр гаргах боломж олгох 

юм. Ийм тохиолдлыг илрүүлэх нь эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлэг, 

амбулатор, олон нийтийн идэвхтнүүдийн зүгээс хийх идэвхитэй илрүүлгийг 

сэдээх ач холбогдолтой. ОУЭМД (2005)-ийн дагуу үндэсний эрүүл мэндийн эрх 

бүхий байгууллага нь олон улсад аюул учруулж болзошгүй нийгмийн эрүүл 

мэндийн ноцтой үйл явдлын талаар ДЭМБ-д 24 цагийн дотор мэдээлэх үүрэгтэй. 

Тухайн үйл явдлыг ДЭМБ-д мэдээлэх эсэхийг шийдвэрлэхийн тулд ОУЭМД 

(2005)-ийн шийдвэр гаргах аргачлалыг ашиглана. Энэхүү аргачлалыг хэрхэн 

ашиглах талаар нэмэлт зааварчилгаа, жишээ зэргийг олны хүртээл болгосон 

болно. Үндэсний мал, амьтны эрүүл мэндийн эрх бүхий байгууллага нь өөрийн 

нутаг дэвсгэрт гарсан мал, амьтны зарим өвчний талаар Дэлхийн мал, амьтны 

эрүүл мэндийн байгууллагад мэдээлэх үүрэгтэй. Энэ талаар дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг тухайн улс дахь Дэлхийн мал, амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын 

холбогдох цэгээс авч болно.   

7. Талархал 

Энэхүү удирдамжийг боловсруулахад дараах хүмүүс хувь нэмэр оруулсан: 

Мария Замбон, Английн Нийгмийн эрүүл мэндийн агентлаг, Их Британи 

Кристиан Дростен, Берлины Анагаах ухааны их сургууль, ХБНГУ 

Марион Купманс, Эразмус их сургуулийн Анагаахын төв, Роттердам, Недерланд 

Дэвид Олланд, Ратжерсийн Анагаахын сургууль, АНУ 

ДЭМБ-ын Эрүүл мэндийн онц байдлын хөтөлбөр: Кателин Вандемэле, Магди 

Самаан, Кристиан Фастер, Венжин Занг, Селин Барнадас, Лиза Стивенс, Крис 

Оксенфорд, Себастьян Когнат, Казунобу Кожима, Кармен Долеа, Мария Ван 

Керкове, Марк Перкинс, Карен фон Эйже.  

8. Эх сурвалж 

1) Managing epidemics, key facts about major deadly diseases. Geneva: World 

Health Organization; 2018. (https://apps.who.int/iris/handle/10665/272442) 

2) WHO Global Influenza Surveillance Network Manual for the laboratory diagnosis 

and virological surveillance of influenza, WHO, 2011 

(https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_in

fluenza/en/) 

3) Investigation of cases of human infection with Middle East respiratory syndrome 

coronavirus (MERS-CoV), interim guidance, World Health Organization, updated 

June 2018 WHO/ERS/SUR/15.2 Revision 1 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178252/WHO_MERS_SUR_15.2

_eng.pdf;sequence=1) 

4) Surveillance for human infection with Middle East respiratory syndrome 

coronavirus (MERS-CoV), interim guidance, Updated June 2018, 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/272442
https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influenza/en/
https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influenza/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178252/WHO_MERS_SUR_15.2_eng.pdf;sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178252/WHO_MERS_SUR_15.2_eng.pdf;sequence=1


WHO/MERS/SUR/15.1 Revision 1 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177869/WHO_MERS_SUR_15.1

_eng.pdf;sequence=1) 

5) Protocol to investigate non-seasonal influenza and other emerging acute 

respiratory diseases. Geneva: World Health Organization; 2018. 

(https://www.who.int/influenza/resources/publications/outbreak_investigation_prot

ocol/en/) 

6) WHO Recommended Surveillance Standards WHO/CDS/CSR/ISR/99.2 

(https://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/whocdscsrisr992.pdf) 

7) Guideline for the collection of clinical specimens during field investigation of 

outbreaks WHO/CDS/CSR/EDC/200.4 

(https://www.who.int/ihr/publications/WHO_CDS_CSR_EDC_2000_4/en/) 

8) WHO laboratory biosafety manual, third edition. Geneva: World Health 

Organization; 2004. 

(http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2

004_11/en/) 

9) Laboratory biorisk management for laboratories handling human specimens 

suspected or confirmed to contain novel coronavirus: Interim recommendations. 

Geneva: World Health Organization; 2013. 

(https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimRecom

mendations_NovelCoronavirus_19Feb13.pdf) 

10) Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute 

respiratory infections in health care. Geneva: World Health Organization; 2014. 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf

?sequence=1) 

11) Infection prevention and control during health care when novel coronavirus 

(nCoV) infection is suspected, interim guidance, January 2020. Geneva: World 

Health Organization; 2020. 

12) 武汉病毒性肺炎疫情病原体初步判定为新型冠状病毒, accessed on 9 januari 2020, 

(http://www.chinanews.com/m/sh/2020/01-09/9054817.shtml) 

13) Surveillance case definitions for human infection with novel coronavirus. Interim 

guidance v1, Januari 2020. Geneva: World Health Organization; 2020. 

14) Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2019–2020. 

Geneva: World Health Organization; 2019. 

(https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHECPI-2019.20/en/) 

15) World Health Organization. (2019). Infection prevention and control during health 

care for probable or confirmed cases of Middle East respiratory syndrome 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177869/WHO_MERS_SUR_15.1_eng.pdf;sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/177869/WHO_MERS_SUR_15.1_eng.pdf;sequence=1
https://www.who.int/influenza/resources/publications/outbreak_investigation_protocol/en/
https://www.who.int/influenza/resources/publications/outbreak_investigation_protocol/en/
https://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/whocdscsrisr992.pdf
https://www.who.int/ihr/publications/WHO_CDS_CSR_EDC_2000_4/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimRecommendations_NovelCoronavirus_19Feb13.pdf
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimRecommendations_NovelCoronavirus_19Feb13.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf?sequence=1
http://www.chinanews.com/m/sh/2020/01-09/9054817.shtml
https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHECPI-2019.20/en/


coronavirus (MERS-CoV) infection: interim guidance: updated October 2019. 

World Health Organization. (https://apps.who.int/iris/handle/10665/174652) 

16) WHO guidelines on hand hygiene in health care. Geneva: World Health 

Organization; 2009. 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf?

sequence=1) 

17) World Health Organization. Five moments for hand hygiene. 2014 

(http://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/en/) 

18)  World Health Organization. International Health Regulations (2005), third edition. 

Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/) 

 

© Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2020. Бүх эрх хамгаалагдсан. 

Энэхүү баримт бичиг нь эцэслэн боловсруулаагүй төсөл бөгөөд нэмэлт өөрчлөлт 

орж болно. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр уг баримт 

бичгийг хэсэгчлэн буюу бүхэлд нь, аливаа арга, хэлбэрээр тоймлох, товчлох, 

ишлэх, олшруулах, тараах, орчуулах, өөрчлөхийг хориглоно.  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/174652
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf?sequence=1
http://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/en/
http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/


Шинэ коронавирус (nCoV)-ийн халдварын сэжигтэй тохиолдолд  
эмнэлгийн  тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд баримтлах  

халдварын сэргийлэлт, хяналтын түр удирдамж 
 
 
Танилцуулга 

Энэхүү удирдамж нь шинэ коронавирус (nCoV)-ийн  халдвар сэжиглэгдсэн 
тохиолдолд эрүүл мэндийн байгууллагад хэрэгжүүлэх халдвараас сэргийлэх, хянах 
(IPC) эхний баримт бичиг юм. 

Энэхүү удирдамжийг  ДЭМБ-аас 2019 оны 10 дугаар сард гаргасан MERS-CoV -ийн 
халдварын сэжигтэй буюу батлагдсан тохиолдолд эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэхэд баримтлах халдварын сэргийлэлт, хяналтын заавар, SARS-
CoV, MERS-CoV-ийн халдварын үеийн туршлага, Хятад улсын Ухань хотын 
өнөөгийн нөхцөл байдлын мэдээлэл дээр үндэслэн боловсруулав.  

БНХАУ-ын Ухань хотод үүсээд буй нөхцөл байдлын талаар шинэ мэдээлэл гарахад 
ДЭМБ эдгээр зөвлөмжийг шинэчилнэ. 

Энэхүү удирдамж нь эрүүл мэндийн ажилтнууд, эрүүл мэндийн байгууллагын 
менежер, Халдварын сэргийлэлт хяналтын багуудад зориулагдсан болно. 

 
Шинэ коронавирус (nCoV)-ийн халдварын сэжигтэй тохиолдолд эмнэлгийн  
тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд баримтлах халдварын сэргийлэлт,  хяналтын 
зарчмууд 

Халдвар дамжихаас сэргийлэхэд халдварын сэргийлэлт, хяналтын дараахь 
стратегийг баримтлана: 

- Эрт илрүүлэх, халдварын эх уурхайг хянах  

- Бүх үйлчлүүлэгчдэд стандарт сэргийлэлтийг хэрэгжүүлэх 

- Халдварын сэжигтэй тохиолдолд нэмэлт сэргийлэлтийг хэрэгжүүлэх. 
(Дуслын болон хавьтлын сэргийлэлтийн арга хэмжээ) 

- Удирдлагын хяналт  

- Орчин болон инженерын хяналт  

 

1. Эрт илрүүлэх, халдварын эх уурхайг хяналтад авах  

Эмнэлэгт шинэ коронавирус (nCoV)-ийн халдварын сэжигтэй үйлчлүүлэгч илэрсэн 
даруйд бусад үйлчлүүлэгчээс тусгаарлах арга хэмжээ (тусгаарлах өрөө) авна. 

Сэжигтэй тохиолдлыг эрт илрүүлэхийн тулд эмнэлэг дараах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай: 

- Эрүүл мэндийн ажилтан уг өвчний эмнэлзүйн шинжийн талаар бүрэн 
мэдлэгтэй байх 

- Илрүүлэг хийх асуумж ашиглах ба 



- Эрүүл мэндийн ажилтанд анхааруулга өгөх зорилгоор уг халдварын үед 
илрэх шинж тэмдгийг сануулсан зурагт хуудас, бичлэг зэргийг нүдэнд 
харагдахуйц газруудад  байршуулах. 

Зөв боловсон ханиаж, найтаах нь бусдад халдвар тараахгүй байх хамгийн чухал 
арга хэмжээ гэдгийг сурталчлах.  

Халдварын сэжигтэй үйлчлүүлэгчийг бусад үйлчлүүлэгчээс тусгаарлаж, нэмэлт 
сэргийлэлтийн арга хэмжээг нэн даруй хэрэгжүүлэх. 

 

2. Бүх үйлчлүүлэгчид  стандарт сэргийлэлтийг хэрэгжүүлэх.  

Стандарт  сэргийлэлтийн арга хэмжээнд  гарын эрүүл ахуй, зөв боловсон ханиаж, 
найтаах, эрсдэлд үндэслэн хамгаалах хувцас хэрэгслийг хэрэглэх, зүү, хурц үзүүр, 
иртэй зүйлд өртөхөөс сэргийлэх,  хог хаягдлын аюулгүй менежмент, эмнэлгийн 
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, цагаан хэрэглэл болон орчны цэвэрлэгээ, 
халдваргүйжүүлэлт, ариутгал орно.   

Ханиаж, найтаах үеийн эрүүл ахуйн арга хэмжээ: 

-  nCoV-ийн халдварын сэжигтэй тохиодолд амны хаалт зүүлгэх 

- Сальфетка ашиглаж ам, хамраа бүрэн дарж ханиах, найтаах эсвэл  тохой 
хэсгээр ам хамраа дарж ханиах, найтаах  

- Ханиаж, найтаахдаа гараа бохирдуулсан тохиолдолд  гарын эрүүл ахуй сахих 

Хамгаалах хувцас, хэрэгсэл (PPE). Тохирох хамгаалах хувцас, хэрэгслийг зөв 
хэрэглэх мөн гарын эрүүл ахуйг сахих нь эмгэгтөрөгчийн тархалтыг бууруулах ач 
холбогдолтой. Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгслийг зөв хэрэглэх мөн гар эрүүл ахуй 
сахих талаар ажлын байран дах сургалтад ажилтнуудыг хамруулах нь халдвар 
тархахаас сэргийлнэ. 

Эмнэлгийн орчны цэвэрлэгээ, ажилбарын үеийн халдваргүйжүүлэлтийг  зааврын 
дагуу тогтмол, зөв гүйцэтгэх. Эмнэлгийн орчныг цэвэрлэгээний бодис бүхий 
уусмалаар  цэвэрлэж, гадаргуу халдваргүйжүүлэх бодисоор (хлор агуулсан) 
халдваргүйжүүлнэ.  

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, зөөлөн эдлэлийн угаалга болон  эмнэлгийн хог 
хаягдлын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. 

 

3. Шинэ коронавирус (nCoV)-ийн халдварын сэжигтэй тохиолдолд нэмэлт 
сэргийлэлтийг хэрэгжүүлэх. 

3.1. Шинэ коронавирус (nCoV)-ийн халдварын сэжигтэй тохиолдолд 
хэрэгжүүлэх дуслын болон хавьтлын сэргийлэлтийн арга хэмжээ. 

- Стандарт сэргийлэлтийн арга хэмжээнээс гадна гэр бүлийн гишүүд, эргэлтээр 
ирэгсэд, эмнэлгийн ажилтнууд болон бүх хүмүүст  дуслын болон хавьтлын 
сэргийлэлтийн арга хэмжээ авна. 



- Халдварын сэжигтэй тохиолдлыг нэмэлт агааржуулалттай нэг хүний өрөөнд 
тусгаарлана. Байгалийн агааржуулалттай тохиолдолд агаар солилцоо сайтай 
(секундэд/160л/ өвчтөн) байх.   

- Нэг хүний өрөө хүрэлцээгүй, боломжгүй үед шинэ коронавирус (nCoV)-ийн  
халдварын сэжигтэй өвчтөнүүдийг хамт 1 өрөөнд тусгаарлах. 

- Өвчтөний ор хоорондын зай 1метрээс багагүй байх. 

- Халдвар тархах эрсдэлийг бууруулах зорилгоор боломжтой бол өвчтөнтэй 
харьцах ЭМА-ныг тусгайлан бэлтгэх. 

- Эмнэлгийн амны хаалт хэрэглэх 

- Нүүрний хамгаалалт эсвэл нүдний шил хэрэглэх  

- Урт ханцуйтай, шингэнд тэсвэртэй, 1 удаагийн халад өмсөх  

- Бээлий өмсөх 

- Багаж, хэрэгслийг аль болох нэг удаагийн эсвэл тухайн хүнд хэрэглэх 
байдлаар шийдэх  Хэрвээ давтан ашиглах (чагнуур, даралтны аппарат, 
халууны шил гэх мэт), олон үйлчлүүлэгчдэд дамжуулж хэрэглэдэг бол   
үйлчлүүлэгч хооронд  цэвэрлэж, халдваргүйжүүлнэ. (70% этилийн спирт) 

- Халдвартай хэсэгт хүрч гараа бохирдуулсан бол нүд, хамар, аманд хүргэхээс 
зайлсхийх; 

- Зайлшгүй шаардлагатай биш бол үйлчлүүлэгчийг өрөөнөөс гаргах, 
шилжүүлэхийг хориглоно. Зориулалтын зөөврийн рентген болон зайлшгүй 
шаардлагатай оношлогооны бусад тоног төхөөрөмж ашиглах боломжийг 
бүрдүүлнэ.  Хэрвээ тээвэрлэх тохиолдолд аль болох олон хүнтэй хавьтал 
болохоос сэргийлж хүргэх газарт урьдчилж мэдэгдэх, явах чиглэлийн 
коридори замыг чөлөөлөх,  үйлчлүүлэгч болон эмнэлгийн ажилтан, бусад 
үйлчлүүлэгчдэд амны хаалт зүүлгэх.   

- Халдварын сэжигтэй үйлчлүүлэгчийг тээвэрлэх, зөөж байгаа тохиолдолд 
эмнэлгийн ажилтан хувийн хамгаалах хувцас хэрэгслийг өмсөнө. Гарын эрүүл 
ахуйг сахина. 

- Халдварын сэжигтэй үйлчлүүлэгчийг хүлээж авах эмнэлэг өрөөг бэлдэж,  
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр ханган, халдвараас сэргийлэх бэлэн 
байдлыг хангана. 

- Үйлчлүүлэгч хүрэлцдэг эмнэлгийн эд зүйл, тоног төхөөрөмжийн гадаргууг 
тогтмол цэвэрлэж, халдваргүйжүүлнэ. 

- Эмнэлэгт тусгаарласан nCoV халдварын сэжигтэй үйлчлүүлэгчтэй хавьтал 
болох эргэлтийн хүмүүс, гэр бүлийн гишүүд, эмнэлгийн ажилтны тоог 
хязгаарлах 

- Үйлчлүүлэгчийн өрөөнд орсон бүх хүмүүс (Эмнэлгийн ажилтан, гэр бүлийн 
гишүүд, эргэлтээр ирсэн хүмүүс гэх мэт )-ийн бүртгэлийг хөтлөх.  

3.2 Шинэ коронавирүсийн (nCoV) халдварын сэжигтэй тохиолдолд аэрозол 
үүсгэх ажилбарын үеийн агаар дуслын сэргийлэлтийн арга хэмжээ:  



Зарим аэрозол үүсгэдэг ажилбарын үед короновирусийн (SARS-CoV MERS-CoV-н) 
халдвар дамжих эрсдэл нэмэгддэг. Үүнд: интубацийн гуурс тавих, авах, бронх 
дурандах, цагаан мөгөөрсөн хоолойд мэс засал хийх (трахеотоми), зүрх-уушигны 
сэхээн амьдруулах үеийн цагаан мөгөөрсөн хоолойд интубацийн гуурс тавих зэрэг 
ажилбарын үед халдвар дамжих эрсдэлтэй.  

Аэрозол үүсгэдэг ажилбар хийж гүйцэтгэх эрүүл мэндийн ажилтанд: 

- Шүүлтүүртэй нэг удаагийн амны хаалт хэрэглэх, NIOSH-сертификаттай N95, 
EU шаардлага хангасан  FFP2 түүнээс дээш үзүүлэлттэй байх; 
битүүмжлэлийг шалгана (seal-check), нэг удаа хэрэглээд хаяна. 

- Нүдний шил эсвэл нүүрний хамгаалалт;  

- Цэвэр,  урт ханцуйтай нэг удаагийн халад, бээлий; 

- Хэрвээ шингэнд тэсвэртэй биш халадтай үед шингэн үсрэх, цацагдах, нэвтрэх 
эрсдэлтэй бол усны хамгаалалттай хормогч нэмэлтээр өмсөнө.   

- Нэмэлт агааржуулалттай өрөөнд ажилбар гүйцэтгэх,  агаарын сөрөг 
даралттай байх, механик аграаржуулах систем ашиглаж байгаа тохиолдолд 
агаарын солилцоо 1 цагт 12-оос доошгүй удаа байхаар тохируулна.  

- Өрөөнд байх хүний тоог хязгаарлах (өвчтөнд тусламж үзүүлэх хүний тоог 
хязгаарлана)  

 

4. Удирдлагын хяналт, зохион байгуулалт:  

Шинэ коронавирүсийн халдвар тархахаас сэргийлэх, хянахад удирдлагын хяналт, 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллана. Үүнд: 

- Халдварын сэргийлэлт, хяналтын дэд бүтэц, үйл ажиллагааг бэхжүүлэх; 

- ЭМА сургалт; 

- Амьсгалын замын хурц халдвартай болон шинэ коронавирүсийн (nCoV) 
халдварын тохиолдлыг эрт илрүүлэх бодлого; 

- Шалтгааныг тогтоох, лабораторийн шинжилгээ шуурхай байх; 

- Яаралтай тусламжийн хэсэгт хэт их ачаалал үүсэхээс сэргийлэх; 

- Шинж тэмдэг бүхий өвчтөнд зориулагдсан хүлээлгийн хэсгийг шийдвэрлэх, 
хэвтэн эмчлүүлэгчдийг зөв байршуулах, эмнэлгийн ажилтны тоог (эмнэлгийн 
ажилтан-өвчтний харьцаа) нэмэгдүүлэх; 

- Шаардагдах хангамж, нөөцийг нэмэгдүүлэх; 

- ЭМА-ы дунд амьсгалын замын хурц халдварын шинж тэмдэгийн тандалт 
хийх, ЭМА-ы ажилбар гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих зэргээр  ХСХ-
ын бодлого, бүхий л үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, сайжруулах  механизмийг 
бүрдүүлэх шаардлагатай.  

 

 



5. Орчин ба инженерийн хяналт:  

Үүнд эрүүл мэндийн байгууллагын үндсэн дэд бүтэц хамаарна. Эрүүл мэндийн 
байгууллага дахь бүх хэсгийн агааржуулалт, орчны цэвэрлэгээг сайжруулах.  
Сэжигтэй тохиолдлыг бусад үйлчлүүлэгчээс 1 метрээс багагүй  зайтай байхаар 
тусгаарлалтыг хийх. Орчин ба инженерийн хяналт нь эмнэлгийн орчинд эмгэгтөрөгч 
тархах эрсдэлийг бууруулна.  

 

Шинэ коронавирусийн халдварын үед хавьтлын болон дуслын 
сэргийлэлтийг хэрэгжүүлэх хугацаа  

Бүх цаг хугацаанд стандарт сэргийлэлтийг хэрэгжүүлж ажиллана. Хавьтлын болон 
дуслын сэргийлэлтийг өвчтөн халдварын шинж тэмдэггүй болох хүртэл 
үргэлжлүүлнэ. Шинэ коронавирусийн халдварын дамжих замын талаар илүү 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болсны дараа нэмэлт сэргийлэлтийн үргэлжлэх хугацааг 
тодорхой болно.  

Шинэ коронавирусийн халдварын сэжигтэй өвчтөнөөс лабораторийн сорьц 
цуглуулах 

Лабораторийн шинжилгээнд цуглуулсан нийт сорьцыг халдвартай гэж үзэх, 
эмнэлгийн ажилтан эмнэлзүйн сорьцыг цуглуулах, зөөвөрлөхдөө стандарт 
сэргийлэлтийг дагаж мөрдөнө. 

 Эмнэлгийн ажилтан сорьц цуглуулахдаа зайлшгүй ХХХ-ыг өмсөх 
шаардлагатай. (нүдний хамгаалалт, мэс заслын амны наалт, урт ханцуйтай 
халад, бээлий) Хэрвээ аэрозол үүсгэх ажилбараар сорьцыг цуглуулах бол 
эмнэлгийн ажилтан шүүлтүүртэй амны хаалт (N95, FFP2 эсвэл түүнтэй 
адилтгах шаардлага хангасан) хэрэглэнэ.  

 Сорьц тээвэрлэх ажилтан сургагдсан байна. (Сорьцтой аюулгүй харьцах, 
асгарч цацагдсан биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэх чадвар эзэмшсэн) 

 Сорьцыг битүүмжилсэн (хоёрдогч сав) саванд зөөвөрлөнө. Сорьцыг уутанд 
(өөрөөр хэлбэл хуванцар биоаюулгүй сорьцын уут) тусгаарлан хийж 
байрлуулна. Өвчтөний мэдээлэл сорьцын анхдагч сав дээр тодорхой 
бичигдсэн байх ёстой. 

 Тээвэрлэж буй организмын төрлөөс шалтгаалан биоаюулгүй ажиллагааг 
дагаж мөрдөнө 

 Бүх сорьцыг өөрийн биеэр лабораторийн ажилтанд хүргэж өгнө. Сорьц 
зөөвөрлөхдөө “Pneumatic-tube” систем ашиглаж болохгүй.  

 Лабораторийн дагалдах хуудаст өвчтөний бүтэн нэр, төрсөн он сар өдрийг 
тодорхой бичнэ. Сорьцыг зөөвөрлөж байгааг лабораторид аль болох хурдан 
мэдэгдэх.   

 

 
 



ШИНЭ КОРОНАВИРУСТ (2019-nCoV) ХАЛДВАРЫН 
ТОХИОЛДЛЫН ТАРХВАР СУДАЛГААНЫ ХУУДАС

1

НЭГ. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1.1.Овог:_________________________ 1.2.Нэр:______________________________

1.3.Регистерийн дугаар:_______________________

1.4.Оршин суугаа хаяг:________________аймаг/хот_________________сум/дүүрэг

_____________баг/хороо____________гудамж/хороолол____________тоот

1.5.Ам бүлийн тоо:______ 1.6.Иргэншил:__________ 1.7.Яс үндэс:___________

1.8.Төрсөн он сар:______/___/___ 1.9.Нас:____ 1.10.Хүйс: эр эм

1.11.Холбоо барих дугаар: 1._____________________     2._____________________

1.12.Ажил/сургууль/цэцэрлэг хаяг:__________________________________________
______________________________________________________________________

1.13.Мэргэжил:____________________ 1.14.Албан тушаал:___________________

ХОЁР: ТОХИОЛДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1.Эхний шинж тэмдэг эхэлсэн огноо:______/_____/_____

2.2.Илэрсэн шинж тэмдэг:    

Халуурах ____хэм    Ханиах Нус гоожих  Хоолой хөндүүрлэх      

Найтаах булчин өвдөх Бөөлжих       Амьсгал олшрох 

Бусад:_________________________________________________________________

2.3.Хамгийн сүүлд зорчсон улс/орон:_______________________________________

явсан огноо:______/____/____ ирсэн огноо:______/____/____

2.4.Аялалын зорилго:____________________________________________________

2.5.Хамт явсан хүний тоо:______  2.6.Хэд хоног:______ 

2.7.Зорчсон тээврийн хэрэгслийн нэр:______________________________________

2.8.Зорчсон хотуудын нэр:________________________________________________

2.9.Тээврийн хэрэгслийн нэр_____________________          огноо:______/____/____

2.10.Хамгийн сүүлд ажилд явсан эсэх:  тийм бол огноо:_____/___/___ Үгүй

2.11.Жирэмсэн эсэх:      Тийм бол хугацаа________      Үгүй 

ДЭМБ-ын түр удирдамжаар
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Улс орон 

(муж, тосгон...)

Явсан 

огноо

Ирсэн 

огноо

Зорилго Тээврийн 

хэрэгсэл

ТТӨ-тэй хүнтэй 

хавьтал болсон 

эсэх

ГУРАВ. ТАРХВАР СУДЛАЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

(Шинж тэмдэг илрэхээс 14 хоногийн өмнөх мэдээллийг оруулна уу.)

3.1.Эхний шинж тэмдэг илрэхээс өмнө БНХАУ-ын Хубей мужийн Үхань хотод

аялсан эсэх: Тийм бол огноо: _____/___/___ Үгүй бол 3.2-руу шилжих

3.1.1.Хэрэв тийм бол: Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалдаг захаар

зорчсон эсэх: Тийм бол нэр:_____________огноо:______/___/___ Үгүй

3.1.2.Зорчсон газрын ойролцоо амьтны зах/худалдааны төв/дэлгүүр байсан эсэх:

Тийм бол нэр:___________________огноо:______/___/___ Үгүй

3.1.3.АЗЦХХ-тай/ТТӨ-тэй хүнтэй хавьтал болсон эсэх:

Тийм бол хаана:___________________огноо:______/___/___ Үгүй

3.1.4.АЗЦХХ-тай өвчтөнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн/асарсан эсэх

Тийм бол хаана:___________________огноо:______/___/___ Үгүй

3.2.Шинж тэмдэг илрэхийн өмнөх 14 хоногт аялалаар явсан уу? Хэрэв тийм бол

дараах хүснэгтийг бөглөнө.

3.3.Та 2019-nCoV-ийн халдварын тухай сонссон уу? Тийм Үгүй

3.4.14 хоногийн өмнө 2019-nCoV-ийн халдвар батлагдсан тохиолдолтой ойрын

хавьтал болсон эсэх (өвчтөн тухайн үед шинж тэмдэг илрээгүй байсан)

Тийм бол огноо:______/___/___ Үгүй

3.5.14 хоногийн өмнө 2019-nCoV-ийн халдвар батлагдсан/мэдээлэгдсэн улсын

эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн эсэх:

Тийм бол огноо:______/___/___ Үгүй

3.6 14 хоногийн өмнө 2019-nCoV-ийн халдвар амьтны дунд батлагдсан/

мэдээлэгдсэн улс, оронд аялсан, амьтан/сэг зэмтэй хавьтал болсон эсэх:

Тийм бол огноо:______/___/___ Үгүй

3.7.Сарьсан багваахайтай хавьтал болсон эсэх: 

Тийм бол огноо:______/___/___ Үгүй

3.8.Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн/идсэн эсэх:

Тийм бол нэр: ______________________    хаана:__________________________

Түүхий  Хагас боловсруулсан   Бүрэн боловсруулсан           Үгүй



3.9.Гэрийн тэжээмэл/зэрлэг амьтадтай харьцсан эсэх:

Тийм бол хаана:___________________огноо:______/___/___ Үгүй

3.10.Мал/амьтан нядалсан эсэх:

Тийм бол хаана:___________________огноо:______/___/___ Үгүй

3.11.Эмнэлзүйн шинж тэмдэг бүхий өвчтөнтэй хавьтал болсон эсэх.

3.11.1.Ямар нэгэн халдварт өвчинтэй байж болзошгүй хүнтэй хавьтал болсон уу?

Тийм                          Үгүй                        Тодорхойгүй

Хэрэв тийм бол хэнтэй, хэзээ, хэр хугацаанд, хэрхэн хавьтал болсон бэ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.11.2.Мал, амьтантай ойр ажилладаг хүнтэй хавьтал болсон уу?

Тийм                          Үгүй                        Тодорхойгүй

Хэрэв тийм бол хэнтэй, хэзээ, хэр хугацаанд, хэрхэн хавьтал болсон бэ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.11.3.Амьсгалын замын өвчин, суулгалт, бөөлжилттэй хүнтэй хавьтал болсон уу?

Тийм                          Үгүй                        Тодорхойгүй

Хэрэв тийм бол: Уг хүнд ямар шинж тэмдэг илэрсэн, хаана, хэзээ, хэрхэн хавьтал 

болсон бэ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.11.4.Ямар нэгэн өвчтэй хүнтэй айлд зочилсон, өвчтөн асарсан эсэх?

Тийм                          Үгүй                        Тодорхойгүй

Хэрэв тийм бол хаана, хэзээ, хэрхэн хавьтал болсон бэ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.11.5.Та өвчтэй хүний шээс, цус, цэр, өтгөн зэрэг биеийн шингэнтэй хүрэлцсэн үү?

Тийм                          Үгүй                        Тодорхойгүй

Хэрэв тийм бол хаана, хэзээ, хэрхэн хавьтал болсон бэ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.12.Ямар нэгэн ургамал/цэцэг/тан/ханд/эмийн ургамал/ хэрэглэсэн/худалдан авсан 

эсэх:

Тийм бол хаана:___________________огноо:______/___/___ Үгүй

3
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ДӨРӨВ. ЭМНЭЛЭГТ ХАНДАЛТЫН БАЙДАЛ

4.1.Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн эсэх:

Тийм бол хаана:___________________огноо:______/___/___ Үгүй

4.2.Эмнэлэгт хэвтсэн эсэх:

Тийм бол хаана:___________________огноо:______/___/___ Үгүй

4.3.Эмнэлгээс гарсан эсэх:

Тийм бол огноо:______/___/___ Үгүй

4.4.XRay хийсэн эсэх: 

Тийм бол дүгнэлт:_______________________огноо:______/___/___ Үгүй

4.5.Хатгалгаа илэрсэн эсэх: 

Тийм бол        2 талд         Баруун          Зүүн                                      Үгүй

4.6.Лаборатори: Лабораторийн нэр:______________________ огноо:______/___/___

4.6.1.Сорьц

Бронхальвеолын шингэн       Хамар залгиурын арчдас      Хоолойн арчдас      Цус

Бусад_________________________________________________________________

4.6.2.Лабораторийн эхний дүн гарсан огноо:_______/____/____

Эерэг гарсан: Тийм       Үгүй  Аль нь?  upE Nucleo capsid ORF1a      ORF1b

Сөрөг гарсан: Тийм       Үгүй  Аль нь?  upE Nucleo capsid ORF1a      ORF1b

4.6.3.Ямар сорьц эерэг гарсан вэ?

Бронхальвеолын шингэн       Хамар залгиурын арчдас      Хоолойн арчдас      Цус

Бусад_________________________________________________________________

Судалгаа хийсэн огноо:_____________/_______/_______

Судалгаа хийсэн хүний нэр:_________________________

Албан тушаал:____________________________________


