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ХАМГААЛАХ ХУВЦАС 
ХЭРЭГСЭЛ

Тархвар судлагч эмч Ц.Отгонцэцэг



• Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/161 тоот тушаал “Зоонозын халдварт
өвчний үед ажиллах халдвар хамгаалал, биоаюулгүй ажиллагааны дэглэмийн
заавар”

• Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/537 тоот тушаал “Заавар батлах тухай

• Эрүүл мэндийн сайдын 2015 оны А/242 тоот тушаал “Хүний коронавирүст
халдварын тандалт оношилгоо эмчилгээ, халдвараас сэргийлэх арга
хэмжээний заавар”

Эрх зүйн орчин - ХАМГААЛАХ ХУВЦАС ХЭРЭГСЭЛ



Эрүүл мэндийн Сайдын 2019 оны а/161 дүгээр тушаал “ЗХӨ-үед ажиллах халдвар
хамгаалал, био аюулгүй ажиллагааны дэглэмийн заавар”-ын VI бүлэг:

ХАМГААЛАХ ӨМСГӨЛ нь:

Хүнийг бичил биетний халдварлалт, хими эсвэл биологийн гаралтай бодисуудын
нөлөөнөөөс хамгаалах зориулалттай бөгөөд болзошгүй эрсдэлээс хамгаалж
чадахуйц шаардлагыг хангасан байна.

- ДААВУУН /уламжлалт/

- НЭГ УДААГИЙН.

ХАМГААЛАХ ХУВЦАС ХЭРЭГСЭЛ



ХАМГААЛАХ ХУВЦАС ХЭРЭГСЭЛ

Нэг удаагийн малгай, халад, комбинзон, нүдний шил, нүүрний
хамгаалалт, амны хаалт, шүүлтүүртэй амны хаалт, хормогч, бээлий,
усны гутал, улавч орно.



• Эмнэлэг халдвартай орчинд хэрэглэх заавартай байх

• Халдвартай агаар дуслыг 95 буюу түүнээс дээш шүүх үзүүлэлттэй
“N95” буюу 95 хувийн шүүлтүүртэй (8511, 8210), европ стандартын
дагуу үйлдвэрлэсэн бол FFP2 (9322+, 8822), FFP3 (9332+)

Шүүлтүүртэй амны хаалтанд тавигдах шаардлага



• Шингэн нэвчихгүй

• Биеийн хэмжээнд тохирсон

• Халад нь урт ханцуйтай задгай тал нь хойшоо харсан, урд тал нь
битүү байна.

• Хормогч нь хулдаасан болон, полиэтилен материалтай байна. 

Нэг удаагийн комбинзон, халад, хормогчинд тавигдах 
шаардлага



• Урагдаж гэмтэж цоорохгүй байх

• Аль болох талькгүй байх

• Хэмжээний хувьд олон төрлийн сонголттой байна.

Нэг удаагийн бээлийнд тавигдах шаардлага



• Цанталтаас сэргийлсэн

• Зураас үүсдэггүй

• Халдвартай орчинд хэрэглэх нүдний шил нь зүүхэд зай
завсар гарахаас сэргийлсэн зөөлөвчтэй байх

Нүдний шилэнд тавигдах шаардлага



• Гарын ариун цэвэр сахих

• Комбинзон

• Усны гутал

• Бээлий /дотор/

• Амны хаалт

• Нүдний шил

• Бээлий /гадна/

ХАМГААЛАХ ХУВЦАС ХЭРЭГСЭЛ
Өмсөх дараалал 



• Бээлий /гадна/

• Комбинзон

• Усны гутал

• Бээлий /дотор/

• Нүдний шил

• Амны хаалт

• Гарын ариун цэвэр сахих

ХАМГААЛАХ ХУВЦАС ХЭРЭГСЭЛ
Тайлах дараалал 



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа


