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COVID-19 (Coronavirus)
Менежерийн баталгаажуулалт



Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Илрүүлэг



Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Менежерийн баталгаажуулалт

Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Илрүүлэг

Хуудас 1 нь 4 Хэвлэсэн: 12 Aug 2020 ID: 127613 4

Дизайн Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Д 1.1 Эрт илрүүлэгийн хөтөлбөр бий юу?
Тайлбар: Илрүүлэгийн хөтөлбөр нь олон шат давхаргатай байдаг. Уурхайн хөтөлбөрт
илрүүлэгийн олон аргачлалыг хослуулсан байж болно.
Үүнд:
• Судалгаа хийж (асуулт хариултаар) илрүүлэх
• Биеийн халууныг хэмжих
• ПСР буюу хамар хоолойноос арчдас авч шинжлэх гэх мэт.
Д 2.1 Сайтын програм байгаа бөгөөд энэ нь холбогдох ажилтнуудад зориулсан COVID-
19-ийн үзлэг шалгалтыг тусгайлан багтаасан эсэхийг шалгана уу.
Шүүмж: Скрининг хөтөлбөр нь олон давхаргат. Сайт програм нь скрининг хийх арга
техникийг хослуулан багтааж болно.
• Судалгааны (Асуулгын хуудас) үзлэг ба
• Температурын үзлэг ба / эсвэл
• Эмчилгээний серологийн цэг (Антибиотик скрининг) ба / эсвэл
• ПГУ-ын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх цэг (хамар, хоолойн арчдас).

Тийм No N/A

Д 1.2 Уурхайн талбарт илрүүлэгийн хөтөлбөрийн эрсдлийн үнэлгээ хийсэн үү?
Тайлбар: Эрсдлийн үнэлгээнд халдвар дамжих тохиолдол болон дэгдэлтийн замыг
хамруулж үзсэн байх.
Д 2.2 Скрининг хөтөлбөрийн эрсдлийн үнэлгээ хийгдсэн эсэхийг шалгана уу.
Үнэлгээний үр дүнг үзэж, энэ нь хангалттай бөгөөд дамжуулалтын тохиолдол, өртөлтийн
замыг хамгийн багадаа авч үздэг.

Тийм No N/A

Д 1.3 Илрүүлэг хийх удирдамж байна уу?
Д 2.3 Сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд энэ нь
холбогдох ажилтнуудад зориулсан COVID-19-ийн дэлгэцийн шаардлагыг тусгасан
эсэхийг шалгана уу.
Холбогдох ажилтан, байгууламжид нарийвчилсан удирдамж өгсөн эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A

Д 1.4 Илрүүлэг хийх удирдамж нь тухайн бүс нутгийн хууль эрх зүйн шаардлагад нийцэж
байна уу?
Тайлбар: Удирдамж нь Бүтээгдхүүн груп болон бүсчлэлээс хамаарч өөр өөр байж болно.
Гэхдээ илрүүлгийн хөтөлбөрийн ерөнхий шаардлагад нийцэж байх ёстой.
Д 2.4 Сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд
дэлгэцийн үйл явцад дагаж мөрдөх бүс нутгийн хууль тогтоомжийн шаардлагыг
тусгасан эсэхийг шалгана уу.

Тийм No N/A
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Д 1.5 Өөрчлөх шаардлага гарсан тохиолдолд өөрчлөлтийг удирдамжинд тусган оруулж
байна уу ?
Тайлбар: Өөрчлөлт оруулах (хууль эрх зүйн, компанид хамааралтай, шинж тэмдэг, хариу
арга хэмжээ авах гэх мэт) тохиолдолд заавал өөрчлөлтийн менежментээр оруулж
батлуулах шатлалаар явна.
Д 2.5 Скрининг хийх үйл явц, бүх шинэчлэлт, хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцсэн
өөрчлөлтийн менежментийн сайтын стандарт процесс байгаа эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A

Д 1.6 Хувь хүний нууцлалыг хамгаалах тухай шаардлагуудыг удирдамжинд тусгасан уу?
Д 2.6 "Скрининг хөтөлбөрийн" удирдамжийг хувийн нууцыг хамгаалах шаардлагыг
тусгайлан баталгаажуулна уу.
Ажилтнуудын хувийн нууцыг хадгалах, хамгаалах талаар тодорхой, нарийвчилсан
протокол эсвэл заавар байгаа эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A

Д 1.7 Чанарын баталгааг хянах үйл явцын тухай удирдамжинд тусгасан уу?
Тайлбар: Чанарын баталгаа гэдэг нь эрт илрүүлэгийг гүйцэтгэхдээ эмнэлгийн дүрмийн
дагуу нууцлал болон мэдээллийн баазыг хянаж ажиллах, КОВИД-19 халдвараас
сэргийлж хоорондын зай барих, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх гэх мэт цогц үйл
ажиллагаа юм.
Үйлчилгээний чанар чанарын баталгаанд тулгуурлана.
Д 2.7 Сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд энэ нь
хувийн болон нийгмийн ялгаа, цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт гэх мэт эмнэлгийн журам,
нууцлал, өгөгдлийн менежмент, COVID-19 хяналтыг нарийвчлан дагаж мөрддөг болохыг
баталгаажуулна уу.

Тийм No N/A

Д 1.8 Удирдамжинд чанарыг хянах үйл явцын тухай тусгасан уу?
Тайлбар: Чанарын хяналтаар дээжнүүдийг стандартын дагуу шалгаж байгааг
баталгаажуулна. Бүтээгдхүүний чанар чанарын хяналтанд тулгуурлана.
Д 2.8 Сайтын стандарт ба клиник журамд дээжийг стандарт үзүүлэлтэд туршиж үзэхийн
тулд чанарын хяналтын процесс багтдаг болохыг баталгаажуул.
Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан шинжилгээний удирдамж,
стандарт үзүүлэлтүүдийг шалгаж, зөв хэрэгжүүлсэн эсэхийг шалгана уу.

Тийм No N/A
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Д 1.9 Удирдамжинд сөрөг-бус үр дүн гарсан тохиолдолд хэрэгжүүлэх менежментийн
төлөвлөгөөг тусгасан уу?
Тайлбар: Энэ төлөвлөгөөнд аврах төлөвлөгөө, харилцаа холбоо тогтоох, үүссэн нөхцөл
байдлыг удирдах, хавьталыг мөшгих, тусгаарлах гэх мэтийг хамруулна.
Д 2.9 Сөрөг бус үр дүнгийн талаархи "Удирдлагын төлөвлөгөө"-г боловсруулж
удирдамжид оруулсан болно.
"Удирдлагын төлөвлөгөө" -г шалгана уу.
- ажилтан, уулзалтад оролцогч, ажилтан, үйлчилгээ үзүүлэгч нь COVID-19-т эерэг дүн
шинжилгээ хийвэл юу хийх талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.
- Сөрөг бус хүмүүс (хүмүүсийг) аюулгүй тусгаарлаж болох газрыг тодорхойлно.
- хүмүүсийг зориулалтын байгууламжид аюулгүй шилжүүлэх боломжийг олгодог.
- ажлын байран дээр бусдад мэдээлэх харилцааны протоколыг багтаасан болно.
- эрсдэлд өртөж болзошгүй хүмүүсийг хэрхэн таних (холбоо барих хаяг), дэмжлэгийг авч
үзэх. Үүнд саяхан халдвар авсан хүнтэй хамт аялсан хүмүүс, халдвар авсан хүнтэй хамт
ажиллаж байсан хүмүүс, эсвэл хүнд өвчний өндөр эрсдэлтэй нөхцлийг бүрдүүлсэн бусад
ажилтнууд багтана (жишээлбэл чихрийн шижин, зүрх, уушигны өвчтэй хүмүүс, хөгшин
нас).

Тийм No N/A

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Уурхайн ажилчид илрүүлэгийн хөтөлбөрийн тухай мэдэж байна уу?
Тайлбар: Бүх ажилчид, гэрээт ажилчид эрт илрүүлэгийн хөтөлбөртөй холбоотой ямар
үүрэг хариуцлага хүлээх тухай мэдэж байх нь зүйтэй.
Х 2.1 Ажилтнуудын COVID-19 скрининг хөтөлбөрийн талаархи хариуцлагын талаар
мэдлэгтэй байхын тулд ажлын байранд биет үзлэг (санамсаргүй түүвэр) хийх.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь газар дээрх хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг
шалгаарай.

Тийм No N/A

Х 1.2 Илрүүлгийн үзлэгийн явцад халдвар дамжих нөхцлийг бууруулах хяналтууд байна
уу?
Х 2.2 Скрининг хийх явцад дамжуулалтыг бууруулах шаардлагыг тусгасан сайтын
стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа эсэхийг шалгана уу. Эдгээрт
Нийгмийн алслалт, Гар эрүүл ахуй, Мэдрэмж багассан цэгүүд, Гадаргуу цэвэрлэх, ХЭХ
орно.

Тийм No N/A

Х 1.3 Илрүүлэгийн хөтөлбөрт чанарын баталгааны үнэлгээ хийсэн үү?
Тайлбар: Дараах баримтуудыг гэхдээ үүгээр хязгаарлахгүйгээр нотолгоо болгон
хэрэглэж болно. Үүнд: үзлэгийн хуудсууд, магадлагаа, аудит, удирдамж гэх мэт.
Х 2.3 Бичиг баримтыг шалгах
- удирдлагын тайланг хянах
- баталгаажуулалтын үр дүнг хянах
- хээрийн аудитын үр дүнг хянах
Талбарын шалгалт:

Тийм No N/A
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Х 1.4 Илрүүлэгийн хөтөлбөрт чанарын баталгааны үнэлгээ хийсэн үү?
Тайлбар: Дараах баримтуудыг гэхдээ үүгээр хязгаарлахгүйгээр нотолгоо болгон
хэрэглэж болно. Үүнд: үзлэгийн хуудсууд, магадлагаа, аудит, удирдамж гэх мэт.
Х 2.4 Бичиг баримтыг шалгах
- чанарын хяналтын процедурын баримт бичгийг нягтлан шалгаж, тэдгээрийн жишиг
жишигт нийцсэн, хамгийн сүүлийн үеийн стандартыг багтаасан байх.
Талбарын шалгалт:
- Скрининг хийх явцын чанарын шалгалтын маягтуудыг шалгаж, туршилтын үр дүнг
стандартын дагуу үнэлсэн эсэхийг шалгана.

Тийм No N/A

Сургалт / Чадамж Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

С 1.1 Илрүүлэг хийж байгаа ажилтан сургагдсан, чадвар эзэмшсэн байна уу?
Тайлбар: КОВИД-19 халдварын чиглэлээр тусгайлан сургалтанд хамрагдсан, эмнэлгийн
мэргэжлийн мэргэшсэн мэргэжилтнийг хамруулж болно.
С 2.1 Мэргэжлийн ур чадвартай эсэх, шинжилгээг хэрхэн хийх талаар сургасан, тэд
үүнийг хийх чадвартай гэж үзвэл үзлэг шинжилгээний ажилтнуудаас дээж авна уу.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь туршилтын байранд ажиллаж буй ажилчдын тоонд
тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A

\[page\]
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Дизайн Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Д 1.1 COVID-19 халдвараас сэргийлэхийн тулд ХХХ-н хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох,
хангах удирдамж байна уу?
Д 2.1 Талбайн стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд энэ нь
COVID-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх PPE-ийн хүлээлтийг тусгасан эсэхийг
шалгана уу.
Сайтын стандарт нь дор хаяж дараахь элементүүдийг агуулсан байгаа эсэхийг
шалгаарай.
- Ковид-19-ийн талаархи ерөнхий мэдлэг.
- Компанийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаархи боловсролын зурагт хуудас,
мэдэгдэл.
- Хувийн хамгаалах хэрэгслийг (маск, бээлий гэх мэт) хангалттай хангах.

Тийм No N/A

Д 1.2 Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл, нийтийн үйлчилгээний газар буюу
хоолны газар, угаалгын өрөө гэх мэт газруудад хоорондын зай барих тухай удирдамж
байна уу?
Д 2.2 Гар утасны тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэлд нийгмийн / физик ялгаа, гал
тогоо, угаалгын өрөө гэх мэт нийтлэг хэрэглээний талбайнуудыг тусгайлан заасан
сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгааг баталгаажуулах
хэрэгтэй.
Жишээлбэл, сайтын стандартад (бодлого, журам, протокол) хүмүүс бие биенээсээ
тусгаарлах зайг дор хаяж 1.5 метр буюу 5 фут, хамгийн багадаа 2 метр байх ёстой гэж
тодорхой заасан байдаг.

Тийм No N/A

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Ажилчид хоорондын зай барих зааврыг хэрэгжүүлж ажиллах боломжтой байна уу?
(хоолны цагаар мөн адил)
Х 2.1 Нийгмийн / бие махбодийн алслагдсан байдлыг дагаж мөрдөх, сахих шаардлагыг
хангахын тулд ажлын байранд биет үзлэг (санамсаргүй түүвэр) хийх.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай, таны
ажлын талбар дахь эрсдэлийн түвшин.

Тийм No N/A

Х 1.2 Хэрэв ажилтан хоорондын зай барих боломжгүй бол амны хаалт, маск гэх мэт
тохиромжтой ХХХ авах боломж байна уу?
Х 2.2 Ажилтнуудын нүүрний маск, бээлий болон бусад зохих ГС-ийг авах боломжтой
байхын тулд ажлын байран дээр үзлэг (санамсаргүй түүвэр) хийх.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай, таны
ажлын талбар дахь эрсдэлийн түвшин.

Тийм No N/A

\[page\]



Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Менежерийн баталгаажуулалт

Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Нийгмийн / Бие махбодийн ялгаа, тусгаарлалт

Хуудас 2 нь 2 Хэвлэсэн: 12 Aug 2020 ID: 120473 3

Х 1.3 Ажилчид олон нийтийн газар хоорондын зай барих боломжгүй бол амны хаалт,
маск гэх мэт тохиромжтой ХХХ хэрэглэж байна уу?
Х 2.3 Ажилчдыг зохих ГХБ зүүж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд ажлын байранд
бие махбодийн үзлэг (санамсаргүй түүвэр) хийх.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоо, ажлын талбайн эрсдэлийн түвшинд
тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A

\[page\]



Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Гар эрүүл ахуй



Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Менежерийн баталгаажуулалт

Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Гар эрүүл ахуй

Хуудас 1 нь 2 Хэвлэсэн: 12 Aug 2020 ID: 120474 3

Дизайн Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Д 1.1 Гарын ариун цэвэр, эрүүл ахуйг хангах заавар байна уу?
Д 2.1 Талбайн стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд энэ нь
COVID-19-ийн гар эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн эсэхийг шалгаарай.
Гарны эрүүл ахуйд хүлээлтийг өөр өөр үүрэг, байгууламж, тоног төхөөрөмжөөр хангаж,
шинэчлэгдсэн, ажлын явцыг харгалзан үзэх.

Тийм No N/A

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Ажилчид гарын эрүүл ахуйн зааврыг мэдэж байна уу?
Х 2.1 Ажилчид гал тогоо, хоолны өрөө, угаалгын өрөө гэх мэт нийтлэг газар руу орох,
гарахдаа гараа цэвэрлэж, хоол бэлтгэхээс өмнө ажлын байранд бие махбодийн үзлэг
(санамсаргүй түүврийн) хийх.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай, таны
ажлын талбар дахь эрсдэлийн түвшин.

Тийм No N/A

Х 1.2 Гарын эрүүл ахуйн зааврыг шаардлагатай газруудад ил байрлуулсан уу?
Х 2.2 Баталгаажуулна уу:
- гарын ариун цэврийн талаарх боловсролын зурагт хуудсыг ажлын байранд дэлгэн
харуулдаг.
- Гараа үр дүнтэй угаах гол алхамыг харуулсан зурагт хуудсыг гар угаах бүх байгууламж
дээр байрлуулсан болно.
- удирдамжаар хангаж өгдөг товхимолуудыг хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын
ажилтнууд санал болгодог.
- эрүүл мэндийн товч танилцуулга / мэдээллийг ажилчдын уулзалт, компанийн сүлжээнд
гаргадаг.

Тийм No N/A

Х 1.3 Ажилчид гарын эрүүл ахуйн зааврыг дагаж мөрдөж байна уу?
Х 2.3 Ажилтнууд гараа тогтмол угааж, 20-30 секундын турш гар угаах, эсвэл гар
ариутгагч бодис 20-30 минутын турш ажлын байран дээр тохирох үед ажлын байран
дээр бие махбодийн үзлэг (санамсаргүй түүвэр) хийх.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай, таны
ажлын талбар дахь эрсдэлийн түвшин.

Тийм No N/A

\[page\]



Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Менежерийн баталгаажуулалт

Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Гар эрүүл ахуй

Хуудас 2 нь 2 Хэвлэсэн: 12 Aug 2020 ID: 120474 3

Х 1.4 Ажилчид гарын эрүүл ахуйг хангаж жишээлбэл гадаргууд хүрэхдээ тохиромжтой
ХХХ хэрэглэх гэх мэт дадал эзэмшиж байна уу?
Х 2.4 Ажилтнуудын ажлын ариун цэврийн зохих техник, тухайлбал ажлын байрны зохих
газарт гадаргуутай харьцах харьцааг багасгахын тулд гарын авлагын эрүүл ахуйг
хэрэгжүүлж байгааг баталгаажуулахын тулд ажлын байранд үзлэг хийх (санамсаргүй
түүвэр).
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай, таны
ажлын талбар дахь эрсдэлийн түвшин.

Тийм No N/A

\[page\]



Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Эрт таних, хадгалах



Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Менежерийн баталгаажуулалт

Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Эрт таних, хадгалах

Хуудас 1 нь 2 Хэвлэсэн: 12 Aug 2020 ID: 120487 3

Дизайн Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Д 1.1 Холбогдох ажилтанд COVID-19 сорил тавьж илрүүлэх удирдамж байна уу?
Д 2.1 Сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд энэ нь
холбогдох ажилтнуудад зориулсан COVID-19-ийн шинжилгээний шаардлагыг тусгасан
эсэхийг шалгана уу.
Холбогдох ажилтан, байгууламжид нарийвчилсан удирдамж өгсөн эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A

Д 1.2 Хэрэв уурхай дээр ажилтанд коронавирусын шинж тэмдэг ажиглагдсан бол ямар
арга хэмжээ авах тухай удирдамж бий юу (зориулалтын тоног төхөөрөмж, байгууламж)?
Д 2.2 Хэрэв хэн нэгэн COVID-19 шинж тэмдэг (ханиалгах, халуурах, дотор муухайрах)
өвчтэй бол """" хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө ""боловсруулаарай.
Төлөвлөгөөг шалгана уу:
- өөрийгөө эвгүй мэдрэмжтэй эсвэл шинж тэмдэг илэрч буй хүнийг аюулгүй тусгаарлаж
болох өрөө, талбайг тодорхойлно.
- өвчтэй хүмүүсийг зориулалтын байгууламжид аюулгүй шилжүүлэх боломжийг олгодог.
- Ажилтан, уулзалтад оролцогч, ажилтан, үйлчилгээ үзүүлэгч нь COVID-19-т эерэг тест
хийсэн тохиолдолд уулзалтын үеэр эсвэл зүгээр л, эсвэл ажлын байран дээрээ бусадтай
холбоо барьсны дараа юу хийх талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.
- Эрсдэлд өртөж болзошгүй хүмүүсийг хэрхэн таних, хэрхэн дэмжих талаар авч үзнэ.
Үүнд халдвар авсан хүнтэй хамт саяхан аялсан хүмүүс, халдвар авсан хүнтэй хамт
ажиллаж байсан хүмүүс, эсвэл хүнд өвчтэй болох өндөр нөхцлийг бүрдүүлсэн бусад
ажилтнууд багтана (жишээлбэл чихрийн шижин, зүрх, уушигны өвчтэй хүмүүс, хөгшин
нас).

Тийм No N/A

Д 1.3 Хэрэв ажилтны бие тавгүйрхвэл юу хийх, ямар арга хэмжээ авах тухай мэдэж
байгааг шалгах удирдамж байна уу?
Д 2.3 Халдвартай халдвар авсан хүн (эсвэл COVID-19 эерэг хүн) бохирдсон газар, тоног
төхөөрөмжийг жишээлбэл бохирдуулсан газар цэвэрлэх, ариутгах шаардлагад
нийцүүлэн талбайн стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) -ийг шалгана уу.
тухайн хүн жолоодож байсан тээврийн хэрэгсэл, түүний оршин сууж байсан өрөө.

Тийм No N/A

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Шинж тэмдэг илэрч байгаа ажилтантай харьцаж байгаа багийн хүмүүс нь
сургалтанд хамрагдсан, ажиллах ур чадвартай байна уу?
Х 2.1 Хүмүүс COVID-19 вирусын халдвартай гэж сэжиглэж буй хүмүүсийн юу хийх ёстойг
нарийвчлан сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл зааварчилгаа) -ыг
шалгана уу.
Ажлын байран дээр санамсаргүй байдлаар шалгалт хийж, COVID-19 вирусын халдвар
авсан гэж сэжиглэж байгаа тохиолдолд авах шаардлагатай алхамуудаа мэдэж байгаа
эсэхийг хүмүүсээс асуу. Түүврийн хэмжээ нь таны ажлын талбайн хүмүүсийн тоонд

Тийм No N/A

\[page\]



Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Менежерийн баталгаажуулалт

Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Эрт таних, хадгалах

Хуудас 2 нь 2 Хэвлэсэн: 12 Aug 2020 ID: 120487 3

Сургалт / Чадамж Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

С 1.1 Шинж тэмдэг илэрч байгаа ажилтнаас халдвар тархахаас сэргийлж тоног
төхөөрөмж, байгууламжийг халдваргүйжүүлж ариутгах удирдамж байна уу?
С 2.1 COVID-19-ийг сэжиглэж буй хүмүүсийг эсвэл COVID-19 эерэг гэж тооцогддог
хүмүүсийг хэрхэн удирдах талаар сургагдсан эсэхийг хүмүүсээс асуугаарай.
Ажлынхаа хүрээнд, жишээ нь COVID-19 эрсдэлийг даван туулах чадвартай гэж үзсэн
хүмүүсээс асуугаарай. эмчилгээ, цэвэрлэгээ гэх мэт.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай, таны
ажлын талбар дахь эрсдэлийн түвшин.

Тийм No N/A

С 1.2 COVID-19 халдвараас сэргийлж тоног төхөөрөмж, байгууламжийг
халдваргүйжүүлж ариутгал хийх ажилтан сургалтанд хамрагдсан, бэлтгэгдсэн байна уу?
С 2.2 Коронавирусын эсрэг тоног төхөөрөмж, байгууламжийг хэрхэн цэвэр, үр дүнтэй
цэвэрлэж, ариутгах талаар сургагдсан эсэхийг хүмүүсээс асуугаарай.
Коронавирус нь өөр өөр гадаргуу дээр хэр удаан амьдрах чадвартай болохыг хүмүүсээс
асуугаарай.
COVID-19 цэвэрлэх бүх нөхцөл байдалд хариу өгөх чадвартай гэж үзсэн хүмүүсийн
дээжээс асуу.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай, таны
ажлын талбар дахь эрсдэлийн түвшин.

Тийм No N/A

\[page\]



Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Хөдөлгөөнт төхөөрөмж ба
тээврийн хэрэгслийн менежмент (автобуснаас
бусад)



Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Менежерийн баталгаажуулалт

Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Хөдөлгөөнт төхөөрөмж ба тээврийн хэрэгслийн менежмент (автобуснаас бусад)

Хуудас 1 нь 1 Хэвлэсэн: 12 Aug 2020 ID: 120478 2

Дизайн Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Д 1.1 Хоорондын зай барих удирдамжийг боловсруулахдаа тээврийн хэрэгслийн тоо,
ариутгал хийх хугацаа, хоолны хэрэгслүүд гэх мэт шаардлагатай зүйлсийг тусгаж,
төлөвлөгөө гаргасан уу?
Д 2.1 Нөөцийн төлөвлөгөөнд тээврийн хэрэгслийн тоо, цэвэрлэгээ хийх хугацаа, хоолны
байгууламжийн хүчин чадал, байрны хэрэгцээ зэргийг харгалзан үзнэ.

Тийм No N/A

Д 1.2 Ажилчид хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслээр зорчихдоо хоорондын
зай барих хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг шалгах заавар байна уу?
Д 2.2 Шалгах төлөвлөлт нь тээврийн хэрэгслийн тоо, цэвэрлэгээ хийх цаг хугацааг
харгалзан үздэг.

Тийм No N/A

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Ажилтан хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслээр зорчихдоо хоорондын
зай барих хяналтыг хэрэгжүүлж байна уу?
Х 2.1 Хоёр хүний суудалтай, нэг хүний суудалтай, нэг эгнээгээс дээш суудалтай тээврийн
хэрэгслийг нэг хүнээс шалгаарай, нэг шатанд зөвхөн нэг хүн байх ёстой бөгөөд энэ нь
шатрын самбар шиг зөрүүдэй.

Тийм No N/A

\[page\]



Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Хөдөлгөөнт төхөөрөмж,
тээврийн хэрэгслийг цэвэрлэх



Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Менежерийн баталгаажуулалт

Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Хөдөлгөөнт төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийг цэвэрлэх

Хуудас 1 нь 1 Хэвлэсэн: 12 Aug 2020 ID: 120480 2

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Ажилтанд хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийг ариутгах заавар
байна уу?
Х 2.1 Цэвэрлэх удирдамжийн хуулбарыг хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн хэсэг, хөнгөн
тээврийн хэрэгслийн хэсэг болгон шалгана.

Тийм No N/A

Х 1.2 Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийг зааврын дагуу ариутгаж байна
уу?
Х 2.2 Ажлын байранд байгаа тоног төхөөрөмж / тээврийн хэрэгслийг бичил үзлэг
(санамсаргүй түүвэр) -ийг цэвэрлэгээний зааврын дагуу цэвэрлэж байгаа эсэхийг
шалгах.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай, таны
ажлын талбар дахь эрсдэлийн түвшин.

Тийм No N/A

Х 1.3 Ажилтан хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийг ашиглахын өмнө болон
дараа зааврын дагуу ариутгаж байна уу?
Х 2.3 Ажлын байранд байгаа тоног төхөөрөмж / тээврийн хэрэгслийг ашиглахаас өмнө
болон дараа нь цэвэрлэж байгаа эсэхийг шалгахын тулд санамсаргүй түүвэр хийх.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай, таны
ажлын талбар дахь эрсдэлийн түвшин.

Тийм No N/A
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Дизайн Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Д 1.1 COVID-19 халдвар тархах замыг бууруулах арга хэмжээнд ариутгах дэглэмийг
боловсруулж тусгасан байна уу?
Д 2.1 Цэвэрлэх "протокол" ба "зааврыг" COVID-19 дамжуулалтыг бууруулах арга хэмжээг
тусгасан болохыг баталгаажуулна уу.
Ажилчдын шинэ, өөрчлөгдсөн шаардлагыг мэдэж, дагаж мөрдөхийг баталгаажуулах.
Ажилчдын шинэ, өөрчлөгдсөн шаардлагыг мэдэж, дагаж мөрдөхийг баталгаажуулах.

Тийм No N/A

Д 1.2 Хоорондын зай барих заагийг тодорхойлох заавар байна уу, байгаа бол хэрэгжиж
байна уу?
Д 2.2 Сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд энэ нь
нийгмийн / физик холимогийг тусгаарлахад тусгайлан тусгасан эсэхийг шалгана.
жишээ нь суух / ширээн дээр тэмдэглэгдсэн, ""хаана зогсох"" соронзон хальс, тэмдэг.
Нийтлэг хэрэглээний газруудад бие махбодийн үзлэг (санамсаргүй түүвэр) -ийг журмын
дагуу нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

Тийм No N/A

Д 1.3 Үйлчилгээний газрын нээх, хаах цагийн хуваарийг тодорхойлох удирдамж байна
уу?
Д 2.3 Сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд энэ нь
нийтлэг хэрэглээний талбайн нээлтийн болон хаах хугацааг тусгасан эсэхийг шалгана
уу.
жишээ нь байгууламж бүрт байрлуулсан тэмдэг, харилцаа холбоо (имэйл, мэдээллийн
товхимол гэх мэт).
Ажилчдын нээлт, хаалтын цагийг мэдэж, ажиглаж байх.

Тийм No N/A

Д 1.4 Гал тогоо, хоолны өрөөнд халдвар тархах эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авах
удирдамж байна уу?
Д 2.4 Хоолны өрөө, гал тогооны өрөөний дамжуулалтыг бууруулах шаардлагыг тусгасан
сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол, заавар) -ыг тусгасан, жишээ нь нэг
удаагийн хэрэглээний хэрэгсэл, халуун тогоонд угаах аяга таваг угаагч цикл, тусдаа
ороосон хүнсний зүйл гэх мэтийг багтаана.

Тийм No N/A

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Хоолны газар, гал тогоо, угаалгын өрөө гэх мэт нийтийн үйлчилгээний газар
ариутгалын бүтээгдэхүүнийг хангалттай хэмжээгээр нүдэнд харагдахаар ил
байрлуулсан уу?
Х 2.1 Цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн бэлэн байх, ажилтнуудад ойлгомжтой байхын тулд гал
тогоо, хоолны өрөө, угаалгын өрөөний үзлэгт хамрагдах.

Тийм No N/A
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Х 1.2 Ажилчид хоолны газар, гал тогоо, угаалгын өрөө гэх мэт нийтийн үйлчилгээний
газар орж гарахдаа гараа угааж ариутгаж байна уу?
Х 2.2 Ажилтнуудын орох, гарах үед гараа тогтмол цэвэрлэж, гараа тогтмол угааж
цэвэрлэх, эсвэл гар ариутгагч бодисоор 20-30 секундын турш гар угаах зорилгоор
нийтлэг талбайн үзлэг (санамсаргүй түүвэр) хийх.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоо, ажлын талбайн эрсдэлийн түвшинг
хангахад хангалттай эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A

Х 1.3 Хоорондын зай барих заагийг тэмдэглэх, тэмдэг тэмдэглэгээний журам хэрэгжиж
байна уу?
Х 2.3 Нийтлэг хэрэглээний талбайнуудыг нарийвчлан үзлэг хийх (санамсаргүй түүвэрлэх)
журмын дагуу тусгаарлалт хийх, тухайлбал суух / ширээ, "газар дээр нь соронзон хальс
байрлуулах" тэмдэглэгээг хийх.

Тийм No N/A

Х 1.4 Ажилчид олон нийтийн үйлчилгээний газар хоорондын зай барих зааврыг дагаж
байна уу?
Х 2.4 Хүмүүсийг нийгэм / бие махбодоос алслах шаардлагыг дагаж мөрдөж байгаа
эсэхийг баталгаажуулахын тулд нийтлэг газруудад санамсаргүй байдлаар шалгалт
хийх.

Тийм No N/A

Х 1.5 Ажилчид нээх, хаах цагийн хуваарийг баримталж байна уу?
Х 2.5 Хүмүүсийн нээлттэй, хаалтын цагийг дагаж мөрдөх үүднээс нийтлэг талбайн орох,
гарах цэгүүдэд санамсаргүй байдлаар шалгалт хийх.

Тийм No N/A

Х 1.6 Ажилчид гал тогоо, хоолны өрөөнд халдвар тархах эрсдлийг бууруулах заавар
журмыг мөрдөж байна уу?
Х 2.6 Хоолны өрөө, гал тогооны өрөөнд санамсаргүй байдлаар шалгалт хийх,
дамжуулалтыг бууруулах арга хэмжээ авах, ажилтнууд удирдамжийг дагаж мөрдөх,
жишээ нь дан хэрэглээний хэрэгсэл, тус тусад нь ороосон хоол хүнс бэлэн байгаа бөгөөд
ашиглахад халуун тогоонд угаасан аяга таваг угаах циклийг гал тогооны ажилтан, гэх
мэт.

Тийм No N/A

Х 1.7 Ажилчид хоол бэлтгэх, хоол идэх газрыг үйлчилгээ эхлэхийн өмнө ариутгаж байна
уу (жиш нь: ширээ, сандал, вандан тавцангууд)?
Х 2.7 Хэрэглэхийн өмнө хоол хүнс бэлтгэх, хооллох газруудын биет үзлэг (санамсаргүй
түүвэр) хийх.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоо, ажлын талбайн эрсдэлийн түвшинг
хангахад хангалттай эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A
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Х 1.8 Ажилчид нийтийн үйлчилгээний газар, жишээ нь угаалгын өрөөг тогтмол хугацаанд
ариутгаж байна уу?
Х 2.8 Ариун цэврийн өрөөг тогтмол цэвэрлэж байхын тулд бие махбодийн үзлэг
(санамсаргүй түүвэр) хийх.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоо, ажлын талбайн эрсдэлийн түвшинг
хангахад хангалттай эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A

Сургалт / Чадамж Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

С 1.1 Ариутгал хийж байгаа ажилчид COVID-19 халдвар тархалтыг бууруулах талаар
мэдлэгтэй, сургалтанд хамрагдсан байна уу?
С 2.1 Коронавирусын халдварыг бууруулах арга хэмжээний талаар сургагдсан эсэхийг
хүмүүсээс асуугаарай.
Коронавирус нь өөр өөр гадаргуу дээр хэр удаан амьдрах чадвартай болохыг хүмүүсээс
асуугаарай.
Ковид-19-ийн холбогдох нөхцөл байдалд хариу өгөх чадвартай гэж үзэж байгаа эсэхийг
хүмүүсээс хүс.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоо, ажлын талбайн эрсдэлийн түвшинг
хангахад хангалттай эсэхийг шалгаарай. Ажилтнуудыг компанийн сүлжээгээр
дамжуулан болон хэлтсийн багийн хурлаар дамжуулалтыг бууруулах арга хэмжээний
талаар мэдээлж байх. Холбогдох процедурыг цахим хэлбэрээр явуулсан эсэхийг
шалгана уу.

Тийм No N/A
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Дизайн Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Д 1.1 Уурхайн гадна бүсэд нийтийн үйлчилгээний газрууд ялангуяа гуанз, хот суурингийн
хоолны газраар үйлчлүүлэхдээ хоорондын зай барих, эрүүл ахуйг хангах удирдамж
байна уу?
Д 2.1 Жорлон, тосгоны хоолны өрөөнд Ковид-19-ийн гар эрүүл ахуйн шаардлагад
нийцсэн стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа эсэхийг шалгаарай.
Гарны эрүүл ахуйд хүлээлтийг өөр өөр үүрэг, байгууламж, тоног төхөөрөмжөөр хангаж,
шинэчлэгдсэн, ажлын явцыг харгалзан үзэх.
Хоолны газар, тосгоны хоолны өрөөнд нийгмийн / бие махбодийн ялгаа шаардагдах
шаардлагыг тусгайлан заасан стандарт (Бодлого, журам, протокол, заавар) байгаа
эсэхийг шалгана уу.
Жишээлбэл, (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) хүмүүсийг биеэсээ тусгаарлах
зайг дор хаяж 1.5 м буюу 5 фунт, хамгийн тохиромжтой нь 2 м байх ёстой гэж тодорхой
заасан байдаг.

Тийм No N/A

Д 1.2 Хоол хүнс, ус ундааны үйлчилгээ авахдаа халдвар тархалтыг бууруулах арга
хэмжээ, заавар байна уу?
Д 2.2 Хоолны газар, тосгоны хоолны өрөөнүүдийн дамжуулалтыг бууруулах шаардлагыг
тусгасан стандарт (бодлого, журам, протокол, заавар) -ыг тусгайлан багтаасан,
боломжтой бол өөртөө үйлчлэх үйлчилгээ, ганц удаагийн хэрэглээний хэрэгсэл, халуун
тогоо угаах аяга таваг угаагч цикл, тус тусад нь ороосон хүнсний зүйл гэх мэтийг
багтаана. Байна.

Тийм No N/A

Д 1.3 COVID-19 тархалтыг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд ариутгах дэглэмийг
тусгасан уу?
Д 2.3 Цэвэрлэх "протокол" ба "зааврууд" -ыг COVID-19 дамжуулалтыг бууруулах арга
хэмжээг тусгасан эсэхийг шалгана уу
Ажилчдын шинэ, өөрчлөгдсөн шаардлагыг мэдэж, дагаж мөрдөхийг баталгаажуулах.

Тийм No N/A

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Нийтийн үйлчилгээний газар ариутгалын бүтээгдэхүүн хангалттай хэмжээгээр
нүдэнд харагдахаар ил байрлуулсан байна уу?
Х 2.1 Цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн бэлэн байх, ажилтнуудад ойлгомжтой байхын тулд гал
тогоо, хоолны өрөө, угаалгын өрөөний үзлэгт хамрагдах.
Тэмдэглэл: Энэ нь ажилчдыг хоол хүнс бэлтгэх, идэх талбайнуудыг (жишээ нь, ширээ,
тоолуур) халдваргүйжүүлэх боломжийг олгоно.

Тийм No N/A
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Х 1.2 Ажилчид нийтийн үйлчилгээний газрууд ялангуяа гуанз, хот суурингийн хоолны
газраар үйлчлүүлэхдээ гараа ариутгаж байна уу?
Х 2.2 Ажилтнуудын орох, гарах үед гараа тогтмол цэвэрлэж, гараа тогтмол угааж
цэвэрлэх, эсвэл гар ариутгагч бодисоор 20-30 секундын турш гар угаах зорилгоор
нийтлэг талбайн үзлэг (санамсаргүй түүвэр) хийх.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай, таны
ажлын талбар дахь эрсдэлийн түвшин.

Тийм No N/A

Х 1.3 Ажилчид нийтийн үйлчилгээний газрууд ялангуяа гуанз, хот суурингийн хоолны
газраар үйлчлүүлэхдээ гараар хүрэх зүйлсийг хязгаарлаж байна уу?
Х 2.3 Хоолны газар, тосгоны хоолны гадаргуутай холбоо барихыг багасгахын тулд
ажилтнууд гар эрүүл ахуйг сахих (бээлий ашиглах гэх мэт), хүрч буй зүйлээ хязгаарлах
(тухайлбал, ганц хэрэглээний хэрэгслийг ашиглах, тус тусад нь ороосон зүйлийг сонгох)
ажлын байранд бие махбодийн үзлэг (санамсаргүй түүврийн) хийх. өрөөнүүд.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай, таны
ажлын талбар дахь эрсдэлийн түвшин.

Тийм No N/A

Х 1.4 Ажилчид хоорондын зай барих зааврыг дагаж байна уу?
Х 2.4 Хүмүүсийг нийгэм / бие махбодоос алслах шаардлагыг дагаж мөрдөж байгаа
эсэхийг баталгаажуулахын тулд нийтлэг газруудад санамсаргүй байдлаар шалгалт
хийх.

Тийм No N/A

Х 1.5 Хоорондын зай барих тэмдэг тэмдэглэгээг бэлдэж, байршуулсан уу?
Х 2.5 Нийтлэг хэрэглээний талбайнуудыг нарийвчлан үзлэг хийх (санамсаргүй дээж
авах), журмын дагуу тусгаарлалт хийх, тухайлбал суух / ширээ, "газар дээр нь соронзон
хальс байрлуулах", тэмдэглэгээ гэх мэт журмын дагуу явуулна.

Тийм No N/A

Х 1.6 Олон нийтийн газруудад нээх хаах цагийн хуваарийг тодорхой бичиж байршуулсан
уу?
Х 2.6 Хоолны газар, тосгоны хоолны өрөөнүүдийн нээлтийн болон хаалтын цагийг бүх
хоолны газар, тосгоны хоолны өрөөнд байрлуулсан нь тодорхой бөгөөд тодорхой байна.

Тийм No N/A

Х 1.7 Ажилчид олон нийтийн газруудад хаах цагийн хуваарийг баримталж байна уу?
Х 2.7 Хүмүүсийн нээлттэй, хаалтын цагийг дагаж мөрдөхийн тулд нийтлэг талбайд (орох,
гарах) санамсаргүй байдлаар шалгалт хийх.

Тийм No N/A
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Сургалт / Чадамж Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

С 1.1 Ариутгал хийж буй ажилчид COVID-19 тархалтыг бууруулах талаар мэдлэгтэй,
сургалтанд хамрагдсан байна уу?
С 2.1 Коронавирусын халдварыг бууруулах арга хэмжээний талаар сургагдсан эсэхийг
хүмүүсээс асуугаарай.
Коронавирус нь өөр өөр гадаргуу дээр хэр удаан амьдрах чадвартай болохыг хүмүүсээс
асуугаарай.
Ковид-19-ийн холбогдох нөхцөл байдалд хариу өгөх чадвартай гэж үзэж байгаа эсэхийг
хүмүүсээс хүс.
Тэмдэглэл: Түүврийн хэмжээ нь хүмүүсийн тоо, ажлын талбайн эрсдэлийн түвшинг
хангахад хангалттай эсэхийг шалгаарай. Ажилтнуудыг компанийн сүлжээгээр
дамжуулан болон хэлтсийн багийн хурлаар дамжуулалтыг бууруулах арга хэмжээний
талаар мэдээлж байх. Холбогдох процедурыг цахим хэлбэрээр явуулсан эсэхийг
шалгана уу.

Тийм No N/A
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Дизайн Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Д 1.1 Ажилчид нисэх онгоцны буудал орж гарахдаа гараа ариутгаж, хувийн ариун цэвэр
хангаж буйг шалгах удирдамж байна уу?
Д 2.1 Сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд нисэх
онгоцны буудлын байгууламжуудад Ковид-19-ийн гар эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн
эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A

Д 1.2 Ажилчид хоорондын зай барих зааврыг мөрдөж байгааг шалгах удирдамжийг
аялалын удирдлагад тусгасан уу? , хүнтэй ойроос харьцахгүй байна уу?
Д 2.2 Сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд нисэх
онгоцны буудлын байгууламж дээр дагаж мөрдөх нийгмийн / бие махбодийн хол зайг
тусгасан эсэхийг шалгана.

Тийм No N/A

Д 1.3 Ажилчид хоорондын зай барих боломжтой байна уу?
Д 2.3 Нисэх онгоцны буудлын байгууламжид дагаж мөрдөх шаардлагатай нийгмийн /
бие махбодийн холимогт суурилсан шаардлагууд практик бөгөөд хэрэгжих боломжтой
эсэхийг шалгана.
Нисэх онгоцны буудал дээр санамсаргүй байдлаар үзлэг шалгалт хийж, хүмүүс нийгмийн
болон бие махбодийн ялгаа шаардагдах шаардлагыг бодитоор хангаж чадна.

Тийм No N/A

Д 1.4 COVID-19 тархах замыг бууруулах арга хэмжээнд боломжит хяналтын аргуудыг
тусгасан уу?
Д 2.4 Тохирох интервалд, ж.нь. 1, 3 сарын дараа нисэх онгоцны буудлын байгууламж
дээр хийгдсэн бүх COVID-19 баталгаажуулалтыг шалгаж, ямар нэгэн онцлох
үйлдлүүдийг шийдвэрлэнэ үү. Мөн Баталгаажуулалтын Хяналтын хуудсуудыг
Корпорацын санал хүсэлт, баталгаан дээр үндэслэн нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан эсэхийг
шалгана уу.
Хяналт шалгалт хийхдээ цэвэрлэгээний горимыг хангаж, ажилтнуудтай холбоо барих,
хүлээлгийн хэсэгт байрлах тусгаарлалт гэх мэтийг бүгдийг нь хянан үзэх хэсэг гэж үзнэ.

Тийм No N/A

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Ариутгалын бүтээгдэхүүн хангалттай бэлэн, нүдэнд харагдахаар ил байна уу?
Х 2.1 Ариуталын ур чадвартай, хараач техникаар яваад байна уу?

Тийм No N/A

Х 1.2 Ажилчид нисэх онгоцны буудал орж гарахдаа гараа зөв ариутгаж байна уу?
Х 2.2 Ажилтнууд нисэх онгоцны буудал руу орох, гарах үед 20-30 секундын турш гараа
цэвэрлэж байхын тулд нисэх онгоцны буудлын байгууламжид биет үзлэг (санамсаргүй
түүвэр) хийх.

Тийм No N/A
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Х 1.3 Ажилчид, хоорондын зай барих зааврыг дагаж байна уу, хүнтэй ойроос харьцахгүй
байх зааврыг хэрэгжүүлж байна уу?
Х 2.3 Нисэх онгоцны буудлын байгууламжид дагаж мөрдөх шаардлагатай нийгмийн /
бие махбодид хамаарах шаардлагыг дагаж мөрдөхийг баталгаажуулна уу.
Нисэх онгоцны буудал дээр санамсаргүй байдлаар үзлэг шалгалт хийж, хүмүүс нийгмийн
болон бие махбодоос зайлуулах шаардлагыг дагаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах.

Тийм No N/A

Х 1.4 Ажилчид, агаарын хөлөгийн ажилтны коронавирустэй холбогдуулан тавьж буй
шаардлагыг дагаж мөрдөж байна уу? Жиш нь: хуваарилсан суудалд суух,
зэрэгцэхгүйгээр солбиж (шатарчлан) суух, гараар хүрэх зүйлсээ хязгаарлах
Х 2.4 Нисэх онгоцны буудлын санамсаргүй шалгалтаар хүмүүс зөвхөн зүг чигээрээ сууж
байгааг (ж.нь шатар тоглох самбар) сууж, хүрч байгаа зүйлээ хязгаарлаж байгаа
эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A

Сургалт / Чадамж Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

С 1.1 Агаарын хөлөгийн ажилтан онгоцонд суух, буухдаа хоорондын зай барих тухай
зааврыг ойлгомжтой өгч байна уу?
С 2.1 Нисэх онгоцны буудлын санамсаргүй үзлэгээр нисэх онгоцны буудлын ажилтнууд
нисэх ба / эсвэл буулт хийхдээ ажилтнууддаа нийгмийн болон бие махбодийн хоорондын
зайнаас гарах талаар сайн заавар өгч байгааг шалгаж үзээрэй.
жишээ нь ""газар хаана байрлуулах"" тууз, тэмдэг, гэх мэт.

Тийм No N/A

С 1.2 Агаарын хөлөгийн ажилтан COVID-19 –ын зааварчилгаа өгөх чадварт сургагдсан
байна уу?
С 2.2 Ковид-19-ийн зааврыг хэрхэн дагаж мөрдөх талаар сургагдсан эсэхийг нисэх
онгоцны буудлын ажилтнуудаас асуугаарай.
Ковид-19-ийн бүх зааврыг дагаж мөрдөх чадвартай гэж үзвэл хүмүүсийн дээжээс асуу.
Жич: Дээжийн хэмжээг нисэх онгоцны буудлын байгууламжид ажиллаж буй ажилчдын
тоонд тохирох эсэхийг шалгана уу.

Тийм No N/A
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Дизайн Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Д 1.1 Ажилчид автобусанд суух болон буухдаа гар ариутгах, хувийн ариун цэвэр хангаж
буйг шалгах удирдамж байна уу?
Д 2.1 Сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд
автобусны буудал, буулгах газарт Ковид-19-ийн гар эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн
эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A

Д 1.2 Ажилчид хоорондын зай барих зааврыг мөрдөж байгааг шалгах удирдамжийг
аялалын удирдлагад тусгасан уу? , хүнтэй ойроос харьцахгүй байна уу?
Д 2.2 Сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд
автобусанд суух, буулгах хэсэгт дагаж мөрдөх нийгмийн / бие махбодийн ялгааг
тусгасан эсэхийг шалгана.

Тийм No N/A

Д 1.3 COVID-19 тархах замыг бууруулах арга хэмжээнд боломжит хяналтын аргуудыг
тусгасан уу?
Д 2.3 Тохирох интервалд, ж.нь. 1, 3 сар тутамд автобусны зогсоол, буулгах хэсэгт хийсэн
бүх COVID-19 баталгаажуулалтыг шалгаж, ямар нэгэн үл хөдлөх зүйлүүд хийгдсэн
эсэхийг шалгаарай. Мөн Баталгаажуулалтын Хяналтын хуудсуудыг Корпорацын санал
хүсэлт, баталгаан дээр үндэслэн нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан эсэхийг шалгана уу.
Хяналт шалгалт хийхдээ цэвэрлэгээний горимыг хангаж, ажилтнуудтай холбоо барих,
хүлээлгийн хэсэгт байрлах тусгаарлалт гэх мэтийг бүгдийг нь хянан үзэх хэсэг гэж үзнэ.

Тийм No N/A

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Ариутгалын бүтээгдэхүүн хангалттай, нүдэнд харагдахаар ил байна уу?
Х 2.1 Автобусны зогсоол, буулгах цэгүүдэд бие махбодийн үзлэг хийж, цэвэрлэгээний
бүтээгдэхүүнийг бэлэн байлгах, ажилтнуудад тодорхой харагдах байдлыг хангах.

Тийм No N/A

Х 1.2 Ажилчид автобусанд суух, буухдаа гарын эрүүл ахуйн зааврыг дагаж байна уу?
Х 2.2 Автобусны буудал ба буулгах хэсгүүдэд ажилтнууд гараа цэвэрлэж, автобусанд
орох, гарах үед 20-30 секундын хугацаатай биет үзлэг (санамсаргүй түүвэр) хийх.
Жич: Түүврийн хэмжээ автобусаар үйлчлүүлж буй хүмүүсийн тоонд тохирох эсэхийг
шалгаарай.

Тийм No N/A

Х 1.3 Ажилчид хоорондын зай барих зааврыг дагаж байна уу, хүнтэй ойр дөхөж
харьцахгүй байх зааврыг хэрэгжүүлж байна уу?
Х 2.3 Автобусны зогсоол, буулгах хэсэгт дагаж мөрдөх шаардлагатай нийгмийн / бие
махбодийн алслагдсан шаардлагыг дагаж мөрдөхийг баталгаажуулна уу.

Тийм No N/A
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Х 1.4 Ажилчид жолоочийн коронавирустэй холбогдуулан тавьж буй шаардлагыг дагаж
мөрдөж байна уу?
Х 2.4 Автобусны тавцан ба асаах хэрэгслийг санамсаргүй шалгалтаар хүмүүс автобусны
жолоочийн чиглэлийг дагаж, жишээ нь манифестээр зөвхөн автобусанд сууж байгаа
хүмүүст зориулан нэр өгөх, жишээ нь шатар тоглох суудал, суудал тэмдэглэсэн гэх мэт,
мөн хүрч байгаа зүйлээ хязгаарладаг.

Тийм No N/A

Х 1.5 Жолооч тээвэрлэлт хийсний дараа (тээвэрлэлт тутамд) тогтмол ариутгал
цэвэрлэгээ хийж байна уу?
Х 2.5 Автобусны зогсоол, буулгах хэсэгт санамсаргүй үзлэг шалгалт хийснээр автобусны
жолооч автобус бүрийг ажиллуулж дууссаны дараа зохих удирдамжид нийцүүлэн
цэвэрлэж байгаа эсэхийг шалгана.

Тийм No N/A

Сургалт / Чадамж Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

С 1.1 Жолооч автобусанд суух, буухдаа хоорондын зай барих тухай зааврыг тодорхой
ойлгомжтой өгч байна уу?
С 2.1 Автобусны зогсоол, буулгах хэсэгт санамсаргүй шалгалт хийснээр автобусны
ажилтнууд ажилдаа орохдоо болон буулгахдаа ажилтнууддаа нийгмийн болон бие
махбодоос алслагдсан байдал, тухайлбал "газар дээр нь байрлуулах" тэмдэг,
тэмдэглэгээ гэх мэт талаар сайн заавар өгч байгааг шалгаж үзээрэй.

Тийм No N/A

С 1.2 Жолооч COVID-19 –ын зааварчилгааг өгөх чадварт сургагдсан байна уу?
С 2.2 Автобусны ажилтнуудаас ажил гүйлгээ бүрийн дараа автобусыг хэрхэн цэвэрлэх
талаар Ковид-19 зааварчилгааг зааж сургасан эсэхийг лавлана уу.
Ковид-19-ийн бүх зааврыг дагаж мөрдөх чадвартай гэж үзвэл хүмүүсийн дээжээс асуу.
Жич: Дээжийн хэмжээ нь автобусны буудал, буулгах хэсэгт ажиллаж буй ажилчдын
тоонд тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай.

Тийм No N/A
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Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Олон нийтэд нөлөөллийн
менежмент



Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Менежерийн баталгаажуулалт

Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Олон нийтэд нөлөөллийн менежмент

Хуудас 1 нь 1 Хэвлэсэн: 12 Aug 2020 ID: 120488 2

Дизайн Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Д 1.1 Хариу өгөх зохистой төлөвлөгөө хэрэгжиж байгаа юу?
Д 2.1 Олон нийтийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө" боловсруулагдсан эсвэл
боловсруулагдаж байгаа эсэхийг шалгана уу.
Олон нийтийн хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг шалгана уу.
- хот / талбайд түгжигдэх шаардлагыг тодорхойлж, түгжрэлийн шаардлагын үе шат
бүрийг нарийвчлан гаргадаг.
- нийгмийн эрсдэлээс зайлсхийх, эрсдэлтэй орон нутгийн иргэд, эмзэг бүлгийн хүмүүстэй
харилцан үйлчлэхээс зайлсхийх талаар нарийвчлан мэдээлэх.
- орон нутгийн ажил эрхлэлт, бизнес эрхлэгчдэд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийн талаар
нарийвчлан мэдээлж, эдгээр нөлөөллийг зохицуулах стратегиудыг тусгасан болно.
- орон нутгийн засаг захиргаа болон оролцогч талуудтай үр дүнтэй харилцах боломжийг
олгодог.
- орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлдэг.

Тийм No N/A

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Ахлах удирдлага нь нөлөөлөлд өртсөн хотууд, олон нийтийн дунд Ковид-19 олон
нийтийн эрсдлийн үнэлгээ хийсэн үү?
Х 2.1 Олон нийтийн эрсдлийн үнэлгээг хийсэн.
Үнэлгээний үр дүнг үзэж, энэ нь олон нийтийн эрсдлийн түвшинд хангалттай эсэхийг
шалгаарай.

Тийм No N/A
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Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Тэнгисийн



Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Менежерийн баталгаажуулалт

Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Тэнгисийн

Хуудас 1 нь 2 Хэвлэсэн: 12 Aug 2020 ID: 120489 3

Дизайн Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Д 1.1 Усан онгоцны багийнхан болон ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах COVID-19
удирдамж байдаг уу?
Д 2.1 Усан онгоцны баг ба ажилчдын аюулгүй байдлыг хангахын тулд COVID-19 стандарт
эсвэл удирдамж байгаа эсэхийг баталгаажуулах ба үүнд дараахь элементүүдийг
хамгийн бага хэмжээгээр агуулна.
- COVID-19-ийн талаархи ерөнхий мэдлэг
- Компанийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаархи боловсролын зурагт хуудас,
мэдэгдэл.
- ажлын байр, тоног төхөөрөмжийг тогтмол ариутгах.
- Хувийн хамгаалах хэрэгслийг (маск, бээлий гэх мэт) хангалттай хангах.
- нийгмийн ялгаа, тусгаарлалт
- эрүүл ахуй, гар ариутгалын ерөнхий шаардлага.
- ажлын байранд амьсгалын замын эрүүл ахуй.
- уулзалт, арга хэмжээ, цуглаан зохион байгуулах.
- Аялал жуулчлалын удирдамж, дотоод болон гадаад харилцааны газрууд (хаах, эрүүл
мэндийн зөвлөгөө өгөх гэх мэт).

Тийм No N/A

Хэрэгжүүлэлт Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Х 1.1 Усан онгоцон дээр (тэг) эерэг COVID-19 тохиолдол байхгүй гэсэн баталгааг хүлээн
авсан уу?
Х 2.1 Туршилтын протоколуудыг дагаж мөрдөж, хөлөг онгоцонд тэг эерэг COVID-19
тохиолдол байгааг баталгаажуулна уу.

Тийм No N/A

Х 1.2 Усан онгоцонд болон үүнээс гарсан бүх баримт бичиг нь багийн гишүүдтэй холбоо
тогтооход хүргэдэг үү?
Х 2.2 Тээвэрлэлтийн баримт бичгийг солилцох үйл явцын талаар судалгаа хийж, хувийн
холбоо барихыг багасгах протоколуудыг дагаж мөрдөнө.
ж.нь: автоматжуулсан цахим баримт бичиг.

Тийм No N/A

Х 1.3 Усан онгоцны багийн бүрэлдэхүүнээс ажилтнуудыг тусгаарлах бүх хяналтад
байдаг уу?
Х 2.3 Ажилтнууд болон хөлөг онгоцны багийн бүрэлдэхүүнийг тусад нь шалгаж
байгаарай.
ж.нь: удирдамжийг харуулсан, тусгаарлалт, ажлын хязгаарлалт хийх боломжтой.

Тийм No N/A
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Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Менежерийн баталгаажуулалт

Шүүмжлэлтэй эрсдэл: COVID-19 (Coronavirus)
Шүүмжтэй хяналт: Тэнгисийн

Хуудас 2 нь 2 Хэвлэсэн: 12 Aug 2020 ID: 120489 3

Х 1.4 Ажилтнууд нийгмийн / бие махбодийн ялгах зааврыг дагаж, нэгдэхгүй байгаа юу?
Х 2.4 "Сайтын стандарт (бодлого, журам, протокол эсвэл заавар) байгаа бөгөөд үүнийг
дагаж мөрдөх нийгмийн / физик холыг тусгасан эсэхийг шалгана уу.
ж.нь ноорог хийх явцад буулгах, ачих, үргэлж чиглүүлж байх замаар алхах, байрны блок
дахь цаг хугацааг багасгах.

Тийм No N/A

Х 1.5 Хөлөг онгоцны багийн ажилчид хөлөг онгоцонд суух / буулгах / ажиллаж байх үед
ажиллагсдад нийгмийн болон бие махбодийн саад тотгорыг дагаж мөрдөх зааврыг
дагаж мөрдөж байна уу?
Х 2.5 Усан онгоцон дээрх баг санамсаргүй үзлэгээр зорчиж, онгоцноос буухдаа / биеэ
авч явахад ажилтнуудаас нийгмийн болон бие махбодид хүрэх зэргийн зааварчилгааг
дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг шалгана.
жишээ нь ноорог, багийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх, тайрахаас бусад тохиолдолд хөлөг
онгоцны дотор үлдэх.

Тийм No N/A

Х 1.6 Усан онгоцонд үзүүлэх бүх үйлчилгээ нь багийн гишүүдтэй холбоо тогтооход
хүргэдэг үү?
Х 2.6 Хөлөг онгоцны бүх үйлчилгээ нь хөлөг онгоцны багийн ажилтнуудтай холбоо
тогтоохыг удирддаг эсэхийг санамсаргүй шалгалтаар шалгаж үзээрэй.
жишээ нь. бараа хүргэх, хог хаягдлыг нөхөх, бункер хүргэх, төлбөрийн баримт.

Тийм No N/A

Сургалт / Чадамж Зохицуулалт Сэтгэгдэл / Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

С 1.1 Ажилтнууд болон хөлөг онгоцны багийнхан COVID-19 удирдамжийг хэрэгжүүлэхэд
бэлтгэгдсэн, чадвартай юу?
С 2.1 Коронавирусын халдварыг бууруулах арга хэмжээний талаар сургагдсан эсэхийг
бие бүрэлдэхүүн, усан онгоцны багийнхнаас асуугаарай.
Коронавирус янз бүрийн гадаргуу дээр хэр удаан оршин тогтнох боломжтойг мэдэх үү?
Ковид-19-ийн нөхцөл байдалд хариу арга хэмжээ авах чадвартай гэж үзвэл ажилтнууд
ба усан онгоцны багийнхнаас дээж авна уу.

Тийм No N/A
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