
 
 



 

 

I I  БӨЛҮМ.  

МЕКТЕПТЕ КОЮЛГАН ТАЛАПТАР 

 

Талаптар 

 

Мектептердеги талаптарга жооп берүү шарттары 

 

"Киргизүү чыпкасын" 

уюштуруу 

 

 кызматкерлердин жана мектеп окуучуларынын дене 

табын өлчөө үчүн жооптуу адамды аныктоо жана 

мектепке кире бериште медициналык кароону 
уюштуруу; 

 жооптуу адам тарабынан кызматкерлердин жана 

окуучулардын дене табынын температурасын 

контактсыз термометр менен өлчөө; 

 дене табы жогору жана курч респиратордук оорулардын 
белгилери бар окуучуларды  сабакка ктыштыруудан  

милдеттүү түрдө убактылуу четтетүү; 

 окуучулар, мугалимдер жана кызматкерлерин  бет кап 
же респиратор менен киришин камсыз кылуу. 

Дезинфекциялоочу 

каражаттарды колдонуу 

менен нымдуу тазалоо 

иштерин үзгүлтүксүз 

жүргүзүү 

 

 дезинфекциялык каражаттардын запасы менен камсыз 
кылуу; 

 мектепте дезинфекциялоо режимин күчөтүү, анын 
ичинде керектүү концентрациядагы каражаттарды 

колдонуу боюнча тазалоо иштери боюнча жооптуу 

адамга көрсөтмө берүү; 

 дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуп 

коридорлорду тазалоо жана күн сайын бат-баттан 

эшиктин туткаларын, столдун кармагычтарын, 

отургучтардын арттарын, өчүргүчтөрдү, оргтехниканы, 

телефондорду, эшик туткаларын ж.б. аарчуу; 

 дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен 
дааратканаларды, колду жуу үчүн раковиналарды 

аарчып, тазалоо  иштерин күн сайын жүргүзүү. 

 

 

Жеке гигиена эрежелерин 

сактоо үчүн шарттарды 

түзүү 

 билим берүү мекемелеринин кире беришинде, тазалоочу 
каражаттарды орнотуу (жооптуу кызматкер мектепке 

кирген ар бир адам санитайзерди колдонгонун 

көзөмөлдөө); 

 колду туура жуу эрежелерин илүү ; 

 дезинфекциялык каражаттардын запасы менен камсыз 
кылуу; 

 тех. кызматкерлерге  керектүү концентрациядагы 

каражаттарды колдонуу боюнча көрсөтмө берүү,  

дезинфекциялоо режимин күчөтүү; 

 дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен окутуу 
смени алмашкан учурда окуу кабинеттерин тазалоону 

уюштуруу. 

Бир жолу колдонулуучу 

бет каптарды колдонуу 

 

 -бет менен бет каптын ортосундагы ажырымды азайтуу 

үчүн мурунду жана оозду бет кап менен акырын жаап, 

аны бекемдөө; 

 колдонуу учурунда бет капка тийүүдөн алыс болуңуз. 
Колдонулган бет капка тийгенден кийин, мисалы, аны 

алып жатканда колуңузду жууңуз; 

 беткап  нымдалып же кирдегенден кийин, таза жана 
кургак масканы кийиңиз; 



 бир жолку бет капты кайра колдонууга тыюу салуу. 
Аларды ар бир колдонуудан кийин ыргытып, алып 

салгандан кийин дароо жок кылуу керек; 

 колдонулган маскаларды, мээлейлерди утилдештирүү 
үчүн зарыл шарттарды камсыз кылуу; 

 колдонулган медициналык бет кап  жана мээлейлер 

өзүнчө баштыкка чогултулуп, дароо таштанды челекке 

ыргытылышы керек; 

  колду спирт кошулган суюктук  же самын менен жуу. 

 

 

Аба алмашуунун 

жыштыгын камсыз кылуу 

 

 

 

 бөлмөдө кадимки аба алмашууну камсыз кылуу; 

 ар бир сменадан кийин жана тыныгуу учурунда (күнүнө 
кеминде 4-5 жолу 5 мүнөттөн) окуу кабинеттерин  

дайыма желдетип туруу; 

 

 

 

Аралыкты сактоо, көп 

адамдардын топтолушуна 

жол бербөө 

 

 

 кызматкерлер менен окуучулардын ортосундагы 1,5 м 

аралыкты сактоону камсыз кылуу жана көзөмөлдөө; 

 ашканада окуучулардын  тамактануу графигин түзүү; 

 мектепке анын иши менен байланышпаган адамдардын 
кирүүсүн чектөө; 

 окуу кабинеттеринде парталар 1,5 м аралыкта жайгашуу 

(окуучулар  шахмат түрүндө отургузуу мүмкүнчүлүгү 

болбогондо); 

 мугалимге жана окуучуга столдун үстүнө колдорун 
тазалооүчүн антисептикалык каражаттар менен 

камсыздоо. 

Идиш жуу эрежелери 

 
 көп жолу колдонула турган идиш-аякты колдонууда 

жана  ашкана буюмдарын кеминде   65 ° C 

температурада дезинфекциялоону камсыз кылган суу 

менен жууп тазалоо. 

 

 

Маалыматтык окуу-

тарбия иштери 

 

 коронавирустук инфекциянын алдын алуу боюнча 

чаралар жөнүндө брифинг өткөрүү: жеке гигиенаны 

сактоо, кол гигиенасы, бет кап режими, бет каптарды , 

салфеткаларды колдонуу жана жок кылуу, ошондой эле 

жөтөл жана чүчкүрүү  этикетин сактоо; 

 коронавирустук инфекциянын алдын алуу боюнча 
маалыматтык жана билим берүүчү материалдарды 

жайгаштыруу (плакаттар, дубал гезиттер ж.б.); 

 үй-бүлөлүк медицина борборлорунун ыкчам штабдары, 
үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунун маалымдама 

кызматтарынын "ысык линияларынын" телефон 

номерлерин жайгаштыруу 

 

 


