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КОВИД-19 цартахлын дараах 
үеийн ТТӨ-ний бэлэн байдал, 

хариу арга хэмжээний чиглэлээр 
хэрэгжүүлж буй ДЭМБ-ын 

стратеги 

HEALTH

EMERGENCIES
programme

КОВИД-19 цартахлын Дэлхийн нөхцөл байдал
(40-р 7 хоног, 10-р сарын 9-ний байдлаар)

Trend line shown for the past 34 months  
Data reported to WHO in the previous week
Note: not all WHO Member States report cases daily

• Өнгөрсөн 7 хоногт:
‒ 2,718,875 шинэ тохиолдол
‒ 7,456 нас баралт

• Нийт:
‒ 618,521,620 батлагдсан тохиолдол
‒ 6,534,725 нас баралт

Хамгийн их шинэ тохиолдол батлагдсан улс орнууд 
(40 дэх 7 хоног)
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Вакцин Хөл хорио 
хязгаарлалт

Хилийн хяналт
Тогтолцооны 

чадавхийг 
сайжруулах

Эрт илрүүлэг 
& зорилтод 
хариу арга 

хэмжээ

Халдвар хүн амын дунд тархсан үеийн хариу арга хэмжээний 
чадавхийг бэхжүүлэх

Өргөжүүлсэн хавьтлын 
судалгаа, хяналт

Удирдлагын тогтолцоо

Бүх нийтийн эрүүл мэндийн хүртээмж

Эмнэлгийн ачаалал 
хэтрэхээс зайлсхийх

Эрсдэлт бүлгийг 
хамгаалах

Үзэл баримтлалын хүрээ: КОВИД-19-ийн тогтвортой 
хяналтын цаашдын чиглэл

Тандалт Эрсдэлийн харилцаа 
холбоо

GISRS-ийн нэгтгэсэн тандалт
(Томуу болон КОВИД-19)

Нэгтгэсэн тандалт юуг шийдэж чадах вэ?

• Дотоодод орчилд буй вирусийн омгийг дэлхийн болон бүсийн 
түвшинд хянах, харьцуулах;

• Томуу/SARS-CoV-2 улиралчлалыг
тодорхойлох;

• Вирусын өөрчлөлтийг болон тархалтыг хянах 
• Томуу/SARS-CoV-2 улиралчлал, дэгдэлтийн үр нөлөө, 

хүндрэлийг жил бүр үнэлж цаашдын хадлага, үр нөлөө, 
хүндрэлийг үнэлэх, босго хэмжээг тогтоох;

• Мэдэгдэж буй болон шинэ вирусийн тархалтыг илтгэх хэвийн 
бус сигналыг илрүүлэх
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Геномын дарааллын тандалт (EMPaCT-Emerging Molecular 
Pathogen Characterization Technologies)

Phase 1
SARS-CoV-2

Мэдэгдэж буй хувилбарууд

Phase 2
SARS-CoV-2

Шинэ хувилбарууд

Phase 3
Цар тахлын эрсдэлтэй шинээр 
гарч ирж буй эмгэг төрүүлэгч

Stage 1:  Одоо?

Stage 2:  Тархалт?

Stage 3: Халдварлалт/хүндрэл/нөлөөлөл?

Зорилтот эмгэг төрүүлэгч

Ю
у 

м
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ж
?

Step 1: Зорилтод хүн амыг шинжлэх

Step 7: Боломжтой бүх механизмаар 
дамжуулан илрүүлэх

Step 2: Төлөөлөх түүвэрлэлт

Step 3: Эмнэлзүй/ эпи/ 
лаб мэдээллийг хянах

Step 4: Илрүүлэх механизмыг 
тодорхойлох 

Step 5: Төлөөлөх эсвэл 
зорилтод түүвэрлэлт 

Step 6: Эмнэлзүйн/ эпи/ 
лаб - ийн зохих судалгаа

Stage 3:  Халдварлалт/хүндрэл
/нөлөөлөл?

Stage 2:  Тархалтыг хянах?

Stage 1:  Одоо?

Stage 2:  Тархалт?

Stage 1:  Present?

Stage 3: Халдварлалт/хүндрэл/нөлөөлөл?

КОВИД-19 цартахлын үеийн Томуугийн тархалт

Дэлхий 
нийтээр 
COVID-19 
цартахлын 
үеэр 
томуугийн 
тархалт эрс 
багассан

source: WHO FluNet
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Дэлхийн бөмбөрцөгийн өмнөд хагаст: 
Томуу 2019 - 2022

2022 онд 
Дэлхийн 
бөмбөрцөгийн 
өмнөд хагаст 
КОВИД-19 
цартахлын 
үеэрх 
томуугийн 
анхны улирал 

source: WHO FluNet

Жишээ: Австали улс
Томуу 2022

Лабораториор батлагдсан томуугийн мэдээ, Австрали, 
2017 оны 1-р сарын 1-ээс 2022 оны 9-р сарын 25 хүртэл 

оношлогдсон сар, долоо хоногоор*

sources: AUS DOH, WHO FluNet

Австралид 2022 оны томуугийн улирал эрт эхэлж, сүүлийн жилүүдтэй 
харьцуулахад хамгийн олон лабораториор батлагдсан тохиолдол бүртгэгджээ
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Жишээ: Австрали улс
Томуу – дэд хэвшинж

source: AUS DOH

2022 оны 1-р сарын 1-ээс 6-р сарын 5-ны хооронд лабораторийн 
нийт шинжилгээ сорьцын тоо болон томуугийн эерэг эзлэх хувь, 

дэд хэвшинж, долоо хоногоор*

Австралид томуу эсвэл COVID-19-ийн эерэг илрэлтийн 
хувь, долоо хоногоор

(2021 оны 11-р сарын 14 - 2022 оны 7-р сарын 17)

Жишээ : Австрали
КОВИД-19-ийн тохиолдол болон нас баралт 

• Нийт тохиолдол: 10,191,312
o Долдугаар сарын дунд үеэс хойш огцом 

бууралсан
• Нийт нас баралт: 14,853

o 8-р сарын эхэн үеэс хойш огцом бууралт 
гарсан Source: WPRO COVID-19 dashboard

Өвчлөл ба нас баралтын Эпи муруй
(7 хоногийн хөдөлгөөнт дундаж, 2020 оны 1-р сарын 17 -

2022 оны 9-р сарын 23)

Өвчлөл ба нас баралтын Эпи муруй
(7 хоногийн хөдөлгөөнт дундаж, 2021 оны 9-р сарын 

3 - 2022 оны 9-р сарын 23)

• Шинжилгээний тоо буурсан
• 9-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн тохиолдол, нас 

баралтын тайланг долоо хоногоор авч эхэлсэн
• 2022 оны 9-р сарын 22-ноос хойш тохиолдол 

бүртгэгдээгүй
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Жишээ: Австрали
КОВИД-19-ийн сүүлийн давлагаа ба эрүүл мэндийн салбарын ачаалал

SARS-CoV-2 хувилбаруудын тохиолдол, нас баралт, хувь 
(2021 оны 11-р сарын 1 - 2022 оны 10-р сарын 1)

* Figure produced by WHO HQ. The number of cases and deaths come from daily 
reports from WHO Member States. The proportion of variants were calculated using 
data from GISAID. Category Other includes unassigned sequences (mostly descendent 
lineages) and other sequences.

Omicron хувилбарын давалгааны үед 
эрүүл мэндийн системд ачаалал үүссэн

Source: AUS DOH, HQ COVID-19 technical briefing 5 October 2022

Австрали
Нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээ

Нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээг 
2022 оны эхэн үеэс сулруулсан. 

● Муж бүр өөрийн онцлогт тохируулан 
хэрэгжүүлсэн 

● Олон нийтийн тээврийн хэрэгсэл, 
онгоцны буудал, эмнэлэг, асрамжийн 
төвүүдээс бусад дотоод орчинд маск 
зүүх шаардлагыг 2-р сарын 25-аас 
сулруулсан, except in select venues

● 1, 2-р сараас хичээл сургуулиуд маш 
удаан хугацааны дараа эргэн нээсэн 

Сүүлийн томуу болон КОВИД-ын хавсарсан 
дэгдэлтийн үед шинэ НЭМХАХ авч 
хэрэгжүүлээгүй. 
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хэтрэхээс зайлсхийх
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хяналтын цаашдын чиглэл

Тандалт Эрсдэлийн харилцаа 
холбоо

КОВИД-19 цартахлаас авсан сургамж

• Орны зөв менежмент (зөв өвчтөн зөв цагт зөв газарт)
• Хүндрэл, нас баралтыг халдварын бүх үе шатанд хянаж байх ёстой
• Амбулатори болон явуулын цэгийг ашиглан гэрийн эмчилгээний үр дүнтэй хяналт
• Их хэмжээний өсөлтийн үед эмнэлгийн бус байрыг ашиглаж болно
• Эрт илрүүлэх/нэмэлт тандалтыг эрсдэл өндөртэй орчинд (сувилал, эмнэлэг, асрамжийн газар 

гэх мэт) бүх үе шатанд хэрэгжүүлэх ёстой
• Шинжилгээ, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ нь хүн бүрт хүртээмжтэй байх
• Урьдчилан таамаглал, тооцоололд үндэслэсэн цар тахлын бэлэн байдлын төлөвлөгөөг хийх

– Хүний нөөцийг сургах, томилох

– Логистик

– Хууль тогтоомж

• Олон нийтийн оролцоо (сайн дурын ажилтан)
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Баярлалаа


