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2020/2021 оны хичээлийн жилд Ковид-19-тэй холбоотой сургуулийн 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, аюулгүй байдлыг хангах талаархи 

сургуулийн захирлын удирдамж 
 

Дугаар ZSCL-Лада/669/20  

БНЧУ-ын Эрүүл мэндийн яамны (цаашид ЭМЯ гэх) 2020 оны 8-р сарын 21-ний өдрийн онц арга хэмжээ 

ба  Боловсрол, залуучууд, спортын яамны 2020 оны 8-р сарын 17-ны өдрийн заавартай уялдуулж 

сургуулийн барилгын үйл ажиллагааны тодорхой нөхцлийн талаар захирал 2020 оны 9-р сарын 1-ний 

өдрөөс цуцлагдах хүртлээ хүчин төгөлдөр үйлчлэх сургуулийн үйл ажиллагаа болон сургуульд явагдах  

үйл ажиллагааны дараахь дүрмийг тогтоов.  

 

Ерөнхий мэдээлэл 

• Сурагчдыг анх сургуульд орохоос нь өмнө халдваргүй тухай мэдэгдэл шаардахгүй бөгөөд сургууль 

сурагч тус бүр дээр халдварт өвчний шинж тэмдгийг идэвхтэй илрүүлэх үүрэг хүлээхгүй. 

• Сургуулийн зүгээс сургуулийн ажилтнууд болон сурагчдын хууль ёсны төлөөлөгчдөд халдварт 

өвчний шинж тэмдэг бүхий хүмүүс сургууль руу орох боломжгүй болохыг анхааруулж байна. 

• Холбогдох мэдээллийг дамжуулах холбооны суваг нь юуны түрүүнд сургуулийн мэдээллийн 

Бакалавр систем (эцэг эхчүүд, сурагчид ба ажилтнуудыг системд байгаа холбоо барих 

мэдээллүүдээ шинэчлэхийг сануулж байна) юм. 

• Сургууль 2020-2021 оны хичээлийн жилд үйл ажиллагаагаа бүрэн эхлүүлж байна, олон тооны 

хүмүүсийг төвлөрүүлсэн арга хэмжээ, ажил зохион байгуулах талаар нямбай авч үзэх болно. 

• Хичээлийн жилийн явцад тухайн цаг үеийн тархвар судлалын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 

(ялангуяа ЭМЯ-ны гэрлэн дохио гэгч) дараачийн нэмэлт дүрэм, арга хэмжээ гарч болно. 

 

Сургуулийн зан үйлийн үндсэн зарчим 

• Бүлгээр тусгаарлах, магадгүй нийгмийн зай барих. 

• Гэрлэн дохио гэгч нь – нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр гарсан онцгой байдлын зохих 
түвшинд жагсаасан тархварын эсрэг арга хэмжээнээс хамаарсан амьсгалын замын эрүүл ахуй (энэ 
нь гар угаах, нэг удаагийн алчуур руу найтаах, ханиалгах ба дараа нь хогонд хаях) болон бусад арга 
хэмжээнүүд. Багш нар эдгээр зарчмуудыг байнга сануулж байдаг бөгөөд дүрэмтэй танилцсан 
талаархи ангийн багшийн журналд тэмдэглэнэ. 

• Орон зайн ба боловсролын (хуваарьт) нөхцөл байдал нь анги, бүлгүүдийн тусгаарлалтыг бүрэн 
хангах боломжийг олгодоггүй тул амьсгалын эрүүл ахуйг сахих нь нэн тэргүүний зорилт юм. 
Иймээс сурагч бүрийн өөртөө болон бусдын өмнө хүлээх хувийн хариуцлага нь сургуулийн зан 
үйлийн урьдчилсан үндсэн нөхцөл юм. Халдварт өвчний шинж тэмдэгтэй (ялангуяа халуурах, 
ханиалгах, ханиад хүрэх) хүмүүс сургуулийн байранд орохгүй байх нь бас хариуцлагатай зан үйлийн 
илрэл юм. 
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• Энэ зорилгоор сургууль гар ариутгагч бодис эсвэл савангаар хангахаас гадна цэвэрлэгээ хийх, 
ялангуяа ариун цэврийн өрөө ба ойр давтамжтайгаар ашиглагддаг газрууд юмуу эд зүйлсийг илүү 
цэвэрлэх болон эрчимтэй агааржуулна. Байнга ашигладаг гадаргууг цэвэрлэх ариутгалын бодис 
анги танхимд байх бөгөөд сурагчид эдгээр зүйлсийг дур мэдэн хэрэглэж болохгүй ба зөвхөн 
багшийн заавраар, түүний удирдлаган дор хэрэглэнэ.   

• Хичээл орж буй багш нь анги танхим болон ашиглагдаж байгаа бусад орон зайг эрчимтэй 
салхилуулахад цонх юмуу зориулалтын агааржуулалтыг хэрэглэж хангана. Анги танхимын 
агааржуулалтыг хичээлийн завсарлагаа юмуу хичээлийн үеэр ч удаа дараа, богино хугацаагаар 
болон эрчимтэй хийнэ. 

• Сургуулийн байранд сурагчдын хаалгаар зөвхөн сурагчид л, дагалдан яваа хүмүүс бус, нэвтрэхийг 
зөвшөөрнө. 

• Эцэг эхчүүд болон гадны хүмүүс сургуульд зөвхөн нэн яаралтай тохиолдолд зөвхөн захирлын 
хаалгаар орох ба тэд маск зүүсэн байх үүрэгтэй. 

• Сурагчид хувцас солих өрөөнд аль болох ганц нэгээр байх болох ба хувцас солих өрөөнд удаан 
байхыг хориглоно, сурагчид тэр өдрийн хуваарийн дагуу даруй анги руу явна. 

•  Хичээлтэй холбоогүй тохиолдолд өөр давхар ба жигүүрийн хооронд явахыг хориглоно. 

 
Сургуулийн нийтийн талбайд сурагчдын биеэ авч явах дүрэм (сургуулийн үүдний танхим, хувцасны 

өрөөний талбай, коридор, танхим, сургуулийн хоолны газар зэргийг нийтийн талбай гэж үзнэ): 

- Сурагчид сургууль дээр өдөр тутмын хуваарийн дагуу зөвхөн шаардлагатай хугацаанд үлдэх 

үүрэгтэй, хичээл эхлэхээс 10-15 минутын өмнө сургуульд ирж сургуулийн нийтийн талбайд 

аль болох богино хургацаагаар байхыг зөвлөж байна.  

- Сургуулийн байранд ирснийхээ дараа аль болох богино хугацаанд сурагч бүр бүлээн усаар 
шингэн савангаар савандаж гараа гүйцэд угаана, ариутгаж бас болно, улмаар гарын эрүүл 
ахуйг сургуульд байх бүхий л хугацаандаа сахина (ариутгалын бодис захирлын хаалганы 
хажууд, биеийн тамирын заалны өмнө, сургуулийн гуанзны өмнө ба ангиудад угаалтуурын 
дэргэд, саван бие засах өрөөнүүдэд байна).  

- Сурагчид сургуулийн байранд орж ирсний дараа хувцас солих газарт зайлшгүй 

шаардлагатай хугацаагаар байхгүй,  эд зүйлсээ шүүгээндээ (өлгүүрт) хийсний дараа даруй 

хичээлийн хуваарийн ангиуд руу явна.  

- Хичээл юмуу сургуулиас зохиогдож явагдаж байгаа бусад үйл ажиллагаа (жиш.: өдрийн 

хоол, давтлага г.м.) дууссаны дараа сурагчид элдэв саатахгүйгээр сургуулиас гарч явна.  

Сургуулийн гуанзанд хооллох  

• Сурагчдад гуанзанд ирэхээс нь өмнө гараа угаахыг нь зөвлөж байна, гуанзанд орохоос өмнө 

байгаа ариутгалын зүйлийг хэрэглэж бас болно. 

• Сурагчдад хоол авахаар хүлээж байхад ядаж өөр ангийн хүүхдүүдээс зай барихыг зөвлөж 

байна.  Хоол 1140- 1345-ын хооронд өгөгдсөн байхаар ангиудын цагийн хуваарийн дагуу 

зохицуулагдана.  

• Сурагчид өөр ангийн сурагчдаас салангад ширээнүүдэд сууна. 

• Халбага, хутга сэрээг хоол аягалж өгөхөд аяга ба хоолноосоо шалтгаалж өгөх зарим зүйлстэй 

хамт өгнө, уух юмыг мэдрэгчтэй автоматнаас авах боломжтой.  

• Гуанзны хэсэгт тэр өдөр хоолны захиалга өгөөгүй сурагчид орохыг хориглоно. 
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• Гадны хоол захиалагчид болон ирээгүй сурагчийн эхний өвчтэй өдрийн хоолыг 1120 – 1140-ийн 
хооронд зөвхөн зөөврийн саванд л өгнө.    

• Клийч суурь сургууль ба дунд сургуулийн сурагчдад 1345 – 1415 –ийн хооронд хоолонд орох 
боломж олгоно, хооллолт дууссаны дараа ширээ ба сандлуудыг цэвэрлэх бөгөөд ариутгал 
хийгдэх ёстой. 

• Гуанзны эрхлэгч өдрийн явцад захиалга өгдөг хэсэгт давтан ариутгал хийгдсэн байхыг хангана. 
 

Өдөр өнжүүлэх анги 

• Сургуулийн өдөр өнжүүлэх бүлгийг ангид нь урьдаас заасан хамгийн бага тоотой 
сурагчид байхаар зохион байгуулна. 

• Дугуйлан, секцүүдэд өөр анги, бүлгийн хүүхдүүдтэй уулзахыг хамгийн цөөн тоогоор 
байхаар зохион байгуулна. 

  

КОВИД-10-ийн шинж тэмдэг байж болох сэжиг байх  

• Ковид-19-ийн өвчинтэй холбоотой тодорхой онцгой үйл явдлын тохиолдлуудад сургууль 

Мужийн эрүүл ахуйн станцын заавруудыг дагуу ажиллах, тухайн бүс нутагт хамаарах 

Мужийн эрүүл ахуйн станц болон нийтээр дагах ЭМЯ-аас тухайн цаг үеийн онцгой байдалтай 

холбоотой авч байгаа хүчинтэй бүх арга хэмжээг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 

• Сурагчид халдварт өвчний шинж тэмдгүүд (халуурч эхлэх, халуунтай байх, ханиалгах, ханиад 

хүрсэн байх,  амьсгаа давчдах, хоолой өвдөх, толгой өвдөх, булчин үе мөч өвдөх, гүйлгэх, 

хоолонд дургүй байх ба үнэр мэдрэхгүй байх г.м.) илэрсэн тохиолдолд  сургууль даруй түүнийг 

бусад хүмүүсээс тусгаарлах (115 тоот өргөө ба WC 113) бөгөөд түүний дэргэд насанд хүрсэн хүн 

байлгаж улмаар сурагчийн хуулийн төлөөлөгчид тухайн байдлын талаар, хүүхдийг даруй ирж 

авах зорилгоор мэдээлэл хүргэнэ.     

• Шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд сурагчийн хуулийн төлөөлөгч нь цаашид юу хийх талаар 

шийд гаргаж зөвлөлгөө өгөх өрхийн эмчтэйгээ утсаар холбогдох үүрэгтэй.     

 
Сурагч юмуу сургуулийн ажилтанд ковид-19 өвчин байх  

• Ийм тохиолдолд сургууль Мужийн эрүүл ахуйн станцын заавраар ажиллах бөгөөд үүссэн 

байдал, түүнтэй холбогдуулж авах арга хэмжээ ба боловсролын арга хэлбэрийн талаарх 

мэдээллийг ажилтнууд, сурагчид, хуулийн төлөөлөгчдөд Бакаларж системээр дамжуулж 

хүргэнэ.  

• Хэрэв эрсдлийн юмуу онцгой арга хэмжээний (жиш.: Мужийн эрүүл ахуйн станцын онцгой 

байдал юмуу ЭМЯ-аас нийтээр дагах арга хэмжээ) үр дүнд  юмуу хорио цээр тогтоосноос болж 

нэг анги, бүлэгт талаас илүү нь ирж хичээлд оролцож чадахгүй тохиолдолд алсын зайнаас 

хичээллэнэ. Ийм байдал хамаарах сурагчдын өдрийн ангийн хичээллэлт алсын зайнаас  

боловсрол олгох хэлбэрт (алсын зайнаас хичээллэх нөхцлийг харгалзаж үзээд)  шилжинэ.  

Хорио хамаарахгүй бусад сурагчид өдрийн сургалтаа ургэлжлүүлнэ.  

•  Бусад мэдээллийг алсын зайнаас боловсрол эзэмшүүлэх онцгой тогтоомж – Алсын зайны 

боловсролын тухай сургуулийн захирлын удирдамжаас авна. 
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Энэхүү бичиг баримтыг 2020.8.27-ны өдрийн багш нарын зөвлөлөөр хэлэлцэж батлав.  

 

Чешска Липад, 2020 оны 8-р сарын 27-ны өдөр      PhDr. Радэк  Частулик, сургуулийн захирал 

 

 

 

 

 

 


