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Нэр: 
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Удирдах ажилтны баталгаажуулалт

COVID-19 (Coronavirus)

Нийгмийн / Бие махбодийн ялгаа, тусгаарлалт Зохицуулалт

1. Ажилтан хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл, нийтийн
үйлчилгээний газар буюу хоолны газар, угаалгын өрөө гэх мэт
газруудад хоорондын зай барих тухай зааврыг мэдэх үү? Жиш нь:
хамгийн багадаа 1 метрийн зай барих, хамгийн тохиромжтой нь 2
метрийн зай барих.

Тийм No N/A

2. Ажилчид ажлын байранд хоорондын зай барих зааврыг хэрэгжүүлэх
боломжтой байна уу? (хоолны цагаар мөн адил)

Тийм No N/A

3. Хэрэв ажилтан хоорондын зай барих боломжгүй бол амны хаалт,
маск гэх мэт тохиромжтой ХХХ авах боломжтой юу?

Тийм No N/A

4. Ажилтан амны хаалт, маск гэх мэт тохиромжтой ХХХ хэрэглэж байна
уу?

Тийм No N/A

Гар эрүүл ахуй Зохицуулалт

5. Ажилтан гарын эрүүл ахуйн зааврыг мэдэх үү? 
Жиш нь: нийтийн үйлчилгээний газар ялангуяа гал тогоо, хоолны
газар, угаалгын өрөө орж гарахдаа гараа угаах, хоол бэлтгэлийн өмнө
гараа угаах.

Тийм No N/A

6. Саван, ус, гар ариутгагчийг хэрэглэх шаардлагатай үед ажилтанд
ойр бэлэн байна уу?

Тийм No N/A

7. Ажилтан өдөр бүр ажлын явцад гараа тогтмол угааж байна уу? 
Жиш нь: 20 -оос дээш секундын хугацаанд угаах.

Тийм No N/A

8. Ажилтан гарын эрүүл ахуйг хангах дадал эзэмшиж байна уу? 
Жишээлбэл: гадаргууд гараар хүрэхгүй, тохиромжтой ХХХ хэрэглэх.

Тийм No N/A

ХЭРЭВ ТА АСУУЛТ, "ШҮҮХ" ХОЛБООТОЙ ХОЛБОГДСОНГҮЙ ХАРИУЦЛАЖ,
АЖИЛЛАГААГҮЙ ЮМ.

Баталгаажуулалтын тайлбар: Хэрэв чухал хяналтыг шалгаж чадахгүй байгаа бол хариу өгөөгүй гэсэн асуултыг оруулаад алдаа
дутагдлын шинж чанарыг оруулна уу.
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Эрт таних, хадгалах Зохицуулалт

9. Хэрэв ажилтны бие тавгүйрхвэл ажилтан юу хийх, ямар арга хэмжээ
авах тухай мэдэх үү?

Тийм No N/A

Хөдөлгөөнт төхөөрөмж ба тээврийн хэрэгслийн менежмент (автобуснаас
бусад)

Зохицуулалт

10. Ажилтан хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслээр
зорчихдоо хоорондын зай барих боломжтой эсэхийг шалгах заавар
байна уу?

Тийм No N/A

11. Ажилтан хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслээр
зорчихдоо хоорондын зай барих хяналтыг хэрэгжүүлж байна уу? 
Жиш нь: Зэрэгцээ суудалд нэг хүн суух, нэг кабинтай тээврийн
хэрэгсэл, нэгээс илүү эгнээ суудалтай тээврийн хэрэгсэлд
зэрэгцэхгүйгээр солбиж (шатарчлан) суух, нэг эгнээнд нэг хүн суух гм.

Тийм No N/A

Хөдөлгөөнт төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийг цэвэрлэх Зохицуулалт

12. Ажилтан хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийг
ариутгах зааврыг мэдэх үү?

Тийм No N/A

13. Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийг ариутгах
шаардлагатай тохиолдолд ариутгалын бүтээгдэхүүн бэлэн, ил
харагдахаар байна уу?

Тийм No N/A

14. Ажилтан хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийг
ашиглахын өмнө болон дараа зааврын дагуу ариутгаж байна уу?

Тийм No N/A

Нийтлэг хэрэглээний талбайн менежмент Зохицуулалт

ХЭРЭВ ТА АСУУЛТ, "ШҮҮХ" ХОЛБООТОЙ ХОЛБОГДСОНГҮЙ ХАРИУЦЛАЖ,
АЖИЛЛАГААГҮЙ ЮМ.

Баталгаажуулалтын тайлбар: Хэрэв чухал хяналтыг шалгаж чадахгүй байгаа бол хариу өгөөгүй гэсэн асуултыг оруулаад алдаа
дутагдлын шинж чанарыг оруулна уу.
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Нийтлэг хэрэглээний талбайн менежмент Зохицуулалт

15. Хоолны газар, гал тогоо, угаалгын өрөө гэх мэт нийтийн
үйлчилгээний газар ариутгалын бүтээгдэхүүн хангалттай хэмжээгээр
нүдэнд харагдахаар ил байна уу? 
Жич: Ингэснээр ажилчид хоол бэлтгэх, хоол идэх газрыг халдваргүй
болгох боломжийг бүрдүүлнэ (ширээ, хоол авах тавцан).

Тийм No N/A

16. Ажилтан хоолны газар, гал тогоо, угаалгын өрөө гэх мэт нийтийн
үйлчилгээний газар орж гарахдаа гараа угааж ариутгаж байна уу? 
Жиш нь: гараа тогтмол угааж, гар ариутгагчаар 20-30 сек ариутгах.

Тийм No N/A

17. Хоорондын зай барих тэмдэг тэмдэглэгээг бэлдэж, байршуулсан
уу? 

Жиш нь: суух ширээ сандалыг хаяглах, хоорондын зай барьж зогсох
зайг заагласан тэмдэгийг шалан дээр наах гм.

Тийм No N/A

18. Ажилтан олон нийтийн газар хоорондын зай барих зааврыг дагаж
байна уу?

Тийм No N/A

19. Ажилтан нээх, хаах цагийн хуваарийг баримталж байна уу? Тийм No N/A

20. Багийн гишүүд гал тогоо, хоолны өрөөнд халдвар тархах эрсдлийг
бууруулах зааврыг мөрдөж байна уу? 
Жиш нь: нэг удаагийн хутга сэрээ хэрэглэх, аяга тавагийг халуун усанд
угаах дамжлагууд, тус тусад нь савласан хүнс хэрэглэх гэх мэт

Тийм No N/A

21. Хоол бэлтгэх, хоол идэх газрыг үйлчилгээ эхлэхийн өмнө ариутгаж
байна уу (ширээ, сандал, вандан тавцангууд)?

Тийм No N/A

22. Нийтийн үйлчилгээний газрууд жишээ нь угаалгын өрөөг тогтмол
хугацаанд ариутгаж байна уу?

Тийм No N/A

Хоолны газар болон тосгоны хоолны өрөөнүүдийн менежмент Зохицуулалт

ХЭРЭВ ТА АСУУЛТ, "ШҮҮХ" ХОЛБООТОЙ ХОЛБОГДСОНГҮЙ ХАРИУЦЛАЖ,
АЖИЛЛАГААГҮЙ ЮМ.

Баталгаажуулалтын тайлбар: Хэрэв чухал хяналтыг шалгаж чадахгүй байгаа бол хариу өгөөгүй гэсэн асуултыг оруулаад алдаа
дутагдлын шинж чанарыг оруулна уу.
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Хоолны газар болон тосгоны хоолны өрөөнүүдийн менежмент Зохицуулалт

23. Ариутгалын бүтээгдэхүүн хангалттай хэмжээгээр нүдэнд
харагдахаар ил байна уу?

Тийм No N/A

24. Ажилтан нийтийн үйлчилгээний газрууд ялангуяа гуанз, хот
суурингийн хоолны газраар үйлчлүүлэхдээ гараа ариутгаж байна уу? 
Жиш нь: Гараа тогтмол угааж, гар ариутгагчаар 20-30 сек ариутгах.

Тийм No N/A

25. Ажилтан нийтийн үйлчилгээний газрууд ялангуяа гуанз, хот
суурингийн хоолны газраар үйлчлүүлэхдээ гараар хүрэх зүйлсийг
хязгаарлаж байна уу ? 
Жиш нь: нэг удаагийн хутга сэрээ хэрэглэх, тус тусад нь савласан хүнс
хэрэглэх гэх мэт.

Тийм No N/A

26. Ажилтан олон нийтийн газар хоорондын зай барих зааврыг дагаж
байна уу?

Тийм No N/A

27. Хоорондын зай барих тэмдэг тэмдэглэгээ байна уу? 

Жиш нь: суух ширээ сандалыг хаяглах, хоорондын зай барих заагийг
тэмдэглэсэн тэмдэгийг шалан дээр наах гм.

Тийм No N/A

28. Олон нийтийн газруудад нээх хаах цагийн хуваарийг тодорхой
бичиж байршуулсан уу?

Тийм No N/A

29. Ажилтан олон нийтийн газруудад хаах цагийн хуваарийг
баримталж байна уу?

Тийм No N/A

Аялал жуулчлалын менежмент - нисэх онгоц Зохицуулалт

30. Ариутгалын бүтээгдэхүүн хангалттай, нүдэнд харагдахаар ил байна
уу?

Тийм No N/A

ХЭРЭВ ТА АСУУЛТ, "ШҮҮХ" ХОЛБООТОЙ ХОЛБОГДСОНГҮЙ ХАРИУЦЛАЖ,
АЖИЛЛАГААГҮЙ ЮМ.

Баталгаажуулалтын тайлбар: Хэрэв чухал хяналтыг шалгаж чадахгүй байгаа бол хариу өгөөгүй гэсэн асуултыг оруулаад алдаа
дутагдлын шинж чанарыг оруулна уу.

Хуудас 4 нь 6 Хэвлэсэн: 4 Aug 2020 ID: 121102 5

\[page\]



Даалгавар: 

Физик байршил: 

Сайт: 

Нэр: 

Огноо: 

Цаг: 

Удирдах ажилтны баталгаажуулалт

COVID-19 (Coronavirus)

Аялал жуулчлалын менежмент - нисэх онгоц Зохицуулалт

31. Ажилчид нисэх онгоцны буудал орж гарахдаа гараа угааж
ариутгаж байна уу?

Тийм No N/A

32. Ажилчид хоорондын зай барих зааврыг дагаж байна уу, хүнтэй
ойроос харьцахгүй байх зааврыг хэрэгжүүлж байна уу?

Тийм No N/A

33. Ажилчид агаарын хөлөгийн ажилтны коронавирустэй холбогдуулан
тавьж буй шаардлагыг дагаж мөрдөж байна уу? Жиш нь: хуваарилсан
суудалд суух, эрэгцэхгүйгээр солбиж суух, гараар хүрэх зүйлсээ
хязгаарлах

Тийм No N/A

Аялал жуулчлалын менежмент - Автобус Зохицуулалт

34. Ариутгалын бүтээгдэхүүн хангалттай, нүдэнд харагдахаар ил байна
уу?

Тийм No N/A

35. Ажилтан автобусанд суух, буухдаа гараа зөв ариутгаж байна уу? Тийм No N/A

36. Ажилтан хоорондын зай барих зааврыг дагаж байна уу? Тийм No N/A

37. Ажилтан жолоочийн өгсөн зааврыг дагаж мөрдөж байна уу? 
Жиш нь: жолоочид зорчигчдын нэрсийг өгөх, хуваарилсан суудалд
суух, (зэрэгцэхгүйгээр солбиж суух, тусгай хаяглаж тэмдэглэсэн
суудалд суух), гараар хүрэх зүйлсээ хязгаарлах

Тийм No N/A

Тэнгисийн Зохицуулалт

38. Усан онгоцон дээр (тэг) эерэг COVID-19 тохиолдол байхгүй гэсэн
баталгааг хүлээн авсан уу?

Тийм No N/A

ХЭРЭВ ТА АСУУЛТ, "ШҮҮХ" ХОЛБООТОЙ ХОЛБОГДСОНГҮЙ ХАРИУЦЛАЖ,
АЖИЛЛАГААГҮЙ ЮМ.

Баталгаажуулалтын тайлбар: Хэрэв чухал хяналтыг шалгаж чадахгүй байгаа бол хариу өгөөгүй гэсэн асуултыг оруулаад алдаа
дутагдлын шинж чанарыг оруулна уу.
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Тэнгисийн Зохицуулалт

39. Усан онгоцонд болон түүнээс ирсэн бүх бичиг баримтууд нь багийн
гишүүдтэй холбоо тогтооход хүргэдэг. (жишээ нь алсын эсвэл
электрон хэлбэрээр дуусгаж байна)

Тийм No N/A

40. Усан онгоцны багийн бүрэлдэхүүнээс ажилтнуудыг тусгаарлах бүх
хяналтад байдаг уу?
ж.нь: зааврыг харуулсан, тусгаарлалт, ажлын байрыг нарийвчлан
харуулсан.

Тийм No N/A

41. Усан онгоцонд ажиллаж буй ажилтнууд нийгмийн / бие махбодийн
ялгах зааврыг дагаж, нэгдэхгүй байгаа юу?
ж.нь ноорог хийх явцад буулгах, ачих, үргэлж чиглүүлж байх замаар
алхах, байрны блок дахь цаг хугацааг багасгах.

Тийм No N/A

42. 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?
жишээ нь ноорог, багийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх, тайрахаас бусад
тохиолдолд хөлөг онгоцны дотор үлдэх.

Тийм No N/A

43. Усан онгоцонд үзүүлэх бүх үйлчилгээ нь багийн гишүүдтэй холбоо
тогтооход хүргэдэг үү?
жишээ нь. бараа хүргэх, хог хаягдлыг нөхөх, бункер хүргэх, ачаа
тооцоо хийх.

Тийм No N/A

ХЭРЭВ ТА АСУУЛТ, "ШҮҮХ" ХОЛБООТОЙ ХОЛБОГДСОНГҮЙ ХАРИУЦЛАЖ,
АЖИЛЛАГААГҮЙ ЮМ.

Баталгаажуулалтын тайлбар: Хэрэв чухал хяналтыг шалгаж чадахгүй байгаа бол хариу өгөөгүй гэсэн асуултыг оруулаад алдаа
дутагдлын шинж чанарыг оруулна уу.
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