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шараларын күшейту туралы 

 

 

Мен, Қарағанды облысының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері                                      

Ю.Л Залыгин СOVID-19 (бұдан әрі - КВИ) аурушаңдығы бойынша материалдарды 

қарастырып, Қазақстан Республикасында, оның ішінде Қарағанды облысында 

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»  Қазақстан 

Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ кодексінің 9, 38,                           

104-баптарына, «Санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-

профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру мен жүргізудің кейбір мәселелері 

туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 5 

шілдедегі № ҚР ДСМ-78/2020 бұйрығына сәйкес облыста КВИ таралуының алдын 

алу мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

1. Қарағанды облысының аумағында кәсіпкерлік және (немесе) өзге де қызмет 

пен халықтың өмірінің ерекше жағдайлары бар карантин режимі ұзартылсын. 

2. Барлық меншік нысанындағы ұйымдар, кәсіпорындар басшылары 

осы қаулыға 1 қосымшаға сәйкес қызметкерлер мен клиенттердің биоқауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдасын: 

– қызметкерлерді қолғап пен қорғаныс маскаларының қажетті  қорымен  

қамтамасыз ету; 

– қызметкерлердің қолғап  пен   қорғаныс маскаларын  пайдалануына, қауіпсіз 

жинауына, пайдаланылған ЖҚҚ-ны жоюды бақылау; 

– объектіге кіре   берісте   жеткілікті     мөлшердегі    дезинфекциялау 

кілемшелерін орнату, сондай-ақ өткізу қабілетін ескере отырып, дезинфекциялау 

құралдарымен суару әдісімен оларды үнемі ылғандандыру қажет; 

– үй-жайды     күніне      кемінде      2     рет     ылғалды      жинауды 

дезинфекциялауды   жүргізу қажет; 

– барлық меншік нысанындағы дүкендер, дәріханалар, медициналық 

мекемелер мен басқа да ұйымдар мен кәсіпорындарға кіре берісте санитайзерлер 

орнату; 
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– азық –  түлік  дүкендері    мен  дәріханаларға     2  адамнан артық емес бір 

уақытта кіруді ұйымдастыру; 

– үй-жайлардың ішінде және сыртында кезекте 2 метрден  кем  емес  

әлеуметтік қашықтықтың сақталуын бақылауды қамтамасыз ету; 

3. Қарағанды облысының тұрғындарына: 

1) осы қаулыға 2 қосымшаға сәйкес қорғаныш маскаларын кию қағидаларын 

сақтау; 

2) осы қаулыға 3 қосымшаға сәйкес санитариялық шараларды сақтай отырып, 

бау-бақша (саяжай) учаскелеріне шығуға рұқсат етіледі; 

3) объектілерге бару кезінде, қоғамдық көлікті пайдалану кезінде, сондай-ақ 

жұмыс орындарында келесіні сақтау міндетті: 

а) қол алысуды болдырмау, адамдар арасында кемінде 2 метр әлеуметтік 

қашықтықты сақтау, қорғаныс маскаларын дұрыс киюді қамтамасыз ету; 

б) жеке гигиенаны сақтау (қолды жуғыш заттармен жуу, санитайзерлерді (қолға 

арналған антисептиктерді) пайдалану, түшкіру және жөтел этикетін сақтау); 

4) әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, бір отбасы мүшелерін қоспағанда, 

3 адамнан аспайтын топтармен саябақтарға, алаңдар мен скверлерге, жағалауларға 

баруға рұқсат етіледі; 

6) бір отбасы мүшелерін қоспағанда, 3 адамнан артық адамдардың жиналуына 

тыйым салынады; 

7) 65 жастан асқан адамдарға қозғалысты шектеу ұсынылады; 

8) респираторлық инфекцияның алғашқы белгілері пайда болған кезде (мұрын 

біту, түшкіру, дене қызуының жоғарлауы), жедел медициналық көмек 103-ке қоңырау 

шалып, медициналық ұйымдарға бармай-ақ, үйде медициналық көмекке жүгіну; 

9) жерлеу іс-шараларын өткізу кезінде кемінде екі метр қашықтықты сақтай 

отырып, 10-нан астам адамның жиналуына жол бермеу; 

10) бұқаралық іс-шараларды (мерекелік іс-шараларды, спорттық-бұқаралық, 

ойын-сауық мәдени іс-шараларды, конференцияларды, семинарларды, көрмелерді, 

форумдарды, сондай-ақ отбасылық, естелік іс-шараларды (банкеттер, үйлену 

тойлары, мерейтойлар, еске алу), оның ішінде үйде және адамдар көп жиналатын өзге 

де іс-шараларды өткізуге тыйым салу; 

4. Қызметке тыйым салынады: 

– ойын- сауық      мекемелерінің ( караоке,  бильярд,  компьютерлік клубтар, 

түнгі клубтар, боулинг орталықтары, жабық үй-жайлардағы балалар ойын алаңдары 

мен аттракциондары, батуттар және басқалар), кинотеатрлардың (ашық ауада 

орналасқан нысандарды қоспағанда), букмекерлік кеңселердің қызметеріне; 

– балаларды сауықтыру  лагерлерінің,  мектепке  дейінгі балалар мекемелерінің 

(кезекші топтарды қоспағанда) жұмыс істеуіне; 

– фудкорт, банкет залдары бар нысандаға; 

– қалалық және қоғамдық жағажайлар, аквапарктер; 

5. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және 

мереке күндері мынадай шектеу шаралары енгізілсін: 

– азық-түлік  супермаркеттері мен  дәріханаларды   қоспағанда, сауда 

үйлерінің, сауда-ойын-сауық орталықтарының жұмысын тоқтата тұру; 

– азық-түлік емес   және  жабық азық-түлік  базарларының  жұмысын тоқтата 

тұру; 
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6. Бұқаралық іс-шаралар өткізбей, залда 50 орыннан аспайтын, 1 келушіге 4 ш.м 

сондай-ақ және ойын-сауық сауда орталықтарында орналасқан (бөлек үй-жайларда) 

сыйымдылығы 50 орыннан аспайтын қоғамдық тамақтану объектілерінің ашық ауада 

орналасқан және жабық үй-жайларда жұмыс істеуіне рұқсат етіледі, осы қаулының 4 

және 5 қосымшаларына сәйкес санитарлық-дезинфекциялық режимнің күшейтіп 

және жұмыс режимі 24-00 сағатқа дейін; 

7. Қоғамдық тамақтандыру объектілерінің басшылары ұйымдасқан ұжымдарда 

осы қаулыға 6 қосымшаға сәйкес санитарлық қауіпсіздік шараларын күшейту. 

8. Қызмет көрсету саласындағы субъектілер (екінші деңгейдегі банктер, пошта 

бөлімшелері, халыққа қызмет көрсету орталықтары, адвокаттық және нотариаттық 

кеңселер, жеке сот орындаушылары, заң көмегін көрсететін және консультациялар 

беретін объектілер, ломбардтар, айырбастау пункттері, жылжымайтын мүлікпен 

операциялар жөніндегі компаниялар, жарнама агенттіктері, баспахана, микроқаржы 

және микрокредиттік ұйымдар, сақтандыру компаниялары, мүлікті бағалау жөніндегі 

объектілер, аудиторлық объектілер, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

компаниялары) осы қаулыға 7 қосымшаға сәйкес санитариялық шараларды 

күшейтіп, бұл ретте жұмыс және демалыс күндері бизнес-орталықтардың, 

сақтандыру компанияларының, адвокат қызметінің, заң көмегін көрсететін және 

кеңес беретін объектілердің, нотариустың, бухгалтер мен консалтингтің, 

жылжымайтын мүлік жөніндегі агенттіктердің, жарнама агенттіктерінің, сот 

орындаушыларының, айырбастау пункттерінің, ломбардтардың жұмысын 

ұйымдастыру, жұмыс кестесі сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін. 

9. Қаржы нарығының субъектілері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 

және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 

актісіне сәйкес уақыты мен саны бойынша шектеумен қызметті қамтамасыз ету; 

10. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ 

филиалы Халыққа қызмет көрсету орталықтарының басшыларына мемлекеттік 

қызметтерді on-line режимде көрсетуді қамтамасыз ету, нақты мемлекеттік 

қызметтерді on-line режимде көрсетудің техникалық мүмкіндігі болмаған жағдайда – 

оларды қатаң алдын ала Egov.kz брондау арқылы EgovKZBot 2.0 телеграмм-боты 

арқылы ұсынуды қамтамасыз ету. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс 

уақыты сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін, Call орталықтарының жұмыс уақыты сағат 

9.00-ден 18.00-ге дейін шектелген;  

11. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың басшылары (мемлекеттік ұлттық 

парктер, қорықтар, резерваттар және басқалар) жеке және ұйымдасқан топтар үшін 

міндетті түрде маска режимін және кемінде 2 метр қашықтықты сақтай отырып, 15 

адамнан аспайтын жұмыс істеуін қамтамасыз ету; 

12. Фотоқызметтер көрсету саласындағы субъектілер, гүл дүкендері мен 

павильондар, мерзімді баспа басылымдарын өткізетін объектілер осы қаулыға 8 

қосымшаға сәйкес санитарлық шараларды күшейту. 

13. Қызмет көрсету саласындағы субъектілер (кір жуу орындары, химиялық 

тазалау орындары, тігін ательесі, аяқ киім шеберханалары, аяқ киім, Киім, сағат 

жөндеу сервисі) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес санитариялық шараларды 

күшейте отырып, адамдардың көп жиналуын болдырмау. 

14. Техникалық қызмет көрсету станцияларының, автожуу станцияларының, 

шиномонтаж шеберханаларының басшылары осы қаулыға 10 қосымшаға сәйкес 
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санитарлық шараларды күшейте отырып, объектілердің жұмысын сағат 09.00-ден 

18.00-ге дейін шектеу. 

15. Автомобиль салондарының басшылары осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес 

санитарлық шараларды күшейту. 

16. Тұрмыстық техниканы және электрондық тауарларды, тұрмыстық химияны, 

жануарларға арналған тауарларды, сондай-ақ қосалқы бөлшектер мен шығыс 

материалдарын жеткізу жөніндегі қызметтер көрсету саласындағы субъектілер осы 

қаулыға 12 қосымшаға сәйкес санитарлық шараларды күшейту. 

17. Сервистік қызмет көрсету объектілерінің басшылары: картридждерді, 

тұрмыстық техниканы, банкоматтарды, терминалдарды толтыру және т.б. осы 

қаулыға 13 қосымшаға сәйкес санитарлық шараларды күшейту. 

18. Далалық жұмыстарға тартылған ұйымдар мен қызметкерлер осы қаулыға 14 

қосымшаның талаптарын сақтау. 

19. Жолаушылар автотасымалын жүзеге асыратын кәсіпорындар мен 

ұйымдардың басшылары осы қаулыға 15 қосымшаға сәйкес жолаушылар ағынын 

тығыздандыру мақсатында қоғамдық көліктің халыққа қызмет көрсетудің барлық 

маршруттарына барынша шығуын қамтамасыз ету және санитарлық шараларды 

күшейту. 

20. Қалалар мен аудандардың автовокзалдары мен автостанцияларының 

басшылары осы қаулының 16 қосымшасына сәйкес санитарлық-дезинфекциялық 

режимді күшейту. 

21. Азық-түлік өнімдерін көтерме және бөлшек саудада өткізу объектілерінің, 

азық-түлік және азық-түлік емес базарлардың басшылары осы қаулыға 17-

қосымшаға сәйкес санитарлық және дезинфекциялық шараларды күшейту. 

22. Құрылыс алаңдарын және құрылыс жұмыстарының барлық түрлерін қоса 

алғанда, өнеркәсіптік және индустриялық кәсіпорындардың, құрылыс 

компанияларының субъектілеріне (объектілеріне) қызметкерлерді қызметтік 

автокөлікпен тасымалдауды жүзеге асыруға және осы қаулыға 18 және 19-

қосымшаларға сәйкес санитариялық шараларды күшейту. 

Вахталық қызметті жүргізу кезінде мыналарды қамтамасыз ету: 

– тексеру   ПТР  теріс  нәтижесі  болған  кезде  қызметкерлерді  вахтаға 

жіберу; 

– жұмысшылардың орталықтандырылған вахталық кенттерде орналасу; 

– күн сайын катаральды құбылыстардың бар-жоғын тексеріп, байланыссыз 

термометрия жүргізе отырып, әрбір қызметкерді медициналық бақылауды жүзеге 

асыру; 

– катаральды құбылыстар немесе температураның жоғарылаған жағдайда 

дереу COVID-19-ға тексеруге жіберу; 

– сондай-ақ, COVID-19 оң зертханалық растамасын алған кезде эпидемияға 

қарсы іс-шараларды дереу атқару қажет. 

23. Қонақ үйлердің, қонақ үйлердің, хостелдердің басшылары осы қаулыға 20 

қосымшаға сәйкес санитарлық және дезинфекциялық шараларды күшейту және 

толтырылуын 50%-дан асырмауды қамтамасыз ету. 

24. Үйлердің, базалардың және демалыс аймақтарының, санаторийлер мен 

диспансерлердің басшылары осы қаулының 21 қосымшасына сәйкес санитарлық-
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дезинфекциялық шараларды күшейте отырып, жағажайлардың жұмыс істеуінсіз 

қызметті қамтамасыз ету. 

25. Сауда-ойын-сауық орталықтарының, сауда үйлерінің, сауда желілерінің, 

азық-түлікке жатпайтын тауарларды өткізу жөніндегі дүкендердің меншік иелері осы 

қаулыға 22 қосымшаға сәйкес санитариялық және дезинфекциялық шараларды 

күшейте отырып, оларда орналасқан ойын-сауық объектілерінің (кинотеатрлардың, 

балалардың ойын алаңдарының, аттракциондардың, жанаспалы хайуанаттар 

парктерінің, балалар поездарында сырғанаудың және т.б.), қоғамдық тамақтандыру 

объектілерінің (жекелеген үй-жайларда орналасқан қоғамдық тамақтандыру 

объектілерін қоспағанда) қызметін жаңғыртпай жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 

26. Мемлекеттік органдардың (ұйымдардың, кәсіпорындардың), 

квазимемлекеттік сектор органдарының, ұлттық компаниялардың, өзге де 

ұйымдардың, сондай-ақ кәсіпкерлік субъектілерінің басшылары осы қаулыға 23 

қосымшаға сәйкес санитариялық және дезинфекциялық шараларды күшейте 

отырып, қызметті қамтамасыз ету. Бұл ретте қызметкерлердің кемінде 50% - ы 

қашықтықтан жұмыс нысанында қалады (штат кестесінде 30-дан астам қызметкер 

болған кезде). 

27. Балалар кабинеттерінің/түзету орталықтарының, балалар және ересектерге 

арналған білім беру орталықтарының иелері осы қаулының 24, 25, 26, 27  

қосымшаларына сәйкес санитариялық және дезинфекциялық шараларды күшейте 

отырып, алдын ала жазылу бойынша 15 адамнан аспайтын топты толтырған кезде 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 

28. Сұлулық салондарының, шаштараздардың, спа-орталықтардың 

(салондардың), косметикалық және косметологиялық қызметтер, маникюр және 

педикюр қызметтерін көрсететін орталықтар мен салондардың иелері осы қаулыға 28-

қосымшаға сәйкес санитариялық шараларды күшейту. 

29. СПА орталықтарының, массаж салондарының, моншалар мен сауналардың 

иелеріне осы қаулыға 29 қосымшаға сәйкес санитариялық шараларды күшейту. 

30. Мектепке дейінгі балалар ұйымдарының басшылары осы қаулыға 30 

қосымшаға сәйкес санитарлық және дезинфекциялық шараларды күшейте отырып, 

мектепке дейінгі балалар мекемелеріндегі кезекші топтардың қызметін қамтамасыз 

ету. 

31. Шағын жинақты мектептердің (контингенті 180 оқушыға дейін) және жалпы 

білім беретін мектептердің директорлары ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2020 

жылғы 28 тамыздағы № ҚР ДСМ-98/2020 бұйрығына (бұдан әрі-Бұйрық) 

қосымшаның 10 «Шектеу іс - шараларын, оның ішінде карантин кезеңінде білім беру 

ұйымдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» тарауына 

сәйкес 15 баладан аспайтын сыныптардың жинақталуын сақтаған жағдайда ата-

аналардың өтініші бойынша мектепалды сыныптардың және бастауыш мектептің (1-

ден 4-сыныпқа дейін) білім алушылары үшін кезекші сыныптардың қызметін 

қамтамасыз ету. 

32. Арнайы, мамандандырылған ұйымдардың, ерекше білім берілуіне 

қажеттілігі бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттардың (оның ішінде ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға арналған), жалпы үлгідегі 

мектеп-интернаттардың, дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың 

директорлары бұйрыққа сәйкес жұмыс істеуін қамтамасыз ету. 
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33. Ашық ауадағы аттракцион иелері осы қаулының 31 қосымшасына сәйкес 

қызметін қамтамасыз ету. 

34. Мәдениет объектілерінің (театрлардың, кітапханалардың, мұражайлардың) 

басшылары осы қаулыға 32 қосымшаға сәйкес санитариялық және дезинфекциялық 

шараларды күшейте отырып, 50% - дан аспайтын, бірақ 50 адамнан аспайтын адам 

толған кезде қызметті қамтамасыз ету. 

35. Діни мекемелер (шіркеулер, мешіттер, саборлар, синагогалар, дұға үйлері 

және басқалар) осы қаулыға 33 қосымшаға сәйкес белгіленген талаптарды сақтай 

отырып, ұжымдық іс-шаралар өткізбей қызметін қамтамасыз ету. 

36. Ашық ауадағы кинотеатрлардың иелері осы қаулыға 34 қосымшаға сәйкес 

маска режимін, әлеуметтік қашықтықты және талаптарды сақтаған кезде қызметін 

қамтамасыз ету. 

37. Фитнес-орталықтардың, спорттық-сауықтыру орталықтарының, 

бассейндердің, тренажер залдарының, спорт кешендерінің басшылары осы қаулыға 

35 қосымшаға сәйкес санитариялық және дезинфекциялық шараларды күшейте 

отырып және қызметті қамтамасыз ете отырып, қызметті қамтамасыз ету: 

 1) жаттығу залдары мен фитнес-орталықтардың қызметін алдын ала жазылу 

бойынша, бір келушіге кемінде 5 м кв әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, 50% - 

дан аспайтын толтырылуын қамтамасыз ету кезінде жүзеге асырады; 

 2) топта 5 адамнан аспайтын жеке және топтық жаттығуларды өткізу; 

 3) санитарлық қауіпсіздіктің қатаң шараларын сақтай отырып, міндетті түрде 

дене қызуын өлшей отырып, спорттық жаттығулар, оның ішінде мұзда оқу-жаттығу 

сабақтарын өткізу; 

 4) бассейндердің қатаң түрде алдын ала жазылу бойынша, жеке форматта, бір 

келушіге су айнасының 5 м.кв есебінен жұмыс істеуі. 

38. Қарағанды көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 

мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы, санитарлық-карантиндік бақылау бөлімі 

(бұдан әрі - СККБ), Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау аумақтық басқармалары (келісім бойынша) қамтамасыз 

етілсін: 

 1) шетелден келетін барлық адамдардың (оның ішінде ұшқыштар, 

бортсеріктер, машинистер, жолсеріктер, жүргізушілер, тасымалдаушылар және т. б.) 

міндетті термометриясын жүргізе отырып, санитариялық-карантиндік бақылау 

жүргізу); 

 2) әуежайларда, теміржол көлігінде жолаушыларға, экипаж мүшелеріне, 

бортсеріктерге, машинистер мен жолсеріктерге сауалнама жүргізу; 

 3) рейс келгеннен кейін екі сағат ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің Веб-қосымшасына бере отырып, деректерді сауалнамаларды 

тану жүйесімен өңдеуді жүзеге асырады; 

 4) тасымалдаушылар мен жолаушылар арасындағы көліктік бақылау 

бекеттерінде COVID-19 таралуының алдын алу және ескерту бойынша 

санитариялық-ағарту және түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 

5) COVID-19 таралуының алдын алу бойынша көрнекі үгіт орналастыруды 

ұйымдастыруды, сондай-ақ COVID-19 профилактикасы мәселелері бойынша дауыс 

зорайтқыш байланыс бойынша жолаушыларды хабардар етуді; 

6) COVID-19 профилактикасы мәселелері бойынша шетелден келетін барлық 

азаматтарға оның әлемде әкеліну және таралу қаупі жағдайында жадынамалар тарату; 
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7) COVID-19 профилактикасы мәселелері бойынша бұқаралық ақпарат 

құралдарын пайдалана отырып, халық арасында санитариялық-ағарту жұмысын 

жүргізу. 

39. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау аумақтық басқармаларының (бұдан әрі – Басқармалар) басшыларына: 

1) COVID-19 науқастарымен байланыста болған адамдарды анықтау (үй ошағы 

және жұмыс, оқу орны бойынша, борт бойынша және басқалары), ҚР Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігері қаулыларының талаптарына сәйкес ПТР-зерттеумен қамту. 

2) COVID-19 одан әрі таралуына жол бермеу бойынша эпидемияға қарсы 

(профилактикалық) іс-шараларды жүргізу. 

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаулы және 

санитариялық қағидалар талаптарын бұзу фактілері бойынша әкімшілік ықпал ету 

шараларын қабылдай отырып, карантиндік іс-шараларды бақылау жөніндегі 

жұмысты күшейту. 

40. Қарағанды облысының қалалары мен аудандарының әкімдеріне: 

1) Ағымдағы жылғы 19 қазан сағат 00-00-ден бастап облыстың периметрі 

бойынша санитариялық бекеттер орнату; 

2) Қарағанды облысының аумағында күшейтілген санитариялық және 

дезинфекциялық шаралардың сақталуын бақылау, оның ішінде:  

– қоғамдық орындарда халықтың маска режимін сақтау; 

– жұмыс режимін және карантин кезеңінде объектілерде эпидемияға  

қарсы режим талаптарын сақтау; 

      3) карантин бойынша жұмылдырылған барлық қызметтердің шектеу іс-

шараларын жүргізу кезіндегі биологиялық қауіпсіздік режимі, оларды жеке қорғану 

құралдарымен, қажетті азық-түлікпен және жеке гигиена жағдайларымен 

жарақтандыру; 

4) карантиндік үй-жайлардан (провизорлық, инфекциялық, карантиндік 

бөлімшелер және т.б.) қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жеке 

контейнерлер орнатуды қамтиды. Қауіпті медициналық қалдықтарды кәдеге 

жаратуға қойылатын талаптарға сәйкес контейнерлерді кейіннен дезинфекциялай 

отырып, осы қалдықтарды мамандандырылған көлікпен әкетуді, ал оларды кәдеге 

жаратуды жүзеге асыру; 

5) «қарбалас сағаттарында» автобустар мен шағын автобустарды біркелкі 

толтыру мақсатында барлық органдар мен ұйымдардың сараланған жұмыс кестесін 

енгізу; 

6) кондоминиумдарды басқару органдарымен бірлесіп: 

– осы қаулының 36 қосымшасына сәйкес кіреберістерде, лифтілерде,  

– паркингтерде тәулігіне кемінде 2 рет профилактикалық дезинфекция  

және ылғалды тазалау жүргізу; 

– осы қаулыға 36 қосымшаға сәйкес барлық жабдықтарға, шағын  

сәулет нысандарына, балалар алаңдары мен оларға іргелес аумақтардың 

жабдықтарына дезинфекциялау құралдарымен дезинфекциялық өңдеу жүргізе 

отырып, балалар және аула алаңдарының аумақтарын күнделікті тазалауды жүргізу; 

– респираторлық аурулардың, оның ішінде коронавирустық  

инфекцияның алдын алу мәселелері бойынша дезинфекциялық өңдеу жүргізу 

кестелерін және ақпараттық материалдарды хабарландыру тақталарында және басқа 

да көпшілікке көрінетін жерлерде орналастыру; 



8 

 

 

7) әскери бөлімдерге келгеннен кейін әскерге шақырылушыларды ПТР әдісімен 

COVID-19 -ға зертханалық тексеру; 

8) қайтыс болу, туу фактілері тіркелгеннен кейін, сондай-ақ АХАЖ органдары 

неке қиюға өтініш алған кезде қаулы талаптарының сақталуы бөлігінде бірлескен 

түсіндіру жұмыстарын жүргізу және бақылау үшін деректерді аумақтық бөлімдер мен 

полиция басқармаларына беру. 

41. Қарағанды облысының қалалары мен аудандарының әкімдері, 

мемлекеттік органдар, құқық қорғау және арнайы органдар іске қосуды және 

орындалуын бақылауды қамтамасыз ету: 

1) кейінге қалдыруға болмайтын шешімді талап ететін жағдайларды 

қоспағанда, мемлекеттік органдар мен ұйымдарда азаматтарды жеке қабылдауды, 

кеңестерді, семинарларды және т. б. қызметкерлердің жеке қатысуымен өткізуге 

тыйым салу; 

2) денсаулық сақтау ұйымдарында, жедел жәрдем машиналарында аудио, фото 

және бейне түсірілімдер жүргізуге, жергілікті атқарушы органдар карантин үшін 

айқындаған үй-жайларда сондай-ақ медицина қызметкерлері үйде медициналық 

көмек көрсеткен кезде, ошақта эпидемиологиялық тексеру жүргізген кезде, науқастар 

мен байланыста болған адамдарға сауалнама және анкета жүргізуге тыйым салу;  

3) бұқаралық іс-шараларды (мерекелік іс-шараларды, спорттық-бұқаралық, 

ойын-сауық мәдени-бұқаралық іс-шараларды, конференциялар, семинарлар, 

көрмелер, форумдар, сондай-ақ отбасылық, естелік іс-шараларды (банкеттер, үйлену 

тойлары, мерейтойлар, еске алу), оның ішінде үйде және адамдар көп жиналатын өзге 

де іс-шараларды өткізуге тыйым салу; 

4) медициналық көрсеткіштер бойынша шығуды қоспағанда, COVID-19 

бойынша қолайсыз елдерге халықаралық спорттық, мәдени, туристік іс-шараларға 

шығуға тыйым салу; 

5) медициналық ұйымдарда, қарттар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға 

арналған медициналық-әлеуметтік объектілерде, балалар үйлерінде, балалар 

үйлерінде, әлеуметтік оңалту орталықтарында, мүгедек балаларға арналған 

интернаттық үлгідегі оқу орындарында карантин және санитариялық-

дезинфекциялық режимді сақтау; 

6) барлық әкімшілік ғимараттарда, коммуналдық шаруашылық, тамақ 

өнеркәсібі, қоғамдық тамақтану объектілерінде, авто және теміржол вокзалдарында, 

әуежайларда күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық режимді (ғимаратқа (үй-

жайға) кіреберісте дезинфекциялық барьер, қолды өңдеуге арналған санитайзерлерді 

орнату, беттерді күніне кемінде екі рет өңдеу, дезинфекциялау құралдарын қолдана 

отырып ылғалды жинау, желдету) қамтамасыз ету; 

7) осы қаулыға 36 қосымшаға сәйкес қоғамдық пайдалану орындарын, 

қоғамдық көлікті, әрбір рейс (шеңбер) алдында, әуежайларды, теміржол және 

автовокзалдарды, қоғамдық көлік аялдамаларын (күніне кемінде екі рет), 

таяныштарды, көшедегі спорттық снарядтарды, балалар және спорт алаңдарын, 

орындықтар мен орындықтарды, Күркелерді, банкоматтарды, банк терминалдарын, 

POS-терминалдарды қоса алғанда, жерасты жаяу жүргіншілер өткелдерін жуу және 

дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып өңдеу жатады; 

8) осы қаулыға 36 қосымшаға сәйкес азық-түлік базарларын аптасына 2 рет 

жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып өңдеу, аялдама кешендерін, 
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сауда алаңдарының (азық-түлік дүкендерінің) сыртқы элементтері мен учаскелерін, 

шағын сәулет нысандарын, кіреберістерді, саябақтарды, скверлерді; 

9) COVID-19 профилактикасы мәселелері бойынша халықты тұрақты хабардар 

ету, халық арасында дүрбелеңнің алдын алу бойынша шаралар қабылдау; 

10) Осы қаулының 4, 5-тармақтарында көрсетілген объектілердің қызметіне 

тыйым салу; 

11) халықтың жаппай корпоративтік, салтанатты және басқа да бұқаралық іс-

шараларды өткізуі үшін жеке меншік үйлер мен құрылыстарды жалға алуға тыйым 

салу;  

12) қоғамдық көлікте карантиндік шараларды сақтау. 

42. Қарағанды облысының қалалары мен аудандарының әкімдері, 

Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы (А.И. Халтонов), әуежайлар, теміржол, автовокзалдар, 

автостанциялар басшыларына: 

1) «қарбалас сағатта» қоғамдық көліктің (автобустардың, шағын 

автобустардың) желіде барынша шығуын, соңғы аялдамада көлікті дезинфекциялау 

құралдарымен өңдеуді, отыратын орындардың саны бойынша салондардың 

толтырылуын және осы қаулыға 15 қосымшада жазылған талаптардың сақталуын 

қамтамасыз ету; 

2) автовокзалдар мен автостанцияларда стационарлық тепловизорлар және 

«ақылды» бейнебақылау орнату; 

3) жүргізушілер мен кондукторларға тұмауға қарсы профилактикалық 

вакцинация жүргізуді қамтамасыз ету; 

4) осы қаулыға 15 және 16 қосымшаларда жазылған талаптарды сақтай 

отырып, қалааралық облысішілік жолаушылар тасымалдарының, қала маңындағы 

жолаушылар поездарының/электр пойыздарының жұмысын санитарлық-

дезинфекциялық режимді күшейте отырып қамтамасыз ету»; 

43. Қарағанды облысының қалалары мен аудандарының әкімдері, 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

аумақтық басқармаларының басшыларына: 

1) InfoKazakhstan.kz сайттан электрондық форматта берілетін санитариялық 

нормаларға сәйкестік актісі негізінде объектілердің қызметін қайта бастау; 

2) халықты, жеке және заңды тұлғаларды InfoKazakhstan.kz сайтының 

объектілердің жұмысына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптармен 

танысу бойынша, шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңіндегі 

жұмысы туралы ақпараттандыру; 

3) карантиндік режимді бұзу туралы шағымдар мен фактілерді орналастыру 

үшін InfoKazakhstan.kz сайтын, бұзушылықтарды жою бойынша кәсіпкерлер 

уақтылы шаралар қабылдау мақсатында карантин режимін бұзу фактілері мен 

шағымдарын орналастыру үшін; 

4) InfoKazakhstan.kz сайтында шектеу шараларын, оның ішінде карантинді 

енгізу кезеңінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің объектілердің жұмысына 

қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуын тексеретін 

инспекторлардың, аудиторлық ұйымдардың тізімін орналастыру; 

5) кәсіпкерлік субъектісінің объектінің паспортына InfoKazakhstan.kz сайтына 

келушілердің үй-жайды жоспарлауы туралы ақпаратты енгізуі (шектеулі шаралар, 

оның ішінде карантинді енгізу кезеңінде объектілердің қызметіне қойылатын 
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талаптарға сәйкес, 1 адамға белгіленген аумақты ескере отырып енгізілген және 

енгізілген) осы қаулыға қосымшаларда); 

44. Қарағанды облысының қалалары мен аудандарының әкімдері, 

кәсіпкерлік басқармасы, кәсіпкерлік субъектілеріне: 

1) Бас мемлекеттік санитариялық дәрігердің қаулыларын мүлтіксіз орындау; 

2) коронавирустық инфекцияның әкелінуін болдырмау мақсатында туристік 

фирмалармен шетелге шығатын адамдарды вирустық инфекциялардың 

профилактикасы туралы хабардар ету жөнінде жұмыс жүргізу; 

3) қоғамдық мониторинг мүмкіндігі үшін санитариялық нормаларға сәйкестік 

актісін объектіге кіре берісте көрінетін жерге орналастыру; 

4) кәсіпкерлік субъектісінің объектінің паспортына InfoKazakhstan.kz сайтына 

келушілердің үй-жайларды жоспарланған толтыруы туралы мәліметтерді енгізуі 

(шектеулі шаралар, оның ішінде карантинді енгізу кезеңінде объектілердің қызметіне 

қойылатын талаптарға сәйкес, 1 адамға белгіленген аумақты ескере отырып енгізілген 

және енгізілген) осы қаулыға қосымшаларда); 

5) кинотеатрлардың (ашық аспан астындағы кинотеатрларды қоспағанда), 

балалар ойын алаңдары мен сауда объектілеріндегі, сауда орталықтарындағы және 

т.б. аттракциондар, караоке, түнгі клубтар, бильярд бөлмелері, букмекерлік кеңселер, 

компьютерлік клубтар, боулинг орталықтары, аттракциондар, батуттар қызметін 

тоқтата тұру. және осы қаулының 4-тармағында көрсетілген жеке және заңды 

тұлғалардың басқа да объектілері, осы қаулының 1 қосымшасында көрсетілген 

қызмет түрлерін қоспағанда, сондай-ақ оларды пайдалану кезеңінде Ұлттық 

олимпиада комитеті аккредиттелген спорт базалары, сондай-ақ ұлттық құрамаларды 

олимпиадаға дайындау және Паралимпиадалық ойындар; 

6) тамақ өнімдерін өткізу объектілерінде санитариялық және дезинфекциялық 

шараларды күшейту; 

7) барлық сауда объектілерінде мынадай талаптарды сақтау: 

– нысанға кіру және шығу кезінде келушілер ағынын ажырата білу; 

– ғимаратқа кіре берісте (бутиктер, үй-жайлар және т. б.)  

дезинфекциялық барьер (кілемшелерді) орнатуға, оны суару әдісімен 

дезинфекциялық құралдармен үнемі ылғалдандыру; 

– 5 адамнан артық кезектің пайда болуына жол бермеу; 

– келушілер арасында кемінде 2 метр қашықтықты сақтау; 

– жұмыс кезінде персоналдың бір реттік қорғаныс маскаларын  

пайдалануын қамтамасыз етуге міндетті (маскаларды ауыстыру 3 сағатта кемінде 1 

рет); 

– көкөністер мен жемістерді қоспағанда, тамақ өнімдерін өлшеп-оралған 

түрде өткізуді қамтамасыз ету; 

– сатып алушылар қол жеткізе алатын нан-тоқаш, кондитерлік және өзге де 

бұйымдарды сатуды тек буып-түйілген түрде жүзеге асыру қажет; 

– дезинфекциялық режимді күшейту: әр 3 сағат сайын арнайы 

дезинфекциялық құралдармен үстелдерді, орындықтарды, эскалатор тұтқаларын, 

баспалдақтарды, есіктерді, лифтілер мен едендерді, келушілердің қолымен жанасуды 

болдырмайтын басқа да беттерді өңдеу; 

– ауаны сырттан алу жолымен үй-жайларды сүзуді және желдетуді арттыру 

әрбір сатып алушыдан кейін дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып 
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арбаларды, себеттерді өңдеу («шартты лас» аймақта, өңдегеннен кейін оларды «таза 

аймаққа» ауыстыру); 

– жіті респираторлық инфекция (жоғары температура, жөтел, мұрынның 

бітелуі) белгілері бар персоналды жұмысқа жібермеу; 

– сауда залында және кіреберісте микробқа қарсы әсері ұзартылған 

көпфункционалды антисептикалық затты пайдаланатын қол өңдеуге арналған 

санитайзерлерді орнату немесе бір рет қолданылатын қолғаптарды беруді қамтамасыз 

ету; кассалық аймақта – қолдарды өңдеуге арналған құрамында спирті бар ерітіндісі 

бар мөлшерлегіштерді (пульверизаторларды) орнату; 

– тазалау жөніндегі персоналға бір реттік қолғаптар, медициналық маскалар 

беруді және оларды уақтылы ауыстыруды қамтамасыз ету; 

– объектіге іргелес аумақты дезинфекциялау құралдарымен тәулігіне кемінде 

1 рет өңдеу; 

– келушілерге коронавирустың алдын-алу туралы жадынамаларды тарату; 

– аудио және видео жабдықтар арқылы келушілерге арналған объектіде 

коронавирустың алдын-алу және қабылданған шаралар туралы ақпарат тарату; 

– жоғарыда аталған тармақтардың сақталуын қамтамасыз ететін сауда 

объектілерінде жауапты қызметкерлерді бекіту. 

45. Қалалар мен аудандардың әкімдері, Қарағанды облысының Ауыл 

шаруашылығы басқармасы, Қарағанды облысының кәсіпкерлік басқармасы 

ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерін дайындау және өткізу кезінде санитарлық 

ережелер мен Бас мемлекеттік санитариялық дәрігердің қаулылары талаптарының 

қатаң сақталуын қамтамасыз ету. 

46. Қалалар мен аудандардың әкімдері, Қарағанды облысының спорт 

басқармасы-Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау аумақтық басқармаларын облыстан тыс жерлерде жүріп-тұру туралы 

хабардар ету, спорт объектілерінде санитарлық-дезинфекциялық режимнің қатаң 

сақталуын қамтамасыз ету; 

47. Қалалар мен аудандар әкімдері, Қарағанды облысының Жастар ісі 

басқармасы, Қарағанды облысының ішкі саясат басқармасы-зейнеткерлер мен 

мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек көрсету бойынша еріктілердің жұмысын 

жандандыру; 

48. Қалалар мен аудандардың әкімдері, Қарағанды облысының өнеркәсіп 

басқармасы – өнеркәсіп кәсіпорындарында стационарлық жылу түсіргіштер мен 

«ақылды» бейнебақылау орнату мәселесін пысықтау. 

49. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 

Қарағанды облысы бойынша департаменті-мемлекеттік органдардың 

қызметшілердің 50% - ын қашықтықтан жұмыс режиміне (штатында 30-дан астам 

қызметкер) ауыстыру жөніндегі талаптардың сақталуын бақылауды қамтамасыз ету); 

50. Қарағанды облысының полиция департаменті (Е. Ж. Файзуллин): 

1) карантин режимін және қолданыстағы заңнамаға сәйкес Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігердің қаулыларымен белгіленген талаптарды бұзатын адамдарға 

шаралар қабылдауды қамтамасыз ету; 

2) COVID – 19 бойынша байланыста болған адамдарды карантиндеу және 

провизорлық емдеуге жатқызу орындарын күзету; 

3) азаматтардың көшеде жүру құқығынсыз, ұялы байланыс құралдары арқылы 

қадағалай отырып, үй карантині режимін сақтауын бақылау; 
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4) Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау департаментінің (бұдан әрі-Департамент) және/немесе 

аумақтық ТКҚСҚБД ұсынысы бойынша COVID – 19 науқастарымен байланыста 

болғандарды іздеу; 

5) халықтың енгізілген шектеулерді сақтауы бойынша көшелерді, саяжай және 

бау-бақша бірлестіктерін, көпшілік жиналатын орындарды (скверлер, саябақтар, 

орман екпелері, су айдындары және т. б.) тәулік бойы патрульдеу; 

6) осы фактілер бойынша әкімшілік ықпал ету шараларын қолдану үшін 

аумақтық ТКҚСҚБ-ға дәлелді материалдар бере отырып, карантиндік іс-шаралардың 

бұзылуын анықтау жөніндегі жұмысты күшейту. 

7) аумақтық әкімдіктермен бірлесіп, азаматтармен түсіндіру жұмыстарын 

жүргізуге және олардың Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер қаулыларының 

талаптарын сақтауын бақылау. 

51. Қарағанды облысы Денсаулық сақтау басқармасының басшысы (Е. 

Ш.Нұрлыбаев): 

1) жағдайлар болған кезде - үй карантинін сақтау шарттарын міндетті түрде 

орындау туралы қолхат бере отырып, асимптоматикалық және жеңіл формадағы, 

сондай-ақ анықталмаған пневмониямен ауыратын науқастарды 100% оқшаулау; 

2) үй карантинін ұйымдастыру үшін тұрғын үйдің талаптарға сәйкестігін 

бағалауды қамту; 

3) Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің №43 

қаулысына 36-қосымшаға сәйкес жағдайлар болған кезде COVID-19 науқастарымен 

байланыста болған адамдарға (үй карантині) медициналық бақылау (жақын 

байланыс) орнату. Үйде оқшаулау жағдайлары болмаған жағдайда-карантиндік 

стационарға оқшаулау; 

4) үйде медициналық бақылаудың жүргізілуін және үй карантині талаптарының 

сақталуын бақылау; 

5) COVID – 19 ға зертханалық тексеру жүргізу үшін шетелден келген 

адамдарды карантиндік стационарға емдеуге жатқызу; 

6) COVID – 19 симптомсыз вирус тасымалдаушысы бар адамдарды және 

шетелден/өңірлерден келген адамдарды әртүрлі карантиндік стационарларға 

орналастыруға жол берілмейді; 

7) медициналық персоналды олардың орын ауыстыруын болдырмай, 

карантиндік стационарларға бекітуге (COVID – 19 симптомсыз вирус 

тасымалдаушысы бар адамдар үшін карантиндік стационарлардың медициналық 

персоналын және шетелден/ өңірлерден келген адамдар үшін карантиндік 

стационарлардың медициналық персоналын араластыруға жол берілмейді); 

8) медицина персоналының 2 қорғау деңгейіндегі ЖҚҚ-ны пайдалануы; 

9) ПТР әдісімен зертханалық тексеру: 

– жұқпалы аурулар стационарына жатқызылған және COVID – 19 мен  

амбулаторлық емделіп жатқан науқастар, ЖРВИ және пневмония белгілері бар 

науқастар; 

– провизорлық стационарға жатқызылған COVID – 19 (тыныс алу белгілері 

бар; IgM-ге оң экспресс тест); 

– стационарға жоспарлы және шұғыл емдеуге жатқызу кезінде пациенттер, 

созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі бар гемодиализдегі пациенттер: 

– ЖРВИ және пневмониямен ауыратын науқастар; 
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– тыныс алу белгілері бар медицина қызметкерлерінің қызметкерлері; 

– 50 жастан асқан тыныс алу органдары, эндокриндік жүйе (қант  

диабеті,метаболикалық синдром), жүрек-қантамыр жүйесі ауруларымен 

динамикалық бақылауда тұрған пациенттер; 

10) Департаментті тестілеудің оң нәтижелері туралы нәтижені алған сәттен 

бастап 2 сағаттан кешіктірмей хабардар ету; 

11) Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

қаулысына сәйкес халыққа профилактикалық егу жүргізу; 

12) провизорлық және карантиндік бөлімшелер орналасқан үлгілік емес 

объектілерде медицина қызметкерлері үшін санитариялық-тұрмыстық жағдайлардың 

болуы, санитариялық тораптар болмаған кезде-биодәретханалар; 

13) провизорлық, инфекциялық және карантиндік бөлімшелердің 

(ауруханалардың) аумағынан шығатын автомобиль көлігін дезинфекциялық өңдеуге 

жол берілмейді); 

14) науқастарға арналған тамақ өнімдерін бір реттік контейнерлерде жеткізуді 

қамтамасыз ету; 

15) пневмониямен және ЖРВИ-мен ауыратын науқастарды коронавирустық 

инфекцияға уақтылы тексеру; 

52. Қарағанды облысының Денсаулық сақтау басқармасына (Е. 

Ш.Нұрлыбаев), Қарағанды облысының полиция департаментіне (Е. 

Ж.Файзуллин) : 

1) облысқа кірген кезде автомобиль жолдарындағы санитариялық бекеттердің 

температурасы бар тұлғаларды анықтау және оларды оқшаулау үшін тепловизорды 

қолдана отырып ұйымдастырылуын және тәулік бойы жұмыс істеуін қамтамасыз ету; 

2) емделуден және медициналық байқаудан жалтарып жүрген науқастар мен 

байланыста болған адамдарды іздеу жөнінде шаралар қолдану. 

53. Денсаулық сақтау объектілері мен зертханалардың басшылары осы 

қаулыға 37-қосымшаға сәйкес COVID-19 профилактикасы кезеңінде инфекциялық 

қауіпсіздік жөніндегі жұмыс алгоритмінің сақталуын қамтамасыз ету. 

54. Қарағанды облысының білім басқармасы (Г. Ш. Қожахметова) қалалар 

мен аудандар әкімдіктерімен бірлесіп: 

1) білім беру ұйымдарында қашықтықтан оқыту, оның ішінде білімді 

бағалаудың барлық түрлерін жүргізу (контингенті 180 адамға дейінгі, сыныптардағы 

балалар саны 15 адамға дейінгі шағын жинақталған мектептерді, мектепалды даярлық 

сыныптарында білім алушылар үшін білім беру ұйымдарындағы кезекші сыныптарды 

қоспағанда, сондай-ақ ата-аналардың өтініші бойынша санитариялық қағидаларға 

сәйкес 15 баладан аспайтын сыныптардың жинақталуын сақтаған кезде 1-ден 4-

сыныпқа дейін);  

2) оқушылардың экскурсиясына тыйым салу; 

3) ұйымдастырылған ұжымға инфекцияның әкелінуіне жол бермеу мақсатында 

міндетті таңертеңгі сүзгі, уақтылы оқшаулау жүргізе отырып, білім беру және 

тәрбиелеу объектілерінде эпидемияға қарсы іс-шаралардың сақталуын қатаң 

бақылау; 

55. «Қарағанды облысы бойынша Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ 

РМК филиалының директоры (Т. Н.Хамитов): 

1) COVID-19 -ға зертханалық зерттеулер жүргізу: 
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– оқшаулаудың 7- күніне  COVID-19  диагнозы  расталған  жақын 

байланыста болған адамдар қатарындағы адамдар; 

– медициналық-әлеуметтік мекемелерге (қарттар, мүгедектер үйлері, балалар 

үйлері және т. б.) жаңадан түскен адамдар үшін - бір рет; 

– Қорғаныс министрлігінің, Ұлттық Ұланның, ҚР ІІМ Қарулы Күштері 

қатарына шақырылатын әскерге шақырылушылардың құрамы; 

– Қазақстан Республикасына шетелден келетін адамдардың; 

– ҚАЖ мекемесіне түскен адамдарды; 

– тиісті аумақтың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері анықтаған 

эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша контингентті тексеру. 

2)  Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау Департаментін тестілеу нәтижелері туралы дереу хабардар ету; 

3)  COVID-19 ошақтарында дезинфекция жүргізу; 

56. Қарағанды облысының полиция департаментіне (Файзуллин Е. Ж.) 

және Қарағанды облысының қылмыстық-түзету жүйесі департаментіне (Г. 

А.Такешев):  

1) осы қаулыға 38 қосымшаға сәйкес пенитенциарлық жүйе (қылмыстық-

атқару жүйесі) мекемелерінде санитариялық-дезинфекциялық режимнің сақталуын 

қамтамасыз ету; 

2) COVID-19 -ға зертханалық тексеруге материалды іріктеу және тасымалдау 

бойынша медицина қызметкерлері арасынан жауапты адамды айқындау; 

3) COVID-19 зертханалық диагностикасын тек жоғарыда көрсетілген 

контингентке қатаң түрде жүргізу; 

4) ПТР әдісімен зертханалық зерттеу жүргізуге жіберілген адамдардың тегі 

бойынша тізімін Департаменттің электрондық мекенжайына ұсынуды қамтамасыз 

ету; 

5) адамдарды жіберу, материалды іріктеу және тасымалдау жауапкершілігі 

Қарағанды облысының медициналық ұйымдарының басшыларына жүктеледі. 

57. Медициналық-әлеуметтік объектілердің (қарттар, мүгедектер үйлері, 

балалар үйлері және басқалар) басшылары осы қаулыға 39 қосымшаға сәйкес 

санитарлық-дезинфекциялық режимді күшейту. 

58. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қауіпсіздік комитетінің аумақтық бөлімшелерінің, оның ішінде Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінің 

басшыларына: 

1) жас буынды 14 тәулікке әскери бөлімдерге келгеннен кейін, оларды шақыру 

өңірлері бойынша бөлу; 

2) жас буынды орналастыру үшін орындарды дайындау; 

3) жас толықтырулардың кестесі бойынша бос уақыт үй-жайларында болуды 

ұйымдастыру (монша-кір жуу қызметін көрсету және ортақ пайдаланылатын басқа да 

орындар) және басқа жеке құраммен байланысты болдырмай тамақтандыруды 

ұйымдастыру; 

4) жеке құрам арасында COVID-19 ауруының жағдайлары анықталған кезде 

байланыста болған адамдарға, асимптоматикалық вирус тасымалдаушысы бар 

адамдарға медициналық бақылау жүргізу және оларды оқшаулау; 
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5) осы қаулыға 40 қосымшада көрсетілген талаптардың орындалуын 

қамтамасыз ету. 

59. Қарағанды облысының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері 

міндетін атқарушының 2020 жылғы 3 шілдедегі № 35-Қ «Қарағанды 

облысындағы шектеу іс-шараларын жеңілдету туралы» қаулысының күші 

жойылды деп танылсын. 

60. Осы қаулының орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын. 

61. Осы қаулы 2020 жылғы 19 қазанда 00 сағат 00 минуттан бастап күшіне 

енеді. 

 

 

Қарағанды облысының 

Бас мемлекеттік  

санитариялық  дәрігері                                                                 Ю.Л.Залыгин  

 

Мөр орны 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

1 қосымша 

 

Карантин кезеңінде тоқтатылмайтын ұйымдар мен кәсіпорындардың қызмет 

түрлерінің тізбесі 

 

1. Денсаулық сақтау жүйесінің объектілері, атап айтқанда: 

1) медициналық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар зертханалар мен 

медициналық мекемелер, оның ішінде стоматологиялық кабинеттер мен 

клиникалар.Медициналық орталықтар қызметін алдын ала жазылу бойынша жүзеге 

асырады; 

2) медициналық мақсаттағы бұйымдарды, оның ішінде оптика сататын 

объектілер/субъектілер. 

2. Инфрақұрылым, тіршілікті қамтамасыз ету және коммуналдық 

шаруашылық объектілері, атап айтқанда: 

1) электр энергетикалық компаниялар 

2) сумен жабдықтау, су бұру 

3) жылумен жабдықтау 

4) газбен жабдықтау 

5) электриктер, сантехниктер, Лифт шаруашылығы қызметтері 

6) өрт сөндіру қызметі 

7) көшелерді, ПИК абаттандыру, көгалдандыру бойынша қызметтер 

8) қоқыс пен қалдықтарды жинау, өңдеу және кәдеге жарату 

9) дезинфекция 

10) автомобиль жолдары мен темір жолдарды салу, жөндеу, реконструкциялау. 

3. Көлік және байланыс қызметтері: 

1) телекоммуникация; 

2) облыстың барлық аумағындағы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар компаниялары; 

3) мынадай шараларды сақтаған кезде такси қызметтері: 

 ауысым басталар/аяқталар алдында жеке журналды жүргізе отырып, 

жүргізушінің температурасын байланыссыз термометрмен өлшеңіз; 

 жүргізушіде жеке қорғаныс құралдарының болуы (маска, қолғап, 

антисептик)); 

 маркировки таңбалау мен дойбының болуы; 

 жолаушыда масканың міндетті түрде болуы (жолаушыларды маскасыз 

тасымалдау жүзеге асырылмайды); 

 машинаны міндетті түрде дезинфекциялау (әр сағат сайын); 

4) жолаушылар және жүк тасымалдары; 

5) қалаішілік қоғамдық көлік; 

6) кестеге сәйкес ішкі авиарейстерге арналған әуежайларҢ 



17 

 

 

7) қалалар мен аудандардың автовокзалдары мен автостанциялары; 

8) кестеге сәйкес теміржол вокзалдары. 

          4. Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және жер қойнауын пайдалану 

субъектілері: 

1) Тамақ өнеркәсібі 

2) ауыл шаруашылығы, оның ішінде дала жұмыстары, мал шаруашылығы 

3) Химиялық реагенттер 

4) дәрілік препараттар 

5) медициналық жабдықтар / құралдар 

6) санитарлық гигиена өнімдері 

7) Үйге арналған қағаз өнімдері 

8) машина жасау 

9) металлургия 

10) дәке және мата таңғыштарын шығару жөніндегі тігін өндірісі 

11) тау-кен өндіру өнеркәсібі 

12) құрылыс материалдарын өндіру 

13) өнеркәсіптік кәсіпорындар. 

           5. Бөлшек сауда объектілері, тамақтану қызметтері және құрылыс, атап 

айтқанда: 

           1) сауда-ойын-сауық орталықтары, сауда үйлері, сауда желілері, азық-түлікке 

жатпайтын тауарларды оларда орналасқан ойын-сауық объектілерінің 

(кинотеатрлардың, балалардың ойын алаңдарының, аттракциондардың, түйіспелі 

хайуанаттар парктерінің, балалар поездарында сырғанаудың және т. б.), қоғамдық 

тамақтандыру объектілерінің (жекелеген үй-жайларда орналасқан қоғамдық 

тамақтандыру объектілерін қоспағанда) қызметін жаңғыртпай, толтырылуы 30% - дан 

аспайтын, 1 келушіге 4 шаршы м сақталатын, жұмыс режимі сағат 24-00-ге дейін ; 

           2) 24-00 сағатқа дейінгі жұмыс режимі бар азық-түлік супермаркеттері мен 

дүкендері (бірінші кезекте қажет тауарларды өткізу құқығымен); 

          3) бизнес-орталықтары жұмыс режимі сағат 18-00 дейін; 

          4) бөлшек және көтерме саудада өткізу жөніндегі азық-түлік және азық-түлік 

емес базарлар жатады; 

          5) осы қаулыға 4 және 5-қосымшаларға сәйкес санитариялық-дезинфекциялық 

режимді күшейте отырып, Ұжымдық іс-шаралар жүргізбестен, жұмыс режимі сағат 

24-00-ге дейін күшейтіле отырып, сауда-ойын-сауық орталықтарында (жекелеген үй-

жайларда) орналасқан ашық ауада және залда 50-ден аспайтын отыратын орны бар 

қоғамдық тамақтандыру объектілері, сондай-ақ 1 келушіге 4 ш. м. толтырылуы 30% - 

дан аспау керек; 

          6) мерзімді баспасөз басылымдарын (газеттер, журналдар) іске асыратын 

объектілер); 

          7) гүл дүкендері мен павильондар; 

          8) дәріхана ұйымдары; 

          9) ЖҚС, АГҚС, ГТС, мұнай базалары, мұнай қоймалары, сондай-ақ 

кәсіпорындарға газ жеткізу жөніндегі компаниялар; 

         10) ашық ауада салу; 

         11) облыстың барлық аумағындағы барлық түрдегі қоймалар. 

          6. Басқа маңызды қызметтер, атап айтқанда: 
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          4) «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ қаржы институттары, «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Қарағанды филиалы, «Қазпошта» АҚ филиалдары 

мен бөлімшелері (ерекше жұмыс режимі); 

         5) Екінші деңгейдегі банктердің филиалдары мен бөлімшелері, Халыққа қызмет 

көрсету орталықтары, ломбардтар, айырбастау пункттері, микроқаржы және 

микрокредиттік ұйымдар кіреді; 

         6) облыстың барлық аумағында сақтандыру компаниялары; 

         7) пошталық, курьерлік және жүк қызметтері; 

         8) тамақ өнімдерін, дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды, сондай-ақ 

бірінші кезекте қажетті тауарларды жеткізу сервистері; 

         9) ауыл шаруашылығы техникасын, жабдықтары мен бөлшектерін және оларға 

керек-жарақтарды сату (ЭҚЖЖ 46610); 

       10) тамақ өнімдерінің, дәрілік препараттардың және медициналық бұйымдардың 

қоймасы/дистрибуциясы; 

       11) қонақ үйлер, хостелдер, қонақ үйлер; 

       12) жағажайлар жұмыс істемейтін демалыс үйлері, санаторийлер мен 

профилакторийлер; 

       13) жатақханалар (персоналды казармалық режимге және карантинделген 

науқастарға орналастыру үшін ғана); 

        14) облыстың барлық аумағында кеңселер; 

        15) қарттар үйлері; 

        16) балаларға арналған баспаналар; 

        17) панасыздарға арналған баспаналар; 

        18) жануарлардың баспаналары; 

        19) салттық қызмет көрсету агенттіктері және зираттар; 

        20) БАҚ; 

          21) нысанды киім киген немесе ерекшелік белгілері бар волонтерлер; 

          22) УСҚ; 

          23) объектілерді күзету; 

         24) адвокаттық және нотариаттық қызметтер көрсету; 

         25) жеке сот орындаушылары; 

         26) заң көмегін және консультациялар көрсететін объектілер; 

         27) ветеринариялық станциялар, клиникалар; 

         28) зертханалар; 

         29) жарнама агенттіктері, баспаханалар; 

         30) жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар жөніндегі компаниялар; 

         31) фотосалондар; 

         32) техникалық қызмет көрсету станциялары (орталықтары), Автожуу, 

шиномонтаж шеберханалары; 

         33) тұрмыстық техникаға, терминалдарға, кассалық аппараттарға, ұйымдастыру 

техникасына сервистік қызмет көрсету және картридждерді толтыру; 

        34) кір жуу және химиялық тазалау орындары; 

        35) облыстың барлық аумағында тігін ательесі, аяқ киім шеберханалары, аяқ 

киім, Киім, сағат жөндеу сервисі; 

        36) автомобиль көлігін өткізу жөніндегі Автосалондар; 

        37) саябақтар, скверлер, алаңдар, жағалаулар (ойын-сауық объектілерінсіз); 
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         38) мектепке дейінгі балалар мекемелерінің кезекші топтары 15 баладан 

аспайды; 

         39) балалар кабинеттері/түзету орталықтары, Білім беру (оқыту) орталықтары, 

балалар мен ересектерге арналған үйірмелер (жазба бойынша, 5 адамнан аспайтын 

топтар); 

         40) фитнес-орталықтар және спорттық-сауықтыру орталықтары, бассейндер, 

тренажер залдары, спорт кешендері алдын ала жазылу бойынша және бір келушіге 

кемінде 5 шаршы метр су айналары; 

         41) сұлулық салондары, шаштараздар, спа-орталықтар (салондар), 

косметикалық және косметологиялық қызметтер көрсететін орталықтар мен 

салондар, маникюр және педикюр қызметтері (алдын ала жазылу бойынша 1 келушіге 

4 ш. м.); 

         42) моншалар мен сауналар 1 келушіге 50% - дан аспайтын қуатпен толтырылған 

жағдайда, 4 ш. м.; 

         43) ашық ауада аттракциондар; 

         44) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар (мемлекеттік ұлттық парктер, қорықтар, 

резерваттар және басқалар), жеке және ұйымдасқан топтар үшін міндетті түрде 

бетперде режимін және кемінде 2 метр қашықтықты сақтай отырып, 15 адамнан 

аспайтын»; 

         45) 30 адамнан аспайтын жеке және ұжымдық дайындықтар өткізілетін 

мәдениет объектілері»; 

           46) кемінде 2 метр әлеуметтік қашықтықты міндетті түрде сақтай отырып және 

медициналық бетперде киіп, 10 адамнан аспайтын мұражайлар мен кітапханалар»; 

          47) ұжымдық іс-шараларды қоспағанда, жеке баруға арналған Діни мекемелер 

(шіркеулер, мешіттер, саборлар, синагогалар, дұға ету үйлері және басқалар); 

         48) контингенті 180 адамға дейінгі, сыныптардағы балалар саны 15 адамға 

дейінгі шағын жинақты мектептер; Санитариялық қағидаларға сәйкес сыныптардың 

жинақталуын 15 баладан асырмай сақтаған кезде ата-аналардың өтініші бойынша 

мектепалды, сондай-ақ 1-ден 4-сыныпқа дейінгі білім беру ұйымдарындағы кезекші 

сыныптар;; 

         49) Санитариялық қағидаларға сәйкес арнайы, мамандандырылған ұйымдар, 

ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға арналған арнайы мектеп-

интернаттар (оның ішінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға 

арналған), жалпы үлгідегі мектеп-интернаттар, дарынды балаларға арналған мектеп-

интернаттар)»; 

          50) «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығы» және «Бөбек» 

Ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығы» РМҚК»; 

         51) ашық кинотеатрлар; 

         52) театрлар (толтырылуы 50% - дан аспайтын, бірақ 50 адамнан аспайтын); 

           7. Мемлекеттік органдар мен ұйымдар, Халыққа қызмет көрсету орталықтары 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Қарағанды 

облысының аумағындағы филиалдары мен бөлімшелері. 

          8. Аса маңызды объектілер, оның ішінде мемлекеттік басқару органдары. 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

           2  қосымша 

 

 

Қорғаныс маскаларын кию ережелері 

 

         1.Қорғаныс маскаларын кию адамдарды инфекциядан қорғау үшін механикалық 

кедергі ретінде ұсынылады және кейбір респираторлық вирустық аурулардың, соның 

ішінде КОВИД-19 таралуын шектеуі мүмкін. Алайда, тек масканы қолдану тиісті 

қорғаныс деңгейін қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз және басқа шаралар да 

қабылдануы керек. 

         2. Халыққа арналған қорғаныс маскаларын міндетті түрде кию 

көрсетілген: 

 барлық адамдарға басқа әлеуметтік қашықтық шараларын (дәріхана, дүкен, 

кеңсе, медициналық ұйым, Халыққа қызмет көрсету ұйымы және т. б.), сондай-ақ 

көлікте қолдау қиын жабық жерлерде болған кезде; 

 коронавирустық инфекцияға күдікті адамға көмек көрсету кезінде сау 

адамдарға; 

 коронавирустық инфекцияға ұқсас аурудың белгілері бар адамдар (безгегі, 

жөтел, түшкіру). 

Бұл ретте осы тармақ адамды міндетті орындауға міндеттейді және бұзылған 

жағдайда кінәлілерге әкімшілік шаралар қолданылады. 

        3. Тұрғындар арасында инфекция қаупін азайту үшін жабық үй-жайлардан 

тыс (көшеде) қорғаныс маскаларын кию ұсынылады. 

Мақсаты-адамдарды ықтимал жұқтырған қолдарымен бет бөліктеріне (мұрын, ауыз) 

кездейсоқ тиюден қорғау. ДДСҰ мәліметтері бойынша адам минутына орта есеппен 

3-5 рет адамға қол тигізе алады, ал бұл процесті бақыламай, ластанған қолдармен 

инфекция қаупін арттырады. 

Бұл ретте, осы тармақ ұсынымдық сипатта болады, осыған байланысты осы 

ұсынымдарды бұзған тұлғаларға әкімшілік шаралар қолданылмайды. 

         4. Қорғаныс маскаларын қолданудың негізгі ережелері: 

 масканы киер алдында қолыңызды антисептикпен емдеу керек немесе 

сабынмен жуыңыз; 

 бет пен маска арасындағы алшақтықсыз мұрын мен ауызды жабатын етіп 

маска киіңіз; 

 пайдалану кезінде маскаға тигізбеңіз; қол тигізген жағдайда қолыңызды 

антисептикпен емдеңіз және оларды сабынмен жуыңыз; 

 егер киген кезде маска шикі болса, оны жаңасына ауыстыру ұсынылады 

және бір рет қолданылатын маскаларды қайта қолданбаңыз; 

 масканы алып тастағанда сақ болыңыз және масканы алып тастағанда 

көзіңізге, мұрныңызға және аузыңызға тигізбеңіз; 
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 масканы алып тастау үшін оны артқы жағынан немесе бүйірінен (масканың 

алдыңғы жағына қол тигізбестен) ұстап, дереу қалдықтар үшін жабылатын 

контейнерге (пакетке) тастау керек; содан кейін қолды антисептикалық емдеу немесе 

сабынмен жуу қажет. 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

3  қосымша 

 

 

Карантин кезінде тұрғындардың саяжай учаскелеріне бару алгоритмі. 

 

        Саяжай учаскелерінің аумағына шығуға және онда болуға азаматтар келесі 

ережелерді сақтаған жағдайда жол беріледі: 

1. Қорғаныс құралдарын қолданыңыз: жазғы коттедждерден шыққан және 

болған кезде маскалар, қолғаптар, антисептиктер. 

2. Саяжайдағы адамдар саны 5 адамнан аспайды, бір отбасының кәмелетке 

толмаған балаларымен жол беріледі. 

3. Аралас саяжай учаскелеріне және басқа учаскелерге (көршілерге) шығуға 

жол берілмейді. 

4. Саяжай учаскесінен тыс шыққан кезде, қажет болған жағдайда (су тарату 

колонкасына, ұңғымаға судың артында) бір рет қолданылатын маскаларды, 

қолғаптарды пайдалану. 

5. Кезекте 2 метрден кем емес жазғы тұрғындар арасындағы қашықтықты 

сақтау. 

6. Жеке гигиена ережелерін сақтау (қолды жуғыш заттармен жуу). 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

          4  қосымша 

a. и 

Коронавирустық инфекция бойынша карантин кезінде қоғамдық 

тамақтандыру объектілерінің (оның ішінде жазғы павильондардың) қызмет 

алгоритмі. 

 

         1. Объект әкімшілігі жұмыс жағдайымен infokazakhstan.kz сайтында міндетті 

түрде танысады және тиісті келісімге қол қояды. 

          2. Қызмет көрсету саласы объектілерінің жұмысын қайта бастауға 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, мынадай жағдайлар 

қамтамасыз етілген кезде жол беріледі: 

1) объектіні ашар алдында дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, 

күрделі жинау жүргізу (оның ішінде жиһаздың, қабырғалардың және басқа да 

заттардың бетін дезинфекциялау құралдарымен жинау және өңдеу); 

2) дене температурасын байланыссыз тәсілмен өлшеуге арналған аппараттарды 

қолдана отырып, персонал мен келушілердің дене температурасын бақылау. Жедел 

инфекция белгілері болған кезде қызмет көрсетуге жол берілмейді; 

3) объект әкімшілігі келушілердің периметрі бойынша кемінде 2 метр 

қашықтықты сақтай отырып, объектінің түскі ас залдарында бір мезгілде болуын 

қамтамасыз етеді; үстелдер арасындағы қашықтық орындықтар арасында кемінде 2 м 

және 60 см болуы тиіс; 

4) объектінің аумағына маскасыз кіруге және онда болуға тиым салынады; 

5) масканы тек тамақ ішу кезінде ғана алуға жол беріледі; 

6) объектіні қорғау қызметі және волонтерлік қызмет келушілердің, 

қызметкерлердің бетперде киюін, сондай-ақ әлеуметтік қашықтықтың сақталуын 

міндетті түрде қадағалайды; 

7) объектінің персоналы қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс, 

персоналдың қолғапсыз, бетпердесіз, сондай-ақ келушілерге (даяшыларға) тікелей 

қызмет көрсететін персоналдың қорғаныш экрандарынсыз жұмыс істеуіне жол 

берілмейді; 

8) асханалық үстелдерді және жиһаздарды, үстел үстелдерін, үстел 

жабдықтарын (солонок, перечниц, соусницалар, салфетник және т. б.) әр келушіден 

кейін құрамында спирт бар тазалау құралдарымен тазалау қажет; 

9) «швед үстелі» жүйесі бойынша тағамдар ұсынатын объектілерде тамақпен 

тікелей жанасуды болдырмайтын шыны қалқаның болуы міндетті. Бұл ретте 

даяшының міндетті қызмет көрсетуі қамтамасыз етілуі тиіс; 

10) келушілерді хабардар ету мақсатында әкімшілік объектідегі әлеуметтік 

қашықтық жоспарын әзірлеуі және адамдар жиналуы мүмкін орындарды көрсете 

отырып, кіре берісте орналасуы тиіс; 

11) объектіде шотты төлеу кезінде келушілердің байланыссыз аударымдар мен 

төлемдерді жүзеге асыруы үшін жағдайлар қамтамасыз етілуі тиіс, бұл ретте әрбір 

пайдаланудан кейін құрылғыны дезинфекциялау құралымен сүрту қажет; 
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12) объектілердің үй-жайларын әр сағат сайын, қажеттілігіне қарай жиі 

желдетуді қамтамасыз етуге; бұл ретте өндірістік бақылау журналына тіркей отырып, 

профилактикалық тексеру (сүзгілерді ауыстыруды, ауа өткізгіштерді 

дезинфекциялауды қоса алғанда) жүргізе отырып, желдету жүйелері мен ауа баптау 

жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге міндетті; 

13) кальян, түнгі клубтардың (дискотекалардың) қызметіне тыйым салынады); 

14) балалардың ойын аймақтары бар объектілердің әкімшілігі мұндай 

аймақтарды кемінде үш сағатта 1 рет санитарлық өңдеуді қамтамасыз етеді. Бұл ретте 

мұндай аймақтарда ұсақ ойыншықтар мен конструкторларды пайдалануға жол 

берілмейді. 

Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

келісімі бойынша тиісті аумақтың бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

шешімімен сырқаттанушылық тұрақты төмендеген және жағдай тұрақтанған кезде 

объектінің жалпы сыйымдылықтағы келушілермен толтырылуы ұлғайтылуы мүмкін. 

3. Объектінің меншік иесіне: 

1) санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына жауапты адамды 

анықтау (температураны өлшеу, персоналға нұсқау беру, жеке қорғану құралдарын 

уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және антисептикалық құралдардың қажетті 

қорын қадағалау, нұсқама жүргізу журналын жүргізу, маскаларды, респираторларды, 

сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен мүкәммалды өңдеу, үй-жайларды 

жинау)); 

2) кіре берісте, сауда залдарының холлдарында, дәліздерде әрбір 50-100 м 

сайын, лифтілерге, санитариялық тораптарға кіре берісте тері антисептигі бар 

санитайзерлерді орнату; 

3) ғимаратқа кіре берісте дезинфекциялау құралымен суланған дезинфекциялау 

кілемшелерін орнату; 

4) еденге тиісті белгілер қою, әлеуметтік қашықтықты сақтау және 

келушілердің қозғалысын бағыттау үшін қоршаулар мен тосқауыл ленталарын 

орнату, адамдар жиналуы мүмкін жерлерге жол бермеу; 

5) қызметкерлер арасында жеке/өндірістік гигиена және бақылау ережелерін 

сақтау қажеттілігі, кварц шамдарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы 

нұсқама жүргізу және олардың мүлтіксіз сақталуын бақылау; 

6) санитариялық тораптар жеке гигиена құралдарымен (сұйық сабын, 

антисептиктер, Дәретхана қағазы) қамтамасыз етіледі); 

7) Халыққа ауысымда кемінде екі рет ауыстыруға жататын бетперде, бір рет 

қолданылатын қолғаппен және қолды антисептиктермен өңдей отырып, тұтастығы 

бұзылған кезде (келушілермен тікелей байланысы бар қызметкерлер) қызмет көрсету; 

8) бір рет қолданылатын ыдыс-аяқ пен бір рет қолданылатын ас құралдарын 

кейіннен жинау және жою арқылы пайдалануға. 

9) көп рет қолданылатын ыдыстарды пайдалану кезінде оны өңдеуді арнайы 

жуу машиналарында 65 градустан төмен емес температурада не әр қолданғаннан 

кейін жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, сол температурада 

қолмен жүргізу керек. 

10) іргелес аумақты таза ұстау, қоқысты уақтылы шығаруды қамтамасыз ету, 

аптасына 1 рет «санитарлық» күн өткізу; 
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11) Техникалық персонал (тазалаушы) дезинфекцияны арнайы киімде жеке 

қорғаныш құралдарын (қолғап, медициналық маска) пайдалана отырып жүргізуі 

қажет); 

12) жинау мүкәммалын (шелектер, щеткалар, шүберектер) пайдаланғаннан 

кейін жақсы жуады және арнайы бөлінген орындарда сақтайды; 

13) әрбір 2 сағат сайын жұмыс орындарын және келушілерге арналған үй-

жайларды желдету; 

14) өндірістік және тұрмыстық үй-жайларды, есік тұтқаларын, 

ажыратқыштарды, тұтқаларды, сүйеніштерді, байланыс беттерін (жабдықтарды, 

мүкәммалды, үстелдерді, орындықтарды), жалпы пайдалану орындарын (киім ілетін 

орындар, тамақ ішу, демалу бөлмелері, санитариялық тораптар) міндетті түрде 

дезинфекциялай отырып, күніне кемінде 2 рет вирулицидтік әсер ететін құралдармен 

дезинфекциялай отырып, ылғалды жинау); 

15) ауаны залалсыздандыру қоса беріліп отырған нұсқаулыққа сәйкес кварц, 

бактерицидті шамдарды пайдалана отырып жүзеге асырылады. Кварц шамдарын 

пайдалану ережелерді қатаң сақтай отырып, үй-жайларды міндетті түрде желдетумен 

адамдар болмаған жағдайда жүзеге асырылады. 

16) үй-жайларды жинау, қызметкерлердің қолдарын өңдеу, тыныс алу 

органдарының ЖҚҚ үшін дезинфекциялық және жуу құралдарының азаймайтын 

(кемінде бес күндік) қорын қамтамасыз ету; 

17) дезинфекциялау құралдарымен жұмыс істеуге денсаулық жағдайы бойынша 

қарсы айғақтары жоқ кәмелетке толған адамдар жіберіледі; 

18) дезинфекциялау құралдарын дайындаушының қаптамасында, балалардың 

қолы жетпейтін, арнайы бөлінген құрғақ, салқын және қараңғыланған жерде тығыз 

жабық сақтауға міндетті. Дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу және кездейсоқ 

улану кезіндегі алғашқы көмек кезіндегі сақтық шаралары әрбір нақты 

дезинфекциялау құралы үшін оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарда баяндалған. 

 

 

Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу мақсатында 

карантиндік іс-шаралардың сақталуына және дезинфекциялық режимді 

күшейтуге ұйымның меншік иесі мен басшысы жауап береді! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

           5  қосымша 

  

 

Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізу кезеңіне тамақ жеткізуді 

жүзеге асыратын қоғамдық тамақтандыру ұйымдарына  

қойылатын талаптар 

 

1 тарау. Жалпы талаптар 

       1. Әрбір тапсырыс тағамның атауын, дайындалған күні мен сағатын көрсете 

отырып, тамақтану объектісінің есепке алу құжаттамасында тіркеледі. 

       2. Қоғамдық тамақтандыру ұйымдарынан тыс сатуға арналған салат өнімдерінің, 

бірінші, екінші тағамдардың тұздықтарын толтыру жүргізілмейді. Тағамдарға 

тұздықтар жеке тұтыну ыдысында, орамада жеткізіледі. 

       3. Өнімді жеткізу тамақ дайындау күні мен уақыты көрсетіле отырып, өнімнің 

қайталама ластануын болдырмайтын бір рет қолданылатын ыдыста жүзеге 

асырылады. 

       4. Объект персоналы арнайы санитариялық киіммен (халаттар, орамал бас 

киімдер, таңғыштар немесе шашқа, сақалға арналған торлар), сондай-ақ жеке 

қорғаныш құралдарымен (медициналық маска, әр 2 сағат сайын ауысатын бір рет 

қолданылатын қолғап), антисептикалық құралдармен және қол жууға арналған 

құралдармен қамтамасыз етіледі. 

        5. Өнімді жеткізушілер (курьерлер) жеке қорғаныш құралдарымен (медициналық 

маска, медициналық қолғаптар немесе әрбір 2 сағат сайын ауыстыра отырып, 

дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге жататын басқа да), антисептикалық 

заттармен, бір рет қолданылатын ылғалды сулықтармен және жаңбырлатқыштармен 

қамтамасыз етіледі. 

         6. Көлік құралын өңдеу, желдету әрбір 2 сағат сайын және егер салонда 

орындықтар мен тыстар өңделмейтін болса, өнімді тек жүк салғышта тасымалдау 

арқылы жүргізіледі. Көлік құралы таза ұсталады. 

         7. Үй-жайлардың ауасын қоса беріліп отырған нұсқаулыққа сәйкес кварц, 

бактерицидті шамдарды пайдалана отырып зарарсыздандыру жүргізіледі. Кварц 

шамдарын пайдалану ережелерді қатаң сақтай отырып, үй-жайларды міндетті түрде 

желдетумен адамдар болмаған жағдайда жүзеге асырылады. 

        8. Қызметкерлер үшін кемінде 2 метр қашықтықта еденге тиісті белгі қою 

арқылы әлеуметтік қашықтықты сақтау қамтамасыз етіледі. 

         9. Объект әкімшілігі персоналдың күнделікті термометриясын ұйымдастырады. 

Ауысым аяқталғаннан кейін арнайы киім жібітіледі және өңделеді, арнайы киімді 

ауыстыру күн сайын жүргізіледі. 

       10. Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (немесе кемінде 6 сағаттан кейін) үй-

жайларды дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, есік тұтқаларын, 

тұтқаларды, технологиялық жабдықтарды, үстелдерді, персонал мен келушілерге 

арналған санитариялық тораптарды дезинфекциялау сулықтарымен (немесе 
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дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен) сүрту жолымен желдету және 

ылғалды жинау, кварцтау жүргізіледі. 

        11. Өнімді жеткізу кезінде тұтынушымен байланыс барынша алынып тасталады. 

        12. Жедел респираторлық инфекциялар (қызба, жөтел, мұрынның ағуы) бар 

персонал жұмысқа кіріспейді. 

        13. Қызметкерлер мен өнім жеткізушілер өнімге түсуі мүмкін әшекейлерді 

(сақиналар, сағаттар, басқа заттар) алып жүрмейді, егер мұндай әшекейлерді алып 

тастау мүмкін болмаса, олар жалпы, таза және санитарлық жағдайда болуы мүмкін 

және ластанудан тиімді қорғайтын материалдың көмегімен оқшауланады.өнімдер, 

беттер және буып-түю материалдары. 

        14. Су өткізбейтін материалдан қолғап кию жалпы және таза күйде жүзеге 

асырылады. 

 

2 тарау. Қолды қашан жуу және дезинфекциялау керек 

23. Дененің жалаңаш бөліктеріне, лас заттарға тигізгеннен кейін. 

24. Жөтелу, түшкіру, қол орамалын немесе бір рет қолданылатын майлықты 

қолданғаннан кейін. 

25. Лас жабдықпен немесе ыдыспен жұмыс істегеннен кейін. 

26. Өнімдермен жұмыс жасамас бұрын. 

27. Дәретханаға барғаннан кейін және өндірістік цехқа кірер алдында. 

28. Тамақ жеткізуге тапсырыс алу алдында (курьерлерге, жеткізушілерге). 

29. Тұтынушыларға тамақ жеткізуді бастамас бұрын, әр жеткізілім алдында 

қолғаппен қолдар дезинфекцияланады.». 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

           6  қосымша 

  

Коронавирустық инфекция бойынша карантин кезінде ұйымдастырылған 

ұжымдарда және ас блоктарында қоғамдық тамақтандыруобъектілерде 

санитариялық-дезинфекциялық 

режимді сақтау 

 

1. Жалпы ережелер 

1) қағаз немесе электрондық тасымалдағышта тіркей отырып, күніне кемінде 2 

рет жай-күйі мен термометрия сұрауын жүргізе отырып, персоналды медициналық 

бақылауды қамтамасыз етуге міндетті; 

2) жұмыскерлерді респираторлық аурулар симптомдарының болуына 

контактісіз термометрия әдісімен немесе жеке медициналық термометрлермен 

(нәтижелері туралы журналға белгі қоя отырып) тексеруді жүзеге асыруға, бұл 

ретте термометрлерді өңдеуді қолдану нұсқаулығына сәйкес дезинфекциялау 

құралдарымен әрбір қолданғаннан кейін жүргізуге міндетті; 

3) ЖРВИ және тұмау белгілері бар қызметкерлерді жұмыстан шеттетуге, ал 

коронавирустық инфекцияны жоққа шығармайтын (құрғақ жөтел, қызба, тыныс 

алудың қиындауы, ентігу және т.б.) белгілері бар адамдар үшін оқшаулауды және 

жедел медициналық көмекті 103 телефоны бойынша дереу шақыруды қамтамасыз 

етуге міндетті; 

4) персонал келушілермен жұмыс кезінде пайдалану үшін бір рет қолданылатын 

маскалар қорымен (жұмыс ауысымының ұзақтығына және бетперде ауысымына 

қарай кемінде 3 сағатта 1 рет), сондай-ақ қолды өңдеуге арналған дезинфекциялық 

сулықтармен, тері антисептиктерімен, дезинфекциялық құралдармен қамтамасыз 

етіледі. Бір рет қолданылатын маскаларды қайта пайдалануға, сондай-ақ ылғалданған 

маскаларды пайдалануға жол берілмейді; 

5) объектіде келушілердің қолдарын өңдеу үшін көрінетін және қолжетімді 

жерлерде тері антисептиктерін орнатуды көздеу; 

6) бір мезгілде пайдаланылатын асхана ыдыстары мен аспаптарының саны 

ұйымның қажеттілігін қамтамасыз етуі тиіс. Жарықтары, сынықтары, шеттері сынған, 

пішіні өзгерген, эмалі зақымдалған ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді; 

7) қоғамдық тамақтандыру ұйымдары мен ас блоктарын ыдыс-аяқ пен асхана 

аспаптарын механикаландырылған жуу үшін дезинфекциялау әсері бар қазіргі 

заманғы ыдыс жуу машиналарымен жабдықтау ұсынылады. Мамандандырылған жуу 

машиналарында ыдыстарды механикалық жуу оларды пайдалану жөніндегі 

нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі, бұл ретте 90 минут ішінде 65°С төмен емес 

температурада ыдыстар мен асхана аспаптарын дезинфекциялауды қамтамасыз ететін 

өңдеу режимдері қолданылады; 

8) ыдыстарды қолмен жуу үшін асхана ыдыстарына арналған үш секциялы 

ванналар, шыны ыдыстар мен асхана аспаптарына арналған екі секциялы ванналар 

көзделуі қажет; 
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9) асхана ыдыстарын қолмен жуу мынадай тәртіппен жүргізіледі: 

- тамақ қалдықтарын механикалық жою; 

- ваннаның бірінші бөлімінде жуғыш заттарды қосу арқылы суда жуу; 

- ваннаның екінші бөлімінде температурасы 40°C-тан төмен емес суда жуу және 

ваннаның бірінші бөліміне қарағанда екі есе аз мөлшерде жуғыш заттарды қосу; 

- ваннаның үшінші бөлімінде тұтқалары бар металл тордағы ыдысты 

температурасы 65°C-тан төмен емес ыстық ағынды сумен душ саптамасы бар икемді 

шлангтың көмегімен шаю; 

- барлық ыдыс-аяқтар мен құрылғыларды қолдану нұсқауларына сәйкес 

дезинфекциялық құралдармен өңдеу; 

- ваннаның үшінші бөлімінде тұтқалары бар металл тордағы ыдыстарды ағынды 

сумен душ саптамасы бар икемді шлангпен шаю; 

- ыдыс-аяқты торлы сөрелерде, сөрелерде кептіру. 

10) ыдыс жуғыш машина істен шыққан кезде ыдысты қолмен жуу үшін жағдай 

жасау, жуу және дезинфекциялау құралдарымен, щеткамен, шүберекпен қамтамасыз 

ету және ыдыс жуу сапасына бақылау жүргізу қажет; 

11) бір рет қолданылатын ыдысты қолданған кезде бір рет қолданылатын 

ыдысты бір рет қолданылатын тығыз жабылатын пластикалық пакеттерге жинау 

жүргізіледі. 

2. Үй-жайлардағы ауаны зарарсыздандыру: 

          1) ауа температурасы мен ылғалдылығының оңтайлы жағдайларын қамтамасыз 

ету үшін ауа ортасын желдету және баптау жүйелеріне ревизия (тазалау, жуу, 

дезинфекциялау, сүзгілерді ауыстыру және т.б.) жүргізу қажет. 

Барлық үй-жайларды күніне кемінде 15 минут 3 рет жиі желдетуді қамтамасыз ету. 

Үй-жайлардағы ауаны зарарсыздандыру мақсатында күн сайын жабық үлгідегі 

ультракүлгін бактерицидті сәулелендіргіштерді немесе адамдардың қатысуымен 

тәулік бойы қолдануға болатын рециркуляторларды (холлдар, тамақ ішу залдары) 

пайдалану қажет. Рециркуляторларды орнату және Саны дайындаушы зауыттың 

қолдану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес есептеледі. 

        2) желдету және ауаны баптау жүйесін тазалау және дезинфекциялау жоспарлы 

алдын алу жұмыстарының кестесіне сәйкес жүргізіледі. 

        3. Үй-жайларды жинауға қойылатын талаптар: 

       1) залдарда рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, күн 

сайын жинау жүргізіледі. Дезинфекциялау құралдарымен жұмыстың барлық түрлерін 

ылғал өткізбейтін герметикалық қолғаппен орындау керек. 

       2) дезинфекция жүргізу үшін белгіленген тәртіппен тіркелген және қолдануға 

рұқсат етілген, қолдану жөніндегі нұсқаулықтарда вирустық инфекциялар кезінде 

объектілерді зарарсыздандыру режимдері көрсетілген, мынадай еселігі бар 

дезинфекциялау құралдары қолданылады: 

      - тамақтану залының едендері, сауда сөрелері – күніне 2 рет таңертең және кешке; 

     - науалар, тамақ тарату таспасы, есік тұтқалары, кассалық аппараттар, банк 

терминалы-әр сағат сайын; 

     - қоғамдық санитарлық тораптар (еден, санитарлық-техникалық жабдықтар, оның 

ішінде крандардың вентильдері, унитаз бөшкелерін түсіру), сүйеніштер, лифт 

түймелері – күніне кемінде 2 рет; 

Жинау мүкәммалы жинау жүргізілгеннен кейін міндетті түрде 

дезинфекциялауға жатады. 
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         3) дезинфекциялау үшін Қазақстан Республикасының және Еуразиялық 

экономикалық одақтың аумағында тіркелген және белгіленген тәртіппен қолдануға 

рұқсат етілген және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мемлекеттік тіркеу 

туралы куәліктерінің бірыңғай тізіліміне енгізілген құралдар қолданылады. 

        4) дезинфекция жүргізу кезінде экспозиция уақытын (яғни дезинфекциялаушы 

заттың Жұмыс ерітіндісінің өңделетін объектінің бетінде болу уақытын) және 

препаратқа арналған нұсқаулыққа сәйкес дезинфекциялау құралының Жұмыс 

ерітіндісінің концентрациясын қатаң сақтау керек. 

        5) қажет болған жағдайда, өңдеуден кейін бетін сумен жуады және қағаз 

сүлгілердің немесе бір рет қолданылатын салфеткалардың (шүберектердің) көмегімен 

кептіреді. 

        6) дезинфекциялау құралын пайдалану регламенті жекелеген дезинфекциялау 

құралдарын қолдану жөніндегі нұсқаулықпен айқындалған, онда дезинфекциялау 

құралын экспозициядан кейін жуу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы 

түсіндіріледі. 

       7) жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (немесе кемінде 6 сағаттан кейін) үй-

жайларды дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, есік тұтқаларын, 

тұтқаларды, үстелдерді, орындықтардың арқаларын (креслолардың 

шынтақшаларын), тамақтану залына (асханаға) кіре берісте қол жууға арналған 

Раковиналарды, өзіне-өзі қызмет көрсету витриналарын дезинфекциялау 

сулықтарымен (немесе дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен) сүрту 

жолымен ылғалды жинау жүргізіледі. 

        8) әрбір объектіде есептік қажеттілікке, шүберекке, жинау мүкәммалына қарай 

дезинфекциялау құралдарының азаймайтын қоры болуы тиіс. 

        9) дезинфекциялау құралдарын дайындаушының қаптамасында, балалардың 

қолы жетпейтін, арнайы бөлінген құрғақ, салқын және қараңғыланған жерде тығыз 

жабылған күйінде сақтайды. Дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу және кездейсоқ 

улану кезіндегі алғашқы көмек кезіндегі сақтық шаралары әрбір нақты 

дезинфекциялау құралы үшін оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарда баяндалған. 

         4. Ұйымдастырылған ұжымдардағы қоғамдық тамақтандыру 

объектілерінде дереу сипаттағы алдын алу шаралары: 

        1) объектіге, өндірістік корпусқа, өндірістік үй-жайларға кіре берісте 

дезинфекциялық тосқауылдар (кілемшелер) орнатуға және оны үнемі 

дезинфекциялау құралдарымен суландыру әдісімен ылғалдандыруға. 

        2) қол жетімді жерлерде қолды өңдеуге арналған тері антисептиктерін 

орнатыңыз, онда микробқа қарсы әсері ұзартылған көп функционалды 

антисептикалық зат қолданылады. 

        3) қоғамдық тамақтандыру объектісінде тамақ өнімдерін қабылдауды, сақтауды, 

қайта өңдеуді (өңдеуді), өндіруді, өлшеп-орауды, тасымалдауды, сақтауды, өткізуді 

және кәдеге жаратуды санитариялық-эпидемиологиялық Қағидалардың талаптарына 

сәйкес жүзеге асыруға міндетті. 

        4) үстелдерді, орындықтарды және өзге де мүкәммалды үстелдер арасындағы 

қашықтық кемінде 2 метр, келушілер арасындағы қашықтық кемінде 1 метр етіп 

орналастыруды қамтамасыз етуге міндетті. 

        5) дезинфекциялық режимді сақтау: күніне кемінде 2 рет арнайы 

дезинфекциялық құралдармен үстелдер, орындықтар және т.б., кемінде 3 рет 

дәретханаларды өңдеу. 
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        6) Тоңазытқыш және технологиялық жабдықтардың бетін жуу күніне кемінде 2 

рет дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып өңделеді. 

        7) көрсетілген шараларды орындау мақсатында, сондай-ақ респираторлық 

аурулардың белгілері, дене қызуының көтерілуі бар, сондай-ақ соңғы 2 апта ішінде 

COVID -19 коронавирусы жоғары деңгейдегі елдерден оралған адамдарды жұмысқа 

жібермеу мақсатында персоналмен жұмысты күшейту. 

        8) үй-жайлар мен мүкәммалды дезинфекциялау бойынша ұсынымдар мен 

нұсқамалар орындауға міндетті. 

        9) бір рет қолданылатын ыдыстарды пайдалану кезінде, оны кейіннен жинау, 

зарарсыздандыру және белгіленген тәртіппен жою. 

        10) көп рет қолданылатын ыдыстарды пайдалану кезінде – оны өңдеу 90 минут 

бойы 650с төмен емес температурада ыдыс-аяқ пен асхана аспаптарын 

залалсыздандыруды қамтамасыз ететін өңдеу режимдерін қолдана отырып, оны 

пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес арнайы жуу машиналарында немесе оларды 

қолдану жөніндегі талаптарға сәйкес дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, 

сол температурада қол тәсілімен жүргізіледі. 

        11) туралған көкөністер мен жемістерді қоспағанда, асханаларда тамақ өнімдерін 

сатуды өлшеп-оралған түрде жүргізуге міндетті. 

        12) сатып алушылар қол жеткізе алатын Нан-тоқаш, кондитерлік және өзге де 

өнімдерді сатуды тек буып-түйілген түрде жүзеге асыруға міндетті. 

        13) асхана қызметкерлеріне (сатушылар, аспазшылар, даяшылар, кассирлер және 

тамақ өнімдерімен тікелей байланысы бар басқа да қызметкерлер) ауысымына 

кемінде екі рет ауыстыруға жататын бір рет қолданылатын қолғаппен өз қызметтерін 

көрсетуге және бүтіндігі бұзылған жағдайда персоналдың жұмыс кезінде бір рет 

қолданылатын маскаларды пайдалануы ұсынылады (маскаларды 3 сағатта кемінде 1 

рет ауыстыру). 

        14) асханаларда өзіне-өзі қызмет көрсету типі бойынша таратуға жол берілмейді. 

        15) олардың арасындағы 2 метрден кем емес қашықтықты сақтай отырып, 5 

адамнан артық кезек құруға жол бермеуге, бір мезгілде қызмет көрсетілетін 

келушілердің санын шектеуге міндетті. 

        16) жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (немесе кемінде 6 сағаттан кейін) 

дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, есік тұтқаларын, тұтқаларды, 

үстелдерді, орындықтардың арқаларын (креслолардың шынтақ сүйеніштерін), 

тамақтану залына (асханаға) кіре берісте қол жууға арналған раковиналарды, өзіне-

өзі қызмет көрсету витриналарын дезинфекциялау майлықтарымен (немесе 

дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен) сүрту арқылы үй-жайларды 

зарарсыздандыруды, желдетуді және ылғалды жинауды жүргізуге міндетті. 

       17) объектіге іргелес аумақты күн сайын дезинфекциялау құралдарымен тәулігіне 

кемінде 1 рет өңдеуге және таза ұстауға міндетті. 

       18) жоғарыда көрсетілген тармақтардың сақталуын қамтамасыз ететін жауапты 

қызметкерді бекіту. 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

          7  қосымша 

  

Карантин кезеңінде екінші деңгейдегі банктердің, пошта бөлімшелерінің, 

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының, адвокаттық және нотариаттық 

кеңселердің, жеке сот орындаушыларының, заң көмегі мен консультациялар 

көрсететін объектілердің, ломбардтардың, айырбастау пункттерінің, 

жылжымайтын мүлікпен операциялар жөніндегі компаниялардың, жарнама 

агенттіктерінің, баспаханалардың, микроқаржы және микрокредиттік 

ұйымдардың, сақтандыру компанияларының, ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар компанияларының жұмыс алгоритмі. 

 

           Объектілердің жұмысын қайта бастауға тек мынадай жағдайлар қамтамасыз 

етілген және мынадай санитариялық-эпидемиологиялық талаптар сақталған кезде 

ғана жол беріледі: 

          1. Ашылар алдында барлық үй-жайларды (кассалар, операциялық залдар, 

айырбастау пункттері, тұрмыстық үй-жайлар және т.б.), сондай-ақ жуу және 

дезинфекциялау құралдарын (барлық беттерді (үстелдер, орындықтар, принтерлер, 

сканерлер және т. б.), оның ішінде табиғи жарықтандыру рамаларының 

(терезелердің) әйнектелген беттерін жуу) қолдана отырып, жабдықтарды сапалы 

күрделі жинау жүргізілсін. 

           2. Жұмыс процесіне қатыспаған персоналды қашықтан жұмыс режиміне 

барынша көшіру. 

           3. Жеке және іргелес аумақтарды тазалауды жүргізу, тазалықта ұстау; 

           4. Қызметтік автобуспен/автокөлікпен жұмысқа және жұмыстан 

орталықтандырылған жеткізуді қамтамасыз ету ұсынылады, бұл ретте жүргізушіні 

қолды өңдеу үшін антисептикпен және қорғау құралдарымен (арнайы киім, 

бетперделер мен қолғаптар, көзді қорғау құралдары/бетке арналған маска және 

т.б.) қамтамасыз ету, оларды талап етілетін жиілікпен міндетті түрде ауыстыру, 

сондай-ақ автокөлік салонына дезинфекция жүргізу сүрту немесе суару жолымен 

жүзеге асырылуы мүмкін. 

         5. Объектіге әрбір кірер алдында дезинфекциялық тосқауылдар (кілемшелер) 

орнату, оларды үнемі суландыру әдісімен дезинфекциялау құралдарымен сулау. 

         6. Қызметкерлер арасында жеке/қоғамдық гигиена ережелерін сақтау және 

олардың мүлтіксіз сақталуын бақылау қажеттілігі туралы нұсқама жүргізу. 

         7. Қолғаптарды, маскаларды/респираторларды жұмыс күні ішінде оларды 

уақтылы ауыстыру шартымен пайдалану. 

         8. Кіре берісте және жұмыс орындарында қолды өңдеуге арналған тері 

антисептигі бар санитайзерлерді орнату, онда микробқа қарсы әсері ұзартылған көп 

функционалды антисептикалық затты пайдалану; кассалық аймақта – қолды өңдеуге 

арналған құрамында спирті бар ерітіндісі бар дозаторларды (пульверизаторларды) 

орнату. 
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          9. Әрбір объектіде дезинфекциялау, жуу және антисептикалық заттардың 

азаймайтын қорының болуын қамтамасыз ету. 

         10. Жауапты адамды нұсқамаға, қорғау құралдарын уақтылы ауыстыруға, 

дезинфекциялау, жуу және антисептикалық құралдардың қажетті қорын жабдықтауға 

және қадағалауға, нұсқаманы өткізу мерзімділігі, қорғау құралдарын ауыстыру және 

дезқұралдардың қорын толықтыру бойынша журнал жүргізуге бекіту. 

11. Оңтайлы жұмыс аймақтарының шекараларын белгілеуді қамтамасыз ете 

отырып, жұмыс орындары арасындағы кемінде 2 метр қашықтықты мүлтіксіз сақтау, 

қызметкер мен келуші арасындағы кемінде 2 метр қашықтықты сақтау. 

12. Кассалық аймақты қоса алғанда, үй-жайдың ішінде де, сыртында да 

азаматтар арасындағы кезекте 2 метрден кем емес қашықтықты сақтау және 

белгілеудің болуын қамтамасыз ету. 

13. Медициналық бетперделерсіз объектіде адамдардың/келушілердің кіруіне 

және болуына жол бермеу; 

14. Азаматтар арасындағы күту залдарында және басқа да үй-жайларда кемінде 

2 метр қашықтықты сақтауды, сондай-ақ оларды шахмат тәртібімен отырғызуды 

қамтамасыз ету. 

15. Жұмыскерлерді респираторлық аурулар симптомдарының болуына 

контактісіз термометрия әдісімен немесе жеке медициналық термометрлермен 

(нәтижелері туралы журналға белгі қоя отырып) тексеруді жүзеге асыру, бұл ретте 

термометрлерді өңдеуді қолдану нұсқаулығына сәйкес дезинфекциялау 

құралдарымен әрбір қолданғаннан кейін жүргізу қажет. 

16. ЖРВИ және тұмау белгілері бар қызметкерлерді жұмыстан шеттету, ал 

коронавирустық инфекцияны жоққа шығармайтын белгілері бар адамдар үшін 

(құрғақ жөтел, қызба, тыныс алудың қиындауы, ентігу және т. б.) оқшаулауды 

және жедел медициналық көмекті 103 телефоны бойынша дереу шақыруды 

қамтамасыз ету; 

17. Барлық үй-жайларда, оның ішінде күту залдарында, операциялық залдарда, 

өндірістік және тұрмыстық үй-жайларда жұмыстың әрбір 3 сағатында вирулицидтік 

әсер ететін құралдармен дезинфекциялаумен, кассадағы есік тұтқаларын, 

ажыратқыштарды, тұтқаларды, сүйеніштерді, көлік таспаларын және басқа да 

беттерді (қызметкерлердің үстелдерін, орындықтарын, ұйымдастыру техникасын), 

жалпы пайдалану орындарын (киім ілетін орындар, тамақтану, демалыс бөлмелері, 

санитариялық тораптар және т.б.) міндетті түрде дезинфекциялаумен ылғалды 

жинау жүргізу. 

18. Қоса беріліп отырған нұсқаулыққа сәйкес кварц және бактерицидті 

шамдарды немесе бактерицидті әсері бар ауа рециркуляторларын (бұдан әрі – ауа 

рециркуляторлары) пайдалана отырып, ауаны міндетті түрде зарарсыздандыруды 

жүргізу. Кварц және бактерицидті шамдарды пайдалану ережелерді қатаң сақтаған 

кезде, үй-жайларды міндетті түрде желдетумен адамдар болмаған кезде жүзеге 

асырылады. Ауа рециркуляторларын адамдардың қатысуымен пайдалануға рұқсат 

етіледі 

19. Желдету жүйелері мен ауа баптау жүйелерінің үздіксіз жұмысын 

профилактикалық тексеру, жөндеу, оның ішінде сүзгілерді ауыстыру, ауа 

өткізгіштерді дезинфекциялау арқылы қамтамасыз ету), желдету режимінің 

сақталуын қамтамасыз ету. 

20. Жұмыс орындарында тамақ ішуге тыйым салу. 
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21. Бір мезгілде тамақ қабылдауды және 3-тен астам қызметкердің жиналуын 

қоспағанда, кесте бойынша тамақтану аймақтарында ғана тамақтануды ұйымдастыру. 

22. Үстелдер арасындағы 2 метрден кем емес қашықтықты сақтау және бір 

стандартты үстелге 2 қызметкерден артық емес отырғызу немесе 4 отыратын орынға 

есептелген үстелдерде шахмат тәртібімен отыру. 

23. Бір рет қолданылатын ыдыстарды кейіннен жинап, алып тастау керек. 

24. Көп рет қолданылатын ыдыстарды пайдалану кезінде оны өңдеуді арнайы 

жуу машиналарында 65 градустан төмен емес температурада не әр қолданғаннан 

кейін жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, сол температурада 

қолмен жүргізу керек. 

 

Қызметкерлердің денсаулығына, коронавирустық инфекцияның жұқтыру және 

таралу қаупіне, сондай-ақ осы талаптардың сақталуына ұйымның иесі мен 

басшысы жауап береді! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

          8  қосымша 

  

Карантин кезеңінде суретке түсіру қызметтерін көрсету саласындағы 

субъектілердің, гүл дүкендері мен павильондардың, мерзімді баспа 

басылымдарын (газеттер, журналдар) іске асыратын объектілердің жұмыс 

алгоритмі 

 

      Объектілердің жұмысын қайта бастауға санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарды сақтай отырып, мынадай жағдайлар қамтамасыз етілген кезде ғана жол 

беріледі: 

- объектілерді ашар алдында барлық үй-жайларды, сондай-ақ жуу және 

дезинфекциялау құралдарын (барлық беттерді (үстелдер, орындықтар, 

стеллаждар және т. б.), оның ішінде табиғи жарықтандыру рамаларының 

(терезелердің) әйнектелген беттерін жуу) қолдана отырып, жабдықтарды сапалы 

толық тазалау); 

- адамдардың көп жиналуын болдырмау үшін 1 клиенттен артық емес қызмет 

көрсету қызметін ұйымдастыру: 

- медициналық бетперде киген адамдар/келушілердің объектіге кіруіне және 

болуына жол бермеу; 

- жеке және іргелес аумақты тазалауды жүргізу, таза ұстау; 

 

          Жұмыс процесін ұйымдастыру: 

- объектіге кіре берісте дезинфекциялық тосқауылдарды (кілемшелерді) орнату, 

оны дезинфекциялық құралдармен суару әдісімен үнемі сулау; 

- қызметкерлер арасында жеке / қоғамдық гигиена ережелерін сақтау 

қажеттілігі туралы нұсқаулық жүргізу, сондай-ақ олардың қатаң сақталуын бақылау; 

- жұмыскерлерді тыныс алу аурулары симптомдарының бар-жоғын контактісіз 

термометрия әдісімен немесе жеке медициналық термометрлермен (нәтижелері 

туралы журналға белгі қою арқылы) тексеруді жүзеге асыру, бұл ретте 

термометрлерді өңдеуді қолдану нұсқаулығына сәйкес дезинфекциялау 

құралдарымен әрбір қолданғаннан кейін жүргізу; 

- ЖРВИ және тұмау белгілері бар қызметкерлерді жұмыстан шеттету, ал 

коронавирустық инфекцияны жоққа шығармайтын белгілері бар адамдар үшін 

(құрғақ жөтел, қызба, тыныс алудың қиындауы, ентігу және т. б.) 103 телефоны 

бойынша оқшаулауды және жедел медициналық көмекке дереу шақыруды 

қамтамасыз ету; 

- маскаларды немесе респираторларды жұмыс күні ішінде және қызмет 

көрсетілетін аумаққа (объектіге) шыққан кезде, оларды уақтылы ауыстыру шартымен 

(әр 3 сағат сайын), сондай-ақ тері антисептигінің болуы және оны қолдану; 

- жұмыс күні ішінде қолғапты уақтылы ауыстыру шартымен қолданыңыз; 

- әрбір 3 сағат сайын вирулицидтік әсер ететін құралдармен 

дезинфекцияланатын үй-жайларда ылғалды жинау жүргізу, кассадағы есік 
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тұтқаларын, ажыратқыштарды, тұтқаларды, сүйеніштерді, көлік таспаларын 

(үстелдерді, орындықтарды және т. б.) міндетті түрде дезинфекциялау, ауысым 

соңында жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, барлық үй-

жайларды сапалы күрделі жинау; 

- желдету режимін сақтауды қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда 

бактерицидті шамдардың көмегімен үй-жайлардың ауасын зарарсыздандыру;- 

клиенттермен және азаматтармен қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды пайдалануды 

ұсыну; 

- қызметкер мен клиент (азамат) арасындағы екі метрлік қашықтықты 

сақтаңыз); 

- жұмыс орындарында тамақтануға тыйым салу; 

- бір мезгілде тамақтану мен қызметкерлердің жиналуын қоспағанда, кесте 

бойынша тамақтану аймақтарында тамақтануды ұйымдастыру. 

 

Қызметкерлердің денсаулығына, коронавирустық инфекцияның жұқтыру және 

таралу қаупіне, сондай-ақ осы талаптардың сақталуына ұйымның иесі мен 

басшысы жауап береді! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

           9  қосымша 

  

Карантин кезеңінде құрғақ тазалау, кір жуу, тігін ательесі жұмысының  

аяқ киім шеберханалары, аяқ киім, киім, сағат жөндеу сервисі 

алгоритмі 

 

         Объектілердің жұмысын қайта бастауға санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарды сақтай отырып, мынадай жағдайлар қамтамасыз етілген кезде ғана 

жол беріледі: 

        1. Ашу алдында барлық өндірістік цехтарды/учаскелерді, тұрмыстық үй-

жайларды, тапсырыстарды қабылдау аймақтарын, сондай-ақ барлық жабдықтарды 

жуу және дезинфекциялау құралдарын (барлық беттерді, оның ішінде табиғи 

жарықтандыру жақтауларының (терезелердің) әйнектелген беттерін жуу) 

қолдана отырып, сапалы күрделі тазалау жүргізу қажет. 

       2. Жеке және іргелес аумақтарды тазалау, тазалықта ұстау; 

       3. Қызметтік автобуста/автокөлікте жұмысқа және жұмыстан 

орталықтандырылған жеткізуді қамтамасыз ету ұсынылады, бұл ретте жүргізушіні 

қолды өңдеуге арналған антисептикпен және оларды талап етілетін еселікпен 

міндетті түрде ауыстыра отырып, қорғау құралдарымен (арнайы киім, маскалар мен 

қолғаптар, көзді қорғау құралдары/бетке арналған маска және т.б.) жабдықтау, 

сондай-ақ автокөлік салонын дезинфекциялау жүргізу сүрту немесе суару жолымен 

жүзеге асырылуы мүмкін. 

         Жұмыс процесін ұйымдастыру: 

          4. Объектіге кіре берісте дезинфекциялық тосқауылдарды (кілемшелерді) 

орнату, оны суару әдісімен дезинфекциялық құралдармен үнемі суландыру. 

         5. Жұмыскерлерді жанаспайтын термометрия әдісімен немесе жеке 

медициналық термометрлермен (нәтижелері туралы журналда белгі қоя отырып) 

респираторлық аурулар симптомдарының болуына тексеруді жүзеге асыру, бұл ретте 

термометрлерді өңдеуді қолдану нұсқаулығына сәйкес дезинфекциялау 

құралдарымен әрбір қолданғаннан кейін жүргізу қажет. 

        6. ЖРВИ және тұмау симптомдары бар персоналды жұмыстан шеттету, ал 

коронавирустық инфекцияны жоққа шығармайтын симптомдары бар адамдар үшін 

(құрғақ жөтел, жоғары температура, тыныс алудың қиындауы, ентігу және т.б.) 

оқшаулауды және жедел медициналық көмекті 103 телефоны бойынша дереу 

шақыруды қамтамасыз ету. 

        7. Қызметкерлер арасында жеке/ қоғамдық гигиена ережелерін сақтау және 

олардың мүлтіксіз сақталуын бақылау қажеттілігі туралы нұсқама өткізу. 

        8. Маскаларды немесе респираторларды жұмыс күні ішінде оларды уақтылы 

ауыстыру шартымен қолданыңыз (әр 3 сағат сайын және қажет болған жағдайда). 

        9. Кіреберісте, сауда залдарында және жұмыс орындарында қолды өңдеуге 

арналған тері антисептигі бар санитайзерлер орнату, оларда микробқа қарсы ұзақ әсер 
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ететін көпфункционалды антисептикалық затты пайдалану; кассалық аймақта – 

қолды өңдеуге арналған құрамында спирті бар ерітіндісі бар мөлшерлегіштер 

(пульверизаторлар). 

       10. Әрбір объектіде дезинфекциялау, жуу және антисептикалық құралдардың 

азайтылмайтын қоры болуы тиіс. 

       11. Нұсқау беруге, қорғау құралдарын уақтылы ауыстыруға, дезинфекциялау, 

жуу және антисептикалық құралдардың қажетті қорын жабдықтауға және 

қадағалауға, нұсқау беру мерзімділігі, қорғау құралдарын ауыстыру және 

дезқұралдардың қорын толықтыру бойынша журнал жүргізуге жауапты адамды 

бекіту. 

       12. Алдын ала жазылу бойынша жұмысты ұйымдастыру, лас киім-кешекті 

шығаруды және клиентке үйге таза жеткізуді барынша қамтамасыз ету, жоғарыда 

көрсетілген тәсілмен қызмет көрсету мүмкін болмаған жағдайда үй-жайда бір 

мезгілде бетперде киген 2 клиенттің және олар мен қызметкер арасында кемінде 2 

метр болуын, персоналдың клиенттермен тікелей байланысын барынша азайтуды 

қамтамасыз ету. 

       13. Клиенттер арасындағы қашықтықты 2 метрден кем емес қашықтықта сақтау 

үшін таңбалардың болуын қамтамасыз етіңіз. 

       14. Жүргізілген/алынған қызметтер үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды 

барынша пайдалану ұсынылады. 

          15. Жұмысшылар көп жиналатын учаскелердің жұмысын болдырмаңыз (мүмкін 

болса, жұмыс процесінің технологиясын қайта қарастыру). 

         16. Қойма, өндірістік және тұрмыстық үй-жайларды әрбір 3 сағат сайын 

вирулицидті әсер ететін құралдармен дезинфекциялай отырып, есік тұтқаларын, 

ажыратқыштарды, тұтқаларды, таяныштарды, кассадағы көлік таспаларын, сауда 

арбаларының тұтқаларын, өнімге арналған себеттерді және басқа да беттерді 

(үстелдерді, қызметкерлердің орындықтарын, ұйымдастыру техникасын), жалпы 

пайдалану орындарын (киім ілетін орындар, тамақ ішетін, демалатын бөлмелер, 

санитариялық тораптар) міндетті түрде дезинфекциялай отырып, ылғалды жинауды 

жүргізу. 

        18. Кварц және бактерицидті шамдарды немесе бактерицидті әсері бар ауа 

рециркуляторларын (бұдан әрі – ауа рециркуляторлары) пайдалана отырып, қоса 

берілген нұсқаулыққа сәйкес ауаны міндетті түрде зарарсыздандыруды жүргізу. 

Кварц және бактерицидті шамдарды пайдалану ережелерді қатаң сақтаған кезде, үй-

жайларды міндетті түрде желдететін адамдар болмаған кезде жүзеге асырылады. Ауа 

рециркуляторларын адамдардың қатысуымен пайдалануға рұқсат етіледі 

         19. Объектіде адамдардың/келушілердің медициналық маскаларсыз кіруіне 

және болуына жол бермеу; 

         20.Профилактикалық тексеру, жөндеу жүргізу, оның ішінде сүзгілерді 

ауыстыру, ауа өткізгіштерді дезинфекциялау арқылы желдету жүйелері мен ауаны 

баптау жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, желдету режимінің сақталуын 

қамтамасыз ету. 

Тамақтандыруды ұйымдастыру: 

         21.Жұмыс орындарында тамақтануға тыйым салу. 

        22.Бір мезгілде тамақ қабылдауды және 3-тен астам жұмыскердің жиналуын 

қоспағанда, кесте бойынша тамақ ішетін аймақтарда ғана тамақтануды ұйымдастыру. 
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        23.Үстелдер арасындағы қашықтықты 2 метрден кем емес сақтау және бір 

стандартты үстелге 2 қызметкерден артық емес отыру немесе 4 отыратын орыннан 

артық есептелген үстелдерге шахмат тәртібімен отырғызу. 

        24.Пайдалануға бір реттік ыдыс, кейіннен оны жинаумен және шығарумен. 

        25.Көп рет қолданылатын ыдысты пайдаланған кезде ыдысты өңдеуді 65 

градустан төмен емес температурада арнайы жуу машиналарында не әрбір 

пайдаланғаннан кейін жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, сол 

температурада қолмен тәсілмен жүргізу керек. 

         Қызметкерлердің денсаулығына, коронавирустық инфекцияның таралуы 

мен таралу қаупіне, сондай-ақ осы талаптардың сақталуына ұйымның иесі мен 

басшысы жауап береді! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

          10  қосымша 

 

                                                       

Карантин кезінде техникалық қызмет көрсету станциялары, автожуу, 

дөңгелек жөндеу шеберханаларының  жұмыс алгоритмі 

 

Объектілердің жұмысын қайта бастауға санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарды сақтай отырып, мынадай жағдайлар қамтамасыз етілген кезде ғана жол 

беріледі: 

– кәсіпорын ашар алдында барлық өндірістік және тұрмыстық үй- 

жайларды, сондай-ақ жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып 

жабдықтарды (барлық беттерді, оның ішінде табиғи жарықтандыру жақтауларының 

(терезелердің) әйнектелген беттерін, барлық өндірістік жабдықтарды (беттеу, 

көтергіштер, станоктар, жұмыс үстелдері, теңгеру станоктары және т. б.) кез келген 

ластағыштардан, оның ішінде үй-жайлардағы (қабырғалар, едендер және т. б.), 

сондай-ақ үй-жайлардағы (қабырғалардағы, едендердегі және т. б.) майлы 

ластанулардан/шөгінділерден тазарта отырып,); 

– болмауының себебін анықтай отырып, жұмысқа шығудың  

күнделікті мониторингін жүргізу; 

– іргелес аумақты қатты-тұрмыстық, өндірістік қалдықтардан  

тазалау, одан әрі аумақты таза ұстау қажет; 

Өз және іргелес аумақтарын тазалауды жүргізу, тазалықта ұстау; 

Объектіге кіру рұқсаты:    

 объектіге бөгде  адамдардың кіруін болдырмау үшін қауіпсіздік шараларын 

күшейту;  

 объектіге кіре берісте дезинфекциялау барьерлерін (кілемшелер) орнату, 

оны дезинфекциялау құралдарымен сулау  әдісімен үнемі суландыру; 

 объектіде келушілердің/адамдардың медициналық маскаларынсыз 

болуларына жол бермеуді; 

 жұмыскерлерді респираторлық аурулар белгілеріне қатынассыз 

термометрия немесе жеке медициналық термометрлер қолдану әдістері арқылы 

(нәтижесін журналда белгілеу арқылы), сонымен бірге термометрлерді өңдеу 

қолдану нұсқамасына сәйкес әрбір қолданған соң дезинфекциялау құралдарымен 

өңдеу арқылы жүргізу;  

 ЖРВИ және тұмау белгілері бар қызметкерлерді жұмыстан шеттету қажет, 

ал коронавирустық инфекцияны жоққа шығармайтын белгілері бар адамдар үшін 

(құрғақ жөтел, қызба, ентігу, тыныс алудың қысқаруы және т.б.) 103 телефоны 

арқылы оқшауланғаннан кейін жедел жәрдем шақырылады. 

Жұмыс процесін ұйымдастыру:    

 жұмыскерлер арасында жеке/қоғамдық гигиена ережелерін сақтау 

қажеттілігі туралы нұсқама жүргізу, сондай-ақ олардың мүлтіксіз сақталуын 
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қадағалау; 

 маскаларды немесе респираторларды жұмыс күні ішінде оларды уақытылы 

ауыстыру шартымен (әрбір 3 сағат сайын) қолдану; 

 жұмыс орындарында антисептиктердің болуын, әрбір объектіде 

дезинфекциялау, жуу және антисептикалық заттардың артық қорының болуын 

қамтамасыз ету 

(қорғаныс құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және 

антисептикалық құралдардың қажетті қорын жабдықтау және қадағалау, 

қорғаныс құралдарын ауыстыру); 

 тұрақты жұмыс орындары арасында кемінде 2 метр алшақтықтың болуын 

қамтамасыз ету; 

 жұмыскерлер  көп жиналатын учаскелердің жұмысын болдырмау; 

 Кестеге сәйкес, есіктің тұтқаларын, сөндіргіштерді, тұтқаларды, 

сүйеніштерді, үстіңгі беттерін (үстелдерді, қызметкерлердің орындықтарын, 

ұйымдастыру техникаларын), жалпы пайдалану орындарын (киім ілгіштерді, тамақ 

ішетін, демалатын бөлмелерді, санитариялық тораптарды) міндетті түрде 

дезинфекциялай отырып, ауысымда кемінде 2 рет вирулицидті әсер ететін 

құралдармен дезинфекциялай отырып, ылғалды тазалау жұмыстарын жүргізу; 

ауысым соңында жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, барлық үй-

жайларды сапалы жаппай жуып-жинау жұмыстарын жүргізу; 

 алдын ала тексеру, жөндеу, оның ішінде сүзгілерді ауыстыру, ауа 

өткізгіштерді дезинфекциялау жүргізу арқылы желдету жүйелері мен ауаны баптау 

жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету; 

 желдету режимін сақтауды қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда 

бактерицидті шамдардың көмегімен үй-жайлардың ауасын зарарсыздандыру; 

 клиенттермен және азаматтармен қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды 

пайдалану; 

 қызметкер мен клиент (азамат) арасындағы екі метрлік қашықтықты 

сақтау); 

 алдын ала жазылу бойынша ғана және автожууда  2 клиенттен асырмай 

жұмыс істеу, ТҚС (вулканизация) 3 клиенттен асырмай жұмыс істеу; 

 автожуу үшін екі жуу орнына бір клиент (бокс) санау; 

 тұрақты жұмыс орындары арасында кемінде 2 метр алшақтықтың болуын 

қамтамасыз ету. 

 

Объектілерде тамақтану мен демалуды  ұйымдастыру:  

 жұмыс орындарында тамақ ішуге тыйым салу; 

 бір мезгілде тамақ ішуді және қызметкерлердің 3 адамнан артық жиналуын 

қоспағанда, тек кесте бойынша тамақ ішетін аймақтарда тамақтануды ұйымдастыру; 

 үстелдердің арасындағы 2 метрден кем емес қашықтықта және бір 

стандартты үстелде немесе 4 отыратын орынға есептелген үстелдерде шахмат 

тәртібінде 2 адамнан асырмай отырғызу. 

Мүмкіндігінше барлық қажетті санитариялық нормаларды қамтамасыз ете 

отырып, тамақ қабылдау аймақтарына тамақ жеткізуге болады; 

 тамақ ішкеннен кейін пайдаланылған бір реттік ыдысты пакеттерге салып, 

үй-жайларда  тамақ қалдықтарын қалдырмай, қоқыс себеттеріне шығару; 
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 түскі ас ішетін үстелдерді тамақ ішіп болғаннан кейін жуу және 

дезинфекциялау құралдарымен жуу.  

 

Жұмыскерлердің денсаулығына, коронавирус инфекциясын жұқтыру мен 

тарату қаупіне, сонымен бірге аталған талаптардың сақталуына  ұйымның 

меншік иесі мен басшысы жауапты! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

          11  қосымша 

 

Карантин кезіндегі автосалондардың жұмыс алгоритмі    

 

Карантин кезінде автосалондардың жұмысын қайта бастауға санитариялық-

эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, келесі жағдайларды қамтамасыз ету 

кезінде жол беріледі:  

 кәсіпорынды ашар алдында барлық сауда, өндірістік және тұрмыстық үй-

жайларды, сондай-ақ құрылғыларды жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана 

отырып (барлық үстіңгі беттерді (үстелдер, орындықтар, принтерлер, сканерлер 

және т.б.), оның ішінде табиғи жарықтандыру рамаларының әйнектелген беттерін 

(терезелерді) сапалы жаппай жуып-жинау; 

 объектіге қарасты аумақты  тәулігіне кем дегенде 1 рет дезинфекциялау 

құралдарымен өңдеу, таза ұстау; 

 жұмыс процесіне қатыспайтын персоналды қашықтықтағы жұмыс режиміне 

барынша ауыстыру.  

Жұмыскерлерді апару/жеткізу: 

 қызметтік автобуспен/автокөлікпен жұмысқа және жұмыстан алып кетудің 

орталықтандырылған жеткізу ұсынылады,   бұл ретте жүргізушіні қолды өңдеуге 

арналған антисептикпен және қорғау құралдарымен (арнайы киім, маскалар мен 

қолғаптар, көзді қорғау құралдары/бет маскасы және т.б.), оларды міндетті түрде 

талап етілетін жиілікпен ауыстыра отырып, жабдықтау, сондай-ақ автокөлік 

салонына дезинфекция жүргізу автокөлік салонын сүрту немесе суландыру жолымен 

жүзеге асырылуы мүмкін. 

 Объектіге кіру рұқсаты:    

 объектіге кіре берісте дезинфекциялау барьерлерін (кілемшелер) орнату, оны 

дезинфекциялау құралдарымен сулау  әдісімен үнемі суландыру; 

 жұмыскерлерді респираторлық аурулар белгілеріне қатынассыз термометрия 

немесе жеке медициналық термометрлер қолдану әдістері арқылы (нәтижесін 

журналда белгілеу арқылы), сонымен бірге термометрлерді өңдеу қолдану 

нұсқамасына сәйкес әрбір қолданған соң дезинфекциялау құралдарымен өңдеу 

арқылы жүргізу;  

 объектіде келушілердің/адамдардың медициналық маскаларынсыз 

болуларына жол бермеуді; 

 ЖРВИ және тұмау белгілері бар қызметкерлерді жұмыстан шеттету қажет, ал 

коронавирустық инфекцияны жоққа шығармайтын белгілері бар адамдар үшін 

(құрғақ жөтел, қызба, ентігу, тыныс алудың қысқаруы және т.б.) 103 телефоны 

арқылы оқшауланғаннан кейін жедел жәрдем шақырылады. 

Жұмыс процесін ұйымдастыру:    

 жұмыскерлер арасында жеке/қоғамдық гигиена ережелерін сақтау 

қажеттілігі туралы нұсқама жүргізу, сондай-ақ олардың мүлтіксіз сақталуын 
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қадағалау; 

 маскаларды немесе респираторларды жұмыс күні ішінде оларды уақытылы 

ауыстыру шартымен (әрбір 3 сағат сайын) қолдану; 

 кіре берісте, тапсырыстарды қабылдау учаскелерінде және клинеттермен 

жұмыс істейтін басқа да үй-жайларда, сонымен қатар жұмыс орындарында 

антисептикалық құралдары бар санитайзерлер орнату; 

 әрбір объектіде дезинфекциялау, жуу және антисептикалық құралдардың 

артық қорын  қамтамасыз ету; 

 тұрақты жұмыс орындары арасында кемінде 2 метр алшақтықтың болуын 

қамтамасыз ету; 

 жұмыскерлер  көп жиналатын учаскелердің жұмысын болдырмау; 

 кестеге сәйкес, есіктің тұтқаларын, сөндіргіштерді, тұтқаларды, 

сүйеніштерді, үстіңгі беттерін (үстелдерді, қызметкерлердің орындықтарын, 

ұйымдастыру техникаларын), жалпы пайдалану орындарын (киім ілгіштерді, тамақ 

ішетін, демалатын бөлмелерді, санитариялық тораптарды) міндетті түрде 

дезинфекциялай отырып, ауысымда кемінде 2 рет вирулицидті әсер ететін 

құралдармен дезинфекциялай отырып, ылғалды тазалау жұмыстарын жүргізу; 

ауысым соңында жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, барлық үй-

жайларды сапалы жаппай жуып-жинау жұмыстарын жүргізу; 

 алдын ала тексеру, жөндеу, оның ішінде сүзгілерді ауыстыру, ауа 

өткізгіштерді дезинфекциялау жүргізу арқылы желдету жүйелері мен ауаны баптау 

жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету; 

 желдету режимін сақтауды қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда 

бактерицидті шамдардың көмегімен үй-жайлардың ауасын зарарсыздандыру; 

 клиенттермен және азаматтармен қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды 

пайдалану; 

 қызметкер мен клиент (азамат) арасындағы екі метрлік қашықтықты сақтау); 

 автосалонда  бір мезгілде 2 клиенттен артық адам болмауы.   

Объектілерде тамақтану мен демалуды  ұйымдастыру:  

 жұмыс орындарында тамақ ішуге тыйым салу; 

 бір мезгілде тамақ ішуді және қызметкерлердің 3 адамнан артық жиналуын 

қоспағанда, тек кесте бойынша тамақ ішетін аймақтарда тамақтануды ұйымдастыру; 

 үстелдердің арасындағы 2 метрден кем емес қашықтықта және бір 

стандартты үстелде немесе 4 отыратын орынға есептелген үстелдерде шахмат 

тәртібінде 2 адамнан асырмай отырғызу. 

Мүмкіндігінше барлық қажетті санитариялық нормаларды қамтамасыз ете 

отырып, тамақ қабылдау аймақтарына тамақ жеткізуге болады; 

 тамақ ішкеннен кейін пайдаланылған бір реттік ыдысты пакеттерге салып, 

үй-жайларда  тамақ қалдықтарын қалдырмай, қоқыс себеттеріне шығару; 

 түскі ас ішетін үстелдерді тамақ ішіп болғаннан кейін жуу және 

дезинфекциялау құралдарымен жуу.  

 

Жұмыскерлердің денсаулығына, коронавирус инфекциясын жұқтыру мен 

тарату қаупіне, сонымен бірге аталған талаптардың сақталуына  ұйымның 

меншік иесі мен басшысы жауапты! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

          12  қосымша 

 

Тұрмыстық техниканы және электрондық тауарларды, тұрмыстық химияны, 

жануарларға арналған тауарларды, сонымен бірге қосалқы бөлшектерді және 

шығыс материалдарын жеткізуді жүзеге асыратын  сала ұйымдарына 

арналған жұмыс алгоритмі   

 

Объектілердің жұмысын қалпына келтіру санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарды сақтай отырып, келесі жағдайларды қамтамасыз еткен жағдайда рұқсат 

етіледі: 

 кәсіпорынды ашар алдында барлық өндірістік және тұрмыстық үй-

жайларды, сондай-ақ құрылғыларды жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана 

отырып (барлық үстіңгі беттерді (үстелдер, орындықтар, принтерлер, сканерлер 

және т.б.), оның ішінде табиғи жарықтандыру рамаларының әйнектелген беттерін 

(терезелерді) сапалы жаппай жуып-жинау; 

 өдеу жұмыстарын жуу және дезинфекциялау құралдарымен жүргізу, көлікті 

өнім жеткізілген соң әрдайым желдету. Көлік құралын таза ұстау;   

 жеке және іргелес аумақты тазалауды жүргізу, таза ұстау; 

 объектіге қарасты аумақты тәулігіне кем дегенде 1 рет дезинфекциялау 

құралдарымен өңдеу, таза ұстау; 

 жұмыс процесіне қатыспайтын персоналды қашықтықтағы жұмыс 

режиміне барынша ауыстыру. 

 

Жұмыскерлерді апару/жеткізу: 

 қызметтік автобуспен/автокөлікпен жұмысқа және жұмыстан алып кетудің 

орталықтандырылған жеткізу ұсынылады,   бұл ретте жүргізушіні қолды өңдеуге 

арналған антисептикпен және қорғау құралдарымен (арнайы киім, маскалар мен 

қолғаптар, көзді қорғау құралдары/бет маскасы және т.б.), оларды міндетті түрде 

талап етілетін жиілікпен ауыстыра отырып, жабдықтау, сондай-ақ автокөлік 

салонына дезинфекция жүргізу автокөлік салонын сүрту немесе суландыру жолымен 

жүзеге асырылуы мүмкін; 

 объектіге кіре берісте дезинфекциялау барьерлерін (кілемшелер) орнату, 

оны дезинфекциялау құралдарымен су себу  әдісімен үнемі суландыру; 

 жұмыскерлерді респираторлық аурулар белгілеріне қатынассыз 

термометрия немесе жеке медициналық термометрлер қолдану әдістері арқылы 

(нәтижесін журналда белгілеу арқылы), сонымен бірге термометрлерді өңдеу 

қолдану нұсқамасына сәйкес әрбір қолданған соң дезинфекциялау құралдарымен 

өңдеу арқылы жүргізу;  

 ЖРВИ және тұмау белгілері бар қызметкерлерді жұмыстан шеттету қажет, 

ал коронавирустық инфекцияны жоққа шығармайтын белгілері бар адамдар үшін 
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(құрғақ жөтел, қызба, ентігу, тыныс алудың қиындауы және т.б.) оқшауланғаннан 

кейін 103 телефоны арқылы жедел жәрдем шақырылады. 

Жұмыс процесін ұйымдастыру: 

 тауарларды жеткізушілерді (курьерлерді) жеке қорғану құралдарымен 

(маскалар, медициналық қолғаптар немесе дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге 

жататын басқа да әрбір 2 сағат сайын ауыстырылып және бүтіндігі бұзылған кезде), 

антисептикалық құралдармен қамтамасыз ету; 

 автокөлік құралының дәрі-дәрмек қобдишасының құрамына 

антисептикалық ерітінділер, маскалар, бір рет қолданылатын ылғалды сулықтар, 

оларға оңай өңделетін жаңбырда киетін жамылғы кіруі тиіс; 

 қызметкерлердің штатын ең азына дейін қысқарту; 

 жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (бірақ кемінде 6 сағаттан кейін) 

санитариялық-эпидемияға қарсы іс - шараларды жүргізуді қамтамасыз ету-ауаны 

зарарсыздандыру және  есіктердің тұтқаларын, тұтқаларды, технологиялық 

жабдықтарды, үстелдерді, орындықтардың арқалықтарын (креслолардың 

шынтақшаларын), баспалдақтардың тұтқаларын, есіктерді, лифттерді, едендерді, 

қызметкерлер мен келушілерге арналған санитариялық тораптарды дезинфекциялау 

құралдарымен өңдеу арқылы  дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, үй-

жайларды желдету және ылғалды жуы-жинау; 

 тауарларды жеткізу кезінде тұтынушымен байланысты болдырмау, онлайн-

төлемді барынша пайдалану, бұл ретте тауарды есіктің жанында қалдырып, клиентті 

алдын ала телефон арқылы хабардар ету (есік қақпау, қоңырау шалмау, қоңырау шалу 

батырмасын ұстамау); 

 жіті респираторлық инфекциялық аурулардың (жоғары температура, жөтел, 

тұмау) және басқа да инфекциялық аурулардың белгілері бар персоналдың жұмыс 

істеуіне  рұқсат бермеу; 

 жоғарыда аталған тармақтардың сақталуын қамтамасыз ететін жауапты 

жұмыскерді бекіту; 

 персоналдың жеке гигиена ережелерін орындауы үшін тиісті жағдайлармен 

және ресурстармен қамтамасыз ету; 

 қызметкерлерді оқытуды жүргізу; 

 жеке гигиена ережелерін сақтау қаншалықты маңызды екенін көрсете 

отырып, қызметкерлерді компанияның белгіленген саясаты туралы хабардар ету; 

 ауру белгілері бар қызметкерлерді жұмысқа кіруді шектеу немесе жұмыстан 

шеттету. 

Объектілерде тамақтануды және демалуды ұйымдастыру:  

 жұмыс орындарында тамақ ішуге тыйым салу; 

 бір мезгілде тамақ ішуді және қызметкерлердің 3 адамнан артық жиналуын 

қоспағанда, тек кесте бойынша тамақ ішетін аймақтарда тамақтануды ұйымдастыру; 

 үстелдердің арасындағы 2 метрден кем емес қашықтықта және бір 

стандартты үстелде немесе 4 отыратын орынға есептелген үстелдерде шахмат 

тәртібінде 2 адамнан артық болмай отырғызу;  

Мүмкіндігінше барлық қажетті санитариялық нормаларды қамтамасыз ете 

отырып, тамақ қабылдау аймақтарына (асханаларға) тамақ жеткізуге болады; 

 тамақ ішкеннен кейін пайдаланылған бір реттік ыдысты пакеттерге салып, 

кабинеттерде тамақ қалдықтарын қалдырмай, қоқыс себеттеріне шығару; 
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 түскі ас ішетін үстелдерді тамақ ішіп болғаннан кейін жуу және 

дезинфекциялау құралдарымен жуу.  

 

Жұмыскерлердің денсаулығына, коронавирус инфекциясын жұқтыру мен 

тарату қаупіне, сонымен бірге аталған талаптардың сақталуына  ұйымның 

меншік иесі мен басшысы жауапты! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

          13  қосымша 

 

 

Сервистік қызмет көрсету объектілерінің: картридждерді толтыру, тұрмыстық 

техника, банкоматтар, терминалдар  және т.б. жұмыс алгоритмі    

 

Объектілердің жұмысын қалпына келтіру санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарды сақтай отырып, келесі жағдайларды қамтамасыз еткен жағдайда рұқсат 

етіледі: 

 кәсіпорынды ашар алдында барлық өндірістік және тұрмыстық үй-

жайларды, сондай-ақ құрылғыларды жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана 

отырып (барлық үстіңгі беттерді (үстелдер, орындықтар, принтерлер, сканерлер 

және т.б.), оның ішінде табиғи жарықтандыру рамаларының әйнектелген беттерін 

(терезелерді) сапалы жаппай жуып-жинау; 

 жұмыс процесіне қатыспайтын персоналды қашықтықтағы жұмыс 

режиміне барынша ауыстыру; 

 объектіге қарасты аумақты тәулігіне кем дегенде 1 рет дезинфекциялау 

құралдарымен өңдеу, таза ұстау.  

 Объектіге кіру рұқсаты: 

 объектіге кіре берісте дезинфекциялау барьерлерінің (кілемшелер) орнату, 

оны дезинфекциялау құралдарымен сулау  әдісімен үнемі суландыру;  

 объектіге медициналық масканы кимеген адамдардың/келушілердің кіруіне 

және болуына жол бермеу;  

 жұмыскерлерді респираторлық аурулар белгілеріне қатынассыз 

термометрия немесе жеке медициналық термометрлер қолдану әдістері арқылы 

(нәтижесін журналда белгілеу арқылы), сонымен бірге термометрлерді өңдеу 

қолдану нұсқамасына сәйкес әрбір қолданған соң дезинфекциялау құралдарымен 

өңдеу арқылы жүргізу;  

 ЖРВИ және тұмау белгілері бар қызметкерлерді жұмыстан шеттету қажет, 

ал коронавирустық инфекцияны жоққа шығармайтын белгілері бар адамдар үшін 

(құрғақ жөтел, қызба, ентігу, тыныс алудың қиындауы және т.б.) оқшауланғаннан 

кейін 103 телефоны арқылы жедел жәрдем шақырылады. 

Жұмыс процесін ұйымдастыру:    

 жұмыскерлер арасында жеке/қоғамдық гигиена ережелерін сақтау 

қажеттілігі туралы нұсқама жүргізу, сондай-ақ олардың мүлтіксіз сақталуын 

қадағалау; 

 маскаларды немесе респираторларды жұмыс күні ішінде және қызмет 

көрсетілетін аумаққа (объектіге) шығу кезінде, оларды уақытылы ауыстыру 

шартымен (әрбір 3 сағат сайын) қолдану, сондай-ақ тері антисептикасының болуы 

және оны қолдану; 
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 жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып банкоматтарды, 

банк терминалдарын, POS-терминалдарды және т. б. өңдеу; кіреберісте, тапсырыс 

қабылдау учаскелерінде және клиенттермен жұмыс істейтін басқа да үй – жайларда,  

 сондай-ақ жұмыс орындарында ұзақ антисептикалық әсері бар 

көпфункциялы антисептикалық заттарды пайдалануға арналған тері антисептигі бар 

санитайзерлерді; кассалық аймақта - қолды өңдеуге арналған спиртті ерітіндісі бар 

дозаторлар (пульверизаторлар) орнату; 

 қорғаныс құралдарын уақытылы ауыстыруды, дезинфекциялау, жуу және 

антисептикалық құралдардың қажетті қорын жабдықтауды және қадағалауды 

қамтамасыз ету; 

 тұрақты жұмыс орындары арасында кемінде 2 метр алшақтықтың болуын 

қамтамасыз ету; 

 жұмыскерлер  көп жиналатын учаскелердің жұмысын болдырмау; 

 Кестеге сәйкес, есіктің тұтқаларын, сөндіргіштерді, тұтқаларды, 

сүйеніштерді, үстіңгі беттерін (үстелдерді, қызметкерлердің орындықтарын, 

ұйымдастыру техникаларын), жалпы пайдалану орындарын (киім ілгіштерді, тамақ 

ішетін, демалатын бөлмелерді, санитариялық тораптарды) міндетті түрде 

дезинфекциялай отырып, ауысымда кемінде 2 рет вирулицидті әсер ететін 

құралдармен дезинфекциялай отырып, ылғалды тазалау жұмыстарын жүргізу; 

ауысым соңында жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, барлық үй-

жайларды сапалы жаппай жуып-жинау жұмыстарын жүргізу; 

 алдын ала тексеру, жөндеу, оның ішінде сүзгілерді ауыстыру, ауа 

өткізгіштерді дезинфекциялау жүргізу арқылы желдету жүйелері мен ауаны баптау 

жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету; 

 желдету режимін сақтауды қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда 

бактерицидті шамдардың көмегімен үй-жайлардың ауасын зарарсыздандыру; 

 клиенттермен және азаматтармен қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды 

пайдалану; 

 қызметкер мен клиент (азамат) арасындағы екі метрлік қашықтықты 

сақтау); 

 алдын ала жазылу бойынша ғана және 2 клиенттен артық емес жұмыс істеу. 

Объектілерде тамақтануды және демалуды ұйымдастыру:  

 жұмыс орындарында тамақ ішуге тыйым салу; 

 бір мезгілде тамақ ішуді және қызметкерлердің 3 адамнан артық жиналуын 

қоспағанда, тек кесте бойынша тамақ ішетін аймақтарда тамақтануды ұйымдастыру; 

 үстелдердің арасындағы 2 метрден кем емес қашықтықта және бір 

стандартты үстелде немесе 4 отыратын орынға есептелген үстелдерде шахмат 

тәртібінде 2 адамнан артық болмай отырғызу;  

Мүмкіндігінше барлық қажетті санитариялық нормаларды қамтамасыз ете 

отырып,цехтардағы/учаскелердегі тамақ қабылдау аймақтарына (асханаларға) 

тамақ жеткізуге болады. 

 

Жұмыскерлердің денсаулығына, коронавирус инфекциясын жұқтыру мен 

тарату қаупіне, сонымен бірге аталған талаптардың сақталуына  ұйымның 

меншік иесі мен басшысы жауапты! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

          14  қосымша 

 

 

Маусымдық ауыл шаруашылығы дала жұмыстарына, табиғат қорғау, 

ветеринариялық, ауыл шаруашылығы іс-шараларына, шектеу іс-шараларын, 

оның ішінде карантинді енгізу кезеңіне бал ара шаруашылығына тартылған 

ұйымдар мен қызметкерлердің қызметіне қойылатын талаптар 

 

      Ауыл шаруашылығы техникасын, жұмыскерлерді жеткізу/тасу: 

          1. Маусымдық ауыл шаруашылығы дала жұмыстарын, табиғат қорғау, 

ветеринариялық, ауыл шаруашылығы іс-шараларын жүргізуге, оның ішінде бал ара 

шаруашылығына тартылған адамдардың көлікпен жүруі міндетті санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар сақталған кезде, мемлекеттік тіркеу туралы растайтын 

куәлікті (шаруа қожалығы, фермер қожалығы, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 

ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші) ұсына отырып, елді мекенге оралу 

құқығымен жүзеге асырылады, мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны), жеке куәлігі, 

сондай-ақ қызметкерлер үшін жұмыс орнынан анықтама (мөрмен расталған еркін 

үлгідегі анықтама). 

       2. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының, астық қабылдау кәсіпорындарынан 

ауыл шаруашылығы өнімдерін тиеп жөнелтуді қамтамасыз ететін ұйымдардың 

мамандандырылған техникасын қаржыландыруды, лизингті және оларға қызмет 

көрсетуді қамтамасыз ететін ұйымдар көлігінің шығуы міндетті санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар сақталған кезде, мемлекеттік тіркеу туралы растайтын 

куәлікті (шаруа қожалығы, фермер қожалығы, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 

ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші) ұсына отырып, елді мекенге оралу 

құқығымен жүзеге асырылады, мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны), жеке куәлігі, 

сондай-ақ қызметкерлер үшін жұмыс орнынан анықтама (мөрмен расталған еркін 

үлгідегі анықтама). 

         3. қызметкерлерді тұрғылықты жерінен жұмысқа және қызметтік 

автобуспен/автокөлікпен жұмыстан орталықтандырып жеткізу, бұл ретте жүргізушіні 

қолды өңдеуге арналған антисептикпен және қорғау құралдарымен (арнайы киім, 

бетперделер мен қолғаптар, көзді қорғау құралдары/бетке арналған маска және т. б.), 

оларды талап етілетін жиілікпен міндетті түрде ауыстыра отырып, жабдықтау, 

сондай-ақ әрбір рейс алдында автокөлік салонына дезинфекция жүргізу, кейіннен 

оларды желдету; 

         4. қызметкерлердің кіруі және шығуы үшін автобустарда/шағын автобустарда 

барлық есіктерді бір сәтте ашу; 

       5. отыратын орын санынан аспайтын жалпы саны бар бетперде киген 

жолаушыларды салонға жіберу. 

Объектіге рұқсат беру: 

- жұмыс ауысымының алдында қызметкердің дене қызуына байланыссыз 

бақылау жүргізе отырып, күн сайын "кіріс сүзгісін" ұйымдастыру немесе 
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қызметкердің жеке байланыс электрондық термометрін пайдалануы және 

респираторлық аурулар симптомдарының болуы, ЖРВИ және тұмау белгілері бар 

адамдардың жұмысқа жіберілуін болдырмау үшін, ал COVID-19 (құрғақ жөтел, 

жоғары қызба, тыныс алудың қиындауы, ентігу және т.б.) белгілері бар адамдар үшін. 

Симптомдар болған жағдайда науқасты жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына 

жеткізу; 

- бұқаралық іс-шараларды өткізуге және қатысуға тыйым салу. 

Жұмыс процесін ұйымдастыру: 

- нұсқамаға жауапты тұлғаны бекіту, жеке қорғану құралдарын уақтылы 

ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және антисептикалық құралдардың қажетті қорын 

жабдықтау және қадағалау, нұсқаманы өткізу мерзімділігі, қорғау құралдарын 

ауыстыру және дезқұралдардың қорын толықтыру бойынша журнал жүргізу; 

- қызметкерлер арасында жеке/қоғамдық гигиена ережелерін сақтау қажеттілігі 

туралы нұсқаулық жүргізу, сондай-ақ олардың қатаң сақталуын бақылау; 

- болмау себебін анықтай отырып, жұмысқа шығу мониторингін күнделікті 

жүргізу. 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

          15  қосымша 

 

Жолаушылар тасымалын автокөлікпен жүзеге асыратын кәсіпорындардың 

және ұйымдардың жұмыс алгоритмі 

 

Жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын ұйымдар мен кәсіпорындардың 

жұмыстарын қалпына келтіру санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай 

отырып, келесі жағдайларды қамтамасыз еткен жағдайда рұқсат етіледі: 

 кәсіпорынды ашар алдында барлық өндірістік, тұрмыстық үй-жайларды, 

сондай-ақ құрылғыларды және автокөлік құралдарын (сыртынан, және ішінен) жуу 

және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып (барлық үстіңгі беттерді табиғи 

жарықтандыру рамаларының әйнектелген беттерін (терезелерді), жолаушылар 

тасымалын жүзеге асыратын ұйымдарға тән, барлық ластау көздерінен, үй-

жайларындағы (қабырға, еден және т.б.), сонымен бірге барлық өндірістік құрал-

жабдықтарды тазарту арқылы сапалы жаппай жуып-жинау); 

 объектіге қарасты аумақты тәулігіне кем дегенде 1 рет дезинфекциялау 

құралдарымен өңдеу, таза ұстау.  

 

Жұмыскерлерді жеткізу/тарату 

 Жұмыскерлер жұмыс орындарына санитариялық-эпидемиологиялық 

шараларды сақтай отырып қызметтік, қоғамдық немесе жеке көліктерімен 

жеткізіледі. Көлік отырғызу орын санына сәйкес толтырылады, көліктегі 

жолаушылар медициналық маскаларда болулары тиіс. 

Объектіге кіру рұқсаты 

 объектіге кіре берісте дезинфекциялау барьерлерінің (кілемшелер) орнату, 

оны дезинфекциялау құралдарымен сулау  әдісімен үнемі суландыру;  

 ЖРВИ және тұмау белгілері бар қызметкерлерді жұмыстан шеттету үшін 

жұмыскерлерді респираторлық аурулар белгілеріне қатынассыз термометрия (ірі 

объектілерде) немесе термометрлер (кіші бизнес объектілері, шағын кәсіпкерлік 

объектілері) қолдану әдістері арқылы тамақты ішу алдында және жұмыс күні соңында 

(нәтижесін журналда белгілей отырып, қатынассыз термометрия жүргізуге жауапты 

адамды белгілеу, ал коронавирустық инфекцияны жоққа шығармайтын белгілері бар 

адамдар үшін (құрғақ жөтел, қызба, ентігу, тыныс алудың қиындауы және т.б.) 

оқшаулау және шұғыл түрде 103 телефоны арқылы жедел жәрдем шақыру. 

Жұмыс процесін ұйымдастыру 

- орта және ірі кәсіпорындарында оқшаулағышы бар медициналық пункт 

міндетті түрде болуы тиіс, шағын бизнес және микрокәсіпкерлік объектілерінде бөлек 

кіреті жері бар оқшаулағыштың болуы, ауысым басында және соңында барлық 

жұмыскерлерді тексерумен қамту үшін медперсоналдың (ірі кәсіпорындар үшін) 

тұрақты түрде болуы; 
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- қалған автотасымалдаушылар үшін барлық жұмыскерлерді ауысымға дейін 

және ауысымнан кейін респираторлық симптомдарға қатынассыз термометриямен 

тексерулермен қамту; 

- жұмыскерлер арасында жеке басы/қоғамдық гигиенаны сақтау туралы 

нұсқаулықтар өткізу, сонымен қатар олардың мүлтіксіз орындалуын тексеру; 

- маскалар немесе респираторларды жұмыс күні бойында уақыты айырбасталуын 

қамтамасыз ете отырып (әр 3 сағат сайын) пайдалану; 

- жұмыс орындарында теріге арналған антисептиктердің, дезинфекцияла, жуу 

және антисептикалық құралдардың әрбір объектілерде болуы және пайдалану; 

- әр объектіде және көлік құралдарында дезинфекциялау, жуу және 

антисептикалық құралдардың толассыз қорын қамтамасыз ету (орта және ірі 

кәсіпорындарда: қорғаныс құралдарын уақтылы айырбастау және дезинфекциялау, 

жуу және антисептикалық құралдардың қажетті қорының болуын тексеру, қорғаныс 

құралдарын ауыстыру және дезқұралдарының қорын толықтыру); 

- тұрақты жұмыс орындары арасында 2 метрден кем емес қашықтықты 

қамтамасыз ету; 

-  жұмыскерлер көптеп шоғырланатын учаскелерінің жұмыстарын болдырмау 

(мүмкіндігінше жұмыс процесінің технологиясын қайта қарастыру); 

- кестеге сәйкес есіктің тұтқаларын, ажыратқыштарды, тұтқаларды, 

таяныштарды, сүйеніштерді, жалпыға ортақ орындарды, жабдықтарды, инвентарды, 

үстелдерді, орындықтарды), ортақ пайдаланылатын орындарды (киім ілетін 

орындарды, тамақ ішу, демалу бөлмелерін, санитариялық тораптарды) міндетті түрде 

дезинфекциялай отырып, ауысымына кемінде 2 рет вирулицидті әсері бар 

құралдармен ылғалды жинау; ауысым соңында сапалы жаппай жинап-жуу 

жұмыстарын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдану арқылы жүргізу;   

- алдын ала тексеру, жөндеу, оның ішінде сүзгілерді ауыстыру, ауа 

өткізгіштерді дезинфекциялау жүргізу арқылы желдету жүйелері мен ауаны баптау 

жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету; 

- желдету режимінің сақталуын қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда үй-

жайларының ауасын бактерицидті шамдар көмегімен зарарсыздандыруды жүргізу.  

 

 

Автокөлік  құралдарын ұстауға қойылатын талаптар 

Жолаушылар автобусы және маршруттық такси салондарында барлық үстіңгі 

беттер зарасыздандыруға жатқызылады.  

Жолаушылар автобустарын жинау және дезинфекциялау жолаушылар келген 

жердің соңғы пунктісінде шығарылған соң (әр айналым соңында) жүргізіледі. 

Профилактикалық дезинфекциялауға: 

-  жеке басы тазалығы шаралары, қолды жиі сабынмен жуу немесе оларды тері 

антисептиктерімен сүрту, тыныс алу органдарын қорғау үшін маскаларды пайдалану, 

желдету және көлік құралдарының салондарында ылғалды жинау жұмыстарын 

жүргізу; 

- жұмыс ауысымы соңында (немесе тәулігіне 2 реттен кем емес) жолаушылар 

шығарылған соң желдету, салонды ылғалды жинау және профилактикалық 

дезинфекциялау төбені, қабырғаны және терезелерді, есіктерді, отыратын 

орындарды, таяныштарды, жиналатын үстелдерді, жолаушылар креслоларындағы 

басқа арналған жеке сүйеніштерді, дезинфекциялау құралдарымен өңдеу арқылы 
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жүргізіледі. Жұмсақ креслолар біріншіден шаңнан тазартылады,  содан кейін екі 

реттік 2-3 минуттық интервалмен олар дезинфекциялау ерітіндісіндегі шүберектен 

сүртіледі. Соңында еде тазартылады. Салон дезинфекциясы сүрту немесе себу 

жолымен жүргізіледі; 

- дезинфекциялық өңдеу жұмыстарынан кейін автокөлік салоны мұқият түрде 

таза сумен дезинфекциялау құралдарының қалдығынан тазартылады және 

кептіріледі; 

- рейстік тапсырманы орындау кезінде міндетті түрде жолаушылар 

автобустарының салондары және жүру маршруттарына сәйкес аялдама пунктерінде 

желдетіледі; 

- ауа-тамшылы жолмен берілетін инфекциялық аурулардың туындауы мен 

таралуын ескерту үшін жолаушылар автобустары мен маршруттық такси 

салондарында желдету және ауаны ылғалдандыру жүйелерін тазарту және 

дезинфекциялауды уақтылы жүргізу қажет; 

- жинап-жуу жұмыстарынан кейін жинау мүкаммалдары және шүберектер 

зарарсыздандырылады, жуылады және кептіріледі;  

- автокөлік құралдарының дөңгелектері өткізу пунктісінің аумағына кіреберісте 

дезинфекциялау-жуу алаңдарында дезинфекцияланады; 

- тазарту үшін аэрозоль түріндегі инфекциялық материалдың шашырауына 

немесе таралуына әкелуі мүмкін сығымдалған ауа және/немесе  қысым астындағы су, 

сонымен бірге басқа да әдістер пайдаланылмайды. Шаңсорғыштарды дұрыс 

өткізілген дезинфекциядан кейін пайдалануға болады; 

- дезинфекциялау шараларын өткізу кезіндегі сақтық шаралары мен байқамай 

уланған кезде көрсетілетін алғашқы көмек жазылған және әрбір нақты 

дезинфекциялау құралдарына берілген нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс. 

Жүргізушіге, кондукторға қойылатын талаптар 

- автобустарда/шағын автобустарда жолаушылардың кіруі алдыңғы есік 

арқылы жүргізіледі, жолаушылардың шығуы барлық есіктердің бір мезгілде ашылуы 

кезінде жүргізіледі; 

- аталған талаптардың сақталуын бақылау үшін жауапты адамдар жұмысын 

ұйымдастыру; 

- кондуктор жұмыс күні ішінде қолғаптарды, медициналық маскаларды 

пайдалана отырып, оларды уақтылы ауыстыру (әрбір 2 сағат сайын) шартымен 

жүргізіледі;  

- тұрақ кезінде маршрут аяқталғаннан кейін көлік құралының салонын барынша 

желдету, дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып салонды ылғалды тазалау, 

жолаушылардың қолымен жанасуды болдырмайтын еден, терезелер, қабырғалар, есік 

тұтқалары, тұтқалар, отырғыштар және өзге де беткейлерді дезинфекциялау 

сулықтарымен (немесе дезинфекциялау құралдар ерітінділерімен) сүрту; 

- салонда дезинфекция жүргізгеннен кейін тері антисептиктерін пайдалану; 

- денсаулық жағдайы нашарлаған жағдайда ұйымның медицина қызметкерін 

дереу хабардар ету; 

- қоғамдық көлікке отыруға арналған орын санынан аспайтын мөлшерде 

жолаушылардың кіруіне жол беріледі; 

                  Жолаушыларға қойылатын талаптар 

- жолаушылар салонға медициналық маскаларда кіру; 

- жолаушылар арасында кемінде 1 метр қашықтықты сақтау. 
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                   Аялдама кешендеріне қойылатын талаптар 

Аялдама кешендерін, автопарктерді өңдеу күніне кемінде 1 рет жүргізіледі. 

                          Таксиге қойылатын талаптар 

- жұмыс күні ішінде қолғаптарды, медициналық маскаларды қолдану арқылы 

көлік құралын басқару; 

- жолаушыларды тасымалдау барлық жолаушыларда медициналық маска 

болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

    Объектілерде тамақтануды және демалуды ұйымдастыру 

 жұмыс орындарында тамақ ішуге тыйым салу; 

 бір мезгілде тамақ ішуді және қызметкерлердің 3 адамнан артық жиналуын 

қоспағанда, тек кесте бойынша тамақ ішетін аймақтарда тамақтануды ұйымдастыру; 

 үстелдердің арасындағы 2 метрден кем емес қашықтықта және бір 

стандартты үстелде немесе 4 отыратын орынға есептелген үстелдерде шахмат 

тәртібінде 2 адамнан артық болмай отырғызу;  

Мүмкіндігінше барлық қажетті санитариялық нормаларды қамтамасыз ете 

отырып, тамақ қабылдау аймақтарына тамақ жеткізуге болады; 

Тамақ ішкеннен кейін пайдаланылған бір реттік ыдысты пакеттерге салып, 

кабинеттерде тамақ қалдықтарын қалдырмай, қоқыс себеттеріне шығару. 

Түскі ас ішетін үстелдерді тамақ ішіп болғаннан кейін жуу және 

дезинфекциялау құралдарымен жуу.  

 

Жұмыскерлердің денсаулығына, коронавирустық инфекцияны жұқтыру 

мен тарату қаупіне, сонымен бірге аталған талаптардың сақталуына  ұйымның 

меншік иесі мен басшысы жауапты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  
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2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

          16  қосымша 

 

 

 Карантин кезіндегі автокөлік вокзалдары және автостанцияларының  

жұмыс алгоритмі 

 

Автовокзалдар және автостанциялардың бастықтарына қойылатын 

талаптар: 

 температура мен ауа ылғалдылығының ықтимал жағдайын қамтамасыз ету 

үшін желдету жүйесі және ауа ортасын кондиционерлеу үшін міндетті түрде түгендеу 

жұмыстарын (тазарту, жуу, дезинфекциялау, фильтрлерді ауыстыру және басқасы) 

өткізу қажет. 

Барлық үй-жайларын күніне 3 реттен кем емес 15 минуттан кем емес барлық 

үй-жайларын жиі желдетуді қамтамасыз ету қажет. 

 нұсқаулық жасау, жеке қорғану құралдарын уақтылы айырбастау, 

дезинфекциялау, жуу және антисептикалық құралдардың қажетті қорын қамту, 

нұсқаулықтарды жүргізу мерзімділігі журналын жүргізу, жеке қорғау құралдарын 

ауыстыру және дезинфекциялау құралдарының қорын толтыру және тексеру үшін 

жауапты тұлға бекітуді; 

 вокзалдардың жұмыскерлері арасында COVID-19 кезінде жеке қорғану 

құралдарын пайдалану алгоритмі, жеке/қоғамдық гигиена ережелерін сақтау 

қажеттілігі бойынша нұсқаулықты өткізу, сонымен бірге олардың мүлтіксіз 

орындалуын тексеру; 

 объектілерге кіреберісте жұмысшылардың және келушілердің дене 

температурасын қатынассыз термометрия әдісімен бақылануын қамтамасыз ету; 

 автовокзалда және автостанцияларда шығарып салушы адамдардың кіруіне 

және болуларына жол бермеу; 

 болмау себептерін анықтай отырып жұмысқа шығу мониторингісін күн 

сайын жүргізу; 

 жіті респираторлық инфекциялар (жоғары температура, жөтел, тұмау) 

белгілері бар персоналды жұмысқа жібермеуге; 

 вокзал қызметшілерінің жағдайы нашарлаған кезде жедел медициналық 

көмек келгенге дейін оқшаулағышта немесе бөлек үй-жайында орналастыру; 

 объектілерге кіреберісте, сонымен бірге көрінетін және қолжетімді 

жерлерде (күту залдары) келушілердің қолдарын өңдеуге арналған санитайзерлерді 

орнату; 

 жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жолаушылар 

болатын жерлерде, едендер, терезелер, қабырға, есік тұтқалары, таяныштар, 

орындықтар және жолаушылар қолдары тиетін мүмкіндіктері бар басқа да беттерді 

ағымдағы және жаппай жинау жұмыстарын жүргізу; 

 ұйымның аумағына және онда орналасқан объектілерге санитариялық-

эпидемияға қарсы (профилактикалық) және дезинфекциялау шараларын жүзеге 

асыратын қызметшілерге кедергісіз енулерін қамтамасыз ету; 
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 дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау шараларын өз 

қаражаты есебінен немесе санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің лауазымды 

тұлғаларының қаулылары бойынша эпидемиялық көрсеткіштерге сәйкес жүргізу; 

 вокзал ғимараттарында жолаушылар болатын орындарда, ауру белгілері бар 

жолаушылар анықталған жағдайда қорытынды дезинфекциялау жүргізу. 

Автовокзалдардың және автостанциялардың қызметшілеріне қойылатын 

талаптар: 

 вокзалдардың үй-жайларында, сонымен бірге қоғамдық орындарда 

медициналық маскаларды міндетті түрде кию; 

 халыққа қызмет көрсету орындарында қолғаптарды, медициналық 

маскаларды жұмыс күні ішінде, оларды уақтылы (әр 3 сағат сайын) айырбастай 

отырып қызмет көрсету; 

 тіркелу кезінде, жолаушыларды отырғызу және шығару, билеттерді сатып 

алу кезінде қорғаныс қоршауларының болуы; 

 қызметшілер мен жолаушылар арасында 2 метрден кем емес 

арақашықтықтың болуы; 

 жолаушылармен тікелей қатынас жасайтын жұмыскерлердің автовокзалдар 

және автостанциялардың басқа қызметкерлерімен қарым-қатынастарын шектеу; 

 жұмыскерде ауру күдігі туындаған жағдайда, ауысымға түсуші немесе 

алмастырушы жұмыскер ауырған адамның жұмыс орынында дезинфекциялау 

шаралары өткізілген соң жұмысын бастайды; 

Келетін, кететін адамдарға қойылатын талаптар: 

– автовокзал мен автостанциялардың үй-жайларында, сондай-ақ  

қоғамдық орындарда медициналық маскаларды міндетті түрде кию; 

– кететін және келетін адамдар арасында кемінде 2 метр қашықтықты  

сақтау; 

– автовокзал мен автостанция ғимараттарына кіре берісте, сондай-ақ дәретханаға 

барғаннан кейін санитайзерлерді пайдалануға тыйым салынады. 

Жұмыскерлердің денсаулығына, коронавирус инфекциясын жұқтыру мен 

тарату қаупіне, сонымен бірге аталған талаптардың сақталуына ұйымның 

меншік иесі мен басшысы жауапты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 
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№ ____ қаулысына  

          17  қосымша 

 

 

Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу  кезеңіне арналған тамақ 

өнімдерінің көтерме және бөлшек сауда объектілеріне (сауда базарлары) 

қойылатын талаптар 

  

           1. Сауда объектісінің әкімшілігі infokazakhstan.kz сайттында міндетті түрде 

танысады және тиісті келісімге қол қояды. 

         2. Кіре берістегі дене температурасын бақылауды (ресепшн, күзет пункті) сауда 

объектісінің қызметкері барлық қолжетімді кіре берістерде жүзеге асырады. Сағат 

08:00-ден 09:00-ге дейін контактісіз термометрия әдісімен сауданы жүзеге асыратын 

қызметкерлер мен тұлғалар, келушілер сағат 09:00-ден бастап. 

           1. Сауда орталықтарына (үйлерге), жабық базарларға кіре берістегі дене 

температурасын бақылау 2000 шаршы метрден астам жылу түсіргіштерді пайдалану 

арқылы жүзеге асырылады. 

           3. Сауда объектісінің аумағына бетпердесіз кіруге және онда болуға жол 

берілмейді. 

4. Нысанның күзет қызметі мен еріктілер қызметі келушілердің, 

қызметкерлердің маскаларды міндетті түрде киюін, сондай-ақ әлеуметтік 

қашықтықты сақтауды бақылайды. 

5. Сауда объектісінің қызметкерлері мен сауданы жүзеге асыратын адамдар 

қолғап киюі керек. 

6. Ағындарды бағыттау және әлеуметтік арақашықтықты сақтау үшін едендік 

белгілер, сондай-ақ қоршаулардан және тосқауыл ленталардан жасалған жыландар 

салу, орам жанындағы аймақтарда және кезектер пайда болатын басқа да орындарда 

(санитариялық тораптар, гардероб және т.б.), сондай-ақ әрбір бутик пен сауда 

орнының алдында адамдар жиналатын орындарды болдырмау қамтамасыз етіледі. 

7. Сауда базарының әкімшілігі әлеуметтік қашықтықты сақтау кезінде (1 адамға 

4 шаршы метр сауда алаңы есебінен) Объектінің жалпы сыйымдылығының 30% - нан 

аспайтын келушілермен толтырылуын қамтамасыз етеді. 

Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

келісімі бойынша тиісті аумақтың бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

шешімімен сырқаттанушылық тұрақты төмендеген және жағдай тұрақтанған кезде 

объектінің жалпы сыйымдылықтағы келушілермен толтырылуы ұлғайтылуы тиіс. 

8. Сауда базарының әкімшілігі сатушылар арасындағы кемінде 2 метр 

әлеуметтік қашықтықты сақтаған кезде толтырылуын қамтамасыз етеді. 

9. Келушілердің азық-түлік тобының тауарларына қол жетімділігі шектеулі. 

Тауарды іріктеуді, өлшеуді, буып-түюді және басқа да тактильді манипуляцияларды 

сатушы жүзеге асырады. 

10. Сауда объектілерінің әкімшілігі келушілердің рұқсат етілген саны туралы 

көрнекі ақпаратты әрбір бутикке кірген кезде қол жетімді жерде орналастырады. 

11. Тауарларды өткізетін тұлғалар сауда аймақтарында (бутиктерде) 1 адамға 4 

шаршы метр сауда алаңы есебінен әлеуметтік қашықтықты сақтауды қамтамасыз 

етеді. 
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12. Санитарлық шараларды сақтау қажеттілігі туралы Радиотрансляция 30 

минутта кемінде 1 рет жүзеге асырылады. 

13. Сауда объектісінің меншік иесі: 

1) санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына жауапты тұлғаны 

анықтау (температураны өлшеу, персоналға нұсқау беру, жеке қорғаныш құралдарын 

уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және антисептикалық құралдардың қажетті 

қорын қадағалау, нұсқама жүргізу журналын жүргізу, маскаларды, респираторларды, 

салфеткаларды кәдеге жарату, жабдықтар мен мүкәммалды өңдеу, үй-жайларды 

жинау); 

2) кіре берісте, сауда залдарының холлдарында, дәліздерде әрбір 50-100 м 

сайын, лифтілерге, санитариялық тораптарға кіре берісте, сондай-ақ әрбір бутикте 

тері антисептигі бар санитайзерлер орнату; 

3) сауда орталықтарына (үйлерге), жабық базарларға кіреберістерде 2000 

шаршы метрден астам дезинфекциялық туннельдер (рамкалар) орнату. ; 

4) Сауда бутиктерінің (аймақтарының) кіреберістерінде дезинфекциялық 

құралмен суару әдісімен суланған дезинфекциялық кілемшелер болуы қамтамасыз 

етіледі; 

5) қызметкерлер арасында жеке/өндірістік гигиена ережелерін сақтау және 

олардың мүлтіксіз сақталуын, кварц шамдарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 

шараларын бақылау қажеттілігі туралы нұсқама жүргізу; 

6) санитариялық тораптар жеке гигиена құралдарымен (сұйық сабын, 

антисептиктер, Дәретхана қағазы)); 

7) Халыққа ауысымда кемінде екі рет ауыстыруға жататын бетперде, бір рет 

қолданылатын қолғаппен және қолды антисептиктермен өңдей отырып, тұтастығы 

бұзылған кезде (келушілермен тікелей байланысы бар қызметкерлер) қызмет көрсету; 

8) іргелес аумақты таза ұстау, қоқысты уақтылы шығаруды қамтамасыз ету, 

аптасына 1 рет «санитарлық» күн өткізу; 

9) әрбір 2 сағат сайын желдету режимінің сақталуын қамтамасыз ете отырып, 

сауда орталықтарының ішінде профилактикалық тексеру (сүзгілерді ауыстыруды, 

ауа өткізгіштерді дезинфекциялауды қоса алғанда) жүргізе отырып, желдету 

жүйелері мен ауа баптау жүйелерінің үздіксіз жұмыс істеуі; 

10) Техникалық персоналдың (тазалаушының) жеке қорғаныш құралдарын 

(қолғап, медициналық маска) пайдалана отырып, арнайы киімде дезинфекция 

жүргізуі); 

11) арнайы бөлінген орындарда пайдаланғаннан кейін жинау мүкәммалын 

(шелектер, щеткалар, шүберектер) тиісінше сақтау; 

12) өндірістік және тұрмыстық үй-жайларды, есік тұтқаларын, 

ажыратқыштарды, тұтқаларды, сүйеніштерді, байланыс беттерін (жабдықтарды, 

мүкәммалды, үстелдерді, орындықтарды), жалпы пайдалану орындарын (киім ілетін 

орындар, тамақ ішу, демалу бөлмелері, санитариялық тораптар) міндетті түрде 

дезинфекциялай отырып, күніне кемінде 2 рет вирулицидтік әсер ететін құралдармен 

дезинфекциялай отырып, ылғалды жинауды жүргізу); 

13) үй-жайларды жинауға, қызметкерлердің қолдарын, қолғаптарды, тыныс алу 

органдарының ЖҚҚ өңдеуге арналған дезинфекциялық және жуу құралдарының 

азаймайтын (кемінде бес күндік) қоры; 

14) денсаулық жағдайы бойынша қарсы айғақтары жоқ кәмелетке толған 

адамдарды дезинфекциялау құралдарымен жұмысқа жіберу; 
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15) дезинфекциялау құралдарын дайындаушының қаптамасында, балалардың 

қолы жетпейтін, арнайы бөлінген құрғақ, салқын және қараңғыланған жерде тығыз 

жабылған сақтауға міндетті. Дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу және кездейсоқ 

улану кезіндегі алғашқы көмек кезіндегі сақтық шаралары әрбір нақты 

дезинфекциялау құралы үшін оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарда баяндалған; 

16) ауаны залалсыздандыру қоса беріліп отырған нұсқаулыққа сәйкес кварц, 

бактерицидті шамдарды пайдалана отырып жүзеге асырылады. Кварц шамдарын 

пайдалану ережелерді қатаң сақтай отырып, үй-жайларды міндетті түрде желдетумен 

адамдар болмаған жағдайда жүзеге асырылады. 

 

II. Жеке тұрған дүкендерге қойылатын талаптар 

Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңінде сауда алаңы 

500 шаршы метрден асатын 

1. Сауда объектісінің әкімшілігі infokazakhstan.kz сайттында міндетті түрде 

танысады және тиісті келісімге қол қояды. 

2. Кіре берісте (ресепшн, күзет пункті) қызметкерлер мен келушілердің дене 

температурасын байланыссыз бақылауды сауда объектісінің қызметкері барлық 

қолжетімді кіре берістерде жүзеге асырады. 

3. Сауда объектісіне кіруге, сондай-ақ сауда объектісінің аумағында бетпердесіз 

болуға жол берілмейді. 

4. Сауда объектісіне кіре берісте дезинфекциялау туннелін орнату ұсынылады. 

5. Сауда объектісінің күзет қызметі мен волонтерлік қызмет келушілердің, 

қызметкерлердің маскаларды міндетті түрде киюін, сондай-ақ әлеуметтік 

қашықтықтың сақталуын (бір отбасы мүшелерін қоспағанда) қадағалайды. 

6. Әлеуметтік қашықтықты сақтау еденге, қоршауларға және тосқауыл 

ленталарға, қажет болған жағдайда кезек пайда болатын басқа жерлерге (санитарлық 

тораптар, гардеробтар және т.б.), сондай-ақ адамдар жиналуы мүмкін жерлерге жол 

бермеу мақсатында әрбір бутик пен сауда орнының алдына тиісті белгілер қою 

арқылы қамтамасыз етіледі. 

7. Сауда объектісінің әкімшілігі әлеуметтік қашықтықты сақтау мүмкіндігі 

есебінен (бір отбасының мүшелерін қоспағанда, 4 шаршы метрге 1 адам) сауда 

алаңының жалпы сыйымдылығынан (техникалық үй-жайларды есептемегенде) 30% - 

дан аспайтын мөлшерде келушілерді объектінің толтырылуын қамтамасыз етеді. 

Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

келісімі бойынша тиісті аумақтың бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

шешімімен сырқаттанушылық тұрақты төмендеген және жағдай тұрақтанған кезде 

объектінің жалпы сыйымдылықтағы келушілермен толтырылуы ұлғайтылуы мүмкін. 

8. Сауда объектісінің әкімшілігі әлеуметтік қашықтықты сақтауды қамтамасыз 

ететін объектінің ішінде сатып алушылардың қозғалысын ұйымдастыруды 

қамтамасыз етеді (бір отбасының мүшелерін қоспағанда, 4 шаршы метрге 1 адам). 

9. Сауда объектісінің әкімшілігі келушілердің бір жолғы рұқсат етілген саны 

туралы ақпарат береді. Ақпарат кіру кезінде келушілерге көзбен шолып қол жетімді 

жерде орналастырылады. 

10. Объектінің әкімшілігі 30 минутта 1 реттен кем емес санитарлық шараларды 

сақтау қажеттілігі туралы радиотрансляцияны (дауыс зорайтқыш арқылы хабарлау) 

қамтамасыз етеді. 
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11. Мәдени-бұқаралық, ұжымдық, ойын-сауық іс-шараларын ұйымдастыруға 

және өткізуге жол берілмейді. 

12. Объектілердің жұмыскерлері әр 2 сағат сайын ауысатын бетперде болған 

жағдайда жұмысқа жіберіледі. 

13. Жалпы міндеттер мен өндірістік процестермен байланысты емес жеке 

бөлімдердің, бөлімдердің, ауысымдардың командалары арасындағы байланыстар 

шектеулі. Қызметкерлерді жеке кабинеттерге орналастыру, жұмысты бірнеше 

ауысымда ұйымдастыру, әлеуметтік қашықтық принциптерін сақтау арқылы жұмыс 

ағындарын бөлу және ұжымды бөлу қамтамасыз етіледі. 

14. ЖРВИ (дене қызуының жоғарылауы) белгілері бар қызметкерлер 

анықталған жағдайда, науқастар медициналық мекемеге бір мезгілде хабарлай 

отырып, дереу оқшауланады. 

15. Сауда объектісінің меншік иесі:: 

1) санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына жауапты адамды 

тағайындау (температураны өлшеу, персоналға нұсқау беру, жеке қорғаныш 

құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және антисептикалық 

құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу журналын жүргізу, 

маскаларды, респираторларды, сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен 

мүкәммалды өңдеу, үй-жайларды жинау)); 

2) кіру топтарында, лифтіге кіре берісте, эскалаторлардың жанында, 

санитариялық тораптарда, сондай-ақ әрбір бутикте тері антисептигі бар 

санитайзерлерді орнату; 

3) ғимаратқа кіре берісте дезинфекциялық құралмен суланған дезинфекциялық 

кілемше орнатылады; 

4) қызметкерлер арасында жеке/өндірістік гигиена ережелерін сақтау 

қажеттілігі, кварц шамдарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары және олардың 

мүлтіксіз сақталуын бақылау туралы нұсқама жүргізу; 

5) санитариялық тораптар жеке гигиена құралдарымен (сұйық сабын, 

антисептиктер, Дәретхана қағазы)); 

6) объект жұмыскерлерінің халыққа / келушілерге ауысымда кемінде екі рет 

ауыстыруға жататын бетперде киген, бір рет қолданылатын қолғаптармен және қолды 

антисептиктермен өңдей отырып тұтастығы бұзылған кезде (келушілермен тікелей 

байланысы бар қызметкерлер) қызмет көрсетуі; 

7) іргелес аумақты таза ұстау, қоқысты уақтылы шығаруды қамтамасыз ету, 

іргелес аумақта аптасына 1 рет "санитарлық" күн өткізу; 

8) одан әрі кәдеге жарату үшін таңбаланған контейнерлерде (полиэтилен 

қаптар) пайдаланылған маскалар мен қолғаптарды орталықтандырылған жинау; 

9) желдету режимін сақтауды қамтамасыз ете отырып, сауда орталықтарының 

ішінде профилактикалық тексеру жүргізе отырып (сүзгілерді ауыстыруды, ауа 

өткізгіштерді дезинфекциялауды қоса алғанда) желдету жүйелері мен ауа баптау 

жүйелерінің үздіксіз жұмыс істеуі; 

10) қызметкерлер тұрақты болатын үй-жайларда ауаны залалсыздандыруға 

арналған құрылғыларды қолдану; 

11) Техникалық персонал (тазалаушы) дезинфекцияны арнайы киімде жеке 

қорғаныш құралдарын (қолғап, медициналық маска) пайдалана отырып жүргізуі 

қажет); 
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12) жинау мүкәммалын (шелектер, щеткалар, шүберектер) пайдаланғаннан 

кейін жақсы жуады және арнайы бөлінген орындарда сақтайды; 

13) өндірістік және тұрмыстық үй-жайларды күніне кемінде 2 рет 

дезинфекциялай отырып, есік тұтқаларын, ажыратқыштарды, тұтқаларды, 

сүйеніштерді, жанасатын беттерді (мүкәммалды, үстелдерді, орындықтарды), 

жалпы пайдалану орындарын (киім ілетін орын, тамақ ішу, демалу бөлмелері, 

санитариялық тораптар) міндетті түрде дезинфекциялай отырып, ылғалды жинау); 

14) үй-жайларды жинауға, қызметкерлердің қолдарын өңдеуге арналған 

дезинфекциялау және жуу құралдарының, қолғаптардың, тыныс алу органдарының 

ЖҚҚ (маскалар) қоры); 

15) денсаулық жағдайы бойынша қарсы айғақтары жоқ кәмелетке толған 

адамдарды дезинфекциялау құралдарымен жұмысқа жіберу; 

16) дезинфекциялау құралдарын дайындаушының қаптамасында, балалардың 

қолы жетпейтін, арнайы бөлінген құрғақ, салқын және қараңғыланған жерде тығыз 

жабылған сақтауға міндетті. Дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу және кездейсоқ 

улану кезіндегі алғашқы көмек кезіндегі сақтық шаралары әрбір нақты 

дезинфекциялау құралы үшін оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарда баяндалған. 

 

III. Сауда объектілері (үй жанындағы дүкендер, шағын маркеттер және 

басқалар): 

 

– Дезинфекциялау және жуу құралдарын қолдана отырып, әрбір 2-3 сағат  

сайын ылғалды жинауды жүргізеді. 

– Дезинфекциялық, жуғыш және антисептикалық құралдардың  

азаймайтын қорын қамтамасыз етеді. 

– Нысанға іргелес аумақ таза ұсталады. 

– Қолды өңдеуге арналған санитайзерлерді орнатыңыз. 

– Сауда залының үй-жайларын желдетуді жүргізеді. 

– Әрбір 3 сағат сайын арнайы дезинфекциялық құралдармен  

тоңазытқыштар, есіктер, сөрелер, сөрелер, едендер, басқа да беттер, келушілердің 

қолымен жанасуын болдырмайтын таразылар өңделеді. 

– Объектілерді сатып алушылардың кемінде 1 метр қашықтықты сақтай  

отырып, өткізу қабілетін ескере отырып, келушілерді медициналық маскалармен 

кіргізеді. 

– Келушілермен байланыста болған сатушылар мен басқа да  

қызметкерлердің жұмысын, медициналық маскаларды әр екі сағат сайын ауыстырып, 

қолғаппен қамтамасыз етеді. 

– Нысандарға келушілерді медициналық маскалармен кіргізеді. 

– Көкөністер мен жемістерді қоспағанда, өлшеп-оралған және буып- 

түйілген тамақ өнімдерін ғана қабылдауды, сатуды және сақтауды жүзеге асырады. 

– Санитариялық-эпидемиологиялық ережелерді қамтамасыз ете отырып  

және Тапсырыс берушімен тікелей (жақын) байланысты болдырмай, тауарларды 

онлайн сатуға және төлеуге үйге жеткізе отырып ауыстырады. 

– Тамақ пен тауарларды Онлайн-сату және байланыссыз жеткізу осы  

қаулыға 22-қосымшаға сәйкес тамақ жеткізуді жүзеге асыратын қоғамдық 

тамақтандыру ұйымдары үшін уақытша ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

          18  қосымша 
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Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңіне өнеркәсіптік 

және өндірістік объектілерге, индустриялық кәсіпорындарға және құрылыс 

компанияларына (құрылыс салушыларға) қойылатын талаптар 

 

 1. Сауда объектісінің әкімшілігі infokazakhstan.kz сайттында міндетті түрде 

танысады және тиісті келісімге қол қояды. 

 2. Еңбек заңнамасына сәйкес жұмыскерлердің вахталық кезеңінің ұзақтығы 

жұмыс берушінің шешімі бойынша жұмыс берушінің еңбекке ақы төлеуді тиісті 

реттеуімен ұзартылуы мүмкін. 

 3. Ұжымдардағы кез келген корпоративтік іс-шараларға, қызметкерлердің 

бұқаралық іс-шараларға қатысуына тыйым салынады. 

 4. Карантин жарияланған жағдайда барлық қызметкерлер мен жұмысшылар 

вахталық кент аумағында тұруы тиіс. Қызметкерлер үшін қалаға шығу шектеулі. 

 5. Санитарлық-эпидемиологиялық шараларды сақтау кезінде қызметкерлерді 

жұмыс орындарына және үйге қызметтік немесе жеке көлікпен жеткізуді 

ұйымдастыру. Қызметкерлерді қызметтік көлікпен жеткізу санитарлық шараларды 

сақтау, Көлік құралдарын үнемі дезинфекциялау кезінде жүзеге асырылады. Көлік 

отыратын орындардың санына сәйкес толтырылады, көліктегі жолаушылар 

медициналық маскаларда болуы керек.. 

 6. Жұмыскерлердің ұйымға (кәсіпорынға) кіруі кезінде – қолды осы 

мақсаттарға арналған тері антисептиктерімен (оның ішінде орнатылған 

мөлшерлегіштердің көмегімен) немесе дезинфекциялық майлықтармен өңдеу 

мүмкіндігін және осы гигиеналық рәсімнің сақталуына бақылау орнатуды 

қамтамасыз етеді. 

 7. Қызметкерлер ұйымға (кәсіпорынға) кірген кезде және жұмыс күні ішінде 

(көрсеткіштер бойынша) қызметкерлердің дене температурасын бақылауды, дене 

температурасы жоғары және ауру белгілері бар адамдарды жұмыс орнында болудан 

міндетті түрде шеттете отырып, дене температурасын өлшеуді қамтамасыз етеді. 

 8. Ұйымның медицина қызметкері болмау себебін анықтай отырып, жұмысқа 

шығудың күнделікті мониторингін жүргізуді қамтамасыз етеді, ЖРВИ, тұмау және 

басқа да вирустық ауруларға ерекше назар аударылады. 

 9. Респираторларды кию көзделген зиянды еңбек жағдайларында жұмыс 

істейтін адамдарды қоспағанда, қызметкерлерді жеке қорғаныш құралдарымен 

(халат, медициналық маска, қолғап) қамтамасыз етеді, маскаларды дұрыс пайдалана 

отырып киюді және оларды кәдеге жаратуды бақылайды. 

 Объектіде адамдардың/келушілердің медициналық маскаларсыз кіруіне және 

болуына жол бермеу. 

 10. Шетелден оралған кезде белгіленген мерзімге (14 күн) қызметкерлердің 

үйде оқшаулануының сақталуын бақылайды. 

 11. Еңбек мигранттары шетелден келгеннен кейін ТД-ға телефон, электрондық 

пошта арқылы, тегі бойынша тізімдерді ұсына отырып, келген күнін, елін және басқа 

да сұратылатын мәліметтерді көрсете отырып, дереу хабарлайды. 

 12.Жаңадан келген еңбекші көшіп-қонушыларды Қазақстан Республикасының 

шекарасын кесіп өткен күннен бастап 14 күн ішінде басқалармен байланысқа 

түспейтін және жұмысшылар көп жиналатын орындарға баруды болдырмайтын жеке 

үй-жай (ғимарат) бөлу жолымен кәсіпорынның басқа жұмысшыларынан бөлек тұру 
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орындарында (жатақханада және т.б.) орналастырады, бұл ретте cоvіd-19 

эпидемиялық қаупі жоғары адамдардың болу/тұру орны (үйде, үй карантині) 

бойынша оқшаулау талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді. 

Аталған талап Қазақстан Республикасының шекарасынан өтпеген жаңадан келген 

жұмыскерлерге қолданылмайды. 

 13. Медициналық пункттің (Денсаулық сақтау пунктінің) және адамдар көп 

жиналатын орындардың ауасын қоса берілген нұсқаулыққа (мүмкіндігінше) сәйкес 

кварц, бактерицидті шамдарды пайдалана отырып залалсыздандыруды қамтамасыз 

етеді. Кварц шамдарын пайдалану ережелерді қатаң сақтаған кезде, үй-жайларды 

міндетті түрде желдететін адамдар болмаған кезде жүзеге асырылады. 

 14. Медициналық пункттерді қажетті медициналық жабдықтармен және 

медициналық бұйымдармен (термометрлермен, қалақшалармен, жеке қорғаныш 

құралдарымен және т.б.) қамтамасыз етеді. 

15. Медициналық пункттің (Денсаулық сақтау пунктінің) медицина 

қызметкерлерін ЖҚҚ (медициналық маскалар немесе жоғары дәрежелі қорғаныс 

респираторлары (N95 респираторы немесе FFP2, FFP3 стандарты бойынша), 

қолғаптар; бетті қорғауға арналған көзілдіріктермен немесе экрандармен, таза, 

стерильді емес, ұзын жеңді суға төзімді халатпен (немесе суға төзімді бір реттік 

костюм немесе суға төзімді комбинезон), резеңке етікпен немесе жоғары 

резеңкеленген бахиламен) және дезинфекциялау құралдарымен қамтамасыз етеді. 

 16. Үй-жайлардағы температуралық режимнің оңтайлы параметрлерінің 

сақталуын бақылайды, жұмыс үй-жайларын тұрақты (әрбір 2 сағат сайын) желдетуді 

жүргізеді. 

 17. Қызметкерлердің жеке және қоғамдық гигиена ережелерін сақтауын 

бақылайды және талап етеді: дәретханаға әр барғаннан кейін жұмыс күні бойы қолды 

сабынмен үнемі жуу немесе тері антисептиктерімен емдеу режимі. 

 18. Есік тұтқаларын, ажыратқыштарды, тұтқаларды, таяныштарды, жанасатын 

беттерді (қызметкерлердің үстелдері мен орындықтарын, орг.бөлмелер, дәретхана 

бөлмелері, спортпен айналысуға арналған бөлмелер мен жабдықтар және т.б.), 

барлық үй – жайларда-әр 2 сағат сайын өңдеу еселігімен жүзеге асырылады. 

 19. Ұйымда (кәсіпорында) инфекциялық ауру белгілері бар адамдар 

(медициналық маскалар, респираторлар) анықталған жағдайда үй-жайларды жинауға 

және қызметкерлердің қолын өңдеуге арналған дезинфекциялау құралдарының, 

тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдарының кемінде бес күндік қорының 

болуын қамтамасыз етеді. 

 20. Жұмыс беруші жұмысы өндірістік объектіде болуды талап етпейтін 

жұмыскерлерді қашықтықтан жұмыс нысанына ауыстыруға құқылы. 

 21. Вахталық кентте CОVІD-19 күдік анықталған кезде: 

 - қызметкер жедел медициналық көмек келгенге дейін медициналық пункттің 

оқшаулағышына оқшауланады; 

 - ғимаратқа, барлық тұлғалардың үй-жайларына кіруге және шығуға тыйым 

салынады, қабаттар арасындағы хабарлама тоқтатылады; 

 - қалған жұмыскерлер тыныс алу органдарын маскалармен, олар болмаған кезде 

қолда бар құралдармен (Сүлгілер, орамалдар, майлықтар және т. б.) қорғау туралы 

хабардар етіледі.); 

 - ауру қызметкермен ғимаратта/бөлімшеде болған барлық байланыста болған 

адамдардың тізімі кейіннен тексеру және бақылау орнату үшін жасалады; 
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 - басшылықтың тиісті өкіміне дейін жеделдікті талап етпейтін жұмыстар 

уақытша тоқтатылады; 

 - жедел медициналық көмек дәрігерлері мен ТД эпидемиологтарының келуін 

және олардың бұйрықтарының орындалуын күтеді; 

 - ауырған адамды эвакуациялағаннан кейін ҰСО филиалының күшімен тиісті 

аумаққа қорытынды дезинфекция жүргізу. 

 22. Жұмысшылар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. 

 23. ҚТҚ жинау орындары мен аумақтың тазалығын, қалдықтарды уақтылы 

шығаруды сақтайды. 

 24.Объектіге іргелес аумақты дезинфекциялау құралдарымен тәулігіне кемінде 

1 рет өңдейді. 

 25. Ұйым аумағына және онда орналасқан объектілерге санитариялық-

эпидемияға қарсы (профилактикалық) және дезинфекциялық іс-шараларды жүзеге 

асыратын қызметкерлердің кедергісіз кіруін қамтамасыз етеді. 

 26. Объект әкімшілігі дезинфекциялық, дезинсекциялық және дератизациялық 

іс - шараларды өз қаражаты есебінен жүргізеді, эпидемиологиялық көрсеткіштер 

бойынша-санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің лауазымды адамдарының 

қаулылары бойынша іс-шаралар мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жүргізіледі. 

 27. Жұмысшылардың тамақтану объектілерінде: 

 1) белгіленген тәртіппен кейіннен жинаумен, залалсыздандырумен және 

жоюмен бір рет қолданылатын ыдысты пайдалануды қамтамасыз етеді; 

 2) көп рет қолданылатын ыдысты пайдаланған кезде-оны өңдеуді 90 минут 

бойы 650с төмен емес температурада ыдыстар мен асхана аспаптарын 

дезинфекциялауды қамтамасыз ететін өңдеу режимдерін қолдана отырып, оны 

пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес арнайы жуу машиналарында немесе оларды 

қолдану жөніндегі талаптарға сәйкес дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, 

сол температурада қолмен тәсілмен жүргізеді; 

 3) асханаларда тамақ өнімдерін өткізуді, кесілмеген көкөністер мен жемістерді 

қоспағанда, өлшеп-оралған күйінде жүргізеді; 

 4) сатып алушылар қол жеткізе алатын Нан-тоқаш, кондитерлік және өзге де 

бұйымдарды сатуды тек буып-түйілген түрде жүзеге асырады; 

 5) асхана қызметкерлері (сатушылар, аспаздар, даяшылар, кассирлер және 

тамақ өнімдерімен тікелей байланысы бар басқа да қызметкерлер) өз қызметтерін 

ауысымына кемінде екі рет ауыстыруға жататын бір рет қолданылатын қолғаппен 

көрсетеді және бүтіндігі бұзылған кезде персоналдың жұмыс кезінде бір рет 

қолданылатын медициналық маскаларды пайдалануы ұсынылады (маскаларды 

ауыстыру 2 сағатта кемінде 1 рет). 

 6) температурасы жоғары жіті респираторлық инфекциялар белгілері бар 

персоналды жұмысқа жібермейді; 

 7) өзіне-өзі қызмет көрсету түрі бойынша тарату желісіндегі асханаларға тыйым 

салынады; 

 8) қолды өңдеуге арналған санитайзерлер орнатады не бір рет қолданылатын 

қолғаптарды беруді қамтамасыз етеді; 

 9) тамақтану залдарында жиналуды барынша болдырмау мақсатында үстелдер 

арасындағы қашықтықты кемінде 2 метр сақтайды, сондай-ақ объектілерге тұрақты 

желдету, сору-сыртқа тарату қондырғыларына ревизия, жөндеу және дезинфекциялау 

жүргізеді, үй-жайларды сырттан ауа алу жолымен сүзуді және желдетуді ұлғайтады; 
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 10) олардың арасындағы кемінде бір метр қашықтықты сақтай отырып, 5 

адамнан артық кезек құруға жол бермейді, бір мезгілде қызмет көрсетілетін 

келушілердің санын шектейді. 

 11) жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (немесе кемінде 6 сағаттан кейін) үй-

жайларды ылғалды жинауды дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, есіктің 

тұтқаларын, тұтқаларды, үстелдерді, орындықтардың арқаларын (креслолардың 

шынтақ сүйеніштерін), тамақтану залына (асханаға) кіре берісте қол жууға арналған 

Раковиналарды, өзіне-өзі қызмет көрсету сөрелерін дезинфекциялау майлықтарымен 

(немесе дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен) сүрту арқылы жүргізеді; 

 12) күшейтілген дезинфекциялық режимді сақтайды: әр сағат сайын үстелдерді, 

орындықтарды арнайы дезинфекциялық құралдармен өңдейді; 

 13) үй-жайларды үнемі желдетіп отырады; 

 14) объектіге іргелес жатқан аумақты таза ұстайды; 

 15) жоғарыда көрсетілген тармақтардың сақталуын қамтамасыз ететін жауапты 

қызметкерлерді бекітеді). 

 

Қызметкерлердің денсаулығына, коронавирустық инфекцияның таралуы мен 

таралу қаупіне, сондай-ақ осы талаптардың сақталуына ұйымның иесі мен 

басшысы жауап береді! 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

19 қосымша 

 

Вахталық әдіспен жұмыс істейтін кәсіпорын жұмыскерлерінің 

шығу (кіру) алгоритмі 
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1. Жалпы ережелер. 

Вахталық әдіспен жұмыс істейтін кәсіпорын жұмыскерлерінің шығу (кіру) 

алгоритмі (бұдан әрі – Алгоритм) вахталық әдіспен жұмыс істейтін кәсіпорындарға 

қолданылады және жұмыскерлердің кәсіпорын аумағына кіру және одан шығу, 

өндірістік қажеттілік болған жағдайда жұмыскерлердің елді мекендер мен қалалар 

арасында қозғалысын, COVID-19 белгілері анықталған жағдайда жұмыскерлерді 

оқшаулау және басқа да әрекеттерді орындау тәртібін реттейді. Кәсіпорын 

басшылары алгоритмнің сақталуын қамтамасыз етеді.  

Алгоритмде көзделмеген кәсіпорындарда COVID-19-дың таралуын болдырмау 

бойынша қосымша шаралар жұмыс берушінің қалауы бойынша айқындалады. 

 

2. Вахталық кенттен шығу тәртібі. 

Кәсіпорын басшылары ЖСН (резидент еместерді қоспағанда), нақты тұратын 

мекенжайын, байланыс деректерін (ұялы телефон нөмірі) және жұмыскер тіркелген 

медициналық ұйымды көрсете отырып, вахтадан шығуға тиісті вахта 

жұмыскерлерінің тізімін жасайды.   

Вахта  жұмыскерлері бойынша жоғарыда көрсетілген қандай да бір ақпараттың 

болмауы жедел штабтардың (бұдан әрі – ЖШ) көрсетілген тізімдерді жұмысқа 

қабылдамауы үшін негіз болып табылмайды. 

Кәсіпорынның басшысы тізімге сәйкес барлық вахта жұмыскерлерінен келген 

жері бойынша 14 күнге үйде өзін-өзі оқшаулау режимін жұмыскерлердің міндетті 

түрде орындауы туралы қол қойылған қолхатты жинайды. Кәсіпорынның тиісті 

объектісінде ауру жұқтырудың тіркелген жағдайлары болмаса, үйде өзін-өзі 

оқшаулау режимі қолданылмайды. 

Вахтадан шыққанға дейін 5 күнтізбелік күн бұрын тізімдер, сауалнамалар мен 

қолхаттар аумағында Кәсіпорын орналасқан облыстық ЖШ-ның электрондық 

мекенжайына ұсынылады. 

Кәсіпорынның орналасқан жеріндегі ЖШ вахта жұмыскерлерінің келген жері 

бойынша облыстық ЖШ-ға жұмысшылардың тізімдерін, сауалнамаларын және 

қолхаттарын жібереді.  

Вахта жұмыскерлерінің келген жеріндегі облыстық ЖШ жұмыскерлердің 

тізімін, сауалнамасын және қолхаттарын келген адамдардың денсаулық жағдайына 

мониторинг жүргізу, үйде оқшаулау қағидаларының сақталуын және үйде өзін-өзі 

оқшаулаудың сақталуын бақылау үшін Денсаулық сақтау басқармасына, Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментіне және 

Полиция департаментіне жібереді.  

СОVID-19 бойынша іс-шараларға тартылған медицина қызметкерлері 

коронавирустық инфекция (COVID-19) кезінде жеке қорғаныш құралдарын 

пайдалану алгоритміне сәйкес жеке қорғаныш құралдарын қолдануы тиіс. 

COVID-19-дың таралуының алдын алу мақсатында профилактикалық 

дезинфекциялық іс-шаралар осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес жүргізіледі.  

Кәсіпорынның басшысы өз есебінен күн сайын вахтада күнтізбелік 14 күннен 

кем болған, вахтада кіру кезінде тестілеуден өтпеген және (немесе) бақылау тексеруі 

кезінде оларда COVID-19-ды жоққа шығармайтын симптомдар анықталған 

жұмыскерлерге вахталық кенттен шыққан сәтке дейін соңғы 5 күн ішінде бақылау 

тексеруді (тексеру, температураны өлшеу), сондай-ақ вахтадан шыққанға дейін бес 
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күн бұрын COVID-19-ға зертханалық тексеруді жүргізеді. Жедел тестілеудің 

нәтижесі оң болған жағдайда Кәсіпорын жұмыскеріне қайтадан жедел тестілеу 

тағайындалады. 

Жедел тестілеудің оң нәтижесі болған кезде CОVID-19-ды жұқтыру белгілері 

бар адамдар жедел медициналық жәрдем келгенге дейін Кәсіпорын жанындағы 

изоляторға жіберіледі.  

Жұмыскерде COVID-19 симптомдарын жоққа шығармайтын клиникалық 

белгілер болған жағдайда Кәсіпорын басшысы жедел медициналық жәрдем келгенге 

дейін жұмыскерді Кәсіпорын жанындағы изоляторға орналастыра отырып, оның 

вахталық кенттен шығуына жол бермеу бойынша шаралар қабылдайды және бұл 

туралы жақын маңдағы медициналық-санитариялық алғашқы көмек (бұдан әрі – 

МСАК) мекемесіне  және АД-ға хабарлайды.  

Кәсіпорын жедел медициналық жәрдемнің шұғыл келуі мүмкін болмайтындай 

МСАК-тан алыс болған жағдайда, жұмыс беруші COVID-19 жұқтыру белгілері бар 

жұмыскерді жақын МСАК-қа дейін талаптарды сақтай отырып тасымалдауды жүзеге 

асырады.  

CОVID-19 жұқтыру тәуекелі жоғары адамдар үшін карантин түрін тағайындау 

және байланыста болған адамдарды тасымалдау осы қаулыға                            33-

қосымшаға сәйкес жүргізіледі. 

Мән-жайлары мен себептері анықталғанға дейін Кәсіпорын осы  қаулымен 

бекітілген эпидемияға қарсы талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді. 

Кәсіпорында СОVІD-19 науқастары анықталған жағдайда  Кәсіпорынның 

немесе жекелеген учаскелерінің одан арғы жұмыс режимі бойынша шешім 

Кәсіпорынның уәкілетті өкілдерінің қатысуымен ЖШ-да қаралады.  

Кәсіпорынның одан арғы жұмыс режимі бойынша шектеу шараларын алу 

туралы шешімді тиісті аумақтағы Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер қабылдайды. 

Еңбек заңнамасына сәйкес жұмыскерлер вахтасы кезеңінің ұзақтығы жұмыс 

берушінің шешімі бойынша жұмыс берушінің еңбекке ақы төлеуді тиісті реттеуі 

арқылы ұзартылуы мүмкін.  

Шығатын күннің алдындағы соңғы күні жұмыс беруші шығатын 

жұмыскерлерді Кәсіпорын орналасқан жердегі МСАК немесе  Кәсіпорынға 

медициналық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсететін ұйымның медициналық 

пунктінің, Кәсіпорынның денсаулық сақтау пунктінің медицина қызметкерлерінің 

күшімен медициналық тексеруді ұйымдастырады, олар әрбір шығатын жұмыскерге 

тексеру нәтижелері бойынша CОVІD-19 белгілерінің жоқтығы туралы анықтама 

береді.  

Кәсіпорын басшылары шығатын жұмыскерлерді вахталық кенттен өз есебінен 

әуежайға (вокзалға) не нақты тұрғылықты жерлеріне дейін орталықтандырылған 

жеткізуді ұйымдастырады. 

Тасымалдаушы көлік құралының салонына дезинфекция жүргізуді қамтамасыз 

етеді. 

Жұмыскерлер санитариялық-дезинфекциялық режимді сақтаған кезде 

қызметтік көлікпен жеткізіледі, көлік жолаушылар арасында кемінде 1 метр 

қашықтық қамтамасыз етілетіндей етіп толтырылады. Көліктегі жолаушылар маска 

киюі тиіс.  
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Жұмысшыларды жеткізу қамтамасыз етілетін көлік құралы  дезинфекциялануы 

тиіс. Дезинфекцияны мамандандырылған ұйымдар не жұмыскерлердің күшімен 

жүргізеді. 

Бұл ретте жолаушыларды отырғызу алдында және түсіргеннен кейін міндетті 

түрде дезинфекция жүргізу керек. 

Кәсіпорынның бақылау-өткізу пунктінде күзет жұмыскері вахтадан шығатын 

адамдарда CОVІD-19 белгілерінің жоқтығы туралы медициналық анықтаманың 

болуын тексереді.  

Кәсіпорында карантин жарияланған жағдайда вахтаның барлық персоналы 

вахталық кенттің аумағында тұруы тиіс. Персоналдың кетуі, шығуы (кіруі, келуі) 

шектеледі.  

Өндірістік қажеттілік туындаған жағдайда жұмыскердің Кәсіпорын аумағында 

қозғалысына рұқсат етіледі.  

Вахталық кенттердегі тамақтану объектілерінде осы қаулыға 4 және 18 

қосымшаларға сәйкес ұйымдастырылған ұжымдардағы, ас блоктарындағы және 

сауда объектілеріндегі санитариялық-дезинфекциялық режимді сақтау алгоритмі 

сақталуы қажет.  

Жұмыскерлер, отбасы және үй шаруашылығы мүшелері вахтадан келген сәттен 

бастап:  

- үйде өзін-өзі оқшаулаудағы адамға арналған нұсқаулықты; 

- үйде өзін-өзі оқшаулау қамтамасыз етілетін үй шаруашылығы мүшелері мен 

отбасы мүшелеріне арналған нұсқаулықты сақтауға;  

- денсаулық жағдайын өзін-өзі бақылауды, оның ішінде мүмкіндігінше 

мобильді қосымша көмегімен жүргізуге; 

- вирустық инфекция симптомдары болған, дене температурасы көтерілген, 

ентігу немесе жөтел болған жағдайда – жедел медициналық жәрдем қызметіне (103) 

тез арада жүгінуге; 

- маска режимін және бір-бірінен кемінде 1,5-2 метр әлеуметтік қашықтықты 

сақтауға міндетті. 

Үйде оқшаулау қағидаларын бұзу анықталған жағдайда уәкілетті органдар 

жұмыс берушіге ақпарат ұсынады. 

 

3. Вахталық кентке кіру тәртібі.  

Кәсіпорын басшылары ЖСН (резидент еместерді қоспағанда), нақты тұратын 

мекенжайын, байланыс деректерін (мобильді телефон нөмірі) және жұмыскер 

тіркелген медициналық ұйымды көрсете отырып, вахтадан шығуға тиісті вахта 

жұмыскерлерінің тізімін жасайды. 

Вахта  жұмыскерлері бойынша жоғарыда көрсетілген қандай да бір ақпараттың 

болмауы ЖШ-ның көрсетілген тізімдерді жұмысқа қабылдамауы үшін негіз болып 

табылмайды. 

Вахтаға кіру алдында 5 күнтізбелік күн бұрын тізімдер мен сауалнамалар ЖШ-

ның электрондық мекенжайына беріледі.  

Жұмыскерлердің шығуы жоспарланған ЖШ жұмыскерлердің тізімдері мен 

сауалнамаларын Кәсіпорын орналасқан жердегі ЖШ-ның электрондық мекенжайына 

жібереді. 

Вахталық ауысымға шығуды жоспарлаған жұмыскер үйде өзін-өзі оқшаулау 

аяқталғаннан кейін (вахтаға шығуға дейін 5 күн бұрын) жұмыс берушінің есебінен 
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бақылау тексеруден (тексеру, көрсетілімдер бойынша құрал-саймандық және 

зертханалық зерттеулер), сондай-ақ вахтаға шыққанға дейін бес күн бұрын COVID-

19-ға зертханалық тексеруден өтеді.  

Бір облыста тұратындар үшін жұмыс беруші жұмыскерлерді бір медициналық 

мекемеде (зертханада) тестілеуді ұйымдастыруға құқылы, тестілеу мерзімін жұмыс 

беруші айқындайды. 

Тестілеу пункттері болмаған кезде анықтамасы жоқ жұмыскерді тарту туралы 

шешімді жұмыс беруші қабылдайды. 

COVID-19-ға зертханалық тексерудің оң нәтижелері және COVID-19 

симптомдарын жоққа шығармайтын клиникалық белгілер болған жағдайда 

мемлекеттік органдар мен ұйымдар COVID-19 жағдайлары анықталған кезде іс-

шараларды жүргізу тәртібінде көзделген іс-шараларды орындауға кіріседі. 

Мемлекеттік органдар мен ұйымдар жұмыс берушіні COVID-19 жағдайлары туралы 

хабардар етеді.  

Кәсіпорын басшылары вахталық кентке кіретін жұмыскерлерді 

орталықтандырылған жеткізуді өз есебінен ұйымдастырады. 

Жұмыскерлер жұмыс орындарына санитарлық-дезинфекциялық режимді 

сақтай отырып, қызметтік көлікпен жеткізіледі, көлік отыратын орын санына сәйкес 

толтырылады, көліктегі жолаушылар медициналық маскада болуы тиіс. 

Жұмыскерлерді жеткізу қамтамасыз етілетін көлік құралы жолаушылар 

түсірілгенге дейін дезинфекцияланады, дезинфекциялауды мамандандырылған 

ұйымдар не жұмыс берушінің күштерімен жүргізеді.  

Тасымалдаушы көлік құралының салонына дезинфекция жүргізуді қамтамасыз 

етуге міндетті. Бұл ретте жолаушыларды отырғызу алдында және түсіргеннен кейін 

дезинфекциялауды міндетті түрде жүргізуі керек. 

Кәсіпорынның бақылау-өткізу пунктінде күзет жұмыскері вахтаға кіретін 

адамдарда COVID-19 белгілерінің жоқтығы туралы медициналық анықтаманың 

болуын тексереді. 

Қызметкерлер вахтаға келгеннен кейін Кәсіпорынның медицина қызметкерлері 

жұмыскерлерді жинауды және жалпы жай-күйін орталықтандырылған тексеруді 

жүргізеді, COVID-19 белгілерінің жоқтығы туралы анықтамалардың 

түпнұсқаларының болуын тексереді.  

Кәсіпорын басшылары дене температурасы жоғары және COVID-19 белгілері 

бар адамдарды жұмыс орнында болудан міндетті түрде шеттете отырып, вахталық 

кентке кіреберісте ауысым алдында және ауысымнан кейін жұмыскерлердің дене 

температурасын бақылауды  қамтамасыз етеді.  

Жұмыскерлердің вахталық кентке кіретін жерлерінде – қолды осы мақсаттарға 

арналған тері антисептиктерімен (оның ішінде орнатылған дозаторлар көмегімен) 

немесе дезинфекциялау сулықтарымен өңдеу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі және осы 

гигиеналық рәсімнің сақталуын бақылауды белгілейді.  

Жұмыскерлердің қозғалысы шектеледі, вахталық қалашықтан шығуға және 

өндірістік қажеттіліксіз жақын орналасқан елді мекендерге баруға тыйым салынады. 

Объектілердің аумағында қозғалыстар шектеледі: әкімшілік үй-жайларға тиісті 

деңгейдегі рұқсаты бар қызметкерлер ғана кіруі тиіс.  

Жұмыста болмау себептерін анықтай отырып, жұмысқа шығуға күнделікті 

мониторинг жүргізу қамтамасыз етіледі, ЖРВИ, тұмау және басқа да вирустық 

ауруларға ерекше көңіл бөлінеді. 
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Қызметкерлерге қорғаныш құралдары уақтылы берілуі, оның ішінде 

санитайзерлерге қолжетімділік қамтамасыз етілуі қажет.  

Вахталық кентте карантин жарияланған жағдайда жұмыскерлерге вахталық 

кенттің карантиндік аймағына кіруге тыйым салынады.  

Кәсіпорындардың басшылары мен жұмыскерлері осы қосымшаға сәйкес 

Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен өндірістік объектілерде, оның ішінде вахталық 

әдіспен жұмыс істейтін кәсіпорындарда санитариялық-дезинфекциялық іс-шаралар 

алгоритмінің қатаң сақталуын қамтамасыз етеді. 

Осы алгоритм үлгілік болып табылады, бұл ретте аумақтың Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерлері өңірдің аумағында және өндіріс объектілерінде 

қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, қосымша шаралар 

қабылдауға құқылы. 

 

Жұмыскерлердің денсаулығына, коронавирус инфекциясын жұқтыру мен 

тарату қаупіне, сонымен бірге аталған талаптардың сақталуына  ұйымның 

меншік иесі мен басшысы жауапты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік  

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

 20 қосымша 

 

Халыққа тұру бойынша(қонақ үйлер, хостел, отельдер) қызмет көрсету 

саласындағы объектілердің жұмыс алгоритмі 

 



73 

 

 

I. Объектілерінің жұмысын қалпына келтіру келесі санитариялық-

эпидемиологиялық талаптарды сақтағанжағдайда рұқсат етіледі: 

 кәсіпорынды ашар алдында барлық жалпы пайдаланылатын үй-жайларда, 

номерлерде, душтарда, тұрмстық, кір жуу және т.б. жайларда жуу және 

дезинфекциялау құралдарын қолдана отырыпбарлық үстіңгі беттерді (барлық үстіңгі 

беттерді жуу, оның ішінде терезе жақтауларының әйнектелген беттерін 

(терезелерді), барлық  жабдықтарды (қабырғалар, еден, эскалатор таяныштары, 

баспалдақтар, есіктер, лифтілер, жиһаз, жұмсақ, қатты мүкәммалдар, таза және 

пайдаланылған киімдерді тасымалдауға арналған арбалар, унитаз тырғышттары 

мен қақпақтары, биде, суды ағызу тұтқалары бар писсуарлар және басқа да үстіңгі 

беттер) сапалы жаппай жуып-жинау өткізу; 

- жеке және іргелес аумақтарды тазалауды жүргізу, тазалықта ұстау. 

 

II. Келушілерге арналған сақтық шаралары:  

1. Кіретін жерде (ресепшн, күзет пункті) келушілердің дене температурасын 

бақылауды қамтамасыз ету қажет; жұмыскерлерді және келушілерге COVID-19 

жоққа шығармайтын белгілеріне (құрғақ жөтел, жоғары температура, демалудың 

қиындауы, демігу және т.б.) қатынассыз термометрия немесе жеке медициналық 

термометрлер қолдану әдістері арқылы (нәтижесін журналда белгілеу арқылы), 

сонымен бірге әр пайдаланған соң термометрлерді қолдану нұсқамасына сәйкес әрбір 

қолданған соң дезинфекциялау құралдарымен өңдеу арқылы объектіге кіреберісте 

сауалнама жүргізу; COVID-19жоққа шығармайтын белгілері бар адамдар үшін 

(құрғақ жөтел, жоғары температура, демалудың қиындауы, демігу және т.с.) 

оқшаулануды қамтамасыз ету және шұғыл түрде жедел медициналық көмекті 

шақырту. 

2. Жүргізілген/алынған қызметтер үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысу 

шарттарын барынша қамтамасыз ету (карталар, телефондағы қосымша). 

3. Объектіде адамдардың/келушілердің медициналық маскаларынсыз 

болуына және келуіне жол бермеу. 

4. Номерлерде тұру үшін 1 адамнан немесе бір отбасы мүшелерін әлеуметтік 

қашықтықты сақтау арқылы бөлу. 

5. объектіге бір мезеттік кіру 2 адамнан аспайды: 

6. Объектіге кіргенде және шыққанда келушілер ағымын шектеу. 

 

III. Халыққа тұру бойынша қызмет көрсету саласындағы объектілердің  

персоналы үшін сақтық шаралары: 

- барлық қызметкерлерге COVID-19 бойынша карантин кезінде алдын алу іс-

шараларын сақтау.  

- қызметкерлерді қашықтықтан жұмыс нысанына барынша ауыстыру және 

өндірістік қажеттілікке байланысты жұмыс күнін барынша қысқарту.  

- объектіге кіреберісте дезинфекциялау барьерлерін (кілемшелерді) 

орналастыру, оны тұрақты негізде суландыру тәсілімен дезинфекциялау 

құралдарымен өңдеу қажет. 

- отельге кіру және шығу кезінде қолды өңдеуге арналған тері антисептиктері 

бар санитайзерлерді орнату;  
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- отельге бір уақытта кіру 2 адамнан артық емес;  

- отель ішіндегі адамдар арасында кемінде 2 метр қашықтықты сақтауды 

бақылау.  

- отельге жеке қорғаныш құралдары жоқ (медициналық маскасыз) 

қызметкерлерді жібермеу.  

- отельге кіре берісте қызметкерлердің температурасын өлшеуді жүргізу, 

отельге жоғары температура мен ЖРВИ белгілері бар қызметкерлерді жібермеу, 

белгілері анықталған немесе пайда болған жағдайда жұмысқа жібермеу және тез 

арада жедел жәрдем бригадасын шақыру.  

- респираторлық инфекцияның кез келген белгілері бар (температураның 

көтерілуі, жөтел, тамақтың ауруы, тыныс алудың қиындауы) персоналдың жұмысқа 

жібермеу, симптомдар, жоғары температура анықталған немесе пайда болған 

жағдайда жедел медициналық жәрдем бригадасын 103 телефоны бойынша шақыру 

және жедел жәрдем келгенше осы қызметкерді оқшаулау қажет; 

- қызметкерлер бір үй-жайда бір-бірінен кемінде 2 метр қашықтықта болатын 

жағдайларды қамтамасыз ету;  

- қызметкерлердің жұмысқа шығуының күн сайынғы мониторингін жүргізу, 

ЖРВИ, тұмау және басқа да вирустық ауруларға ерекше назар аудару, бұл туралы 

журналға тиісті белгі қою;  

- қызметкерлердің ұялы телефондарын, гаджеттерді, компьютерлік техниканы, 

есік тұтқаларын, таяныштарды, үстелдерді, орындықтардың арқалықтарын 

(креслолардың шынтақшаларын), жиһаздарды, қол жууға арналған раковиналарды, 

терезелерді, есік ойықтарын, қосқыштар мен розеткаларды, лифт кнопкаларын 

міндетті түрде өңдеп, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, 

күнделікті күніне кемінде 2 рет ылғалды жинау және дезинфекциялау жүргізу. 

Дезинфекциялау үшін вирусқа қарсы тиімділігі бар (әдістемелік нұсқауларға немесе 

нұсқаулыққа сәйкес), белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен, оларға қоса 

берілген нұсқаулықты қатаң сақтай отырып, құралдарды қолдану;  

- үй-жайларды және жабдықтардың жекелеген түрлерін (үстелдер, панельдер, 

есіктер, терезелер, едендер) жуу және өңдеу үшін бөлек шүберекті қарастыру;  

- дезинфекциялық құралдардың жұмыс ерітінділерін дайындауды арнайы 

бөлінген орында жүзеге асыру, өнім берушінің ыдысында (қаптамасында) заттың 

атауын, оның мақсатын, заттаңбадағы жарамдылық мерзімін көрсете отырып сақтау. 

Ыдыс заттаңбасы дезинфекциялау құралын сақтаудың (пайдаланудың) барлық кезеңі 

ішінде сақталады.  

- дезинфекциялау құралдарын бөгде адамдарға беруге жол бермеу және оларды 

қараусыз қалдыру;   

- тазалаушыларға дезинфекцияны жеке қорғаныш құралдарын: униформа, 

қолғап, медициналық маска пайдалана отырып жүргізу қажет;  

- дезинфекциялық заттармен жұмыс істеуге денсаулық жағдайы бойынша 

қарсы көрсетілімдері жоқ адамдарды жіберу;  

- жинау инвентары (шелектер, щеткалар, шүберектер) пайдаланғаннан кейін 

арнайы бөлінген орындарда сақталады;  

- офистік үй-жайларды желдетуді 15 минут ішінде күніне кемінде 2 рет 

қамтамасыз ету;  
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- персоналдың жеке гигиенасын сақтау үшін жағдай жасау (санитариялық 

тораптардың жұмыс істеуі, жуу құралдарымен, санитайзерлермен, қағаз сүлгілермен 

қамтамасыз ету);  

- барлық қызметкерлерді бір рет қолданылатын медициналық маскалар (жұмыс 

ауысымының ұзақтығын және 3 сағатта 1 реттен кем емес маскаларды ауыстыруды 

ескере отырып) немесе көп рет қолданылатын қорғаныш маскаларын (келесі қолдану 

алдында жуылатын және термиялық өңделетін), сондай-ақ бір рет қолданылатын 

немесе көп рет қолданылатын қолғаптармен (ауысымында 2 реттен кем емес және 

бүтіндігі бұзылған кезде ауыстыруға жататын), дезинфекциялайтын салфеткалармен 

немесе қолды өңдеуге арналған тері антисептиктерімен қамтамасыз ету. Бір рет 

қолданылатын маскаларды қайталап пайдалануды болдырмау. Пайдаланылған ЖҚҚ-

ны жинау арнайы бөлінген орындарда пакеттерге шығару, одан әрі қатты тұрмыстық 

қалдықтар ретінде кәдеге жарату;  

- көзге көрінетін және қолжетімді жерлерде қолды өңдеуге арналған тері 

антисептиктерін орнатуды қарастыру, коронавирустық инфекцияның алдын алу 

бойынша жадынамалар орналастыру;  

- объектілердің іргелес аумағы мен барлық үй-жайлар таза ұсталуы, күн сайын 

қоқыс пен кірден тазартылуы тиіс;  

- есептік қажеттілікке, ауданына және өңдеу жиілігіне сүйене отырып, 

дезинфекциялау құралдарының азаймайтын қорын қамтамасыз ету;  

- жеке гигиенаны арттыру және COVID-19 кезінде қажетті шаралар мен іс-

қимыл жоспарын іске асыру үшін персоналды мерзімді оқытуды жүзеге асыруға 

міндетті.  

- персоналдың жұмыс және демалыс аймақтарында қабырғаға ілінетін 

дезинфекциялау құралдарын орнатуға міндетті.  

 

IV. Жұмыс процесін ұйымдастыру:  

1. Адамдардың көп жиналатын орындарында, қозғалыс қарқындылығы 

байқалатын ресепшн алдында еденде белгілеу құралы немесе шектеу тіректері 

арқылы орындарды белгілеу жолымен әлеуметтік қашықтықты анықтау және сызу.  

2. Іргелес аумақты таза ұстау және сақтау, қоқысты уақтылы шығару, аптасына 

1 рет «санитариялық» күн өткізу; 

3. санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға жауапты адамды 

анықтау (дене температурасын өлшеу, персоналға нұсқау беру, жеке қорғаныш 

құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және антисептикалық 

құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу журналын жүргізу, 

маскаларды, респираторларды, сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен 

инвентарды өңдеу, үй-жайларды тазалау); 

4. желдету режимінің сақталуын қамтамасыз ете отырып, сауда 

орталықтарының ішінде профилактикалық тексеру (сүзгілерді ауыстыруды, ауа 

өткізгіштерді дезинфекциялауды қоса алғанда) жүргізе отырып, желдету жүйелері 

мен ауаны баптау жүйелерінің үздіксіз жұмысы;  

5. Жұмыскерлер арасында: 

- келгеннен кейін немесе келген кезде меймандарда аурудың кез келген 

белгілері (жөтел, әлсіздік, жоғары температура және т. б.) байқалған жағдайда, әрекет 

ету жоспары туралы; 
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-  жеке өндірістік гигиена қағидаларын сақтау қажеттілігі және олардың 

мүлтіксіз сақталуын бақылау туралы нұсқама өткізу. 

6. Дивандар, орындықтар бір-бірінен 2 метр қашықтықта қонаққа арналған 

аймақтарда орнатылады.  

7. Әрбір келуші/клиент кеткеннен кейін дезинфекциялау құралдарын  қолдана 

отырып, бөлмені күрделі тазалау жұмыстарын жүргізу; 

8. Әрбір 2 сағат сайын жұмыс орындары мен келушілерге арналған үй-

жайларды желдету. 

 

Тамақтануды ұйымдастыру: 

- жұмыскерлердің жұмыс орындарында тамақ ішуіне тыйым салу, тамақты тек 

арнайы бөлінген бөлмеде – тамақ ішетін бөлмеде ішу. Тамақ ішетін бөлме болмаған 

жағдайда, дезинфекциялау құралдарының көмегімен оны күнделікті жинауды 

қамтамасыз ете отырып, осы мақсаттар үшін қол жууға арналған раковинасы бар 

(ыстық және суық су келтірілген) үй-жай бөлуді қарастыру;  

- қонақтарды бөлмелерде немесе асханаларда тамақтандыруды ұйымдастыру 

үстелдер арасында кемінде 2 метр қашықтықты, және санитарлық-дезинфекциялық 

режимді сақтай отырып, қонақтардың жиналуына жол бермейтін жағдайларды сақтай 

отырып жүзеге асырылады. 

 

Жұмыскерлердің денсаулығына, коронавирус инфекциясын жұқтыру мен 

тарату қаупіне, сонымен бірге аталған талаптардың сақталуына  ұйымның 

меншік иесі мен басшысы жауапты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік  

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

21 қосымша 

 

Туристік объектілер, санаторлық-сауықтыру мекемелері, демалыс үйлері және 

демалыс аймақтарының жұмыс алгоритмі 
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Объект әкімшілігі сайтта міндетті түрде танысады infokazakhstan.kz және тиісті 

келісімге қол қояды. 

Объектілердің жұмысы санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай 

отырып міндетті түрде келесі жағдайлар қамтамасыз етілгенде  қайта басталады: 

 кәсіпорынды ашар алдында жаппай пайдаланылатын үй-жайларда, 

номерлерде, бөлмелерде, душтарда, тұрмыстық, кір жуу және т.б. жайларда жуу және 

дезинфекциялау құралдарын қолдана отырыпбарлық үстіңгі беттерді (барлық үстіңгі 

беттерді жуу, оның ішінде терезе жақтауларының әйнектелген беттерін 

(терезелерді), барлық  жабдықтарды (қабырғалар, еден, эскалатор таяныштары, 

баспалдақтар, есіктер, лифтілер, жиһаз, жұмсақ, қатты мүкәммалдар, таза және 

пайдаланылған киімдерді тасымалдауға арналған арбалар, унитаз отырғышттары 

мен қақпақтары, биде, суды ағызу тұтқалары бар писсуарлар және басқа да үстіңгі 

беттер) сапалы жаппай жуып-жинау өткізу; 

- сауықтыру науқаны басталар алдында және әр ауысым аяқталғаннан кейін 

жеке және іргелес аумақты тазалап, таза ұстау. 

 

Демалыс аймағына жіберу: 

- қызметкерлер барынша қашықтықтан жұмыс түріне ауыстырылады және 

өндірістік қажеттілікке байланысты жұмыс күні барынша қысқартылады; 

- санаторий-курорттық ұйымдардың корпустарын толтыру Жобалық қуаттың 

80% - ынан аспайды; 

- кіреберісте (ресепшн, қорғау пунктісі) жұмыскерлер мен келушілердің дене 

температурасын қатынассыз термометрия оларды пайдалану нұсқаулығына сәйкес 

бақылауды қамтамасыз ету; COVID-19 жоққа шығармайтын белгілері бар адамдарды 

(құрғақ жөтел, жоғары температура, демалудың қиындауы, демігу және т.б.) 

жедел жәрдемді шұғыл шақырту арқылы оқшаулауды қамтамасыз ету; 

- алынған/көрсетілген қызметтер үшін (карталар, телефон қосымшасы) 

арқылы ақшасыз есептесу жағдайларын барынша қамтамасыз ету; 

- баршаға көрінетін және қолжетімді жерлерде қол терісін өңдеуге арналған 

антисептиктердің болуын қамтамасыз ету, коронавирус инфекциясының алдын алу 

бойынша жадынамаларды орналастыру; 

- адамдар жаппай жиналатын орындарда, ресепшн алдында жүріп-тұру көп 

екені байқалатын жерлерде әлеуметтік арақашықтықты еденде белгілер салу немесе 

шектеу тіректерін қою арқылы анықтау және сызу,  

- жұмысты алдын ала жазылу арқылы ұйымдастыру, клиенттер жиналуы 

мүмкін «күту аймақтарын» болдырмау; келуші (клиент) және жұмыскер арасында 2 

метрден кем емес қашықтықтың сақталуын қамтамасыз ету, персонал мен 

клиенттердің тікелей қатынастарын мейлінше азайту. 

 

Келушілер үшін сақтық шаралары: 

- объектіде адамдардың/келушілердің киілген медициналық маскаларсыз 

болуына және кірулеріне жол бермеу; 

-  кіреберісте, холлда, дәліздерде, лифтіге кіреберістерде, санитариялық 

тораптарда және т.б. теріні өңдеуге арналған санитайзерлерді орналастыру; 

- номерлерде әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып 1 адамнан немесе бір 

отбасы мүшелері тұрады; 
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- алынған/көрсетілген қызметтер үшін (карталар, телефон қосымшасы) 

арқылы ақшасыз есептесу жағдайларын барынша қамтамасыз ету; 

- объектіге кіретін және шығатын жерде келушілер ағынын шектеу. 

 

Жұмыскерлер үшін сақтық шаралары:  

Барлық жұмыскерлер COVID-19 бойынша карантин кезінде профилактикалық 

шараларды сақтаулары тиіс. 

- объектіге (бутик, үй-жай және т.б.) кіреберісте дезинфекциялау 

барьерлерінің (кілемшелерінің) орнатылуын; оны дезинфекциялау әдісі арқылы үнемі  

сулау арқылы суландыруды; 

- үй-жайларына кіргенде және шыққанда қызметшілер қол терісін өңдеуге 

арналған антисептиктері бар санитайзерлерді пайдаланулары тиіс; 

- жеке қорғаныш құралдарынсыз қызметшілердің болуына (медициналық 

маскаларынсыз және қолғаптарсыз) жол бермеу; 

- қызметшілердің температураларын өлшеу, жұмысқа жоғары температуралы 

және ЖРВИ белгілері бар  қызметшілерді жібермеу, ол туралы журналда тиісті 

белгілер қою; 

- есік тұтқаларын, таяныштарды, үстелдерді, орындықтардың арқалықтарын 

(креслолардың шынтақшаларын), жиһаздарды, қол жууға арналған раковиналарды, 

терезелерді, есік ойықтарын, қосқыштар мен розеткаларды, лифт кнопкаларын 

міндетті түрде өңдеп, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, 

күнделікті күніне кемінде 2 рет ылғалды жинау және дезинфекциялау жүргізу. 

Дезинфекциялау үшін вирусқа қарсы тиімділігі бар (әдістемелік нұсқауларға немесе 

нұсқаулыққа сәйкес), белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуден өткен, оларға қоса 

берілген нұсқаулықты қатаң сақтай отырып, құралдарды қолдану; 

- үй-жайларды және жабдықтардың жекелеген түрлерін (үстелдер, панельдер, 

есіктер, терезелер, едендер) жуу және өңдеу үшін бөлек шүберекті қарастыру;  

- дезинфекциялық құралдардың жұмыс ерітінділерін дайындауды арнайы 

бөлінген орында жүзеге асыру, өнім берушінің ыдысында (қаптамасында) заттың 

атауын, оның мақсатын, заттаңбадағы жарамдылық мерзімін көрсете отырып сақтау. 

Ыдыс заттаңбасы дезинфекциялау құралын сақтаудың (пайдаланудың) барлық кезеңі 

ішінде сақталады; 

- техникалық персонал дезинфекцияны жеке қорғаныш құралдарын: арнайы 

киім, қолғап, медициналық маска пайдалана отырып жүргізу қажет; 

- дезинфекциялық заттармен жұмыс істеуге денсаулық жағдайы бойынша 

қарсы көрсетілімдері жоқ адамдарды жіберу; 

- ұзақтығын және 3 сағатта 1 реттен кем емес маскаларды ауыстыруды ескере 

отырып) немесе көп рет қолданылатын қорғаныш маскаларын (келесі қолдану 

алдында жуылатын және термиялық өңделетін), сондай-ақ бір рет қолданылатын 

немесе көп рет қолданылатын қолғаптармен (ауысымында 2 реттен кем емес және 

бүтіндігі бұзылған кезде ауыстыруға жататын), дезинфекциялайтын барлық 

қызметкерлерді бір рет қолданылатын медициналық маскалар (жұмыс ауысымының 

салфеткалармен немесе қолды өңдеуге арналған тері антисептиктерімен қамтамасыз 

ету. Бір рет қолданылатын маскаларды қайталап пайдалануды болдырмау. 

Пайдаланылған ЖҚҚ-ны жинау арнайы бөлінген орындарда пакеттерге шығару, одан 

әрі қатты тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жарату; 
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- іргелес аумақты таза ұстау және сақтау, қоқыстарды күн сайын уақтылы 

шығару, тазарту, аптасына 2 рет «санитариялық» күн өткізу; 

- есептік қажеттілікке, ауданына және өңдеу жиілігіне сүйене отырып, 

дезинфекциялау құралдарының азаймайтын қорын қамтамасыз ету; 

- санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға жауапты адамды 

анықтау (дене температурасын өлшеу, персоналға нұсқау беру, жеке қорғаныш 

құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және антисептикалық 

құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу журналын жүргізу, 

маскаларды, респираторларды, сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен 

инвентарды өңдеу, үй-жайларды тазалау); 

- жұмыскерлер арасында жеке өндірістік гигиена қағидаларын сақтау 

қажеттілігі және олардың мүлтіксіз сақталуын бақылау туралы нұсқама өткізу; 

- қоса берілген нұсқауларға сәйкес кварц, бактерицидті шамдарды қолдану 

арқылы ауаны зарарсыздандыру. Кварц шамдарын пайдалану ережелерді қатаң 

сақтаған кезде, үй-жайларды міндетті түрде желдететін адамдар болмаған кезде 

жүзеге асырылады; 

- келушілер үшін жұмыс орындарын және үй-жайларын әр 2 сағат сайын 

желдету; 

- арасында әр 2 метр қашықтықта қонақ аймақтарында дивандар, 

орындықтарды орналастыру; 

- әр келуші/клиент шыққанда бөлмелерде дезинфекциялау құралдарын 

пайдалану арқылы жаппай жинап-жуу жұмыстарын жүргізу; 

- COVID-19 күдікті адамдар үшін оқшаулағыштар қарастыру; 

- санитарлық-эпидемиологиялық қызмет лауазымды адамдарының 

қаулыларына сәйкес дезинфекция, дезинсекция және дератизация шараларын өз 

қаражаты есебінен немесе эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша жүргізу; 

-  қорғаныс (арнайы киім, маскалар мен қолғаптар, бет маскасы) міндетті 

түрде 

- санитарлық және эпидемияға қарсы (профилактикалық) және 

дезинфекциялық іс-шаралармен айналысатын қызметкерлерге ұйымның аумағы мен 

онда орналасқан объектілерге кедергісіз кіруді қамтамасыз ету. 

 

Тамақтануды ұйымдастыру 

- жалпы тамақтану орындары үшін жалпы қабылданған санитарлық-

эпидемиологиялық талаптарды сақтау және қаулының 3-қосымшасына сәйкес; 

- қызметкерлер жұмыс орындарында тамақ ішпейді. Тамақтану арнайы 

бөлінген бөлме – тамақтану бөлмесінде жүзеге асырылады. Тамақ қабылдау бөлмесі 

болмаған жағдайда, дезинфекциялау құралдарының көмегімен күнделікті жинауды 

қамтамасыз ете отырып, қол жууға арналған раковинасы бар (ыстық және суық су 

келтірілген) үй-жай бөлу көзделеді; 

- «швед үстелі» типі бойынша тамақтануды ұйымдастыру жағдайында Швед 

желісінде тағамдарды орналастыру әлеуметтік қашықтық қағидатын сақтай отырып, 

демалушыларды жалпы пайдаланудағы барлық жерлерде ақпараттандыру жүйесін 

пайдалануды, сондай-ақ еденге сигналдық белгілерді қолдануды қоса алғанда жүзеге 

асырылады. Осындай талаптар тарату желісі қағидаты бойынша тамақтандыруды 

ұйымдастыруға қойылады; 
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- асханаларда демалушылар мен туристердің тамақтануын ұйымдастыру 

үстелдер арасында кемінде 2 метр қашықтық сақталған және 1 үстелге 1 адамнан 

аспайтын отырғызу (демалуға және сауықтыруға келген адамдар бір отбасының 

мүшелері болып табылатын немесе 1 нөмірде тұратын жағдайларды қоспағанда) және 

қонақтардың жиналуын болдырмайтын жағдайлар сақталған кезде жүзеге 

асырылады. 

 

Жұмыскерлердің денсаулығына, коронавирус инфекциясын жұқтыру мен 

тарату қаупіне, сонымен бірге аталған талаптардың сақталуына  ұйымның 

меншік иесі мен басшысы жауапты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік  

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

22 қосымша 

 

Карантин кезеңінде азық-түлік емес тауарларды сату бойынша 

дүкендердің, сауда үйлерінің (орталықтарының), сауда-ойын-сауық 

орталықтарының, бизнес-орталықтардың жұмыстары алгоритмі 
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1. Сауда объектісінің әкімшілігі міндетті түрде infokazakhstan.kz сайтында 

сауда жүргізетін адамдардың жұмыс жағдайымен таныстырады және тиісті келісімге 

қол қояды. 

Объектілердің жұмысын қайта бастауға санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарды сақтай отырып, мынадай жағдайлар қамтамасыз етілген кезде ғана 

жол беріледі: 

- дүкенді ашпас бұрын барлық сауда, ойын, қойма және тұрмыстық үй-

жайларды, сондай-ақ жуу және дезинфекциялау құралдарын (барлық беттерді, оның 

ішінде табиғи жарықтандыру жақтауларының (терезелердің) әйнектелген 

беттерін, сауда жабдықтарын жуу) қолдана отырып, барлық қолда бар 

жабдықтарды сапалы тазарту; 

- жеке және іргелес аумақты тазалау, таза ұстау. 

Жұмыс процесін ұйымдастыру: 

- объектіге кіру және шығу кезінде келушілер ағынын бөлу; 

- объектіге кіре берістегі келушілердің дене температурасын байланыссыз 

термометрия әдісімен немесе жеке медициналық термометрлермен бақылауды 

қамтамасыз ету, бұл ретте термометрлерді өңдеуді қолдану нұсқаулығына сәйкес 

дезинфекциялау құралдарымен әрбір қолданғаннан кейін жүргізу; COVID-19 (құрғақ 

жөтел, жоғары температура, тыныс алудың қиындауы, ентігу және т. б.) белгілері жоқ 

адамдар үшін оқшаулауды және жедел жәрдемді дереу шақыруды қамтамасыз ету; 

- медициналық бетперде киген адамдар/келушілердің объектіге кіруіне және 

болуына жол бермеу; 

- объектіге (бутик, дүкен және т. б.) кіре берісте дезинфекциялық 

тосқауылдарды (кілемшелерді) орнату, оны суару әдісімен дезинфекциялау 

құралдарымен үнемі сулау; 

-қызметкерлер арасында жеке/ қоғамдық гигиена ережелерін сақтау және 

олардың мүлтіксіз сақталуын бақылау қажеттілігі туралы нұсқаулықтар өткізу; 

- сауда орнының барлық қызметкерлері әр 3 сағат сайын оларды ауыстыру 

шартымен жұмыс күні ішінде қолғап, Маска/респираторларды пайдаланыңыз; 

-кіре берісте және сауда залдарында (бутик, дүкен және т. б.), қолды өңдеуге 

арналған тері антисептигі бар санитайзерлерді орнату, онда микробқа қарсы әсері 

ұзартылған көп функционалды антисептикалық затты қолдану; кассалық аймақта – 

қолды өңдеуге арналған спирт бар ерітіндісі бар дозаторлар (пульверизаторлар) ; 

- әр объектіде дезинфекциялық, жуғыш және антисептикалық заттардың 

азаймайтын қоры болуы керек; 

- жауапты тұлғаны нұсқамаға, қорғау құралдарын уақтылы ауыстыруға, 

дезинфекциялау, жуу және антисептикалық құралдардың қажетті қорын жабдықтауға 

және қадағалауға, нұсқаманы өткізу мерзімділігі, қорғау құралдарын ауыстыру және 

дезқұралдардың қорын толықтыру бойынша журнал жүргізуге бекіту; 

-оңтайлы жұмыс аймақтарының шекараларын белгілеуді қамтамасыз ете 

отырып, сатып алушылар (келушілер) арасындағы, сондай-ақ жұмыс орындары 

арасындағы кемінде 2 метр қашықтықты мүлтіксіз сақтау; 

- жұмыскерлерді тыныс алу аурулары симптомдарының бар-жоғын контактісіз 

термометрия әдісімен немесе жеке медициналық термометрлермен (нәтижелері 

туралы журналға белгі қою арқылы) тексеруді жүзеге асыру, бұл ретте 

термометрлерді өңдеуді қолдану нұсқаулығына сәйкес дезинфекциялау 
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құралдарымен әрбір қолданғаннан кейін жүргізу қажет. ЖРВИ және тұмау белгілері 

бар қызметкерлерді жұмыстан шеттету, ал коронавирустық инфекцияны жоққа 

шығармайтын белгілері бар адамдар үшін (құрғақ жөтел, қызба, тыныс алудың 

қиындауы, ентігу және т. б.) оқшаулауды және жедел медициналық көмекті 103 

телефоны бойынша дереу шақыруды қамтамасыз ету; 

- есік тұтқаларын, ажыратқыштарды, тұтқаларды, сүйеніштерді, жанасатын 

беттерді (үстелдерді, жұмысшылардың орындықтарын және т. б. заттарды), жалпы 

пайдалану орындарын (киім ілетін орындар, тамақтану, демалыс бөлмелері, 

санитариялық тораптар) міндетті түрде дезинфекциялаумен ауысымда кемінде 2 рет 

вирулицидтік әсер ететін құралдармен дезинфекциялаумен сауда, тұрмыстық үй-

жайларды ылғалды жинау); 

- желдету жүйелерінің және ауа баптау жүйелерінің үздіксіз жұмысын 

қамтамасыз ету, профилактикалық тексеру, жөндеу, соның ішінде сүзгілерді 

ауыстыру, ауа өткізгіштерді дезинфекциялау), желдету режимінің сақталуын 

қамтамасыз ету. 

- объектіге кіреберісте дезинфекциялау туннелдерін (рамкаларын) орнату 

ұсынылады. 

 

Тамақтандыруды ұйымдастыру: 

- жұмыс орындарында тамақтануға тыйым салу; 

- бір мезгілде тамақ қабылдауды және 3-тен астам қызметкердің жиналуын 

болдырмайтын кесте бойынша тамақтану аймақтарында ғана тамақтануды 

ұйымдастыруды қамтамасыз ету; 

-үстелдер арасындағы 2 метрден кем емес қашықтықты сақтау және бір 

стандартты үстелге 2 қызметкерден артық емес отырғызу немесе 4 отыратын орынға 

есептелген үстел үстіндегі шахмат тәртібімен отыру; 

- бір рет қолданылатын ыдыстарды кейіннен жинау және жою арқылы 

пайдалану; 

- қайта пайдалануға болатын ыдыстарды пайдалану кезінде-ыдыстарды өңдеуді 

арнайы жуу машиналарында 65 градустан төмен емес температурада немесе әр 

қолданғаннан кейін жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, сол 

температурада қолмен жүргізу керек. 

 

Қызметкерлердің денсаулығына, коронавирустық инфекцияның 

жұқтыру және таралу қаупіне, сондай-ақ осы талаптардың сақталуына 

ұйымның иесі мен басшысы жауап береді! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік  

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

23 қосымша 

 

Мемлекеттік органдардың (ұйымдардың) еңбек ұжымындағы,  

кеңселердегі эпидемияға қарсы режим алгоритмі 

 

Объектіге кіру рұқсаты: 
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- кіруде жұмысшылар мен келушілердің дене температурасын бақылау (өткізу 

пункті), COVID-19 (құрғақ жөтел, жоғары температура, тыныс алудың қиындауы, 

ентігу және т. б.) жоққа шығармайтын симптомдарының болуына сұрау; 

- ауру белгілері бар қызметкерлерді жұмысқа жібермеу; 

- кіреберісте, сауда залдарының холлдарында, дәліздерде, әрбір 50-100 м сайын, 

лифтілерге, санитариялық тораптарға кіреберісте тері антисептигі бар санитайзерлер 

орнату. 

 

Жұмыс процесін ұйымдастыру: 

- санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға жауапты тұлғаны 

анықтау (дене температурасын өлшеу, персоналға нұсқау беру, жеке қорғаныш 

құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және антисептикалық 

құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу журналын жүргізу, 

маскаларды, респираторларды, сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен 

мүкәммалды өңдеу, үй-жайларды тазалау); 

- қызметтік автобуста/автокөлікпен жұмысқа және жұмыстан 

орталықтандырылған жеткізуді ұйымдастыру; 

- санитариялық тораптарды жеке гигиена құралдарымен (сұйық сабын, 

антисептика) қамтамасыз ету; 

- қолғаптарды, маскаларды/респираторларды жұмыс күні ішінде оларды 

уақтылы ауыстыру шартымен пайдалану; 

- қызметкерлер бір үй-жайда бір-бірінен 1 метрден артық қашықтықта болатын 

жағдайларды қамтамасыз ету (әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып); 

- жұмыс орындарын антисептиктермен қамтамасыз ету; 

- қызметкерлер арасында жеке/өндірістік гигиена қағидаларын сақтау және 

олардың мүлтіксіз сақталуын бақылау қажеттілігі туралы нұсқама жүргізу. 

 

Аумақты және үй-жайларды ұстау: 

Объектілердің аумағы мен барлық үй-жайлар таза ұсталуы, күн сайын қоқыс 

пен ластан тазартылуы тиіс. 

Барлық үй-жайларды жинау жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана 

отырып, күн сайын ылғалды тәсілмен жүргізіледі және желдетіледі. 

СОVID-19 бойынша эпидемиологиялық жағдай күрделенген кезеңде асханалар, 

буфет және дәретханалар күн сайын дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып 

жиналады. 

Жиһазды, терезенің алдын, шкафтарды, есіктің тұтқаларын, компьютерлердің 

клавиатураларын (жиі жанасатын орындар) кемінде 2 рет дезинфекциялау құралымен 

сүрту қажет. 

Дезинфекциялау жүргізу үшін белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы 

мен Еуразиялық экономикалық одақтың аумағында тіркелген және қолдануға рұқсат 

етілген және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мемлекеттік тіркеу туралы 

куәліктердің бірыңғай тізіліміне енгізілген құралдар қолданылады. 

Дезинфекциялау үшін вирусқа қарсы тиімділігі бар құралдар қолданылады. 

Дезинфекциялау құралдары вирусты инфекциялар кезінде дезинфекциялау 

режимі көрсетілген оларға қоса берілген нұсқаулықтарды қатаң сақтаған кезде 

қолданылады. 



85 

 

 

Үй-жайларды және жабдықтардың жекелеген түрлерін (тамақтанатын 

үстелдер, ыдыс-аяқ, панельдер, есіктер, терезелер, еден) жуу және өңдеу үшін бөлек 

шүберек көзделеді. 

Дезинфекциялау құралдарының жұмыс ерітінділерін дайындау арнайы 

бөлінген орында жүзеге асырылады. Дезинфекциялау құралдары өнім берушінің 

ыдысында (қаптамасында) заттың атауы, оның мақсаты, заттаңбадағы жарамдылық 

мерзімі көрсетіле отырып сақталады. Ыдыстың заттаңбасы дезинфекциялау құралын 

сақтаудың (пайдаланудың) барлық кезеңі ішінде сақталады. 

Дезинфекциялау құралдарын бөгде адамдарға беруге және оларды қараусыз 

қалдыруға жол берілмейді. 

Беткейлерді дезинфекциялау үшін кейіннен жабатын қақпағы бар қоқыс 

контейнеріне кәдеге жарата отырып, бір рет қолданылатын сулықтарды (үстелдер, 

есік тұтқалары, кушеткалар және т. б.) пайдалану керек. 

Техникалық персонал (жинаушылар) дезинфекциялауды жеке қорғаныш 

құралдарын: халат, қолғап, медициналық маска пайдалана отырып жүргізуі қажет. 

Дезинфекциялау құралдарымен жұмыс істеуге денсаулық жағдайы бойынша 

қарсы көрсетілімі жоқ кәмелетке толған адамдар жіберіледі. 

Жинап-жуу мүкаммалдары (шелек, щеткалар, шүберектер) пайдаланылған соң 

жуылады және арнайы бөлінген орындарда сақталады. 

 

Жұмыскерлердің және қамқорлықтағы адамдардың денсаулығына, 

коронавирус инфекциясын жұқтыру мен тарату қаупіне, сонымен бірге аталған 

талаптардың сақталуына  ұйымның меншік иесі мен басшысы жауапты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік  

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

24 қосымша 

 

Карантин кезінде түзету кабинеттерінің жұмысын ұйымдастыру 

алгоритмі 

 

Объектілердің әкімшілігі (балаларға/ересектерге арналған білім беру, түзету 

орталықтары) infokazakhstan.kz сайтында міндетті түрде жұмыс жағдайымен 

танысады және тиісті келісімге қол қояды. 
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Кәмелетке толмаған білім алушылардың білім беру, түзету орталықтарына 

баруы ата-анасының/қамқоршысының ата-анасының/қорғаншысының жеке 

жауапкершілігіндегі өтініш-келісімі негізінде жүзеге асырылады. 

Топтың толтырылуы –15 адамнан асырылмайды, алдын ала жазылу арқылы 

жүргізіледі. 

Жұмысын қайта бастауға санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай 

отырып, мынадай жағдайлар қамтамасыз етілген кезде жол беріледі: 

1) Объектіде ашу алдында дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, 

күрделі жинау (оның ішінде жиһаздың, қабырғалардың және басқа да заттардың бетін 

дезинфекциялау құралдарымен жинау және өңдеу) жүргізіледі; 

2) Қызметкерлерді жұмысқа жіберу жеке медициналық кітапшасы және 

жұмысқа рұқсаты болған кезде жүзеге асырылады: 

3) ашу алдында жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, 

кейіннен кварцтай отырып, сапалы күрделі жинау (оның ішінде ойыншықтар, ойын 

жабдықтары) жүргізсін; 

4)  балалардың ойын алаңдарында ойын, спорт жабдықтарын өңдеуді 

жүргізу; 

5) алдын ала жазылу бойынша қызметті жүзеге асыру; 

6)  сабақ өткізу кезінде кемінде 1 метр қашықтықты сақтау; 

7) медициналық тексеруден өтпеген адамдарды жұмысқа жібермеуге;  

8) ЖРВИ (қызба, жөтел, мұрынның ағуы және т. б.) белгілері бар 

қызметкерлер мен балаларды жұмысқа жібермеуге міндетті.); 

9) учаскелік педиатрдан денсаулық жағдайы туралы және эпид туралы 

анықтамасыз балаларға жол бермеуге міндетті. айналасында; 

10) балаларды мынадай санаттағы адамдарға: расталған жағдайлармен 

байланыста болған, шет елден немесе өңірлерден соңғы 14 күн ішіндегі жағдайларды 

тіркей отырып келген адамдарға, жүкті әйелдерге, 65 жастан асқан адамдарға, ЖРВИ 

белгілері бар адамдарға ілесіп жүру ұсынылмайды; 

11) қызметкерлердің серуеннен, санторапқа барғаннан кейін және 

ластанудың басқа жағдайларында балалардың қолдарын уақтылы жууға дербес 

жауапкершілігі қызметшілерге жүктеледі; 

12) объектіге кіре берісте дезинфекциялық тосқауылдар (кілемшелер) 

орнатуға, оны дезинфекциялау құралдарымен суару әдісімен үнемі ылғалдандыруға; 

13) объектіде персонал мен келушілердің қолдарын өңдеу үшін қол жетімді 

жерлерде тері антисептигі бар диспенсерлер орнату; 

14) қызметкерлерді вирустық инфекция белгілері бар балаларды анықтау 

жөніндегі шараларға үйрету, оқытушыларды оқшаулау шаралары және ата-аналарды 

ақпараттандыру жөніндегі нұсқаулықтармен қамтамасыз ету; 

15) термометрлердің, дезинфекциялау және жуу құралдарының, 

антисептиктердің, жеке қорғану құралдарының (маскалар, қолғаптар) жеткілікті 

санының болуы); 

16) ауру белгілері бар адамдарды жұмысқа жіберуді болдырмау үшін 

қызметкерлер мен балаларда термометрия (мүмкіндігінше жанасусыз) жүргізуді және 

респираторлық аурулар симптомдарының болуын тексеруді қамтамасыз етуге 

міндетті. Коронавирустық инфекцияны жоққа шығармайтын белгілері бар адамдар 

үшін (құрғақ жөтел, безгегі, тыныс алудың қиындауы, тыныс алудың қысқаруы және 

т.б.) оқшаулау және жедел медициналық көмек пен ата-аналарды дереу шақыру. 



87 

 

 

Медициналық термометрлерді қолданған кезде әр қолданғаннан кейін сапалы 

дезинфекция, содан кейін оларды дұрыс сақтау керек. 

 

Медициналық термометрлерді дезинфекциялау және сақтау қағидалары 

- Қолданғаннан кейін сынап термометрі дезинфекцияланады. Сынап 

термометрі ешқашан ыстық сумен жуылмайды. 

- Қара шыны термометрлерді дезинфекциялау үшін таңбаланған контейнерді 

дайындаңыз (ерітінді тез арада өзінің қасиеттерін жоғалтады), мақта жүнінің түбіне 

салыңыз (сынап ыдысы құлап кетпеуі үшін) және дезинфекциялық ерітіндіні 

құйыңыз. 

- Термометрлерді дайындалған контейнерге салып, оларды толығымен дез-ге 

батырыңыз. дез нұсқаулығында көрсетілген уақытқа ерітінді. ерітіндіге: 

2% хлорамин ерітіндісі (экспозиция 5 минут); 

0,5% хлорамин ерітіндісі (экспозиция 30 минут); 

1% хлорамин 30 минутқа; 

3% сутегі асқын тотығының ерітіндісі 80 минутқа; 

"Дезоксон-1" 15 минутқа 0,1% ; 

1% хлоргексидин ерітіндісі. 

- Термометрлерді алыңыз, ағынды сумен шайыңыз, құрғатыңыз. 

- Өңделген термометрлерді "таза термометрлер"деген таңбамен басқа 

контейнерге салыңыз. 

17) балаларды оқшаулауға арналған үй-жай көздеу; 

18) үй-жайларды желдету кестесі мен тәртібін әзірлеу (кемінде 15 минут), 

балалар болмаған кезде топтардың үй-жайларын зарарсыздандыруды, кейіннен 

желдетуді қамтамасыз ету; 

19) әрбір сабақтан кейін және аяқталғаннан кейін есік тұтқаларын, тұтқаларды, 

баспалдақтарды, есіктерді, едендерді, қол жууға арналған Раковиналарды, 

жабдықтарды, компьютерлік үстелдерді, клавиатураны, тышқандарды, тіреулерді, 

спорттық жабдықтар мен мүкәммалды, станоктарды, айналарды, спорттық маттарды, 

музыкалық жабдықтар мен аспаптарды және т. б. дезинфекциялау сулықтарымен 

(немесе дезинфекциялау құралдарының ерітінділерімен) сүрту жолымен 

дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, үй-жайларды ылғалды жинау 

жүргізуге міндетті.; 

20) балалар мен қызметкерлерге арналған санитариялық тораптарда 

дозаторларда сабынның, қолға арналған дезинфекциялық құралдардың (немесе 

салфеткалардың) үздіксіз болуын, электр сүлгілердің (немесе орамалы сүлгілердің) 

болуын қамтамасыз ету); 

21) жұмыс кезінде персонал мен балалардың бетперделерін пайдалануды 

қамтамасыз ету (бетперделерді 3 сағатта 1 реттен кем емес ауыстыру); 

22) объектіге іргелес жатқан аумақты күніне кемінде 1 рет дезинфекциялау 

құралдарымен өңдеуге және таза ұстауға; 

23) сәлемдесуден және беттен сүюден аулақ болыңыз; 

24) ата-аналар үшін вирустық инфекциялардың алдын алу бойынша көрнекі 

ақпараттық материалдар дайындау; 

25) жинау мүкәммалын арнайы бөлінген орындарда сақтауға, барлық 

ұйымдардың санитариялық тораптарына арналған жинау мүкәммалының сигналдық 

таңбасы болуы тиіс; 
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26) жинау мүкәммалын (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбалауға 

сәйкес пайдалану; 

27) нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу және 

дезинфекциялау құралдарының азаймайтын қорының болуы; 

28) педагогикалық ұжымға және балалардың ата-аналарына былғары 

антисептигі бар жеке құтыларды пайдалану ұсынылсын. 

Қызметкерлердің денсаулығы, коронавирустық инфекцияның жұқтыру 

және таралу қаупі үшін ұйымның иесі мен басшысы жауап береді! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік  

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

25 қосымша 

 

Карантин кезеңінде дамытушы балалар орталықтарының  

қызметін жаңғырту алгоритмі 

 

Объектілердің әкімшілігі (балаларға/ересектерге арналған білім беру, түзету 

орталықтары) жұмыс жағдайымен infokazakhstan.kz сайтында міндетті түрде 

танысады және тиісті келісімге қол қояды. 

Кәмелетке толмаған білім алушылардың білім беру, түзету орталықтарына 

баруы ата-анасының/қамқоршысының ата-анасының/қорғаншысының жеке 

жауапкершілігіндегі өтініш-келісімі негізінде жүзеге асырылады. 
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Топтың толтырылуы –15 адамнан асырылмайды, алдын ала жазылу арқылы 

жүргізіледі. 

Жұмысын қайта бастауға санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай 

отырып, мынадай жағдайлар қамтамасыз етілген кезде жол беріледі: 

1) санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына жауапты тұлғаны 

анықтау (жұмыс күні ішінде температураны өлшеу, персоналға нұсқау беру, жеке 

қорғану құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және антисептикалық 

құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу, маскаларды, 

респираторларды, сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен мүкәммалды өңдеу, үй-

жайларды жинау және т. б. журналын енгізу).); 

2) ашу алдында жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, 

кейіннен кварцтай отырып, сапалы жалпы жинау (оның ішінде көрнекі құралдар, 

үстелдер, орындықтар, стеллаждар, шкафтар, ойыншықтар және т. б.) жүргізсін; 

3) балалардың ойын алаңдарында ойын, спорт жабдықтарын өңдеуді жүргізу; 

4) медициналық тексеруден өтпеген адамдарды жұмысқа жібермеуге; ; 

5) объектіге кіре берісте дезинфекциялық тосқауылдар (кілемшелер) орнатуға, 

оны үнемі дезинфекциялау құралдарымен суландыру әдісімен ылғалдандыруға; 

6) кіреберістің алдында, қабаттарда, дәліздерде ұзақ микробқа қарсы әсері бар 

көпфункционалды антисептикалық затты пайдаланатын қолды өңдеуге арналған 

санитайзерлер орнату; 

7) балаларды қабылдау дамыту орталығының аумағында, ата-аналар 

ғимаратына кірмей жүргізіледі. Дамыту орталығының жауапты қызметкерлері "таңғы 

сүзгілер"жұмысын жүргізуде. Ата-аналар көшеде нәтиже күтеді. Респираторлық 

аурулардың белгілері болған жағдайда бала даму орталығына барудан шеттетіледі; 

8) қызметкерлерді, балаларды респираторлық аурулар симптомдарының бар-

жоғына, оның ішінде байланыссыз термометрия әдісімен тексеруді қамтамасыз ету; 

9) КВИ-ны жоққа шығармайтын белгілері бар (құрғақ жөтел, қатты қызба, 

тыныс алудың қиындауы, ентігу және т. б.) қызметкерлерді жұмысқа жібермеуге 

және балаларға баруға тыйым салынады.); 

10) дамыту орталықтарының барлық қызметкерлері қорғаныш маскаларымен 

және қолғаптармен жұмыс істеуі тиіс (маскаларды 3 сағатта 1 реттен кем емес 

ауыстыру); 

11) балаларды дамыту орталықтарына кезекпен, үй-жайдың ауданына 

байланысты 15 баладан аспайтын қорғаныш маскаларымен 45 минутқа алдын ала 

жазылу арқылы жіберіледі; 

12) балалардың келесі тобына барар алдында жуу және дезинфекциялау 

құралдарын қолдана отырып, кейіннен барлық үй - жайларды кварцтаумен және 

желдетумен, ал көрнекі құралдарды, кітаптарды және т. б. ультракүлгін сәулелендіру 

әдісімен сапалы ылғалды жинау (үстелдер, орындықтар, ойыншықтар, ойын 

жабдықтары және т. б.) жүргізілсін.; 

13) оқу кабинеттерінде оқушыларды отырғызу кезінде оқу үстелдері (парталар) 

арасында кемінде 2 метр әлеуметтік қашықтықты сақтау); 

14) желдету режимін сақтау: желдету балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

кезінде педагогтің бақылауымен жүзеге асырылады, балалар болған әрбір оқу сағаты 

арқылы - кемінде 15 минут желдету, аралық желдетуді сыныпта (кабинетте) балалар 

болмаған кезде жүргізуге болады); 
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15) ауыз су режимінің сақталуын қамтамасыз ету (бір рет қолданылатын 

стақандар, суы бар жеке бөтелкелер және т. б. рұқсат етіледі.); 

16) балалардың ойыншықтарды үйден объектіге әкелуіне және әкелуіне тыйым 

салу; 

17) жауапты тұлғаға персоналды вирустық инфекция белгілері бар балаларды 

анықтау жөніндегі шараларға үйретуге және оқшаулау шаралары жөніндегі 

нұсқаулықтармен қамтамасыз етуге; 

18) вирустық инфекция белгілері бар бала анықталған кезде баланы дереу 

оқшаулауға міндетті. Бала болған Үй-жайлар желдетілуге тиіс, бала байланыста 

болған барлық заттар дезинфекциялау құралдарымен өңделеді, дезинфекциялау 

құралдарын қолдана отырып ылғалды жинау және бактерицидті сәулелегішті 

пайдалана отырып кварцтау жүргізіледі, баланы оқшаулағышқа орналастырғаннан 

кейін жедел жәрдем бригадасын шақырады және ата-аналарын, қамқоршыларын және 

басқаларды хабардар етеді; 

19) коронавирустық инфекциямен ауыратын науқас анықталған және 

оқшауланған жағдайда ошақтық дезинфекциялау оқытылған персонал және жеке 

қорғаныш құралдарын қолдана отырып, қажетті жабдықтар болған кезде 

дезинфекциялық қызметті жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымдарды тарта 

отырып жүргізіледі; 

20) дезинфекция жүргізу үшін Қазақстан Республикасының және Еуразиялық 

экономикалық одақтың аумағында тіркелген және белгіленген тәртіппен қолдануға 

рұқсат етілген және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мемлекеттік тіркеу 

туралы куәліктерінің бірыңғай тізіліміне енгізілген құралдар қолданылады; 

- дезинфекциялық құралдар вирустық инфекцияларға арналған дезинфекция 

режимдерін көрсететін нұсқауларды қатаң сақтау кезінде қолданылады; 

- дезинфекциялау құралдары өнім берушінің ыдысында (қаптамасында) 

сақталады, онда заттың атауы, оның мақсаты, жарамдылық мерзімі көрсетіледі. Ыдыс 

этикеткасы дезинфекциялау құралын сақтаудың (пайдаланудың) барлық кезеңінде 

сақталады; 

- дезинфекциялау құралдарын бөгде адамдарға беруге және оларды қараусыз 

қалдыруға жол берілмейді; 

- дезинфекцияны (өңдеуді) келесі жеке қорғаныс құралдарын қолдану арқылы 

жүргізу керек: тері жамылғысы (қорғаныш халат, қолғап); 

- тыныс алу органдары ("В" маркалы патроны бар РПГ-67 немесе РУ-60М типті 

әмбебап респираторлар»); 

- көз (герметикалық қорғаныс көзілдірігі); 

- аяқ (бір рет қолданылатын құралдар немесе резеңке етік); 

-денсаулық жағдайына қарсы көрсетілімдері жоқ ересек адамдарға 

дезинфекциялық құралдармен жұмыс істеуге рұқсат етіледі; 

21) күшейтілген дезинфекциялық режимді енгізу: әр 3 сағат сайын 

дәретханаларды арнайы дезинфекциялық құралдарды қолдана отырып жинау; 

22) балалар мен қызметкерлерге арналған санитариялық тораптарда 

дозаторларда (немесе салфеткаларда) сұйық сабынның, қолға арналған 

дезинфекциялық құралдардың үздіксіз болуын, электр сүлгілердің (немесе 

орамалдардың) болуын қамтамасыз ету); 

23) іргелес аумақты таза ұстау және сақтау, қоқысты уақтылы шығаруды 

қамтамасыз ету, аптасына 1 рет "санитарлық күн" өткізу»; 
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24) сәлемдесу мен сүйіспеншілікке тыйым салу; 

25) келушілер үшін вирустық инфекциялардың алдын алу бойынша көрнекі 

ақпараттық материалдар дайындау; 

26) жинау мүкәммалын (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбалауға 

сәйкес пайдалану; 

27) жинау мүкәммалын арнайы бөлінген орындарда сақтауға, барлық 

ұйымдардың санитариялық тораптарына арналған жинау мүкәммалының сигналдық 

таңбасы болуы тиіс; 

28) нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу және 

дезинфекциялау құралдарының азаймайтын қорының болуы; 

29) балалардың ата-аналарына былғары антисептигі бар жеке құтыларды 

пайдалануды ұсыну; 

30) сабақ аяқталғаннан кейін жуу және дезинфекциялау құралдарын және 

зарарсыздандыруды (кварцтауды) қолдана отырып, барлық үй-жайларды сапалы 

күрделі жинауды жүргізуге міндетті. 

 

Қызметкерлердің денсаулығы, коронавирустық инфекцияның жұқтыру 

және таралу қаупі үшін ұйымның иесі мен басшысы жауап береді! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік  

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

26 қосымша 

 

Карантин кезеңінде қосымша білім беру объектілерінің жұмысын 

ұйымдастыру  (балалар үшін) алгоритмі 

 

Объектілердің жұмысын қайта бастауға санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарды сақтай отырып, мынадай жағдайлар қамтамасыз етілген кезде жол 

беріледі: 

1) санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына жауапты тұлғаны 

анықтау (жұмыс күні ішінде температураны өлшеу, персоналға нұсқау беру, жеке 

қорғану құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және антисептикалық 

құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу журналын енгізу, 
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маскаларды, респираторларды, сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен 

мүкәммалды өңдеу, үй-жайларды жинау және т. б.); 

2) ашу алдында жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, 

кейіннен кварцтай отырып, сапалы жалпы жинау (оның ішінде ойыншықтар, ойын, 

спорт, музыкалық жабдықтар, музыкалық аспаптар және т. б.) жүргізсін; 

3) балалардың ойын алаңдарында ойын, спорт жабдықтарын өңдеуді жүргізу. 

4)  Топтар бір адамға 4 ш. м. есебінен, бірақ 15 баладан аспайтын балалар 

арасындағы қашықтықты сақтау шартымен құрылады. Бір сабақтың ұзақтығы 45 

минуттан аспайды. 

5) балалардың келесі тобына барар алдында жуу және дезинфекциялау 

құралдарын қолдана отырып, кейіннен барлық үй - жайларды кварцтаумен және 

желдетумен, ал көрнекі құралдарды, кітаптарды және т. б. ультракүлгін сәулелендіру 

әдісімен сапалы ылғалды жинау (ойыншықтар, ойын, спорт, музыкалық жабдықтар, 

музыкалық аспаптар, үстелдер, орындықтар және т. б.) жүргізілсін.; 

6) медициналық тексеруден өтпеген адамдарды жұмысқа жібермеуге; ; 

7) объектіге кіре берісте дезинфекциялық тосқауылдар (кілемшелер) орнатуға, 

оны үнемі дезинфекциялау құралдарымен суландыру әдісімен ылғалдандыруға; 

8) кіреберістің алдында, қабаттарда, дәліздерде ұзақ микробқа қарсы әсері бар 

көп функционалды антисептикалық затты пайдаланатын қолды өңдеуге арналған 

санитайзерлер орнату; 

9) балаларды қабылдау объектінің аумағында, ата-аналардың ғимаратына 

кірмей жүргізіледі. Нысанның жауапты қызметкерлері "таңғы сүзгілер" жұмыстарын 

жүргізеді. Ата-аналар көшеде нәтиже күтеді. Респираторлық аурулардың белгілері 

болған жағдайда бала үйірмелерге, музыкалық сабақтарға және т. б. қатысудан 

шеттетіледі.; 

10) қызметкерлерді, балаларды респираторлық аурулар симптомдарының бар-

жоғына, оның ішінде байланыссыз термометрия әдісімен тексеруді қамтамасыз ету; 

11) КВИ-ны жоққа шығармайтын белгілері бар (құрғақ жөтел, қатты қызба, 

тыныс алудың қиындауы, ентігу және т. б.) қызметкерлерді жұмысқа жібермеуге 

және балаларға баруға тыйым салынады.); 

12) барлық қызметкерлер қорғаныш маскаларымен және қолғаптармен жұмыс 

істеуі тиіс (маскаларды 3 сағатта 1 реттен кем емес ауыстыру); 

13) сабақ кезінде балалар арасында кемінде 2 метр әлеуметтік қашықтықты 

сақтауды қамтамасыз ету; 

14) желдету режимін сақтау: желдету балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

кезінде жауапты адамның бақылауымен жүзеге асырылады; балалардың желдетілетін 

әрбір оқу сағаты арқылы кемінде 15 минут, тура желдетуді топтарда, кабинеттерде, 

залдарда және т. б. балалар болмаған кезде жүргізуге болады.; 

15) ауыз су режимін сақтауды қамтамасыз ету (бір рет қолданылатын стақандар, 

суы бар жеке бөтелкелерге және т. б. рұқсат етіледі.); 

16) ойыншықтарды балаларды үйден әкелуге және объектіге кіргізуге тыйым 

салу; 

17) жауапты тұлғаға персоналды вирустық инфекция белгілері бар балаларды 

анықтау жөніндегі шараларға үйретуге және оқшаулау шаралары жөніндегі 

нұсқаулықтармен қамтамасыз етуге; 

18) вирустық инфекция белгілері бар бала анықталған кезде баланы дереу 

оқшаулауға міндетті. Бала болған Үй-жайлар желдетілуге тиіс, бала байланыста 
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болған барлық заттар дезинфекциялау құралдарымен өңделеді, дезинфекциялау 

құралдарын қолдана отырып ылғалды жинау және бактерицидті сәулелегішті 

пайдалана отырып кварцтау жүргізіледі, баланы оқшаулағышқа орналастырғаннан 

кейін жедел жәрдем бригадасын шақырады және ата-аналарды, қамқоршыларды және 

басқа да адамдарды хабардар етеді; 

19) коронавирустық инфекциямен ауыратын науқас анықталған және 

оқшауланған жағдайда ошақтық дезинфекциялау оқытылған персонал және жеке 

қорғаныш құралдарын қолдана отырып, қажетті жабдықтар болған кезде 

дезинфекциялық қызметті жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымдарды тарта 

отырып жүргізіледі; 

20) дезинфекция жүргізу үшін Қазақстан Республикасының және Еуразиялық 

экономикалық одақтың аумағында тіркелген және белгіленген тәртіппен қолдануға 

рұқсат етілген және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мемлекеттік тіркеу 

туралы куәліктерінің бірыңғай тізіліміне енгізілген құралдар қолданылады; 

- дезинфекциялық құралдар вирустық инфекцияларға арналған дезинфекция 

режимдерін көрсететін нұсқауларды қатаң сақтау кезінде қолданылады; 

- дезинфекциялау құралдары өнім берушінің ыдысында (қаптамасында) 

сақталады, онда заттың атауы, оның мақсаты, жарамдылық мерзімі көрсетіледі. Ыдыс 

этикеткасы дезинфекциялау құралын сақтаудың (пайдаланудың) барлық кезеңінде 

сақталады; 

- дезинфекциялау құралдарын бөгде адамдарға беруге және оларды қараусыз 

қалдыруға жол берілмейді; 

дезинф дезинфекция (өңдеу) келесі жеке қорғаныс құралдарын қолдану арқылы 

жүргізілуі керек; 

- тері жамылғысы (қорғаныш халат, қолғап); 

- тыныс алу органдары ("В" маркалы патроны бар РПГ-67 немесе РУ-60М типті 

әмбебап респираторлар»); 

- көз (герметикалық қорғаныс көзілдірігі); 

- аяқ (бір рет қолданылатын құралдар немесе резеңке етік); 

- денсаулық жағдайына қарсы көрсетілімдері жоқ ересек адамдарға 

дезинфекциялық құралдармен жұмыс істеуге рұқсат етіледі; 

21) күшейтілген дезинфекциялық режимді енгізу: әр 3 сағат сайын 

дәретханаларды арнайы дезинфекциялық құралдарды қолдана отырып жинау; 

22) балалар мен қызметкерлерге арналған санитариялық тораптарда 

дозаторларда (немесе салфеткаларда) сұйық сабынның, қолға арналған 

дезинфекциялық құралдардың үздіксіз болуын, электр сүлгілердің (немесе 

орамалдардың) болуын қамтамасыз ету); 

23) іргелес аумақты таза ұстау, қоқысты уақтылы шығаруды қамтамасыз ету, 

аптасына 1 рет «санитарлық күн» өткізу»; 

24) сәлемдесу мен сүйіспеншілікке тыйым салу; 

25) келушілер үшін вирустық инфекциялардың алдын алу бойынша көрнекі 

ақпараттық материалдар дайындау; 

26) жинау мүкәммалын (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбалауға 

сәйкес пайдалану; 

27) жинау мүкәммалын арнайы бөлінген орындарда сақтауға, барлық 

ұйымдардың санитариялық тораптарына арналған жинау мүкәммалының сигналдық 

таңбасы болуы тиіс; 
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28) нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу және 

дезинфекциялау құралдарының азаймайтын қорының болуы; 

29) балалардың ата-аналарына былғары антисептигі бар жеке құтыларды 

пайдалануды ұсыну; 

30) сабақ аяқталғаннан кейін жуу және дезинфекциялау құралдарын және 

зарарсыздандыруды (кварцтауды) қолдана отырып, барлық үй-жайларды сапалы 

күрделі жинауды жүргізуге міндетті. 

 

Қызметкерлердің денсаулығы, коронавирустық инфекцияның жұқтыру 

және таралу қаупі үшін ұйымның иесі мен басшысы жауап береді! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

27  қосымша 

 

Карантин кезеңінде ересектерге арналған білім беру (оқыту) орталықтарының 

жұмыс алгоритмі 

 

Объект әкімшілігі жұмыс жағдайымен infokazakhstan.kz сайтында міндетті 

түрде танысады және тиісті келісімге қол қояды. 

Объектілердің жұмысын қайта бастауға санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарды сақтай отырып, мынадай жағдайлар қамтамасыз етілген кезде жол 

беріледі: 

1) санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына жауапты тұлғаны 

анықтау (жұмыс күні ішінде температураны өлшеу, персоналға нұсқау беру, жеке 

қорғану құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және антисептикалық 

құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу, маскаларды, 
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респираторларды, сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен мүкәммалды өңдеу, үй-

жайларды жинау және т. б. журналын енгізу).); 

2) ашу алдында жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, сапалы 

жалпы жинау (оның ішінде жабдықтар, мүкәммал, білім беру стендтері және т. б.) 

жүргізсін; 

3) Топтар бір тыңдаушыға 4 ш. м. есебінен, бірақ 15 адамнан аспайтын балалар 

арасындағы қашықтықты сақтау шартымен құрылады. Бір сабақтың ұзақтығы 45 

минуттан аспайды; 

4) объектіге кіре берісте дезинфекциялық тосқауылдар (кілемшелер) орнатуға, 

оны үнемі дезинфекциялау құралдарымен суландыру әдісімен ылғалдандыруға; 

5) кіреберістің алдында, қабаттарда, дәліздерде ұзақ микробқа қарсы әсері бар 

көп функционалды антисептикалық затты пайдаланатын қолды өңдеуге арналған 

санитайзерлер орнату; 

6) тыныс алу аурулары симптомдарының болуына байланыссыз термометрия 

әдісімен тыңдаушыларды тексеруді қамтамасыз етуге;; 

7) барлық қызметкерлер қорғаныш маскаларында (маскаларды 3 сағатта 1 

реттен кем емес ауыстыру), тыңдаушылар қорғаныш маскаларында жұмыс істеуі тиіс; 

8) сабақ кезінде тыңдаушылар арасында кемінде 2 метр әлеуметтік қашықтықты 

сақтауды қамтамасыз ету; 

9) желдету режимін сақтау: желдету жауапты адамның бақылауымен жүзеге 

асырылады; тыңдаушылардың оқу үй-жайларында, топтарда, кабинеттерде және т. б. 

болған әрбір оқу сағаты арқылы желдетуді кемінде 15 минут жүргізу; 

10) ауыз су режимін сақтауды қамтамасыз ету; 

11) КВИ-ны жоққа шығармайтын белгілері бар (құрғақ жөтел, қатты қызба, 

тыныс алудың қиындауы, ентігу және т. б.) қызметкерлерді жұмысқа жібермеуге 

және тыңдаушыларға баруға тыйым салынады.); 

12) коронавирустық инфекциямен ауыратын науқас анықталған және 

оқшауланған жағдайда ошақтық дезинфекциялау оқытылған персонал және жеке 

қорғаныш құралдарын қолдана отырып, қажетті жабдықтар болған кезде 

дезинфекциялық қызметті жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымдарды тарта 

отырып жүргізіледі; 

13) дезинфекция жүргізу үшін Қазақстан Республикасының және Еуразиялық 

экономикалық одақтың аумағында тіркелген және белгіленген тәртіппен қолдануға 

рұқсат етілген және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мемлекеттік тіркеу 

туралы куәліктерінің бірыңғай тізіліміне енгізілген құралдар қолданылады; 

14) күшейтілген дезинфекциялық режимді енгізу: әр 3 сағат сайын 

дәретханаларды арнайы дезинфекциялық құралдарды қолдана отырып жинау; 

15) тыңдаушылар мен қызметкерлерге арналған санитариялық тораптарда 

дозаторларда (немесе сулықтарда) сұйық сабынның, қолға арналған дезинфекциялық 

құралдардың үздіксіз болуын, электр сүлгілерінің (немесе орамал сүлгілерінің) 

болуын қамтамасыз ету); 

16) іргелес аумақты таза ұстау және сақтау, қоқысты уақтылы шығаруды 

қамтамасыз ету, аптасына 1 рет "санитарлық күн" өткізу»; 

17) сәлемдесуге тыйым салу; 

18) тыңдаушыларға вирустық инфекциялардың алдын алу бойынша көрнекі 

ақпараттық материалдар дайындау; 
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19) нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу және 

дезинфекциялау құралдарының азаймайтын қорының болуы; 

20) сабақ аяқталғаннан кейін жуу және дезинфекциялау құралдарын және 

зарарсыздандыруды (кварцтауды) қолдана отырып, барлық үй-жайларды сапалы 

күрделі жинау жүргізуге міндетті. 

 

Қызметкерлердің денсаулығы, коронавирустық инфекцияның жұқтыру 

және таралу қаупі үшін ұйымның иесі мен басшысы жауап береді! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

28  қосымша 

 

Карантин кезеңінде шаштараз қызметтерін, сұлулық салондарын  

және косметикалық қызметтерді көрсету саласындағы субъектілердің  

жұмыс алгоритмі 

 

Объектінің әкімшілігі жұмыс жағдайымен infokazakhstan.kz сайтында міндетті 

түрде танысады және тиісті келісімге қол қояды. 

Объектілердің жұмысын қайта бастауға санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарды сақтай отырып, келесідей жағдайлар қамтамасыз етілген кезде ғана 

жол беріледі: 

- объектіні ашар алдында барлық үй-жайларды (кассалар, күту залы, жалпы зал, 

кабинеттер, тұрмыстық үй-жайлар және т. б.), сондай-ақ жабдықтарды, оның ішінде 

маникюр үстелдері мен педикюр креслоларын жуу және дезинфекциялау құралдарын 

(барлық беттерді (үстелдер, орындықтар және т. б.), оның ішінде табиғи жарық 
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рамаларының әйнектелген беттерін (терезелер) жуу және дезинфекциялау 

құралдарын пайдалана отырып, сапалы жалпы жинауды жүргізу); 

- адамдардың көп жиналуын болдырмау үшін алдын-ала жазылу қызметін 

ұйымдастыру: 

-жеке және іргелес аумақты тазалауды жүргізу, таза ұстау; 

-медициналық бетперде киген адамдар/келушілердің объектіге кіруіне және 

болуына жол бермеу; 

- респираторлық аурулардың белгілері бар келушілерге қызмет көрсетпеу; 

- жұмыскерлерді тыныс алу аурулары симптомдарының бар-жоғын контактісіз 

термометрия әдісімен немесе жеке медициналық термометрлермен (нәтижелері 

туралы журналға белгі қою арқылы) тексеруді жүзеге асыру, бұл ретте 

термометрлерді өңдеуді қолдану нұсқаулығына сәйкес дезинфекциялау 

құралдарымен әрбір қолданғаннан кейін жүргізу; 

- ЖРВИ және тұмау белгілері бар қызметкерлерді жұмыстан шеттету, ал 

коронавирустық инфекцияны жоққа шығармайтын белгілері бар адамдар үшін 

(құрғақ жөтел, қызба, тыныс алудың қиындауы, ентігу және т. б.) 103 телефоны 

бойынша оқшаулауды және жедел медициналық көмекке дереу шақыруды 

қамтамасыз ету; 

Жұмыс процесін ұйымдастыру: 

- объектіге әрбір кірер алдында дезинфекциялық тосқауылдарды 

(кілемшелерді) орнату, оларды үнемі суару әдісімен дезинфекциялық құралдармен 

сулау; 

- қызметкерлер арасында жеке/ қоғамдық гигиена ережелерін сақтау және 

олардың қатаң сақталуын бақылау қажеттілігі туралы нұсқаулық жүргізу; 

- жұмыс күні ішінде қолғаптарды, маскаларды/респираторларды уақтылы 

ауыстыру шартымен (әр 3 сағат сайын) пайдалану; әр қызметкердің ауысымдылығын 

ескере отырып, маскалар мен қолғаптардың жеткілікті саны болуы; 

- қызметкерлер ауыз бен мұрынды жабатын қорғаныс 

маскаларын/респираторларды кию керек; 

- кіре берісте және жұмыс орындарында қолды өңдеуге арналған тері 

антисептигі бар санитайзерлерді орнату, онда микробқа қарсы әсері ұзартылған көп 

функционалды антисептикалық затты қолдану; кассалық аймақта – қолды өңдеуге 

арналған спирт бар ерітіндісі бар дозаторлар (пульверизаторлар) ; 

- әрбір объектіде дезинфекциялық, жуғыш және антисептикалық заттардың 

азаймайтын қорының болуын қамтамасыз ету; 

- оңтайлы жұмыс аймақтарының шекараларын белгілеуді қамтамасыз ете 

отырып, жұмыс орындары арасындағы кемінде 2 метр қашықтықты қатаң сақтау; 

- бөлмеге кіруді шектеу механизмін қамтамасыз ету және іске қосу; 

- барлық үй-жайларда, оның ішінде күту залдарында, өндірістік және 

тұрмыстық үй-жайларда жұмыстың әр 3 сағат сайын вирулицидтік әсер ететін 

құралдармен дезинфекциялаумен, есік тұтқаларын, ажыратқыштарды, тұтқаларды, 

сүйеніштерді (жұмысшылардың үстелдерін, орындықтарын), жалпы пайдалану 

орындарын (киім ілетін орындар, тамақ ішу, демалу бөлмелері, санитариялық 

тораптар) міндетті түрде дезинфекциялаумен ылғалды жинау жүргізу); 

- желдету режимін сақтауды қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда 

бактерицидті шамдардың көмегімен үй-жайлардың ауасын зарарсыздандыру; 

- жұмыс орындарында тамақтануға тыйым салу; 
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- бір мезгілде тамақ қабылдауды және 3-тен астам қызметкердің жиналуын 

қоспағанда, кесте бойынша тамақтану аймақтарында ғана тамақтануды 

ұйымдастыру; 

- тамақтандыруды ұйымдастыру кезінде үстелдер арасындағы 2 метрден кем 

емес қашықтықты сақтау және бір стандартты үстелге немесе 4 отыратын орынға 

есептелген үстелдерде шахмат тәртібімен 2 қызметкерден артық отырғызу.  

 

Қызметкерлердің денсаулығына, коронавирустық инфекцияның 

жұқтыру және таралу қаупіне, сондай-ақ осы талаптардың сақталуына 

ұйымның иесі мен басшысы жауап береді! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

29  қосымша 

 

 

СПА және массаж салондарының, моншалардың,  

сауналардың жұмыс алгоритмі. 

 

1. Объектінің әкімшілігі жұмыс жағдайымен infokazakhstan.kz сайтында 

міндетті түрде танысады және тиісті келісімге қол қояды. 

Жұмысты қатаң түрде объектінің үй-жайларын келушілермен бір мезгілде 

жобалық қуаттың 50%-ынан аспайтын мөлшерде толтыру, келушілер арасындағы 

кемінде 2 метр әлеуметтік қашықтықты қамтамасыз ету және мынадай санитариялық-

эпидемиологиялық талаптарды сақтау жағдайларында жүзеге асыруға жол беріледі: 

- объектінің аумағына бетпердесіз кіруге жол берілмейді; 

- объектіні ашар алдында барлық үй-жайларды (гардеробы бар вестибюль, 

шешінетін бөлме, санитарлық тораптар, жуыну бөлмесі, себезгі бөлмесі, бу бөлмесі, 

қызметкерлерге арналған тұрмыстық үй-жайлар және т. б.), сондай-ақ жуу және 

дезинфекциялау құралдарын (үстелдерді, орындықтарды, крандарды, ағаш 
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тақтайларды,орындықтарды, есік тұтқаларын, тазиктерді, кілемдерді, 

тұтқаларды, баспалдақтардың сүйеніштерін және т. б.), оның ішінде табиғи 

жарықтандыру рамаларының әйнектелген беттерін (терезе мен терезе), сондай-ақ 

барлық). 

Дезинфекциялау құралдарымен жұмыстың барлық түрлерін жеке қорғаныш 

құралдарын (ЖҚҚ) қолдана отырып, бір рет немесе бірнеше рет қолданылатын ылғал 

өткізбейтін қолғаптарда орындау қажет. Суландыру тәсілімен дезинфекция жүргізу 

кезінде ЖҚҚ пайдалану керек. Тыныс алу органдарын респиратормен, көзді 

қорғаныш көзілдірікпен қорғайды немесе оқшаулағыш бет бөлігімен тыныс алу 

органдарының аэрозольге қарсы ЖҚҚ пайдаланады. 

- жеке және іргелес аумақты тазалауды жүргізу, таза ұстау; 

- жұмыскерлерді респираторлық аурулар симптомдарының бар-жоғын 

контактісіз термометрия әдісімен немесе жеке медициналық термометрлермен 

(нәтижелері туралы журналға белгі қоя отырып) тексеруді жүзеге асыру, бұл ретте 

термометрлерді өңдеуді қолдану нұсқаулығына сәйкес дезинфекциялау 

құралдарымен әрбір қолданғаннан кейін жүргізу қажет. ЖРВИ және тұмау белгілері 

бар қызметкерлерді жұмыстан шеттету, ал коронавирустық инфекцияны жоққа 

шығармайтын белгілері бар адамдар үшін (құрғақ жөтел, қызба, тыныс алудың 

қиындауы, ентігу және т. б.) оқшаулауды және жедел медициналық көмекті 103 

телефоны бойынша дереу шақыруды қамтамасыз ету. 

 

Жұмыс процесін ұйымдастыру: 

- объектіге әр кіре берістің алдында дезинфекциялық тосқауылдарды 

(кілемшелерді) орнатыңыз, оларды суару әдісімен дезинфекциялық құралдармен 

үнемі сулаңыз; 

- қызметкерлер арасында жеке/ қоғамдық гигиена ережелерін сақтау және 

олардың қатаң сақталуын бақылау қажеттілігі туралы нұсқаулық жүргізу; 

- жұмыс күні ішінде қолғаптарды, маскаларды/респираторларды уақтылы 

ауыстыру шартымен қолданыңыз; 

- кіре берісте және жұмыс орындарында қолды өңдеуге арналған тері 

антисептигі бар санитайзерлерді орнату, онда микробқа қарсы әсері ұзартылған көп 

функционалды антисептикалық затты қолдану; кассалық аймақта – қолды өңдеуге 

арналған спирт бар ерітіндісі бар дозаторлар (пульверизаторлар) ; 

- дезинфекциялық, жуғыш және антисептикалық заттардың азаймайтын 

қорының болуын қамтамасыз ету; 

- дезинфекциялаушы заттарды өндірушінің қаптамасында немесе қақпағы 

тығыз жабылған, арнайы бөлінген құрғақ, салқын және қараңғы жерде, балалар мен 

басқа да бөгде адамдар үшін қол жетімді емес контейнерлерде сақтаңыз; 

- оңтайлы жұмыс аймақтарының шекараларын белгілеуді қамтамасыз ете 

отырып, жұмыс орындары арасындағы кемінде 2 метр қашықтықты қатаң сақтау; 

- күту залдарында, өндірістік және тұрмыстық үй-жайларда әр 3 сағат сайын 

вирулицидтік әсер ететін құралдармен дезинфекциялаумен, есік тұтқаларын, 

ажыратқыштарды, тұтқаларды, сүйеніштерді (үстелдер, крандар, ағаш тақталар, есік 

тұтқалары, тазиктер, орындықтар, кілемшелер, тұтқалар, баспалдақтардың 

сүйеніштері және басқа да жалпы пайдаланымдағы беттер), жалпы пайдаланымдағы 

орындарды (гардеробтар, тамақтану, демалыс бөлмелері, санитарлық тораптар) 

міндетті түрде дезинфекциялаумен ылғалды жинау жүргізу); 



100 

 

 

- желдету режимін сақтауды қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда 

бактерицидті шамдардың көмегімен үй-жайлардың ауасын зарарсыздандыру; 

- жүзу бассейндерінде моншалар мен сауналар суды зарарсыздандырады 

(хлорлау, бромдау, озондау, ультракүлгін сәуле шығару); 

- үй-жайларды тиімді желдету үшін барлық желдету жүйелеріне тексеру 

жүргізу; 

- үй-жайлардағы бактерицидті шамдардың көмегімен ауаны зарарсыздандыру 

мәселесін қарастыру, объектінің жұмысы басталар алдында және аяқталғаннан кейін 

сапалы желдету жүргізу; 

- ауысым соңында жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, 

барлық бөлмелерді сапалы тазарту; 

- жұмыс орындарында тамақтануға тыйым салу; 

- бір мезгілде тамақ қабылдауды және 3-тен астам қызметкердің жиналуын 

қоспағанда, кесте бойынша тамақтану аймақтарында ғана тамақтануды 

ұйымдастыру; 

- үстелдер арасындағы 2 метрден кем емес қашықтықты сақтау және бір 

стандартты үстелге 2 қызметкерден артық емес отырғызу немесе 4 отыратын орынға 

есептелген үстел үстіндегі шахмат тәртібімен отыру; 

- вирустық инфекциялардың алдын алу бойынша ақпараттық материалдарды, 

жадынамаларды, буклеттерді орналастыру үшін баршаға көрінетін жерлерде орын 

бөлу. 

 

2. СПА және массаж салондарының жұмысына қойылатын талаптар: 

1) клиенттерге қызмет көрсету тек алдын-ала жазылу арқылы жүзеге 

асырылады. 

2) объект әкімшілігі клиенттік залда (4 шаршы метрге 1 адам) әлеуметтік 

қашықтықты сақтау мүмкіндігі есебінен келушілердің толтырылуын қамтамасыз 

етеді. 

3) массаж кабинетінің ауданы 8 шаршы метрден кем емес, массаж салонына бір 

мезгілде 3 келушіден артық емес. Әрбір келуші үшін әрбір кабинетке жеке кіретін 

есігі бар жеке оқшауланған кабинет қамтамасыз етіледі. 

4) объектілердің персоналы әр клиенттен кейін қолғапты ауыстыра отырып, 

бетперделерде және қолғаптарда, ал бетперделерді әр 2 сағат сайын ұстайды; бұл 

ретте қызметкерлер (массажшылар, шеберлер) процедураларды орындағанға дейін 

және одан кейін қолды міндетті түрде антисептикпен өңдей отырып, рәсімдерді 

жүргізу уақытында қолғаптарды шешеді. 

5) қызметкерлердің (шеберлердің) жұмыс аймақтары спирт негізіндегі қолға 

арналған антисептикалық құралдармен, бір рет қолданылатын ылғалды сулықтармен, 

құрғақ салфеткалармен, спирт ерітіндісімен, йодпен, хлоргексидинмен, 3% сутегі 

асқын тотығымен, латекс қолғаптармен, пластырьмен, калий перманганатымен, 

бинтпен қамтамасыз етіледі. 

6) нысанға кірген кезде қолды антисептикпен өңдеу жүргізіледі. 

7) әрбір келушіге (клиентке) жеке-жеке құрғақ таза киім-кешек (х/б жаймалар, 

түкті сүлгілер және бір рет қолданылатын жаймалар) беріледі. Бұл ретте әрбір 

келушіден кейін іш киім жуылып, өңделуі тиіс. 

8) үй-жайдағы есіктердің тұтқалары көп қабатты материалмен (дәке, бинт, х/б 

Мата және т.б.) оралып, дезинфекциялау құралымен сіңдірілуі тиіс. 
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9) үй-жайларда қоса беріліп отырған нұсқаулыққа сәйкес кварц, бактерицидті 

шамдарды пайдалана отырып, ауаны зарарсыздандыру жүргізіледі, кварц шамдарын 

пайдалану ережелерді қатаң сақтаған кезде, үй-жайларды міндетті түрде желдетумен 

адамдар болмаған кезде жүзеге асырылады; 

10) желдету жүйелерінің (олар болған кезде) және ауаны баптау жүйелерінің 

(олар болған кезде) профилактикалық тексеру (сүзгілерді ауыстыруды, ауа 

өткізгіштерді дезинфекциялауды қоса алғанда) жүргізумен үздіксіз жұмысы 

қамтамасыз етіледі. 

11) үй-жайларды желдету әр екі сағат сайын жүргізіледі. 

12) бөлмеде оңтайлы температура 21-ден 24 градусқа дейін және ылғалдылық 

40% - 60% аралығында қамтамасыз етіледі. 

 

Қызметкерлердің денсаулығы, коронавирустық инфекцияның жұқтыру 

және таралу қаупі үшін ұйымның иесі мен басшысы жауап береді! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

30  қосымша 

 

Карантин кезеңінде кезекші топтардың қызметін қайта бастау 

мектепке дейінгі балалар мекемелерінің алгоритмі 

 

Объектінің әкімшілігі жұмыс жағдайымен infokazakhstan.kz сайтында міндетті 

түрде танысады және тиісті келісімге қол қояды. 

Әкімшілік персонал өндірістік қажеттілікке байланысты жұмыс күнін барынша 

қысқарта отырып, қашықтықтан жұмыс нысанына ауыстырылады. 

- барлық үй-жайларды (топтық, ойын, тұрмыстық, кір жуатын және басқа), 

сондай-ақ жабдықтарды, оның ішінде объект аумағында орналасқан жабдықтарды 

жуу және дезинфекциялау құралдарын (есік тұтқаларын, ажыратқыштарды, 

тұтқаларды, сүйеніштерді, жанасатын беттерді (үстелдерді, орындықтарды, 

ойыншықтарды, оргтехниканы және басқаларын), жалпы пайдалану орындарын 

(шешінетін, спорт және музыка залдарын, санитариялық тораптарды) пайдалана 

отырып, міндетті түрде сапалы бас жинауды жүргізу); 

- желдету режимін сақтау: балалар топта болған әрбір 2 сағат сайын 15 

минуттан кем емес желдету, топта балалар болмаған кезде өтпелі желдету. Желдету 

балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде тәрбиешінің бақылауымен жүзеге 

асырылады; 
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- объект үй-жайларын (топтар, дәліздер, санитарлық тораптар, асхана, ойын, 

музыка, спорт залдарын, кір жуу және т. б.) және топтық алаңдарда орналасқан 

жабдықтарды бактерицидті сәулелендіргіштермен балалар болмаған кезде есік 

тұтқаларын, ажыратқыштарды, тұтқаларды, баспалдақ марштарының сүйеніштерін, 

терезе төсеніштерін, горшоктарды, сантехникалық жабдықтарды, жалпы пайдалану 

орындарын (гардероб, санитарлық тораптар) міндетті түрде дезинфекциялаумен 

ауысымына кемінде 2 рет ылғалды жинау жүргізу; 

- сондай-ақ ауысым соңында жуу және дезинфекциялау құралдарын және 

зарарсыздандыруды (кварцтауды) қолдана отырып, барлық үй-жайларды сапалы 

толық жинауды жүргізу); 

- желдету жүйелері мен ауа баптау жүйелерінің профилактикалық тексеру, 

жөндеу, оның ішінде сүзгілерді ауыстыру, ауа өткізгіштерді дезинфекциялау арқылы 

үздіксіз жұмыс істеуі), желдету режимінің сақталуын қамтамасыз ету; 

– қажетті жабдықтар мен шығыс материалдарының-термометрлердің (оның 

ішінде байланыссыз), тасымалданатын бактерицидті шамдардың, Үй-жайлар мен 

беттерді (үстелдерді, орындықтарды, ойыншықтарды, компьютерлердің 

клавиатураларын және т.б.) өңдеуге арналған вирулицидтік белсенділігі бар 

дезинфекциялау құралдарының; қызметкерлерге арналған тыныс алу органдарын 

жеке қорғау құралдарының, қолғаптардың, жуу және дезинфекциялау құралдарының, 

антисептиктердің, қағаз салфеткалар қорының (сүлгілердің); санитариялық торабы 

бар вирустық инфекция белгілері бар балаларды уақытша оқшаулауға арналған 

медициналық изолятордың жеткілікті мөлшерде болуы. 

 

Объектіге рұқсат беру: 

Қызметкерлерді жұмысқа жіберу жеке медициналық кітапшасы және жұмысқа 

рұқсаты болған жағдайда жүзеге асырылады. Объектінің үй-жайларына мынадай 

адамдар жіберілмейді: 

1) расталған COVID-19 жағдайларымен байланыс; 

2) шет елден немесе өңірлерден соңғы 14 күндегі жағдайларды тіркей отырып 

келгендер; 

3) қызметкерлер мен балаларды қоса алғанда, жіті респираторлық аурулар 

белгілері бар адамдар; 

4) еріп жүретін адамдар, ата-аналар, курьерлер, келушілер және басқалар; 

учаскелік педиатрдан анықтамасыз 3 жұмыс күнінен артық болмаған балалар; 

- балалар топтарын ашу тек осы ұяшыққа жеке кіру, шығу бар топтық 

ұяшықтарда жүзеге асырылады; 

- балабақшаның қуатына сәйкес топтарды ашуға рұқсат етіледі, бірақ жатын 

бөлмелерінде 1 метрден кем емес ұйықтайтын орындар арасындағы қашықтықты 

міндетті түрде сақтай отырып, балалар саны 10 метрден аспауы керек; 

- балаларды қабылдау балабақша аумағында, ата-аналар ғимаратына кірмей 

(қолайлы ауа райы жағдайында) жүргізіледі. Мектепке дейінгі ұйымның жауапты 

қызметкерлері "таңғы сүзгілер"жұмысын жүргізеді. Ата-аналар көшеде нәтиже 

күтеді. Тыныс алу ауруының белгілері болған жағдайда бала балабақшаға барудан 

шеттетіледі; 

- балаларды серуен алаңдарды оқшаулауды сақтай отырып, әртүрлі жастағы 

топтардың кестесі мен күн тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады. 
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- қабылдау бойынша тағайындалған кезекшілер балаларды ғимаратта қарсы 

алып, топқа шығарып салады. 

- тәрбиеленушілердің ата-аналарына карантин кезінде қолдану үшін мектепке 

дейінгі ұйымдарға балаларды алып жүру бойынша жадынамалар таратылады; 

- балаларды учаскелік педиатрдың денсаулық жағдайы туралы 

анықтамаларымен қабылдауды қамтамасыз ету; 

- мектепке дейінгі балалар ұйымдарына балаларды алып жүру бойынша ата-

аналарға арналған нұсқаулық әзірлеу; 

- объектіге әрбір кіре берісте дезинфекциялық тосқауылдар (кілемшелер) 

орнату, оны үнемі дезинфекциялау құралдарымен суару әдісімен сулау; 

- балалардың ойыншықтарын үйден алып, балабақшаға алып келуіне жол 

берілмейді; 

- "таңғы сүзгілер" жұмысын ұйымдастыру: балалар мен жұмысшыларда 

термометрия (мүмкіндігінше жанаспайтын термометрлермен), оларды кейіннен 

дезинфекциялау, сондай-ақ респираторлық аурулар симптомдарының болуын 

тексеру (нәтижелері туралы журналға белгі қоя отырып, термометрия жүргізу үшін 

жауапты тұлғаны бекіту), балаларды топтарға және ЖРВИ белгілері бар адамдардың 

жұмысына жіберуді болдырмау үшін; 

- қызметкерлер мен КВИ-ны жоққа шығармайтын белгілері бар балалар (құрғақ 

жөтел, қатты қызба, тыныс алудың қиындауы, ентігу және т. б.) – жұмысқа және 

баруға жіберілмейді; 

- медициналық термометрлерді қолданған кезде әр қолданғаннан кейін сапалы 

дезинфекция, содан кейін оларды дұрыс сақтау керек. 

 

Медициналық термометрлерді дезинфекциялау және сақтау қағидалары 

1. Пайдаланғаннан кейін сынап термометрі дезинфекцияланады. Сынап 

термометрі ешқашан ыстық сумен жуылмайды. 

2. Қара шыныдан жасалған термометрлерді дезинфекциялау үшін таңбаланған 

сыйымдылықты дайындау (ерітінді жарыққа тез өзінің қасиетін жоғалтады), мақта 

түбіне мақта салу (сынабы бар резервуар сынбауы үшін) және дезинфекциялау 

ерітіндісін құю. 

3. Термометрлерді дайындалған контейнерге салыңыз, оларды толығымен дез-

ге батырыңыз. дез нұсқаулығында көрсетілген уақытқа ерітінді. раствору. 

- 2% хлорамин ерітіндісі (экспозиция 5 минут); 

- 0,5% хлорамин ерітіндісімен (экспозиция 30 минут); 

- 30 минутқа 1% хлорамин; 

- 80 минутқа 3% сутегі асқын тотығының ерітіндісі; 

- "Дезоксон-1" 15 минутқа 0,1% ; 

- 1% хлоргексидин ерітіндісі. 

4. Термометрлерді алыңыз, ағынды сумен шайыңыз, құрғатыңыз. 

5. Өңделген термометрлерді "таза термометрлер"деген таңбасы бар басқа 

ыдысқа салу. 

6. Сәлемдесуден және беттен сүюден аулақ болыңыз. 

 

Жұмыс процесін ұйымдастыру 

- "топтық және жеке оқшаулау" принципін сақтау; 
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- изоляторы бар медициналық пункттің міндетті түрде болуы, барлық балалар 

мен қызметкерлерді тексеруді қамтамасыз ету үшін медициналық қызметкерлердің 

болуы; 

- эпидемияға қарсы режимді сақтау, эпидемияға қарсы режимді сақтау 

мониторингі мәселелері бойынша қызметкерлер арасында күнделікті нұсқама өткізу 

(нұсқамаға жауапты тұлғаны бекіту, нұсқаманы өткізу мерзімділігі бойынша журнал 

жүргізу); 

- ішу режимін сақтау (бір рет қолданылатын стақандар, бөтелкелер және т. б.); 

- қызметкерлердің маскаларды (қорғаныс экрандарын немесе қорғаныс 

күнқағарларын пайдалану) немесе респираторларды жұмыс күні ішінде уақтылы 

ауыстыру шартымен пайдалану; 

- көшеде дене шынықтыру сабақтарын және басқа да топтық сабақтарды өткізу 

(жылы уақытта). Ойындарға арналған оқшауланған алаң болмаған жағдайда (тұрғын 

үй кешендерінің құрамында орналастыру) серуендеуді шектеуді қамтамасыз ету; 

- жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ойын алаңдарында 

орналасқан спорттық-ойын жабдықтарын күнделікті өңдеу; 

- қызметкерлер мен келушілердің қолдарын өңдеу үшін объектіде әр топтың қол 

жетімді жерлерінде тері антисептигі бар диспенсерлер орнатылады; 

- тамақ ішкенге дейін, көшеде серуендегеннен кейін, дәретханаға барғаннан 

кейін және ластанудың басқа жағдайларында балалардың қолдарын уақтылы жууға 

(сұйық сабынды қолдана отырып қол жуу) тәрбиешілердің жеке жауапкершілігін 

көтеру; 

- балалар мен қызметкерлерге арналған санитариялық тораптарда 

мөлшерлегіштерде сабынның, мөлшерлегіштерде персоналдың қолына арналған 

дезинфекциялық құралдардың (немесе салфеткалар немесе орамалдар) үздіксіз 

болуын қамтамасыз ету, қол жуу ережелері бар плакаттардың болуы; 

- жинау құралдарын (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбалауға 

сәйкес пайдалану (санитарлық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік 

үй-жайлары, ұйықтайтын, ойнайтын, шешінетін, спорттық, музыкалық залдар); 

- жинау құралдарын арнайы бөлінген жерлерде сақтау, барлық ұйымдардың 

санитарлық тораптарына арналған жинау мүкәммалында сигналдық белгі болуы 

керек; 

-топта вирустық инфекция белгілері бар бала анықталған жағдайда баланы 

дереу оқшаулағышқа жіберу керек. Бала болған Үй-жайлар желдетілуге тиіс, бала 

жанасқан барлық заттар дезинфекциялау құралдарымен өңделеді, дезинфекциялау 

құралдарын қолдана отырып ылғалды жинау және рециркуляторлық үлгідегі 

бактерицидті сәулелегішті пайдалана отырып кварцтау жүргізіледі; 

-изоляторда болған кезде науқас баланы күту үшін қызметкерлердің шектеулі 

санын бөліңіз; 

- баланы изоляторға орналастырғаннан кейін жедел жәрдем бригадасын 

шақырып, ата-аналарға, қамқоршыларға және басқаларға хабарлау; 

- коронавирустық инфекциясы бар науқас анықталған және оқшауланған 

жағдайда, қорытынды дезинфекция жеке қорғаныс құралдарын қолдана отырып, 

оқытылған персонал мен қажетті жабдықтар болған кезде дезинфекциялық қызметті 

жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымдарды тарта отырып жүргізіледі; 

- дезинфекция жүргізу үшін Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық 

экономикалық одақ аумағында тіркелген және белгіленген тәртіппен қолдануға 
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рұқсат етілген және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мемлекеттік тіркеу 

туралы куәліктерінің бірыңғай тізіліміне енгізілген құралдар қолданылады; 

- дезинфекциялық құралдар вирустық инфекцияларға арналған дезинфекция 

режимдерін көрсететін нұсқауларды қатаң сақтау кезінде қолданылады; 

- дезинфекциялау құралдары өнім берушінің ыдысында (қаптамасында) 

сақталады, онда заттың атауы, оның мақсаты, жарамдылық мерзімі көрсетіледі. Ыдыс 

этикеткасы дезинфекциялау құралын сақтаудың (пайдаланудың) барлық кезеңінде 

сақталады; 

- дезинфекциялау құралдарын бөгде адамдарға беруге және оларды қараусыз 

қалдыруға жол берілмейді; 

дезинф дезинфекция (өңдеу) келесі жеке қорғаныс құралдарын қолдану арқылы 

жүргізілуі керек: 

(қорғаныш халат, қолғап); 

тыныс алу органдары; 

көз (герметикалық қорғаныс көзілдірігі); 

аяқ киім (бір рет қолданылатын құралдар немесе резеңке етік). 

- денсаулық жағдайына қарсы көрсетілімдері жоқ ересек адамдарға 

дезинфекциялық құралдармен жұмыс істеуге рұқсат етіледі; 

- пайдаланылған ойыншықтар күн сайын жуу құралдарын қолдана отырып, 

күннің соңында жуылады. Ойыншықтарды жууға арналған ыдыс, шүберек және 

щетка таңбаланады; 

- жұмсақ ойыншықтар карантиндік шаралар аяқталғанға дейін қолданылмайды. 

- объектіге іргелес аумақты күніне кемінде 1 рет дезинфекциялау құралдарымен 

өңдеу және таза ұстау. 

 

Тамақтандыруды ұйымдастыру 

- белгіленген нормаларға сәйкес балаларды толық тамақпен қамтамасыз ету, 

тамақ тарату, асхана ыдыстарын өңдеу кезінде гигиеналық ережелерді сақтау; 

- асхана ыдыстарын жуу Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің 23.04.2018 ж. №186 бұйрығымен бекітілген "қоғамдық тамақтану 

объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық 

қағидаларына сәйкес буфеттерде және мынадай талаптарды сақтай отырып жүзеге 

асырылады: 

1) көп рет қолданылатын ыдыстарды пайдалану кезінде – оны өңдеуді арнайы 

жуу машиналарында, оны пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес, 65°С төмен емес 

температурада 90 минут бойы ыдыстарды және асхана аспаптарын 

дезинфекциялауды қамтамасыз ететін өңдеу режимдерін қолдана отырып немесе 

оларды қолдану жөніндегі талаптарға сәйкес дезинфекциялау құралдарын қолдана 

отырып, сол температурада қол тәсілімен жүргізеді. 

- ыдыс-аяқты қолмен жуу үшін ыдыс - аяққа арналған үш секциялы ванналар, 

шыны ыдыс-аяқ пен ас құралдарына арналған екі секциялы ванналар қарастырылуы 

керек; 

- асхана ыдыстарын қолмен жуу келесі тәртіпте жүзеге асырылады: 

- тамақ қалдықтарын механикалық жою; 

- ваннаның бірінші секциясында жуғыш заттарды қосып суда жуу; 
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- ваннаның екінші секциясында температурасы 40°С-тан төмен емес суда жуу 

және ваннаның бірінші секциясына қарағанда екі есе аз мөлшерде жуғыш заттарды 

қосу; 

- ваннаның үшінші секциясында тұтқалары бар металл торда ыдысты 

температурасы 65°С төмен емес ыстық ағынды сумен себезгі саптамасы бар икемді 

шланг көмегімен шаю; 

- барлық ыдыс-аяқтар мен құрылғыларды қолдану нұсқауларына сәйкес 

дезинфекциялық құралдармен өңдеу; 

- ваннаның үшінші бөлімінде тұтқалары бар металл тордағы ыдыстарды ағынды 

сумен душ саптамасы бар икемді шлангпен шаю; 

- ыдыс-аяқты торлы сөрелерде, сөрелерде кептіру; 

- ыдыс жуғыш машина істен шыққан кезде ыдыс-аяқты қолмен жууға жағдай 

жасау керек, жуғыш және зарарсыздандырғыш заттармен, щеткалармен, шүберекпен 

қамтамасыз ету керек және ыдыс жуу сапасын бақылау қажет. 

2) асхана қызметкерлері (тамақ өнімдерімен тікелей байланыста болатын 

қызметкерлер) өз қызметтерін ауысымда кемінде екі рет ауыстыруға жататын бір рет 

қолданылатын қолғаппен көрсетеді және бүтіндігі бұзылған жағдайда персоналдың 

жұмыс кезінде бір рет қолданылатын маскаларды пайдалануы ұсынылады 

(маскаларды 3 сағатта кемінде 1 рет ауыстыру).); 

3) қолды өңдеу үшін санитайзерлер орнатады немесе бір рет қолданылатын 

қолғаптарды беруді қамтамасыз етеді; 

4) жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (немесе кемінде 6 сағаттан кейін) үй-

жайларды дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, есік тұтқаларын, 

тұтқаларды, үстелдерді, орындықтардың арқаларын (креслолардың 

шынтақшаларын), тамақтану залына (асханаға) кіре берісте қол жууға арналған 

Раковиналарды дезинфекциялау салфеткаларымен (немесе дезинфекциялау 

құралдарының ерітінділерімен) сүрту жолымен желдету және ылғалды жинау 

жүргізіледі); 

5) вирустар мен микроорганизмдерді жою үшін экспозиция уақытын (яғни 

дезинфекциялаушы заттың Жұмыс ерітіндісінің өңделетін объектінің бетінде болу 

уақыты) және препаратқа арналған нұсқаулыққа сәйкес дезинфекциялау құралының 

Жұмыс ерітіндісінің концентрациясын сақтау керек; 

6) қажет болған жағдайда, өңдеуден кейін бетін сумен жуады және қағаз 

сүлгілердің немесе бір рет қолданылатын салфеткалардың (шүберектердің) көмегімен 

кептіреді); 

7) дезинфекциялау құралын пайдалану регламенті жекелеген дезинфекциялау 

құралдарын қолдану жөніндегі нұсқаулықпен айқындалған, онда дезинфекциялау 

құралын экспозициядан кейін жуу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы 

түсіндіріледі. 

- бір уақытта қолданылатын асхана ыдыстары мен аспаптарының саны 

ұйымның қажеттілігін қамтамасыз етуі тиіс. Жарықтары, сынықтары, шеттері сынған, 

пішіні өзгерген, эмалі зақымдалған ыдыстарды пайдалануға жол берілмейді. 

 

Қолды жуу және дезинфекциялау кезектілігі 

1) зергерлік бұйымдарды алып тастау; 

2) қолыңызды жылы суға батырыңыз (43°C) байланыссыз араластырғыштарды 

қолданыңыз; 
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3) қолыңызды сабындап, 30 секунд ішінде қатты ысқылаңыз; 

4) қолды мұқият жуыңыз; 

5) қолыңызды құрғатыңыз; 

6) қажет болса, қолды жуғаннан кейін оларды дереу дезинфекциялау керек; 

7) қайта ластанудан аулақ болуға және лас заттарға қол тигізбеуге; 

8) қолдағы Сағаттар, білезіктер және басқа да әшекейлерге жол берілмейді; 

9) қолдарда жаралар мен жаралар болмауы керек, өйткені қолды жуу кезінде 

патогендік бактериялардың бұл көздерін алып тастауға болмайды. 

 

Қолды қашан жуу және дезинфекциялау керек 

1) дененің жалаңаш бөліктеріне, лас заттарға тигеннен кейін; 

2) жөтелгеннен, түшкіргеннен, қол орамалын немесе бір рет қолданылатын 

салфетканы қолданғаннан кейін; 

3) лас жабдықпен немесе ыдыспен жұмыс істегеннен кейін; 

4) тікелей өнімдермен жұмыс істеу алдында; 

5) дәретханаға барғаннан кейін және өндірістік цехқа кірер алдында; 

6) тамақ жеткізуге тапсырыс алу алдында (курьерлерге, жеткізушілерге)); 

7) клиенттерге азық-түлікті жеткізуге кірісер алдында қолғаппен қолды әрбір 

жеткізу алдында дезинфекциялайды. 

 

Басшылықтың міндеттері 

1) персоналдың жеке гигиена ережелерін орындауы үшін тиісті жағдайлар мен 

ресурстарды қамтамасыз ету. 

2) персоналды оқытуды жүргізу. 

3) жеке гигиена ережелерін сақтау қаншалықты маңызды екенін көрсете 

отырып, персоналды объектінің белгіленген саясаты туралы хабардар ету. 

4) ауру симптомдарының (диарея, безгек, құсу, сарғаю) және жеке гигиенаның 

кез келген сақталмауының бар-жоғына барлық персоналды тұрақты бақылау. 

5) жұмысқа қол жеткізуді шектеу немесе ауру белгілері бар персоналды 

жұмыстан шеттету. 

6) санитариялық нұсқамаларды, денсаулық жағдайын тексеру нәтижелерін 

және жеке гигиена қағидаларын жазбаша тіркеу. 

 

Персонал гигиенасына қойылатын талаптардың негізгі компоненттері 

1) тамақ өнімдерімен жанасатын персоналдың денсаулығын күнделікті бақылау 

және тиісті жазбалар жүргізу; 

2) ас блогы мен буфет қызметкерлерінің орындалатын операцияларға сәйкес 

келетін санитариялық киімді, оның ішінде шашқа арналған торларды және басқа да 

қорғаныш құралдарын киіп жүруі; 

3) қолғапты жалпы, таза және санитарлық жағдайда ұстау; 

4) осы рәсімнің жанасусыз орындалуын қамтамасыз ететін арнайы 

жабдықталған орындарда қолды мұқият жуу және дезинфекциялау; 

5) тамақ өнімдерімен жұмыс істеу кезінде барлық әшекейлердің немесе бөгде 

заттардың болмауы. 

Персоналға нұсқау берілуі тиіс және өзінің тікелей басшылығына өз 

денсаулығының жай-күйі туралы хабарлауға міндетті. 
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Басшылыққа хабарлануы тиіс және оларға байланысты медициналық тексеру 

және/немесе тамақ өнімдерімен жасалатын операциялардан шеттету қажеттілігі 

қаралуы мүмкін жай-күйлер: 

1) сарғаю; 

2) диарея; 

3) құсу; 

4) қызба; 

5) безгегі бар жұлдыру; 

6) теріде айтарлықтай жұқтырған жарақаттар (күйік, кесу және т. б.).); 

7) құлақтың, көздің немесе мұрынның ағуы. 

 

Санитарлық киім 

Тамақ өнімдерімен манипуляция жасайтын адамдар жеке тазалықтың жоғары 

деңгейін ұстап, қолайлы қорғаныш киім, бас киім және аяқ киім кию керек. 

Атқаратын функцияларына сәйкес келетін, ұзын жеңді, сыртқы қалталары жоқ 

санитариялық киім ұсынылады. 

Мақсат-өнімнің ластануын, шаштың, талшықтың және қалтаның мазмұнын 

өнімге тигізбеу. 

Өндіріс аймағынан санитарлық киіммен шығуға тыйым салынады! 

 

Кір жууға қойылатын талаптар 

1) кір жуу мекеме жанындағы кір жуу орындарында немесе мамандандырылған 

кәсіпорындармен шарт бойынша жүргізілуі тиіс. Кір жуатын орын болған жағдайда 

балалар мен персонал үшін әртүрлі технологиялық ағындар көзделеді. 

2) төсек жабдықтарын (матрацтар, жастықтар, көрпелер) камералық 

дезинфекциялау дезинфекциялық камераның үй-жайында жүргізілуі тиіс, болмаған 

жағдайда шарт бойынша жүргізіледі. 

3) төсек жабдықтарын камералық дезинфекциялау ұйымнан шыққаннан кейін 

жүргізіледі. 

 

Қызметкерлердің денсаулығы, коронавирустық инфекцияның жұқтыру 

және таралу қаупі үшін ұйымның иесі мен басшысы жауап береді! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

31  қосымша 

 

Карантин кезеңінде ашық ауадағы аттракциондар қызметінің алгоритмі 

 

1. Қызметтерді сату орындарында, сондай-ақ қол жеткізуді бақылау 

орындарында адамдардың жиналуын болдырмау мақсатында мынадай шарттар 

қамтамасыз етіледі: 

1) кіру билеттерін сатуды кассалар арқылы сатуды қоспағанда, онлайн жүзеге 

асыру ұсынылады. 

2) Әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, турникеттер бойынша кезекті бөле 

отырып, жеңілдетілген схема бойынша кіру билеттерін бақылауды ұйымдастыру 

жүйесін көздесін. 

2. Қызмет көрсету персоналы бетперде киеді. 

3. Объектінің әкімшілігі: 

1) іс - шараның нысаны мен сипатына байланысты қауіпсіз әлеуметтік 

қашықтықтағы қиылыспайтын ағындармен (залдың бір жағынан - кіру, екінші 

жағынан шығу және т.б.) кіру, шығу және алаң ішінде бетперде киген қонақтардың 

қозғалысын ұйымдастыру. 

2) Қызмет көрсетуші персоналдың температурасын аралық бақылау; 

3) персоналдың жұмыс орындарын және қонақтар болатын орындарды 

вирулицидтік әсер ететін дезинфекциялық құралдарды қолдана отырып 

дезинфекциялау; 
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4) ағындарды бағыттау және әлеуметтік қашықтықты сақтау үшін едендегі, 

сондай-ақ қоршаулардан және тосқауыл ленталарынан жасалған жыландарды 

белгілеу; 

5) алаңға кіру кезінде санитайзерлік рамкаларды орнату; 

6) объектінің аумағында тері антисептикалық құралы бар автоматты 

байланыссыз мөлшерлеуіштерді (алаңға (сахнаға) және гримерлік, санитариялық 

тораптарға, мүкәммал беру аймақтарына кіреберістерде (шығуларда) орнату); 

7) алаң қызметкерлері бір рет қолданылатын маскалар мен қолғаптардың, 

сондай-ақ қолды өңдеуге арналған тері антисептиктерінің қорымен; 

8) әрбір келуші мен қызмет көрсетуші персоналдың дене температурасын 

жанасусыз өлшеу және жоғары температура және ЖРВИ белгілері болған жағдайда 

оның алаңға кіруін шектеу; 

9) санитарлық нормалар мен қауіпсіздік талаптары туралы көрермендерді 

хабардар ету. 

4. Келушілерге алаңға әкімшілікке тиесілі қандай да бір мүкәммалды беру 

дезинфекциялау жөніндегі іс-шаралар жүзеге асырылған жағдайда жүзеге асырылады 

(жеке қорғаныш қаптамасына буып-түю, өздігінен өңдеу үшін дезинфекциялау 

сулықтарын беру және басқалар). 

5. Арнайы бөлінген тамақтану бөлмесінен басқа, жұмыс орындарында тамақ 

ішуге жол берілмейді. 

6. Алаңның үздіксіз және жүйелі жұмысы үшін: 

1) келушілерді хабардар ету мақсатында алаңға кіре берісте алаң бойынша 

жүріп-тұру схемасы әзірленеді және орналастырылады; 

2) объектінің аумағында белгілерді еске түсіретін көрсеткіштер орнатылады 

(үш тілде); 

3) келушілер/көрермендер үшін алаңда болу бойынша арнайы ұсынымдар 

(жадынамалар) әзірленеді; 

4) адамдар кезекте жинақталған жағдайда ыңғайлы және қауіпсіз күту 

аймақтары құрылады. 

Келушілерге (көрермендерге) қойылатын талаптар: 

7. Күту аймағында: 

1) кіре берісте келуші алаңда болу қағидаларымен және ақпараттық стендтерде 

орнатылған жүріп-тұру маршрутымен танысады; 

2) қашықтық сақтала отырып, отыратын орындар орналастырылады; 

3) күту аймағына келушілер 15-30 адамнан тұратын топтармен кіреді (алаңның 

ауданына байланысты: 100 шаршы метрге дейін - 15 адам, 100 шаршы метрден 

жоғары-30 адам); 

8. Объектіге кіру салтанатты кіреберістен жүзеге асырылады. 

9. Келуші объектінің ішіне кіреді, кіре берісте билет ұсынады және санитарлық 

шараларды (антисептик, 2 метр қашықтықты сақтау, медициналық масканың болуы) 

сақтай отырып, күзет тексерісінен өтеді; 

Келушінің медициналық немесе мата маскасы болмаған жағдайда, оны сол 

жерде таратуға болады. 

10. Іс-шара аймағында: 

1) келушілер (көрермендер) залға кіре берісте көрсетілген бағыт бойынша бір-

бірінен екі метр қашықтықты сақтай отырып өтеді; 
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2) залдың периметрі бойынша қауіпсіздік шаралары бар ақпараттық стендтер 

және залға кіре берісте антисептикалық құралдар орналасқан. 

11. Алаңнан шығу мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) келушілер көрсетілген бағыттар бойынша залдан 2 метр қашықтықта 

қауіпсіздік шараларын сақтай отырып шығады; 

2) ұйымдастырушылардың немесе еріктілердің сүйемелдеуімен схемаға сәйкес 

залдан шығу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

32  қосымша 

  

Мәдениет объектілерінің жұмыс алгоритмі 

 

Жұмыскерлерді жеткізу/тасымалдау: 

- жұмыскерлерді қызметтік көлікпен жұмысқа және жұмыстан жеткізу кезінде 

жүргізушіні қолды өңдеуге арналған антисептикпен және қорғаныш құралдарымен 

(арнайы киім, маскалар мен қолғаптар), оларды міндетті түрде талап етілетін 

жиілікпен ауыстыра отырып қамтамасыз ету, сондай-ақ әрбір рейстің алдында 

автокөлік салонын дезинфекциялау және кейіннен желдетуді жүргізу; 

- жолаушылардың кіруі және шығуы үшін автобустардың/шағын 

автобустардың барлық есіктерін бір мезгілде ашу; 

- салонға отыратын орындардың санына сәйкес маскадағы жолаушыларды 

кіргізу.  

Объектіге кіру рұқсаты: 

- кіреберісте жұмыскерлердің дене температурасын бақылау (ресепшн, күзет 

пункті), COVID-19 жоққа шығармайтын симптомдардың (құрғақ жөтел, жоғары 

температура, тыныс алудың қиындауы, ентігу және т. б.) болуын сұрау; 

- кіреберісте, холлда, дәліздерде әрбір 50-100 м сайын, лифттерге кіреберісте, 

санитариялық тораптарда тері антисептигі бар санитайзерлер орнату; 
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- жүргізілген/алынған қызметтер үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үшін 

(карталар, телефондағы қосымша) жағдайларды барынша қамтамасыз ету; 

- жұмысты алдын ала жазылу бойынша ұйымдастыру, клиенттер жиналуы 

мүмкін «күту аймағын» болдырмау, келушілер (клиент) мен жұмыскер (сұлулық 

салондарын және шаштараздарды қоспағанда) арасында кемінде 1 метр 

арақашықтықты барынша сақтауды, персоналдың клиенттермен тікелей байланысын 

барынша азайтуды қамтамасыз ету. 

Жұмыс процесін ұйымдастыру: 

- іргелес аумақты таза ұстау және сақтау, қоқысты уақтылы шығаруды 

қамтамасыз ету, аптасына 1 рет «санитариялық» күн өткізу;  

- үй-жайларды жинауға және қызметкерлердің қолын өңдеуге арналған 

дезинфекциялық құралдардың, тыныс алу ағзалары ЖҚҚ-ның азаймайтын (кемінде 

бес күндік) қорын қамтамасыз ету; 

- санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға жауапты адамды 

анықтау (жұмыс күні ішінде температураны өлшеу, персоналға нұсқама беру, жеке 

қорғаныш құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және 

антисептикалық құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу журналын 

жүргізу, маскаларды, респираторларды, сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен 

инвентарды өңдеу, үй-жайларды тазалау); 

- жұмыскерлер арасында жеке/өндірістік гигиена ережелерін сақтау және 

олардың мүлтіксіз сақталуын бақылау қажеттілігі туралы нұсқама жүргізу; 

- қолғаптарды, маскаларды/респираторларды жұмыс күні ішінде уақтылы 

ауыстыру шартымен пайдалану; 

- әрбір 2 сағат сайын жұмыс орындары мен келушілерге арналған үй-жайларды 

желдету;  

- залдарға дезинфекция жүргізуге сеанстар арасында кемінде 30 минут үзіліс 

(сүйеніштерді, есіктердің тұтқаларын, креслолардың шынтақтарын сүрту), кейіннен 

15 минут желдету; 

- әр залдағы сеанстар санын шектеу (3-тен артық емес), қашықтық бойынша 

белгіленген талаптарды сақтай отырып, көрермендерді залға жіберу (бір креслодан 

кейін және т. б. отырғызу); 

- есіктің тұтқаларын, ажыратқыштарды, таяныштарды, сүйеніштерді, 

жанасатын беттерді (жабдықтарды, инвентарды, үстелдерді, орындықтарды), ортақ 

пайдаланылатын орындарды (киім ілетін орындарды, тамақ ішу, демалу бөлмелерін, 

санитариялық тораптарды) міндетті түрде дезинфекциялай отырып, ауысымына 

кемінде 2 рет вирулицидті әсері бар құралдармен дезинфекциялау арқылы өндірістік 

және тұрмыстық үй-жайларды ылғалды жинау;  

- профилактикалық тексеру (сүзгілерді ауыстыруды, ауа өткізгіштерді 

дезинфекциялауды қоса алғанда) жүргізе отырып, желдету жүйелері мен ауаны 

баптау жүйелерінің үздіксіз жұмысы; 

- техникалық персонал (жинаушылар) дезинфекциялауды жеке қорғаныш 

құралдарын (қолғаптар, медициналық маска) пайдалана отырып, арнайы киіммен 

жүргізуі қажет; 

- дезинфекциялау құралдарымен жұмыс істеуге денсаулық жағдайы бойынша 

қарсы көрсетілімдері жоқ кәмелетке толған адамдар жіберіледі. 

- жинау инвентары (шелектер, щеткалар, шүберектер) пайдаланылғаннан кейін 

жақсы жуылады және арнайы бөлінген орындарда сақталады; 
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- жұмыс орындарында тамақ ішуге тыйым салу, тамақты тек арнайы бөлінген 

бөлмеде - тамақ ішуге арналған бөлмеде ішу. Тамақ ішетін бөлме болмаған жағдайда, 

осы мақсаттар үшін дезинфекциялау құралдарының көмегімен оны күнделікті 

жинауды қамтамасыз ете отырып, қол жууға арналған раковинасы бар (ыстық және 

суық су келтірілген) үй-жай бөлуді қарастыру.  

 

Қызметкерлердің денсаулығы, коронавирустық инфекцияның жұқтыру 

және таралу қаупі үшін ұйымның иесі мен басшысы жауап береді! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

33 қосымша 

 

 

Діни объектілерде санитариялық-дезинфекциялық режимді  

сақтау алгоритмі  

 

1. Діни ғимараттардың (құрылыстардың) персоналына жай-күйіне сауалнама 

жүргізу және термометрияны жүзеге асыру арқылы бақылау жүргізу. 

2. Жіті респираторлық инфекциялар (жоғары температура, жөтелу, мұрынның 

бітелуі) және басқа да инфекциялық аурулар белгілері бар персоналды жұмысқа 

жібермеу. 

3. Діни ғимараттардың (құрылыстардың) персоналын бір рет қолданылатын 

медициналық маскалардың жеткілікті қорымен, сондай-ақ дезинфекциялаушы 

сулықтармен, қолды өңдеуге арналған тері антисептиктерімен, дезинфекциялау 

құралдарымен қамтамасыз ету. Бір рет қолданылатын маскаларды қайталап 

пайдалануға, сондай-ақ ылғалданған маскаларды пайдалануға жол берілмейді. 

4. Діни қызметшілер міндетті түрде маскалар мен медициналық қолғаптар киіп 

жүруге тиіс. 

5. Діни ғимараттарға (құрылыстарға) келушілердің кіруін міндетті түрде 

маскалар мен медициналық қолғаптар болған жағдайда қамтамасыз ету.  

6.  Діни ғимараттарға (құрылыстарға) кіретін есіктер ашық болуы тиіс. 
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7. Көрінетін және қолжетімді орындарда (кіреберісте, санитариялық 

тораптарда, құдайға құлшылық етуге арналған үй-жайларда, дәрет алуға арналған 

және діни мақсаттағы заттарды таратуға арналған бөлмелерде) қойылатын тері 

антисептиктерінің болуын, келушілердің қолын өңдеуге арналған санитайзерлер 

орнатуды көздеу. 

8. Діни ғимараттарда (құрылыстарда) тек жеке тәртіппен, кемінде 1,5 м 

қашықтықты сақтай отырып, дұға жасау мүмкіндігін ұйымдастыру. 

9. Жалпы саны 30 адамнан аспайтын адамдар қатысатын діни жораларды 

өткізуді шектеу.  

10. Діни ғимараттарда (құрылыстарда) және оларға бөлінген аумақта, 

құлшылық ету орындарында, діни бірлестіктердің мекемелері мен үй-жайларында, 

тұрғын үйлер мен қоғамдық тамақтану объектілерінде ұжымдық құдайға құлшылық 

етуді, діни жораларды, рәсімдер мен жиналыстарды өткізуден бас тарту.  

10. Келушілердің діни ғимараттарда (құрылыстарда)  болу уақытын 15-20 

минутқа дейін регламенттеу. 

11. Діни ғимараттарда (құрылыстарда) антисептикалық сұйықтықтардан басқа 

қандай да бір сұйықтықтарды пайдалануды болдырмау. 

12. Діни салт-дәстүрлерді жасауға бөлінген бөлмелерде санитариялық-

гигиеналық нормалардың сақталуын қамтамасыз ету.  

13. Ауа температурасы мен ылғалдылығының оңтайлы жағдайларын 

қамтамасыз ету үшін ауа ортасын желдету және баптау жүйелеріне тексеру (тазалау, 

жуу, дезинфекциялау, сүзгілерді ауыстыру және т.б.) жүргізу қажет.   

14. Барлық үй-жайларды кемінде 15 минут күніне кемінде 5 рет үнемі желдетуді 

қамтамасыз ету.  

15. Ауаны тұрақты зарарсыздандыру мақсатында үй-жайларда бактерицидті 

шамдарды (келушілер мен қызметкерлер болмаған жағдайда пайдаланылады) және 

(немесе) ауа рециркуляторларын (адамдар болғанда пайдаланылады) қолдану; 

16. Діни ғимараттар (құрылыстар) үй-жайларында рұқсат етілген 

дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, күн сайын жинау жүргізу. 

Дезинфекциялау құралдарымен жұмыстың барлық түрлерін ылғал өткізбейтін 

герметикалық қолғаптарда орындау керек. 

17. Діни ғимараттар (құрылыстар) үй-жайларының ауданы көлеміне 

байланысты дезинфекция жүргізу қажет. 

18. Дезинфекция жүргізу үшін белгіленген тәртіппен тіркелген және қолдануға 

рұқсат етілген, қолдану жөніндегі нұсқаулықтарда вирустық инфекциялар кезінде 

объектілерді зарарсыздандыру режимдері көрсетілген дезинфекциялау құралдары 

қолданылады, мынадай жиілікпен: санитариялық тораптар (еден, санитариялық-

техникалық жабдықтар, оның ішінде крандардың шұралары, унитаз бөшкелерінің су 

ағызатын жері) мен сүйеніштер күніне 3 рет өңделеді. 

 

 

Қызметкерлердің (жеке құрамның, жұмыскерлердің) денсаулығы, 

коронавирустық инфекцияның жұқтыру және таралу қаупі үшін ұйымның иесі 

мен басшысы жауап береді! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

34 қосымша 

 

Ашық ауадағы кинотеатрлар жұмысының алгоритмі 

 

 

Объектіге кіру рұқсаты:  

- кіретін жерде келушілер мен клиенттердің температурасын өлшеуді 

қамтамасыз ету, COVID-19 жоққа шығармайтын симптомдардың (құрғақ жөтел, 

жоғары температура, тыныс алудың қиындауы, ентігу және т. б.) болуын сұрау; 

- кіреберісте, кассаларда, оператор орынында және санитариялық тораптарда 

тері антисептигі бар санитайзерлер орнату; 

- сеансқа  билеттердің сатылуын онлайн режимде ұйымдастыру; 

- жүргізілген/алынған қызметтер үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үшін 

(карталар, телефондағы қосымша) жағдайларды барынша қамтамасыз ету; 

- жұмысты алдын ала жазылу бойынша ұйымдастыру, клиенттер жиналуы 

мүмкін «күту аймағын» болдырмау, келушілер (клиент) мен жұмыскер (сұлулық 

салондарын және шаштараздарды қоспағанда) арасында кемінде 1 метр 

арақашықтықты барынша сақтауды. 

Жұмыс процесін ұйымдастыру 

- іргелес аумақты таза ұстау және сақтау, қоқысты уақтылы шығаруды 

қамтамасыз ету, аптасына 1 рет «санитариялық» күн өткізу;  
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- үй-жайларды барлық беттерін  (операторлық, сантораптар), орындықтар, 

креслолар, таяныштар, сүйеніштерді және т.б. жинауға және қызметкерлердің қолын 

өңдеуге арналған дезинфекциялық құралдардың; 

- тыныс алу ағзалары ЖҚҚ-ның азаймайтын (кемінде бес күндік) қорын 

қамтамасыз ету; 

- санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға жауапты адамды 

анықтау (жұмыс күні ішінде температураны өлшеу, персоналға нұсқама беру, жеке 

қорғаныш құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және 

антисептикалық құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу журналын 

жүргізу, маскаларды, респираторларды, сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен 

инвентарды өңдеу, үй-жайларды тазалау), жұмыскерлер арасында жеке/өндірістік 

гигиена ережелерін сақтау және олардың мүлтіксіз сақталуын бақылау қажеттілігі 

туралы нұсқама жүргізу; 

- қолғаптарды, маскаларды/респираторларды жұмыс күні ішінде уақтылы 

ауыстыру шартымен пайдалану; 

- залдарға дезинфекция жүргізуге сеанстар арасында кемінде 30 минут үзіліс 

(сүйеніштерді, есіктердің тұтқаларын, креслолардың шынтақтарын сүрту); 

- көрермендердің кинотеатрға келуін қамтамасыз ету, қашықтық бойынша 

белгіленген талаптарды сақтай отырып, көрермендерді залға жіберу (бір креслодан 

кейін және т. б. отырғызу); 

- есіктің тұтқаларын, ажыратқыштарды, таяныштарды, сүйеніштерді, 

жанасатын беттерді (жабдықтарды, инвентарды, үстелдерді, орындықтарды), ортақ 

пайдаланылатын орындарды (киім ілетін орындарды, тамақ ішу, демалу бөлмелерін, 

санитариялық тораптарды) міндетті түрде дезинфекциялай отырып, әр сеанстан кейін 

вирулицидті әсері бар құралдармен дезинфекциялау арқылы өндірістік және 

тұрмыстық үй-жайларды ылғалды жинау;  

- жинау инвентары (шелектер, щеткалар, шүберектер) пайдаланылғаннан кейін 

жақсы жуылады және арнайы бөлінген орындарда сақталады; 

- китотеатр жанында тамақ өнімдерін дайындау және сатуға тыйым салу.  

 

Қызметкерлердің денсаулығы, коронавирустық инфекцияның жұқтыру 

және таралу қаупі үшін ұйымның иесі мен басшысы жауап береді! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

35 қосымша 

 

 

Фитнес-залдарды қоса алғанда, спорт объектілерінің, спорт базалары мен 

залдарының жұмысын қайта бастауға қойылатын талаптар   

 

Объектілердің жұмысын қайта бастауға санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптарды сақтай отырып, мынадай жағдайларды қамтамасыз еткен кезде жол 

беріледі: 

Жұмыскерлерді жеткізу/тасымалдау: 

- қызметтік автобуспен/автокөлікпен жұмысқа және жұмыстан 

орталықтандырылған жеткізу, бұл ретте жүргізушіні қолды өңдеуге арналған 

антисептикпен және қорғаныш құралдарымен (арнайы киім, маскалар мен 

қолғаптар), оларды міндетті түрде талап етілетін жиілікпен ауыстыра отырып 

қамтамасыз ету, сондай-ақ әрбір рейстің алдында автокөлік салонын дезинфекциялау 

және кейіннен желдетуді жүргізу; 

- жолаушылардың кіруі және шығуы үшін автобустардың/шағын 

автобустардың барлық есіктерін бір мезгілде ашу; 

- салонға отыратын орындардың санына сәйкес маскадағы жолаушыларды 

кіргізу. 

Объектіге кіру рұқсаты: 
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- кіру кезінде жұмыс ауысымының алдында және жұмыс күні ішінде 

(көрсетілімдер бойынша) термометрия арқылы қызметкерлердің күн сайынғы кіріс 

сүзгісін қамтамасыз ету, ЖРВИ және тұмау симптомдарымен қызметкерлерді 

жұмыстан шеттету мақсатында респираторлық аурулар симптомдарының бар-

жоғына, оның ішінде отбасы мүшелерінде болуын, шетелден келгендермен 

байланыста болуын сұрау, ал COVID-19 жоққа шығармайтын симптомдары бар 

(құрғақ жөтел, жоғары температура, тыныс алудың қиындауы, ентігу және т. б.) 

адамдар үшін оқшаулауды және жедел жәрдемді дереу шақыруды қамтамасыз 

ету;    

- кіретін жерде келушілер мен клинеттердің дене температурасын өлшеуді 

қамтамасыз ету;  

- ойын-сауық іс-шараларын өткізу кезінде бір мезгілде жобалық қуаттың 50%-

на дейін жиналуынан аспайтын келушілерді жіберуге және қашықтық бойынша 

белгіленген талаптарды сақтай отырып (бір креслодан кейін отырғызу және т.б.) 

көрермендерді залға жіберуге рұқсат етіледі;  

 

Жұмыс процесін ұйымдастыру: 

- іргелес аумақты таза ұстау және сақтау, қоқысты уақтылы шығаруды 

қамтамасыз ету, аптасына 1 рет «санитариялық» күн өткізу; 

- объектіні ашар алдында дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, күрделі 

тазалау жүргізу; 

- кіре берісте дозаторлары бар тері антисептиктерімен бар қолды өңдеуге 

арналған орын ұйымдастыру; 

- үй-жайларының көлеміне байланысты алдын ала жазылу бойынша жұмысты 

ұйымдастыру (мүмкіндігінше), персоналдың клиенттермен тікелей байланысын 

барынша азайту;  

- 1,5 м қашықтықта спорт құрал-жабдықтарының, тренажерлердің орналасуын, 

топпен айналысу студияларында таңбаларды салу арқылы әлеуметтік қашықтық 

қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету; 

- жаттығу базаларында дәрістер кезінде спортшылар топтарының өзара 

араласуын мейлінше аз болуын қамтамасыз ету; 

- жаттығулар өткізу уақытын қоспағанда, спорт ұйымдарында спортшылар мен 

келушілердің маскада болуларын қамтамасыз ету; 

- үй-жайларды жинауға және қызметкерлердің қолын өңдеуге арналған 

дезинфекциялық құралдардың, тыныс алу ағзалары ЖҚҚ-ның азаймайтын (кемінде 

бес күндік) қорын қамтамасыз ету; 

- санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға жауапты адамды 

анықтау (жұмыс күні ішінде температураны өлшеу, персоналға нұсқама беру, жеке 

қорғаныш құралдарын уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және 

антисептикалық құралдардың қажетті қорын қадағалау, нұсқама жүргізу журналын 

жүргізу, маскаларды, респираторларды, сулықтарды кәдеге жарату, жабдықтар мен 

инвентарды өңдеу, үй-жайларды тазалау); 

- жұмыскерлер арасында жеке/өндірістік гигиена ережелерін сақтау және 

олардың мүлтіксіз сақталуын бақылау қажеттілігі туралы нұсқама жүргізу; 

- қолғаптарды, маскаларды/респираторларды жұмыс күні ішінде уақтылы 

ауыстыру шартымен пайдалану; 
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- әрбір 2 сағат сайын оқу-жаттығу процесі мен сабақтар (жаттығулар) 

өткізілетін жұмыс орындары мен үй-жайларды желдету; 

- ауаны тұрақты зарарсыздандыру мақсатында жұмыс үй-жайларында 

бактерицидті шамдарды (келушілер мен персонал болмаған жағдайда 

пайдаланылады) және (немесе) ауа рециркуляторларын (адамдар болғанда 

пайдаланылады) қолдану;  

- есіктің тұтқаларын, ажыратқыштарды, таяныштарды, сүйеніштерді, 

жанасатын беттерді (спорттық жабдық пен инвентар, үстелдер, орындықтар), ортақ 

пайдаланылатын орындарды (киім ілетін орындар, тамақ ішу, демалу бөлмелері, 

санитариялық тораптар) міндетті түрде дезинфекциялай отырып, әрбір 3 сағат сайын 

вирулицидті әсері бар құралдармен дезинфекциялау арқылы өндірістік және 

тұрмыстық үй-жайларды ылғалды жинау; 

- профилактикалық тексеру (сүзгілерді ауыстыруды, ауа өткізгіштерді 

дезинфекциялауды қоса алғанда) жүргізе отырып, желдету жүйелері мен ауаны 

баптау жүйелерінің үздіксіз жұмысы; 

- техникалық персонал (жинаушылар) дезинфекциялауды жеке қорғаныш 

құралдарын (қолғаптар, медициналық маска) пайдалана отырып, арнайы киіммен 

жүргізуі қажет; 

- дезинфекциялау құралдарымен жұмыс істеуге денсаулық жағдайы бойынша 

қарсы көрсетілімдері жоқ кәмелетке толған адамдар жіберіледі. 

- жинау инвентары (шелектер, щеткалар, шүберектер) пайдаланылғаннан кейін 

жақсы жуылады және арнайы бөлінген орындарда сақталады. 

 

Қызметкерлердің (жеке құрамның, жұмыскерлердің) денсаулығы, 

коронавирустық инфекцияның жұқтыру және таралу қаупі үшін ұйымның иесі 

мен басшысы жауап береді! 

 

Жұмыскерлердің, спортшылар мен жаттықтырушылардың тамақтануын 

ұйымдастыруға қатысты жеке ұсынымдар 

 

1. Бір рет қолданылатын ыдысты кейіннен жинау, зарарсыздандыру және жою 

арқылы пайдалану. 

2. Көп рет қолданылатын ыдысты пайдалану кезінде - оны 65 градустан төмен 

емес температурада арнайы жуу машиналарында немесе дезинфекциялау құралдарын 

қолдана отырып, сол температурада қолмен өңдеу. 

3. Бөтелкедегі суды қоспағанда, спорт объектілеріне келушілерге дайын 

тағамдар мен сусындарды сатуға тыйым салу (спортшылар үшін толық күн немесе 

тұрақты болатын жаттығу базаларынан басқа). 

4. Ортақ тамақтану орындарына арналған жалпы қабылданған санитариялық-

эпедемиологиялық талаптарды сақтау.  

5. Жұмыс орындарында тамақ ішуге тыйым салу, тамақты тек арнайы бөлінген 

бөлмеде – тамақ ішетін бөлмеде ішу. Тамақ ішетін бөлме болмаған жағдайда, 

дезинфекциялау құралдарының көмегімен оны күнделікті жинауды қамтамасыз ете 

отырып, осы мақсаттар үшін қол жууға арналған раковинасы бар (ыстық және суық 

су келтіріген) үй-жай бөлуді қарастыру.  
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

36 қосымша 

 

Көп пәтерлі үйлерде және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 

объектілерде дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу  

алгоритмі 

 

 Көп пәтерлі үйлерде жалпы пайдалану орындарында - кіреберістерде, 

тамбурларда, холлдарда, дәліздерде, лифт холлдарында және кабиналарда, баспалдақ 

алаңдарында және марштарда, қоқыс құбырларында профилактикалық дезинфекция 

жүргізу ұсынылады. 

Дезинфекция жүргізу үшін вирустық инфекциялар кезінде тиімді режимдерде 

нақты құралдарды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес белгіленген тәртіппен 

тіркелген және Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген 

дезинфекциялық құралдар қолданылады. 

Көп пәтерлі тұрғын үйлердегі ортақ пайдаланылатын орындарды 

зарарсыздандыру арнайы жабдықты (автомакс, гидропульт және т.б.) қолдана 

отырып суару тәсілімен жүргізіледі. 

Сүрту тәсілімен тұтқалар, сүйеніштер, балалар алаңдарының ойын элементтері, 

үстелдер, сөрелер және басқа да ұқсас объектілер, көп пәтерлі тұрғын үйлердің жалпы 

пайдалану орындары өңделеді. 
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Көп пәтерлі тұрғын үйлерде дезинфекциялау құралдарын қауіпсіз пайдалануды 

қамтамасыз ету және олардың тұрғындардың денсаулығына ықтимал теріс әсерін 

болдырмау мақсатында халықты алдағы өңдеу туралы алдын ала міндетті түрде 

хабардар ете отырып жүргізу қажет. 

Дезинфекция жүргізу кезінде арнайы киімді, бір рет немесе бірнеше рет 

қолданылатын ылғал өткізбейтін қолғапты пайдаланады, суару тәсілімен өңдеу 

кезінде тыныс алу органдарын (респираторды), көзді (герметикалық көзілдірікті) 

қорғау қолданылады. Жинау және дезинфекциялау аяқталғаннан кейін қорғаныш 

киімді, аяқ киімді, жеке қорғаныш құралдарын, жинау мүкәммалын оларды 

дезинфекциялау және кейіннен жуу немесе қалдық ретінде жою үшін таңбаланған 

бактарға немесе қаптарға жинайды. 

Дезинфекциялау құралдарын дайындаушының қаптамасында, арнайы бөлінген 

құрғақ, салқын және балалардың қолы жетпейтін қараңғы жерде тығыз жабық 

сақтайды. 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы объектілерде 

дезинфекция жүргізу (рекреациялық аймақтардағы жалпы пайдалану 

орындары,тұрғын үйлердің кіреберістері) 

 

1. Тұрғын үйлердің кіреберістерін (есіктер, есіктердің тұтқалары, лифтілер мен 

домофондардың клавишалары, лифтілер, баспалдақ алаңдары, сүйеніштер, 

ажыратқыштар, электр қалқандары) және кіреберіске іргелес жатқан алаңдарды 

кіреберіске кірер алдында, орындықтарда, урналарда санитариялық өңдеуді күн 

сайын кемінде 1 рет жүргізеді.; 

2. ҚТҚ шығару жөніндегі мамандандырылған машиналар мен контейнерлік 

алаңдар әрбір сапардан кейін дезинфекциялау құралдарымен өңделеді; 

3. Дезинфекциялық өңдеуге тартылған адамдар жеке қорғаныс құралдарында 

(маскалар, көзілдіріктер, респираторлар, халаттар және т. б.) жұмыс істейді.); 

4. Қызметкерлердің қозғалысын шектейді, қажет болған төтенше жағдайларды 

қоспағанда (аварияларды жою үшін және т. б.), тұрғын үйлердің тұрғындарымен 

жақын қарым-қатынасқа жол бермейді; 

5. ҚТҚ жинау орындарының және аумақтың тазалығын, қалдықтарды уақтылы 

шығаруды сақтайды; 

6. Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің лауазымды адамдарының 

қаулылары бойынша дезинфекциялық, дезинсекциялық және дератизациялық іс-

шараларды өз қаражаты есебінен немесе эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша 

жүргізеді. 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

37  қосымша 

 

COVID-19 профилактикасы кезеңіндегі денсаулық сақтау объектілерінің  

және инфекциялық қауіпсіздік жөніндегі зертханалардың жұмыстары 

алгоритмі 

 

1) COVID -19 жоққа шығармайтын клиникалық белгілері бар пациенттер 

анықталған жағдайда изоляторды көздеу қажет; 

2) пациенттер мен медицина қызметкерлері арасында COVID-19 жұқтыруды 

болдырмау үшін қабылдау қатаң түрде жазба бойынша жүргізіледі, объектілерді 

желдетіп, эпидемияға қарсы және дезинфекциялық режимдерді сақтай отырып, толып 

кетуіне жол бермейді; 

3) аудандастыруды, стационарды "таза" және "лас" аймақтарға қатаң бөлуді 

қамтамасыз ету қажет; 

4) жауапты тұлға бақылау журналына тіркей отырып, медицина 

қызметкерлеріне ауысымға дейін және ауысымнан кейін күнделікті жауап алу және 

дене температурасын күніне 2 рет өлшей отырып, тұрақты медициналық бақылау 

орнатсын; 

5) санитариялық тораптар пайдаланылған маскалар мен салфеткаларды 

жинауға арналған педальмен жабдықталған сұйық сабынды дозаторлармен, электр 
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кептіргіштермен немесе бір рет қолданылатын қағаз салфеткалармен, қоқыс 

жәшіктерімен қамтамасыз етілсін; 

6) объектіге кіру кезінде (өткізу пунктінде) контактісіз термометрді 

(пирометрлер) пайдалана отырып, пациенттерге, қызметкерлерге термометрияны 

жүзеге асыру); 

7) объектіге кіре берісте дезинфекциялық тосқауылдар (кілемшелер) орнатуға, 

оны үнемі дезинфекциялау құралдарымен суландыру әдісімен ылғалдандыруға; 

8) дезинфекциялық режимді күшейту: әр 3 сағат сайын арнайы дезинфекциялық 

құралдармен үстелдерді, орындықтарды, баспалдақтарды, есіктерді, едендерді, 

келушілердің қолымен жанасуды болдырмайтын өзге де беттерді өңдеу; 

9) әр пациенттен кейін объектілерді тұрақты желдету, медициналық 

жабдықтарды дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып өңдеу ("шартты лас" 

аймақта, өңдеуден кейін оларды "таза аймаққа" ауыстыру»); 

10) жедел респираторлық инфекциялар (жоғары температура, жөтел, мұрынның 

ағуы) белгілері бар персоналды жұмысқа жібермеу); 

11) пациенттер қозғалысының барлық бағытында қолды өңдеу үшін 

антисептигі бар шынтақ дозаторларын орнату; 

12) пациенттерде маскалардың болуын көздеу (әрбір пациентті шартты түрде 

жұқтырған деп қарау); 

13) қызметкерлерді әр 3 сағат сайын маскаларды ауыстыру есебінен бір рет 

қолданылатын маскалармен, әр пациенттен кейін ауыстыру есебінен бір рет 

қолданылатын қолғаптармен, антисептиктермен, дезинфекциялау құралдарымен 

жеткілікті мөлшерде қамтамасыз ету; 

14) өзінің және объектіге іргелес жатқан аумақты тәулігіне кемінде 1 рет 

дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге; 

15) стационарда эпидемияға қарсы режимнің сақталуын бақылауды және 

стационар персоналына инфекциялық қауіпсіздік техникасы бойынша күнделікті 

Нұсқаулық жүргізуді, практикалық сабақтар жүргізе отырып, эпидемияға қарсы 

режимнің сақталуын қамтамасыз ету; 

16) қызметкерлер арасында COVID-19 таралуының алдын алу және ескерту 

бойынша нұсқаулық және түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 

17) қабылдау тек алдын ала жазылу бойынша жүргізіледі; 

18) стационарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдарда медицина 

қызметкерлерінің стационар бөлімшелері бойынша қозғалысын шектеу қажет; 

19) амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық ұйымдарда 

аумақта және ғимаратта сүзгіге тиісті көрсеткіштермен кіре берісте сұрыптауды 

ұйымдастыруды қамтамасыз ету қажет. COVID-19-ға ұқсас белгілері бар пациентті 

анықтаған кезде оны арнайы бөлінген бөлмеге оқшаулауды қамтамасыз ету және 

жедел жәрдем шақыру қажет; 

20) Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2020 

жылғы 22 мамырдағы № 37 Қаулысы талаптарының орындалуын қамтамасыз етсін. 

21) провизорлық, инфекциялық және карантиндік стационарларда covid-19 

медициналық көмек көрсетуге тартылған медицина қызметкерлерінің жұмыс 

ауысымын ауысымына 6 сағатқа дейін қысқарту; 

22) карантин кезінде бекітілген халықтың МСАК-қа баруын барынша шектеу; 

23) ЖРВИ және тұмау белгілері кезінде жүкті әйелдер мен балаларды бірінші 

кезекте және күн сайын бақылауды қамтамасыз ету; 
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24) шектеу іс-шаралары бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын белсенді 

жүргізу; 

25) медициналық ұйымдардағы сүзгілер мен оқшаулағыштардың жұмысын 

қатаң бақылауға алу; 

26) covid-19 күдігі болған жағдайда ден қою жоспарын іске қосуға, іс-әрекеті 

covid-19 күдігі бар науқастарды қарап-тексеруге, тасымалдауға, ошақтағы жұмысқа, 

емдеуге жатқызуға, емдеуге және оларға қызмет көрсетуге байланысты медицина 

қызметкерлері мен персоналының қорғаныш дәрежесі жоғары маскаларды немесе 

респираторларды пайдалануын қамтамасыз етуге міндетті; 

27) дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, тамақ өнімдеріне арналған 

айналым ыдыстарын өңдеуді көздеу; 

28) келушілерге коронавирустың алдын алу бойынша жадынамалар тарату; 

29) аудио және бейне жабдықтардың көмегімен келушілерге арналған объектіде 

коронавирустың алдын алу және қабылданатын шаралар жөніндегі ақпаратты тарату; 

30) жоғарыда көрсетілген тармақтардың сақталуын қамтамасыз ететін жауапты 

қызметкерлерді бекіту. 

 

Қызметкерлердің денсаулығы, коронавирустық инфекцияның жұқтыру 

және таралу қаупі үшін ұйымның иесі мен басшысы жауап береді! 

 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

38  қосымша 

 

Пенитенциарлық (қылмыстық-атқару) жүйесі мекемелерінде 

санитариялық-дезинфекциялық режимді сақтау  

 

1. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріндегі, сондай-ақ осы мекемелердің 

аумағындағы өзге де объектілердегі санитариялық-дезинфекциялық режим 

талаптары: 

1) қылмыстық-атқару жүйесі (бұдан әрі – ҚАЖ) мекемелерінде келесі талаптар 

сақталған жағдайда туысқандарымен бекітілген тәртіпте ұзақ және қысқа мерзімді 

кездесулер беруге рұқсат ету: 

- ұзақ және қысқа мерзімді кездесулерге келетін туысқандармен ПТР әдісі 

арқылы  теріс нәтижелі COVID-19-ға зертханалық тексеруден өткендігі жайлы 

құжатты ұсынуы, оны алған уақыттан бері 5 тәуліктен аспауы тиіс; 

- ұзақ мерзімді кездесулерге бір ересек адамнан артық жіберілмейді; 

- ҚАЖ мекемелерінде ұзақ және қысқа мерзімді кездесулерге келетін барлық 

адамдар дене температурасын өлшейді және сауалнаманы толтырады, келешекте ұзақ 

мерзімді кездесулерде болған адамдарға күн сайынғы термометрия жүргізіледі; 

- ҚАЖ мекемелері қызметкерлерімен, арнайы контингентпен және олардың 

туысқандарымен ұзақ және қысқа мерзімді кездесулер беру кезінде маска кию 

режимін сақтаулары тиіс; 
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- ҚАЖ мекемелерінде өтетін ұзақ мерзімді кездесулер бөлмелерінде вирусты 

инфекциялар кезінде күніне 2 реттен кем емес өңдеу режимі бойынша 

дезинфекциялау құралдарын қолдану арқылы ағымдағы жинап-жуу жұмыстарын  

желдету және кварцтеу арқылы тұрақты түрде өткізу; 

- ұзақ мерзімді кездесулер берілген үй-жайлары 14 күн ішіне карантинге 

жабылады.  

2) ҚАЖ мекемелері нысандарында, оның ішінде қабылдау, жинау 

бөлімшелерінде рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарын қолдану арқылы вирусты 

инфекциялар кезінде күніне 2 реттен кем емес өңдеу режимі бойынша 

дезинфекциялау құралдарын қолдану арқылы ағымдағы жинап-жуу жұмыстарын  

желдету және кварцтеу арқылы тұрақты түрде өткізу; 

3) ҚАЖ мекемелеріне, сонымен бірге ішкі үй-жайларына адамдардың, мекеме 

персоналын қоспағанда кіру және шығулары (келіп-кетулері) уақытша тоқтатылсын; 

4) кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерін жүргізу үшін тергеушіге және 

адвокатқа шығаруды қоспағанда, сотталғандардың, сезіктілер мен 

айыпталушылардың қатысуымен жүргізілетін барлық іс-шараларды олардың қорғау 

костюмдерін, маскаларды немесе респираторларды, резеңке қолғаптар мен жабық 

үлгідегі көзілдіріктерді міндетті түрде пайдалана отырып және тергеу әрекеттеріне 

қатысушылар арасында кемінде 1 метр қашықтықты сақтай отырып шектеу; 

5) дезинфекциялау құралдарының, бактерицидті шамдардың, жеке гигиена 

құралдарының, тыныс алу ағзаларының жеке қорғаыш құралдарының (маскалар, 

респираторлар), медициналық термометрлер мен басқа да материалдық ресурстардың 

қорын ұстауды қамтамасыз ету; 

6) тұрғын отрядтарда, камераларда, тамақтану объектілерінде, өндірістік 

учаскелерде, жұмыс орындары мен қызмет атқару орындарында жеке гигиенаны 

сақтау үшін жағдай жасауды қамтамасыз ету; 

7) қызмет көрсетуші персоналмен, ҚАЖ мекемесінің қызметкерлерімен және 

арнайы контингентпен маска режимін сақталуын қамтамасыз етеді; 

8) ҚАЖ мекемелері қызметкерлерінің арнайы контингентті қабылдау кезінде 

жеке қорғану құралдарында (қорғаныш комбинезоны, маска, қолғап, көзілдірік) 

болуын қамтамасыз ету; 

9) ҚАЖ мекемелеріне келіп түсетін барлық адамдардың, сондай-ақ мекеме 

шлюзіне кірер алдында ілесіп жүретін адамдар мен жүргізушілердің денесінің 

температурасын өлшеуді және сұрау алуды қамтамасыз ету; 

10)  ҚАЖ мекемелеріне күдіктілерді, айыпталушыларды, сотталғандарды, 

сондай-ақ оларды алып жүретін адамдар мен жүргізушілерді, дене температурасы 

жоғары (37,2 С және одан жоғары), респираторлық симптомдары бар, сондай-ақ шет 

елдерден оралған немесе соңғы 14 күн ішінде COVID-19 науқастарымен байланыста 

тұрған адамдарды жібермеу және қабылдамау; 

11)  тергеу іс-әрекеттерінен қайтып оралғаннан және арнайы контингенттің 

мекеме аумағынан басқа шығуынан кейін адамдар жаңадан келгендер ретінде 

күнделікті медициналық қарап-тексеру, сұрау, термометрия ұйымдастыру арқылы 14 

күннен кем емес мерзімге оқшаулануы тиіс; 

12)  ҚАЖ мекемелеріне келіп түсетін, коронавирустық инфекцияға талдаудың 

теріс нәтижесі бар, оның ішінде тергеу және басқа да іс-әрекеттерге шыққан 

адамдарды (тергеуге алынған, айыпталушылар, сотталғандар) қабылдауды жүзеге 

асыру; 
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13)  монша-кір жууды қамтамасыз етуді, тамақтануды, өндірістік қызметті 

ұйымдастыру кезінде жергілікті секторларда тұратын сотталғандар ағынының 

қиылысуын азайту; 

14)  адамдар көп жиналатын орындарда (асханалар, БПК, өндірістік учаскелер, 

тамақ өндірісі, дүкендер және басқа да объектілер) дезинфекциялық режимді 

күшейту. Дезинфекциялау құралдарымен ылғалды жинау жүргізу жиілігін арттыру, 

бактерицидті сәулелендіргіштерді пайдалану. Дезқұралдармен тамақтанатын 

залдарды (үстелдер, орындықтар, едендер) жинауды осы қаулыға 6 және 17 

қосымшаларға сәйкес тамақтанатын сотталғандардың әрбір ауысымынан кейін 

ұйымдастырылған ұжымдардағы, ас блоктарындағы және сауда объектілеріндегі 

қоғамдық тамақтандыру объектілерінде санитариялық-дезинфекциялық режимді 

сақтау алгоритміне сәйкес жүргізу; 

15)  осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес тамақтанатын залдарды жабық 

бактерицидті сәулелегіштермен үздіксіз режимде өңдеуді, үй-жайларды желдетуді, 

ұйымдастырылған ұжымдарда, ас блоктарында және сауда объектілерінде 

санитариялық-дезинфекциялық режимді сақтауды қамтамасыз ету. 

16)  күн сайын медициналық қарап-тексеруді, күніне 2 рет термометрияны, 

респираторлық симптомдарды анықтау мақсатында декреттелген топ 

қызметкерлерінің денсаулық жағдайы туралы сұрау жүргізуді қамтамасыз ету; 

17)  әкімшілік ғимараттарға, мекемелердің аумағына кіретін есіктерді тері 

антисептиктерімен, дезкілемшелермен жабдықтау, міндетті түрде пайдалануды 

қамтамасыз ету; 

18) мекеме қызметкерлері мен контингенттің жеке гигиенасын сақтауына 

бақылауды күшейту; 

19) ҚАЖ қызметкерлері денсаулығының жай-күйі туралы күнделікті сұрау 

жүргізуді, міндетті түрде арнайы жүргізілетін журналға жазуды енгізе отырып, 

жұмыс орындарында дене температурасын өлшеуді ұйымдастырсын. Температурасы 

жоғары адамдарды қызметтен (жұмыс орнынан) тез арада шеттету.  

Персоналда симптомдар пайда болған кезде ҚАЖ мекемесінің қызметкерлері 

үшін дереу уақытша инфекциялық изоляторға орналастыру және дәрігер-

консультантты шақыру қажет. Көрсетілімдер бойынша инфекциялық стационарға 

жатқызу қажет; 

20)  COVID-19 ауруына күдік анықталған кезде санитариялық-эпидемияға 

қарсы іс-шаралардың регламенттелген кешенін тез арада жүргізу; 

21)  COVID-19-дың әрбір жағдайына 2 сағат ішінде телефон арқылы, одан кейін 

12 сағат ішінде жазбаша түрде (немесе электрондық байланыс арналары бойынша) 

шұғыл хабарламалар беруді қамтамасыз ету; 

22)  дезинфекциялау құралдарын қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 

вирустық инфекциялар кезінде өңдеу режимін пайдалана отырып, ҚАЖ мекемелеріне 

тамақ өнімдерін жеткізу үшін, сондай-ақ күдіктілерді, айыпталушыларды, 

сотталғандарды алып жүру үшін пайдаланылатын автокөлікті дезинфекциялық өңдеу 

жөніндегі шараларды күшейту; 

23)  сәлемдеме қабылдау бөлмесінде сәлемдемелер (сәлемдемелер) берілетін 

үй-жайларға ультракүлгін бактерицидті өңдеу жүргізуді, сондай-ақ сәлемдемелер 

(сәлемдемелер) түсетін ыдыстарды дезинфекциялық өңдеуді қамтамасыз ету. 

Санитариялық киім, медициналық маска, қолғаптар, бахилалар қабылдау бөлмелері 

қызметкерлерінің жұмысын қамтамасыз ету; 
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24)  бұқаралық іс-шараларды, оның ішінде іскерлік, спорттық, мәдени, ойын-

сауық және т. б. өткізуге тыйым салу; 

25)  ҚАЖ мекемелерінің объектілерінде, оның ішінде қабылдау, құрама 

бөлімшелерде, қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес вирусты инфекциялар кезінде 

өңдеу режимі бойынша рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, 

ағымдағы және күрделі жинау жүргізуді қамтамасыз ету; 

26) тергеу немесе сот әрекеттерін жүргізу үшін ҚАЖ мекемелерінен арнайы 

контингентті уақытша әкету тек ерекше жағдайларда ғана қылмыстық-атқару 

жүйесінің аумақтық органы басшысының не оны алмастыратын адамның рұқсатымен 

жүзеге асыру. 

 

ҚАЖ-ға ведомстволық бағынысты сәбилер үйлеріндегі санитариялық-

дезинфекциялық режимге қойылатын талаптар 

1) ҚАЖ-ға ведомстволық бағынысты сәбилер үйлерінде режимдік-шектеу іс-

шараларын (карантин) енгізу; 

2) шектеу іс-шараларын іске асыру тәртібінде барлық келушілерді, оның 

ішінде балалармен бірге тұрмайтын аналарды сәбилер үйіне жіберуді тоқтатуға, 

сондай-ақ адамдардың жиналуын көздейтін мәдени-көпшілік және басқа да іс-

шараларды өткізуге бағытталған шараларды қабылдауды қамтамасыз ету; 

3) сәбилер үйінде бірге тұрған аналарды шектеу іс-шараларының (карантин) 

барлық кезеңінде жұмыстан шеттету; 

4) карантин кезеңінде сәбилер үйіне жұмысқа орналасқандардың санын ең 

азына дейін қысқарту; 

5) карантин кезеңінде сәбилер үйінде, бірге тұру орталығында орналасқан 

адамдардың тұруын қамтамасыз ету; 

6) карантин кезеңінде сотталғандарды (сәбилер үйіне орналастырылған 

аналар мен адамдарды) бірге тұру орталығында тамақпен қамтамасыз ету. 

Тамақтануды санитариялық қағидалардың талаптарына сәйкес жеткізу. Тамағы бар 

термостарды қабылдауды және жуу және өңдеу үшін термостарды беруді тамақ 

жеткізушілерді санитариялық киіммен, бір рет қолданылатын жеке қорғаныш 

құралдарымен (маскалар, қолғаптар) қамтамасыз ете отырып, сәбилер үйінің КӨП-те 

жүзеге асыру; 

7) баланы емізетін сотталғандарды карантин кезеңінде сәбилер үйінің бірге 

тұратын орталығына орналастыру; 

8) карантин кезеңінде бірге тұратын орталықтағы сотталғандардың киім-

кешектерін жууды сәбилер үйінің кір жуу бөлмесінде жүзеге асыру; 

9) карантин кезеңінде сәбилер үйіне орналастырылған сотталғандардың, 

аналарды таңғы және кешкі тексеруді жүргізуді мекеме қызметкерлерін медициналық 

тексеруден кейін (термометрия, сұрау, тексеру) сәбилер үйінің аумағында жүзеге 

асыру; 

10) сәбилер үйіне жұмысқа тұрғызылған қызметкерлер мен сотталғандардың, 

аналардың күн сайынғы таңертеңгілік сүзгісін тексеру нәтижелерін арнайы 

жүргізілген журналға енгізе отырып, дене температурасын өлшеу, медициналық 

тексеріп-қарау, денсаулық жағдайы туралы сұрау арқылы қамтамасыз ету; 

11) сәбилер үйіне жұмысқа тұрғызылған балалармен бірге тұратын 

сотталғандарға адвокаттармен және өзге де келушілермен (қоғамдық бақылау 

комиссияларымен) бейнебайланыс арқылы кездесу беру мүмкіндігін қарастыру. 
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Карантин кезеңінде бейнебайланысты ұсынуға техникалық мүмкіндік болмаған кезде 

мекемеге келушілермен кез келген байланысты денсаулық жағдайы туралы сұрау, 

термометрия, келушілердің соңғы 14 күн ішінде Қазақстан Республикасының шегінен 

тыс жерде болуы немесе ҚР аумағында жаңа COVID-19 коронавирустық 

инфекциямен ауыратын науқастармен байланыста болуы туралы эпиданамнезді 

мұқият жинау қатаң түрде жүргізілгеннен кейін жүзеге асыру. Байланысты келушілер 

үшін медициналық маскаларды және сотталғандар үшін респираторларды (FFP-2, 

FFP-3 типті) пайдалана отырып жүзеге асыру; 

12) қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес вирустық инфекциялар кезінде 

қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялық құралдарды пайдалана отырып, Сәбилер 

үйіне тамақ өнімдерін жеткізу үшін пайдаланылатын автокөлікті дезинфекциялық 

өңдеу бойынша іс-шараларды күшейту; 

13) сәбилер үйінде дезинфекциялық және маскалық режимнің, топтық 

оқшаулау, таңертеңгілік сүзгі, респираторлық аурулар белгілері бар балаларды тез 

арада оқшаулаудың сақталуын қамтамасыз ету. 

 

Коронавирус инфекциясын жұқтыру мен тарату қаупіне, сонымен бірге 

аталған талаптардың сақталуына  ұйымның меншік иесі мен басшысы 

жауапты! 

Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

39  қосымша 

 

Медициналық-әлеуметтік объектілерде (қарттар, мүгедектер үйлері,  

сәбилер үйлері және басқалары) санитариялық-дезинфекциялық  

режимді күшейту  

 

1. Жұмыс режиміне қойылатын талаптар: 

1) пациенттерге туыстарының келуіне тыйым салу, байланыс құралдарынан 

мобильді байланысты және басқа да электрондық коммуникация жүйелерін 

пайдалану; 

2) карантин аяқталғанға дейін объектілерде барынша қауіпсіздік пен күзетуді 

ұйымдастыру; 

3) қарттар мен мүгедектерге үйде қызмет көрсететін әлеуметтік 

қызметкерлерді жеке қорғау құралдарымен қамтамасыз ету. Үйге бару үшін 

автокөлікпен қамтамасыз ету; 

4) барлық пациенттерге және міндетті түрде ұйымдардың қызметкерлері мен 

жұмыскерлеріне короновирустың болуына жаппай жедел тестілеу жүргізу; 

5) коронавирустық инфекция бойынша карантин кезінде пациенттер мен 

персоналдың жай-күйіне сауалнама және термометрия жүргізу арқылы күніне 

кемінде 3 рет қағаз немесе электрондық тасығышта тіркеу арқылы медициналық 

бақылауды қамтамасыз ету; 

6) симптомдар (температураның көтерілуі, тамақтың ауыруы, әлсіздік, жөтел, 

ентігу және т. б.) анықталған пациенттерді (персоналды) уақытша оқшаулау үшін 
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кемінде 2 төсекті изоляторға бөлу. Изолятордың жұмыс режимі инфекциялық 

стационардың жұмыс режиміне сәйкес келуі тиіс; 

7) медициналық-әлеуметтік мекемелерге жаңадан келіп түсетін пациенттер 

үшін қағаз немесе электрондық тасығышта тіркеу арқылы күніне кемінде 3 рет жай-

күйіне сауалнама жүргізу және термометрия жүргізу арқылы 14 күнге дейін болатын 

жеке палата (немесе изолятор) бөлуді қамтамасыз ету; 

8) жаңадан келген пациенттерді медициналық-әлеуметтік мекемелерге 

COVID-19-ға зертханалық тексерудің теріс нәтижесі болғанда қабылдау; 

9) респираторлық инфекциялар симптомдары (температураның көтерілуі, 

тамақтың ауыруы, әлсіздік, жөтел, ентігу және т. б.) байқалған персоналды жұмысқа 

жібермеу, пациенттерде симптомдар пайда болған жағдайда тез арада дәрігер-

консультантты шақырып, изоляторға орналастырудықамтамасыз ету; 

COVID-19-ға жедел тестілеу нәтижесі оң науқаста ЖРВИ (пневмония) белгілері 

анықталған жағдайда инфекциялық стационарға тасымалдау COVID-19 бойынша 

жедел медициналық көмек бригадасы жүзеге асырады. 

10) коронавирустық инфекциямен ауыратын науқас немесе байланыста болған 

адам анықталған және оқшауланған жағдайда қорытынды дезинфекциялау 

мамандандырылған ұйымдарды тарта отырып жүргізіледі.  

 

2. Медициналық персоналдың қолын гигиеналық өңдеуге қойылатын 

талаптар: 

11) медицина персоналы қолды гигиеналық өңдеудің мынадай қағидаларын 

сақтауы керек:  

Антисептикті қолдану арқылы қолды өңдеу екі кезеңнен тұрады:   

1-кезең - қолды сабынмен және сумен жуу; 

2-кезең - қолды тері антисептикпен дезинфекциялау.   

Қолды өңдеу үшін жылы ағынды су, сұйық сабын және шынтақ дозаторы бар 

құтыдағы антисептиктер, бір рет қолданылатын сүлгілер немесе бір рет 

қолданылатын майлықтар пайдаланылады. Сұйық сабын мен антисептикті ішінара 

босаған құтыға құюға болмайды.  

Қолды жуу кезіндегі әрекеттердің реті: 

 су құбыры кранын ашу; 

 қолды сумен сулау; 

 ылғалды қолға сабын жағыңыз; 

 EN-1500 еуропалық стандартына сәйкес өңдеу жүргізу (қосымшаға 

сәйкес); 

 қолды бір рет қолданылатын сүлгімен немесе бір рет қолданылатын 

сулықпен құрғату; 

 сүлгіні қалдықтарды жинауға арналған ыдысқа немесе контейнерге тастау; 

 қолдың буынына кемінде 3 мл антисептик жағыңыз және EN-1500 

стандарты бойынша қозғалыс реттілігін сақтай отырып, толық кепкенге дейін теріге 

мұқият сүртіңіз (антисептик қолданғаннан кейін қолды сүртпеңіз). 

3. Пациенттердің қолын жууға қойылатын талаптар (ас блогының 

персоналы, техникалық персонал, шаруашылық бөлімдерінің қызметкерлері 

және басқа да адамдар: 

12) қолды жуу кезіндегі іс-әрекеттердің реті: 
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 су құбыры кранын ашу; 

 қолды сумен сулау; 

 қолдың буынының барлық жеріне сабын жағып, қол буынының барлық 

бөліктерін уқалайтын қозғалыстармен мұқият жуыңыз; 

 сабын ағынды суымен мұқият шайыңыз;  

 қолды бір рет қолданылатын сүлгімен немесе бір рет қолданылатын 

сулықпен құрғату; 

 сүлгіні қалдықтарды жинауға арналған ыдысқа немесе контейнерге тастау; 

 таза қолға тері антисептик жағыңыз және толық құрғағанша теріге мұқият 

сүртіңіз. 

4. Тамақтануды ұйымдастыру: 

13) пациенттер мен персоналды белгіленген нормаларға сәйкес толыққанды 

тамақтанумен қамтамасыз ету, тамақ тарату, асхана ыдыстарын өңдеу кезінде 

гигиеналық қағидаларды сақтау.Тамақ ішуді тұратын бөлмелерде өткізу; 

14) пациенттердің асханалық ыдыстарын жуу Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 23.04.2018ж. № 186 бұйрығымен бекітілген 

«Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар» санитариялық қағидаларына және осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес 

Қоғамдық тамақтану объектілерінде, ас блоктарында және сауда объектілерінде 

санитариялық-дезинфекциялық режимді сақтау алгоритмінің талаптарына сәйкес 

буфеттерде жүзеге асырылады; 

15) үш айлық қажеттілікті анықтау және медициналық-әлеуметтік 

объектілерді жуу және дезинфекциялау құралдарының қажетті қорымен, арнайы 

киіммен, маскалармен, қолғаптармен, тері антисептиктерімен, бір рет қолданылатын 

сулықтармен және жинау инвентарымен (шелектер, шүберектер, швабра) қамтамасыз 

ету. 

5. Үй-жайларды жинауға қойылатын талаптар: 

16) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ағымдағы тазалау 

жүргізу үшін жауапты персоналды айқындау. Жауапты адамдарды бекіте отырып, 

жинау жүргізу кестесін құру; 

17) дезинфекциялау жүргізу үшін белгіленген тәртіппен тіркелген және 

қолдануға рұқсат етілген, қолдану жөніндегі нұсқаулықтарында вирустық 

инфекциялар кезінде объектілерді зарарсыздандыру режимдері көрсетілген 

дезинфекциялау құралдары қолданылады; 

18) барлық үй-жайларда есіктердің тұтқаларын, тұтқаларды, үстелдерді, 

орындықтардың арқалықтарын (креслолардың шынтақшаларын), қол жууға арналған 

раковиналарды, терезелер мен шамшырақтарды, терезе алды ойықтарын, есік 

жанындағы тумбочкаларды, қосқыштар мен розеткаларды, лифтілерді міндетті түрде 

өңдей отырып, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдану арқылы күніне 

кемінде 3 рет күнделікті ағымдағы ылғалды жинау жүргізіледі; 

19) дезинфекцияны қолдану жөніндегі нұсқаулықтарында вирустық 

инфекциялар кезінде объектілерді зарарсыздандыру режимдері көрсетілген 

дезинфекциялау құралдарын қолдану арқылы мынадай жиілікпен жүргізеді: 

 есіктердің тұтқаларын, тұтқаларды, үстелдерді, орындықтардың 

арқалықтарын (креслолардың шынтақшаларын), қосқыштар мен розеткаларды, лифт 

кнопкаларын) өңдеу-әрбір 2 сағат сайын; 
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 санитариялық тораптар (еден, санитариялық-техникалық жабдық, оның 

ішінде крандардың вентильдері, унитаз бактарының су ағызатын жерлері, 

сүйеніштер) – күніне 3 рет.  

Дезинфекциялау құралдарымен жұмыстың барлық түрлерін бір рет немесе 

бірнеше рет қолданылатын ылғал өткізбейтін герметикалық қолғаптарда орындау 

керек. Жинау инвентары жинау жүргізілгеннен кейін міндетті түрде 

дезинфекциялануы қажет; 

20) медициналық-әлеуметтік объектілерде есепті қажеттілікке қарай 

шүберектің, жинау инвентарының, дезинфекциялау құралдарының азаймайтын қоры 

болуы тиіс; 

21) дезинфекциялау құралдарын дайындаушының қаптамасында балалардың 

қолы жетпейтін арнайы бөлінген құрғақ, салқын және қараңғыланған жерде, тығыз 

жауып сақтайды. Дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу кезіндегі сақтық шаралары 

және кездейсоқ улану кезіндегі алғашқы көмек әрбір нақты дезинфекциялау 

құралдары үшін оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарда жазылған. 

6. Үй-жайларда ауаны зарарсыздандыру: 

22) ауа температурасы мен ылғалдылығының тиімді жағдайларын қамтамасыз 

ету үшін ауа ортасын желдету және баптау жүйелеріне (тазалау, жуу, 

дезинфекциялау, сүзгілерді ауыстыру және т. б.) тексеру жүргізу; 

23) медициналық-әлеуметтік объектілердің барлық үй-жайларын күніне 

кемінде 15 минут 6 рет жиі желдетуді қамтамасыз ету; 

24) үй-жайлардағы ауаны зарарсыздандыру мақсатында күн сайын адамдар 

болған кезде (холлдар, тамақ ішу залдары) тәулік бойы қолдануға болатын жабық 

үлгідегі ультракүлгін бактерицидті сәулелегіштерді немесе рециркуляторларды 

пайдалану қажет. Рециркуляторларды үй-жайдың периметрі бойынша немесе оның 

нұсқаулығына сәйкес орнату керек. Сәулелегіштерге қажеттілік және олардың жұмыс 

режимі дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес, олар орнатылатын үй-

жайлардың ауданы бойынша есептеледі.  

7. Персоналға қойылатын талаптар: 

25) персонал бір рет қолданылатын маскаларды (әрбір 2 сағат сайын 1 рет 

маскаларды ауыстыру) пайдалануы, антисептиктерді пайдалана отырып, қолды 

гигиеналық өңдеуі, медициналық манипуляцияларды жүргізу кезінде бір рет 

қолданылатын стерильді қолғаптарды пайдалануы керек. Медициналық кабинеттерде 

дезинфекциялық-стерильдеу режимдерінің талаптарын сақтау керек; 

         26) коронавирустық инфекциямен ауыратын науқас немесе байланыста болған 

адам анықталған және оқшауланған кезде қорытынды дезинфекция жүргізуге 

өтінімді коронавирустық инфекция жағдайын анықтаған медицина қызметкері 

береді; 

        27) барлық қызметкерлер мен қызметкерлердің объектілерде тұруын қамтамасыз 

етуге немесе ыстық үздіксіз тамақтандыруды ұйымдастырумен жұмыс орнынан 

жақын жерде уақытша тұратын орындарын (қонақ үйлер, жатақханалар) көздеуге 

міндетті. Сондай-ақ осы қызметкерлерге қосымша ақы төлеуді көздеу. 

8. Киім-кешекті жууға қойылатын талаптар: 

28) киім-кешекті жуу мекеме жанындағы кір жуатын орындарда немесе 

мамандандырылған кәсіпорындармен шарт бойынша жүргізілуі тиіс. Кір жуатын 
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орын болған жағдайда тұратындар мен персонал үшін әртүрлі технологиялық 

ағындар ұсынылады; 

29) төсек-орын жабдықтарын (матрацтар, жастықтар, көрпелер) камералық 

дезинфекциялау дезинфекциялық камераның үй-жайында жүргізілуі тиіс, болмаған 

жағдайда шарт бойынша жүргізіледі; 

30) төсек-орын жабдықтарын камералық дезинфекциялау пациент шыққаннан, 

басқа ұйымдарға ауыстырылғаннан немесе қайтыс болғаннан кейін жүргізіледі. 

9. Медициналық қалдықтармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар: 

31) медициналық қалдықтарды жинау, уақытша сақтау, шығару және 

залалсыздандыру мамандандырылған ұйымдармен шарт бойынша жүргізіледі. 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 

нормативтік құқықтық актілерге сәйкес медициналық қалдықтармен жұмыс істеу 

жөніндегі қағидалардың сақталуына жауапты адам тағайындалады; 

32) COVID-19-бен байланысты медициналық қалдықтарды кәдеге жарату 

қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүргізіледі. 

 

10. Персоналды оқыту жөніндегі іс-шаралар: 

33) пациенттер мен медицина персоналы үшін көрнекі ақпараттық 

материалдарды (жадынамалар, нұсқаулықтар және т. б.) ұсына отырып, 

коронавирустық инфекцияның профилактикасы бойынша санитариялық-ағарту 

жұмыстарын күшейту; 

34) медицина персоналы коронавирустық инфекция кезінде карантиндік 

(эпидемияға қарсы) іс-шараларды жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуі, 

эпидемияға қарсы іс-шаралардың орындалуына бақылау жүргізуі, СОР дайындауы 

керек; 

35) күн сайынғы (әрбір ауысым алдында) нұсқама және режим талаптарының 

сақталуына мониторинг жүргізу үшін жауапты медицина қызметкерін бекіту; 

36) коронавирустық инфекция кезінде (аптасына кемінде 1 рет) сақтану және 

эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу мәселелері бойынша персоналды тұрақты 

оқытуды қамтамасыз ету, дезинфекциялық режимнің сақталуын бақылауды 

эпидемиологқа (штатта эпидемиолог болмаған жағдайда жауапты медицина 

қызметкеріне) бекіту. 

 

Жұмыскерлердің және қамқорлықтағы адамдардың денсаулығына, 

коронавирус инфекциясын жұқтыру мен тарату қаупіне, сонымен бірге аталған 

талаптардың сақталуына  ұйымның меншік иесі мен басшысы жауапты! 
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Қарағанды облысының  

Бас мемлекеттік 

санитариялық дәрігерінің  

2020 жылғы  ____________ 

№ ____ қаулысына  

40 қосымша 

 

 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы 

Ішкі істер министрлігінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 

(о.і. ҰҚК Шекара қызметі) және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет 

қызметінің жеке құрамы (оның ішінде азаматтық персонал) арасында 

коронавирустық инфекцияның таралу қаупін азайту жөніндегі 

алгоритмі 

 

Мақсаты: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (оның 

ішінде ҰҚК Шекара қызметі) және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет 

қызметінің жеке құрамы (оның ішінде азаматтық персонал) (бұдан әрі- қарулы 

күштер құрылымы) арасында қозғалысты қысқарту және коронавирустық 

инфекцияның таралу қаупін азайту бойынша өзара іс-қимыл жасау жолымен 

коронавирустық инфекцияны (бұдан әрі-КВИ) жұқтыру қаупін төмендету. 

 

1. Ұйымдастыру іс-шаралары: 

1) ведомстволық объектілерге бөтен адамдардың келмеуі үшін бақылау-өткізу 

пунктін (бұдан әрі - БӨП) жабу; 

2) демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, жеке құрамның объектілерге, 

оның ішінде қызметтерді көрсету саласында (монша-кір жуу қызметін көрсету, 

шаштараз, азық-түлік дүкендері, буфеттер және т. б.) тартылған объектілерге 

байланыссыз электрондық рұқсатнамаларға қол жеткізуі; 
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3) тұратын мекенжайын, байланыс телефондарын, барлық отбасы мүшелерінің 

Т.А.Ә., отбасы мүшелерінің жұмыс орындарын көрсете отырып, жұмыс істейтін жеке 

құрамның тізімін құру; 

4) эпидемияға қарсы, дезинфекциялық іс-шараларды көздей отырып, 

коронавирустық инфекцияға ден қою жөніндегі қолданыстағы жедел жоспарды 

жетілдіру; 

5) қарулы күштер құрылымдары объектілеріне коронавирустық инфекцияның 

әкелінуінің және одан әрі таралуының алдын алу мақсатында эпидемияға қарсы және 

профилактикалық іс-шараларға тартылған барлық жауапты адамдарды таныстыру 

арқылы хабарлау схемасын жаңарту; 

6) іс-шаралар өткізілгенге дейін кемінде 14 күн бұрын алдын ала карантинді 

ұйымдастыруды және іс-шараны өткізгенге немесе оған шыққанға дейін 4 күн бұрын 

СОVID-19-ға бір рет зертханалық тексеруді қамтамасыз ете отырып, жеке құрамның 

тартылған адамдарының тізімімен  кейінге қалдыруға болмайтын іс-шаралар (оның 

ішінде халықаралық және елдік іс-шаралар) тізімін құру; 

7) жеке құрам үшін қашықтықтан кеңестер өткізу; 

8) азаматтық персонал адамдарын қашықтықтан жұмыс істеуге ауыстыру; 

9) жеке құрам мен азаматтық персоналда КВИ белгілері мен симптомдары 

пайда болған кезде қашықтықтан консультация беруді ұйымдастыру және оқшаулау, 

емдеуге жатқызу және аумақтардағы инфекциялық, провизорлық стационарлардан 

тасымалдау мәселелерін шешуүшін олардың ТАӘ, лауазымын, жұмыс орнын және 

байланыстарын көрсете отырып, аумақтық органдардың: денсаулық сақтау 

басқармаларының және Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитетінің, жоғары оқу орындарының инфекциялық аурулар 

кафедраларының медицина қызметкерлері арасынан консультанттардың тізімін құру 

(келісім бойынша); 

10)  қарулы күштер құрылымдары мен олардың бөлімшелерінің медицина 

қызметінің аумақтық денсаулық сақтау басқармаларымен (бұдан әрі - ДСБ) және 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитетінің департаменттерімен (бұдан әрі - ТКҚСҚБД) қашықтықтан консультация 

жүргізуді ұйымдастыру және жүргізу, қарулы күштер құрылымдарының жеке құрамы 

арасында ауруды әкелуге және таратуға жол бермеу бойынша, оның ішінде КВИ-дың 

күдікті және/немесе ықтимал жағдайлары туралы хабарламаны ұсыну бойынша 

эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу шеңберінде өзара іс-

қимыл тәртібін өзектендіру; 

11)  бөлімшелер арасында оқшаулауды сақтай отырып, бөлімшелер 

үстелдерінің арасында 2 метрден кем емес қашықтықты сақтай отырып, жеке құрам 

мен азаматтық персоналды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша жоспар мен 

кестені әзірлеу және олардың сақталуын бақылау; 

12)  бос уақытты өткізу үй-жайларында-казармаларда, монша-кір жуу қызмет 

көрсету орындарында және басқа да жаппай пайдаланылатын орындарда жеке 

құрамның болуын ұйымдастыру жөніндегі кестелерді құру; 

13)  аумақтарда эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыруға және 

жүргізуге қатысатын жеке құрамға термометрияжүргізу арқылы, ТАӘ, бөлімшесі, 

шығу орындары, қоғамдық орындарға (блок бекеттер, қарауылданатын аумақтар 

және т. б.) барғаннан кейін оларды күнделікті медициналық тексеру бойынша мерзімі 

мен деректері көрсетілген медициналық тексеру;  
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14)  карантин аймақтарынан келушілерді үйде жағдай болмаған кезде кемінде 

14 тәулік мерзімге әскери-медициналық бөлімшелерде оқшаулауды ұйымдастыру; 

15)  өңдеу жүргізе отырып, жаппай болатын және тыныс-тіршілікті қамтамасыз 

ету объектілерінде (казармалар, оқу сыныптары, қызметтік үй-жайлар, асхана, 

монша-кір жуатын қызмет көрсету, шаштараз және т. б.) күшейтілген санитариялық-

дезинфекциялық режим (қол жууға арналған жағдайлар, беттерді күніне кемінде екі 

рет өңдеу, дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып ылғалды жинау, желдету); 

16)  БӨП-те сұрау және температураны қашықтықтан өлшеуге арналған 

құралдарментермометрия арқылы жіті респираторлық инфекциялар (оның ішінде 

КВИ) белгілері бар науқастарды уақтылы анықтау үшін БӨП-те медициналық 

бекеттерді ашу; 

17)  пациенттерді өмірлік көрсетілімдері бойынша медициналық ұйымдарда 

қабылдау; 

18)  ЖРВИ және КВИ белгілері болған жағдайда, одан әрі оқшаулау және 

провизорлық немесе инфекциялық стационарларға тасымалдау үшін аумақтық 

медициналық ұйымдарды және Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету департаментінің аумақтық басқармаларын 2 сағат ішінде 

уақтылы хабардар ету; 

19)  түпкілікті диагноз қойғанға, оларды провизорлық немесе инфекциялық 

стационарға оқшаулау мәселесін шешкенге дейін байланыста болған адамдардың 

уақытша болуы үшін қосымша үй-жайлар (жинақтауыш) ұйымдастыру; 

20)  объектілердегі барлық үй-жайларды жиі желдетуді қамтамасыз ету; 

21)  жеке құрам мен азаматтық персонал болмаған жағдайда дезинфекциялау 

құралдарын қолдана отырып (үй-жайлардағы есік тұтқаларын, сүйеніштерді, басқа да 

беттерін міндетті түрде сүрту) үй-жайларда күніне кемінде 2 рет ылғалды жинау; 

22)  іс-шаралардың барлық түрлеріне, оның ішінде әскери, спорттық, ойын-

сауық іс-шараларына тыйым салу; 

23)  ведомстволық қызметтердің медицина қызметкерлерінің жеке құрамға 

COVID-19 алдын алу мәселелері бойынша семинарлар мен нұсқамалар өткізуі; 

24)  іс-әрекеттері COVID-19-ға күдікті науқастарды тексерумен, 

тасымалдаумен, ошақтағы жұмыспен, емдеуге жатқызумен байланысты медицина 

қызметкерлері мен персоналдың жоғары дәрежелі қорғаныш маскаларын немесе 

респираторларды пайдалануын қамтамасыз ету; 

25)  қылмыстық-атқару жүйесінде, сондай-ақ гаупвахталарда: камераларда 

тамақтандыруды ұйымдастыруды, шектеу іс-шаралары мен карантин кезінде 

туыстарымен кездесулерді болдырмау, серуендеуді шағын топпен кесте бойынша 

ұйымдастыру. 

 

2. ТЖ кезеңінде азаматтық персоналдың жұмысын ұйымдастыру 

мәселелерін шешу: 

1) үйден, әсіресе 55 жастан асқан адамдарға қашықтықтан қол жеткізу арқылы;  

2) «жылжымалы кестені» ұйымдастыру арқылы. 

 

3. ТЖ кезеңінде жеке құрамға және азаматтық персоналға: 
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1) жеке құрамның қарулы күш құрылымдарының объектілері (корпустары, 

қабаттары, оқу бөлмелері, кабинеттер және басқа да үй-жайлар) арасында орын 

ауыстыруын болдырмау; 

2) қауіпсіз әлеуметтік қашықтықтың күшейтілген шараларын сақтау; 

3) қол алысуды болдырмау; 

4) мерзімді қызмет әскери қызметшілеріне, курсанттар мен кадеттерге 

демалыс бермеу; 

5) жеке гигиена және қоғамдық гигиена шараларын сақтау. 

 

4. Қорғаныс министрлігі, ІІМ, ҰҚК және МКҚ құрылымдық 

бөлімшелерінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы қызметті жүзеге асыратын медицина қызметкері: 

4.1.  Жеке құрам арасында және ведомстволардың медициналық 

ұйымдарында КВИ анықталған кезде эпидемияға қарсы іс-шараларды 

ұйымдастыру және жүргізу 

1) медициналық ұйымдардың «сүзгіде» ЖРВИ және КВИ (катаралды 

көріністер, температура, жөтел) белгілері бар барлық адамдарды қабылдауды 

ұйымдастыру; 

2) жабық үй-жайларда КВИ-ға күдікті және ықтимал науқас анықталған кезде 

сұрау, тексеру кезінде медицина қызметкерініңбарынша аз қатысуын қамтамасыз ету; 

3) КВИ-ға күдікті немесе ықтимал жағдайда пациентке бір рет қолданылатын 

медициналық маска ұсыну; жеке қорғаныш құралдары бар (бұдан әрі - ЖҚҚ), жеке 

профилактика құралдары бар жинақты сұратады; пациенттерді медициналық 

маскада, бас киімде, қолғаптарда және бір рет қолданылатын халатта қабылдау; 

4) медициналық ұйымдардың басшыларын, госпитальдық эпидемиологты 

(штаттық эпидемиолог болмаған жағдайда – аумақтық денсаулық сақтау 

басқармасының эпидемиологы келісім бойынша) «хабарлау схемасына» сәйкес - үй-

жайдан шықпай хабардар ету; 

5) КВИ-ға күдікті науқасты оқшаулағаннан кейін үй-жайда қорытынды 

дезинфекция жүргізу; 

6) жақын және ықтимал байланыста болған адамдарды саралап, байланыста 

болған адамдар тізімін құру; 

7) жақын байланыста болған адамдарды карантиндік стационарға жатқызуды 

қамтамасыз етеді; ықтимал байланыста болған адамдарды - 14 күн бойы үй карантині 

режимінде; үйде жағдай болмаған жағдайда-әскери-медициналық бөлімшелерде 

медициналық бақылауды жүзеге асырады; 

8) медициналық ұйымдардың үй-жайларында санитариялық-дезинфекциялық 

режимнің жүргізілуін және сақталуын (желдету, ауысымда кемінде үш рет ылғалды 

жинау, дезинфекциялау) бақылау. 

4.2. Үйде жеке құрам арасында КВИ анықталған кезде эпидемияға қарсы 

іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу: 

1) жеке құрамның үйдегі күдікті немесе ықтимал жағдайының тіркелгені 

туралы «хабарлау схемасына» сәйкес ақпараттау; 

2) жақын байланыста болған адамдарды зертханалық тексеруді қамтамасыз 

ете отырып, стационарлық және үй жағдайында карантинді ұйымдастыру үшін жақын 

және ықтимал байланыста болған адамдарды анықтау. 
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Денсаулығына (жеке құрам, жұмыскерлер) коронавирус инфекциясын 

жұқтыру мен тарату қаупіне  ұйымның меншік иесі  және басшысы жауапты! 
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