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Коронавируст халдвар (КОВИД-19) цар тахлын 
үеийн салбар хоорондын харилцан хамтын 

ажиллагаа, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, анхаарах 
асуудал

2022.10.12

Улсын онцгой комиссын 
НЭГДСЭН ШУУРХАЙ ШТАБ 

Илтгэгч: хурандаа Ж.Амгалан

ЦАР ТАХЛЫН ХАЛДВАРЫН ЭРСДЭЛИЙН ТООЦООЛОЛ,ТӨСӨӨЛӨЛ

Эмчилгээ,ХАЛДВАРЫН ЗАМ ТОДОРХОЙГҮЙ,
ОРЖ ИРСЭН ЭСЭХ, ЯАЖ СЭРГИЙЛЭХ АРГАЧЛАЛ ГАРГАХ.

Хариу арга хэмжээ бүрэн тодорхойлогдоогүй
/харилцан ажиллагааны зураглал/

Хэрхэн хамтарч ажиллах аргачлал, туршлага байхгүй,

вакцин Вакцин, эм тариа гараагүй 

ЭРСДЭЛ = 40-50 мянга
/200 мянга/
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Өрхөөс

Төмөр зам

ШХАБ

Зөрчил

Харилцан хамтын ажиллагаа гэдэг бол хоорондоо харилцан 
мэдээллээ солилцох, асуудлыг хамтарч шийдэхэд оршдог ба 
коронагийн үед цогцоор нь шийдвэрлэх зайлшгүй 180 гаруй 

асуудал шийдвэрдэх шаардлага үүссэн.

Улсын онцгой комисс, Нэгдсэн шуурхай штаб- 120
Эрүүл мэндийн яам- 40
Бусад яам агентлаг-40 орчим

Улс орон бүр био дайн гэж 
хүлээж авч хэрхэн улсаа 
авч гарах талаар дотороо 
арга тактик зохиож эхэлсэн-
2020.1 сар

ДЭМБ-аас бүх улс оронд мэдээлэл
нээлттэй болгож, зөвлөмжөөр хангаж 280
гаруй судалгаа мэдээлэл өгч цаашид
ажиллах арга тактик сонгож ажиллах
боломж бий болсон.

ШИЙДВЭР 

ГАРГАЛТ

ЗОХИЦУУЛАЛТ

ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ

-Тандалт судалгаа, шинжилгээ, эмчилгээ 

-Тусгаарлалт, вакцинжуулалт, эм тарианы 
хангамж 

-Хэв журам, хүмүүнлэгийн тусламж

УОК-ын

ШУУРХАЙ 
ШТАБ

АЖИЛЛАГАА

ХАНГАЛТ

САНХҮҮ, 
ЗАХИРГАА

ТӨЛӨВЛӨЛТ

Ерөнхийлөгчийн зарлиг 
УИХ хууль, тогтоол
Засгийн газрын тогтоол
ҮАБ-ын зөвлөмж
УОК-ын тогтоол, албан  тэмдэглэл
УОК-ын даргын тушаалС
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Ковид-19 хариу арга хэмжээний 
ажиллагааны ерөнхий  тогтолцоо
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• Хөл хорио /халдварын хурдыг гүйцэх, дарах/

• Бэлтгэл-180
• Дархалаажуулалт /сүлжээ график-арга

• Эмнэлэг үйлчилгээ/комплекс/

Нөхцөл байдлаа дүгнэх,
урьдчилан тооцох, 
бодитоор хэрэгжүүлэх,
үр дүнг тооцох.
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Тандалт судалгаа

Эмчилгээ

Тээвэрлэлт
Тухайн цэгээс

Голомтын эцсийн 
халдваргүйжүүлэлт

Тусгаарлах 
байрнаас

Тусгаарлах 
байр

Тусгаарлалт
Тусгаарлах байр 

бэлтгэх

Өргөдөл 
хүлээн авах

Өрхөөс

Уул уурхайн 
машин

Тусгаарлах Дэглэм 
сахиулах

Хамгаалалт

Төмөр зам
ТИР 

тээвэрлэлт
Сургалт 

Гэрийн 
тусгаарлалт

ШХАБ

Эрсдэлийн 
үнэлгээ

Иргэний 
бүртгэл

Татан авалт

Шалган 
нэвтрүүлэх

Судалгаа 
шинжилгээ

Хэвлэл 
мэдээлэл

Нөөцийн 
судалгаа

Захиргаа

ДТГ-тай 
хамтрах

Нисэх 
хүлээн авах

Программд 
оруулах

Зөрчил

Эрх зүйн актШалган нэвтрүүлэх 
хяналт

Хилийн 
хяналт

Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 
оны 06 дугаар тушаалаар УОК-ын 
Шуурхай штабт яам, агентлагын 76

ажилтан, алба хаагч УОК-ын

ШУУРХА
Й ШТАБ

АЖИЛЛАГАА

ХАНГАЛТ

САНХҮҮ, 
ЗАХИРГАА

ТӨЛӨВЛӨЛТ

ГАМШИГТАЙ ХАМТАРЧ ТЭМЦСЭН  АНХНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Монгол Улсын УОК-ын даргын 
2021 оны 58 дугаар тушаалаар 
УОК-ын Нэгдсэн шуурхай штаб

2020.03.12-ны өдрөөс 721 хоног, нийт 18,600 цаг Монгол Улсын Засгийн газар, УОК-ын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, байгууллага
хоорондын харилцан зохицуулалтыг хангах, төлөвлөгөө болон удирдлагын баримт бичиг боловсруулах, тусгаарлалт, хангалт,
харилцаа хамтын ажиллагааг тасралтгүй явуулах үүрэг гүйцэтгэсэн.
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ЗАСГИЙН ГАЗАР,
УЛСЫН ОНЦГОЙ КОМИСС,
ШУУРХАЙ АЖЛЫН ХЭСЭГ

УЛСЫН ОНЦГОЙ 
КОМИССЫН НЭГДСЭН 

ШУУРХАЙ ШТАБ
(44 байгууллагын 186 хүн 3 

ээлжээр 24 цаг үүрэг 
гүйцэтгэсэн)

АЙМАГ НИЙСЛЭЛИЙН 
ОНЦГОЙ КОМИСС, 

ШУУРХАЙ ШТАБ

2020.03.12
2020.11.11
2021.03.03
2021.10.05

Ковид-19 цар тахлын эсрэг 
хариу арга хэмжээнд 160 

гаруй мянган төрийн албан 
хаагч оролцсон

- Бэлтгэл, бэлэн байдал (сургалт дадлага, бэлэн
байдал, анхааруулга, сэрэмжлүүлэг)

- Халдварын тархалтыг хязгаарлах хариу арга
хэмжээ (өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн
бэлэн байдал, татан авалт, тусгаарлалт,
хөдөлгөөний хяналт, зохицуулалт)

- Вакцинжуулалт, хариу арга хэмжээ (вакцины
гэрчилгээ, үйл ажиллагааг үе шаттай нээх)

- Эмнэлгийн тусламж, вакцинжуулалт, хариу арга
хэмжээ (тандалтын баг, ор дэлгэх, хүчил
төрөгчийн хангамж, эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
нөөц, өрхийн эмчилгээ, /119/г.м)

Хариу арга хэмжээний зохион байгуулалтын хөгжил

2020.01 2020.03.12

ЗГ-Уриалга

Стратеги төлөвлөгөө
Татан авалт
Бараа материалын 

судалгаа
2020.05.08

ЗГ-ын шийдвэр
Иж бүрэн 

сургалт, дадлага

Татан авалт
Тусгаарлалт
Тандалт
Эмчилгээ
Дархлаажуулалт
Эм хангамж
Удирдлагын баримт бичиг
УИХ хууль, Байнгын 

хорооны хэлэлцүүлэг
ЗГ, УОК-ын шийдвэр
Мэдээлэл сурталчилгаа

Ор дэлгэлт
Хүчилтөрөгчийн хангамж
Мэдээлэл сурталчилгаа
Технологи
Орон нутгийн зохицуулалт
Өргөдөл гомдол
Сургалт, дадлага
Хил, гаалийн зохицуулалт
Хилийн хяналт
Боомтын зохицуулалт
Цахим хурал, зохицуулалт
Экспорт, импорт 
АНУ, Австрали, Энэтхэг 

анхны нислэг-эдгээр бүгд 
анхны ажил байсан.

2021.10.05

УОК-ын НШШ

3-р тунгийн 
дархлаажуулалт

Малын гоц халдварт 
өвчин

Бусад аюул, осол

2022.03.03

180 
проблем
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ЗГ-ын
тогтоол

• 2020 онд–23
• 2021 онд-21
• 2022 онд - 3

УОК-ын 
тогтоол, албан 

даалгавар, 
даргын тушаал

• 2020 онд-67
• 2021 онд –81
• 2022 онд - 5

УОК-ын 
хурлын 

тэмдэглэл

• 2020 онд 40,
• 2021 онд-29
• 2022 онд-2

ШИЙДВЭР-УДИРДЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ

НИЙТ
 Засгийн газрын тогтоол – 47
 УОК-ын ТОГТООЛ-19
 УОК-ын АЛБАН ДААЛГАВАР-11
 УОК-ын даргын ТУШААЛ–121
 УОК-ын хурлын ТЭМДЭГЛЭЛ–71

МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОО

 Аймгийн Ковид-19-ийн нөхцөл байдлын мэдээлэл-730 удаа
 Аймаг, сумдын дархлаажуулалтын мэдээлэл -730 удаа
 Нэгдсэн тоон мэдээлэл-730 удаа
 Цахим хурал-20 удаа

Эмэгтэй 101,114 Эрэгтэй 62,895 

61.7 %

38.3 % 

Ажилласан төрийн албан хаагч 164,00820
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Ажилласан төрийн албан хаагч

- Шинэ коронавируст халдварын цартахлын үед иргэнийг тусгаарлах, ажиглах түр журам /МУ-ын Шадар сайд 2020.03.14-ны өдөр
батлуулсан/

- Шинэ коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний стратеги, төлөвлөгөө /МУ-ын Шадар сайд
2020.03.18-ны өдөр батлуулсан/

- Уул уурхайн бүтаагдахүүний экспортын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг онцгой нөхцөл байдалд зохицуулах түр журам /МУ-ын Шадар
сайд 2020.03.14-ны өдөр батлуулсан/

- Онцгой нөхцөлд улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх тир карней бүхий бараа, тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих түр журам /МУ-ын Шадар
сайд 2020.03.23-ны өдөр батлуулсан/

- Гэрийн тусгаарлалт, ажиглалтад байгаа иргэдийн хяналтыг зохицуулах түр журам /УОК-ын орлогч дарга 2020.04.02-ны өдөр
батлуулсан/

- Хилийн автозамын боомтоор улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтийг зохицуулах түр журам /МУ-ын Шадар сайд 2020.04.30-ны өдөр
батлуулсан/
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“Тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны багийг томилгоожуулах, бүрэлдэхүүнийг чадавхжуулах” цогц сургалтыг 11
аймагт 905 удирдах бүрэлдэхүүнийг хамруулан зохион байгуулсан.
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ТУСГААРЛАХ БАЙР-АЧ ХОЛБОГДОЛ

Нийт 
тусгаарлах 

байр

Үндсэн 
тусгаарлах

байр

Нэмэлт    
төлбөртэй 
тусгаарлах 

байр

Ажиллах 
хүчин 

тусгаарлах 
байр 

75 54 9

75

4000

6735 ОРНЫ ТОО
ӨРӨӨНИЙ 
ТОО

ЗОЧИД БУУДАЛ

зөөвөрлөсөн.

Монгол Улсын Засгийн газар болон Улсын онцгой комиссын
тогтоолоор гадаад улс орнуудаас ирсэн иргэдийг 21,14,10,7,3 хоногийн
хугацаанд тусгаарлан ажиглахаар шийдвэрлэсэн.

Захиалгат нислэгээр ирсэн иргэдийг тусгаарлан ажиглах
зориулалтаар Улаанбаатар хотод 75 зочид буудлын 4000 өрөөнд 44,940 хүн
хүлээн авч тусгаарлан ажиглах байр руу 1424 тээврийн хэрэгсэлээр
зөөвөрлөсөн.

12

2021 ОНЫ 3,4 ДҮГЭЭР САРД 
ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ НИСЛЭГҮҮД

2020-2022 онд агаарын замаар 61679 иргэн татан авсан.
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119-ийн үүрэг ба эрсдэлийн харилцаа, холбоо, тандалт

119 Нэгдсэн лавлах төв нь

Нийт 626,677 дуудлагыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.
Үүнээс:

- Ковид-19 амбулатори 335,908

Тандалт, хариу арга хэмжээ

Коронавируст халдварын талаарх цахим орчинд
1907 удаагийн тандалт хийж, сөрөг сэтгэгдэлд
залруулга хийсэн. Үүнээс:

- Эерэг 959
- Сөрөг 2090

тандалт, халдварын сэргийлэлт /зөвхөн нэг төв/

Молекул биологийн лаборатори нь 2020 оны 12
дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн (КОВИД-19)
халдварын үүсгэгчийг илрүүлэх ПГУ-
ын шинжилгээг 24 цагаар тасралтгүй хийсэн.
Үүнээс:

• ПГУ шинжилгээ нийт 253000

• Эерэг тохиолдол 7200

КОВИД-19-ийн халдварыг эрт илрүүлэх,
хавьтлыг тогтоож, мэдээллэх, лабораторт
суурилсан тандалтыг явуулсан. Үүнд:

• Байгууллага 553

• Ажилтан 76157 

“Маскаа зүүе гараа угаая” аян
“Эрүүл ахуйн аян”
Сургалт – 28 удаа
Зөвлөмж – 5 ш
Тохимол – 2 ш
нфографик, постер – 1200 ш
Видео шторк - 106 ш
Цахим хандалт - 3,043,638
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Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 
татан авалт

• Агаараар:
Тусгай үүргийн 6

удаагийн нислэгээр 185 тонн
эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эмийн
түүхий эд, материал татан
авах ажлыг зохион байгуулсан
• Газраар:

44 чингэлэг түүвэр ачааг
татан авах үйл ажиллагааг
зохион байгуулсан

Хүчилтөрөгчийн 
үйлдвэр

Нийт 28
- Улаанбаатар хотод – 13
- Орон нутагт - 15

2020-2022 онд:
15 үйлдвэр ашиглалтад оруулсан

- Улаанбаатар хотод – 6
- Орон нутагт – 9

Эм ханган нийлүүлэх 
байгууллага-384

• Улсын онцгой комиссын шуурхай штабт давхардсан тоогоор 25 цэргийн алба хаагч томилогдон

ажилласан.

• Зэвсэгт хүчний ангиудаас 12 аймагт нийт 757 цэргийн алба хаагч коронавируст халдварын цар тахалтай

тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэн хяналтын постонд үүрэг

гүйцэтгэсэн.

• Тандалтын шинжилгээ авах бүлэг нийт 45132 хүнээс сорьц цуглуулж ХӨСҮТ-д хүргүүлсэн.

• Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бүлэг 1300 обьектын 1,614,324.5 м2 талбай, 200 нэгж техникээр

хийсэн.

• СХД-ийн онцгой комисст 2 нэгж техник тандалтын бүлэгт үүрэг гүйцэтгэсэн.

• Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн болон Уул уурхайн ажилчдын дархлаажуулалтыг 357 цэргийн алба

хаагч 5 түр цэг, 21 хөдөлгөөнт бүлгээр нийт 15 аймаг, 35 суманд очиж ажилласан.

• Цэргийн төв эмнэлэгт нийт батлагдсан 8318 тохиолдлуудыг хүлээн авч эмчилсэн.

• “Багабаян энхийн төлөө” цогцолборыг тусгаарлах байраар ажиллуулж нийт 2980 иргэнийг тусгаарласан.

• “Гашуунсухайт”, “Замын үүд” боомт дахь нүүрс тээврийн үйл ажиллагаа, “Замын үүд” боомт дахь

чингэлэг тээврийн үйл ажиллагааны харуул хамгаалалт, чингэлэг тээврийн жолоочоор нийт 327 цэргийн

алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн.

• Мэргэжлийн стратегич, туршлагатай халдвар судлагч нарын үүрэг роль их байсан нь авах арга хэмжээг

хэрэгжүүлэхэд түлхэц болсон.

ТӨРИЙН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
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Бүх нийтийн бэлэн байдал буюу хөл хорио тогтоогоогүй бол (2021.06.22)

2,300,000 Нийт халдварт өртөх: 2.3 сая 70%

Бүртгэгдэх халдвар: ~780 мянга 23.6%

Коронавируст халдвараар 
нас барах хүний тоо: 

~ 15,600 доод хязгаар 

~ 46,000 дээд хязгаар 

Вакцинжуулалттайгаар 

463
~ 1000 

Хөл хориогоор цаг 
хугацаа хожиж чадах 
боловч болзошгүй 
эрсдэлээс холдуулж 
чадахгүй. 

Вакцингүй ба хөл 
хориогүйгээр 150 
хоног буюу 5-н сарын 
дотор явагдана. 

Монголын нөхцөлд тохируулан сайжруулсан SEIRQDP загварыг шинээр боловсруулж, одоо үе хүртэл УОК-
ийн дэргэдэх эрдэмтдийн зөвлөлд ажилласан. Энэ хугацаанд хөл хорио тогтоох, сунгах, хариу хэмжээ авах, хичээл
сургуулийн үйл ажиллагааг нээх зэрэг 20 гаруй зөвлөгөө өгч хэрэгжүүлэн дүгнэсэн байна.

УОК-ын дэргэдэх эрдэмтэн судлаачдын багийн ажиллагаа

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШИЛ

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ 
БАЙГАА ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ 
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЛҮҮД

WWW.SHTAB.GOV.MN

1. Ажиллах хүчин
2. Батлагдсан тохиолдол /Нэгдсэн/
3. Батлагдсан тохиолдол /Хүнээр/
4. Гадаад улс орноос татан авах ажиллагаа
5. Газрын тосны бүтээгдэхүүний үлдэгдлийн мэдээ
6. Дуудлагын мэдээ
7. Ковид 19 халдварын эмнэлэгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж 

байгаа орны нөөц
8. Монгол улсын вакцинжуулалтын явцын мэдээ
9. Нийслэлд коронавируст халдвартай иргэний хэвтүүлэн эмчлэх 

орны төлөвлөлт
10. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний дундаж үнийн 

харьцуулалт
11. Халдваргүйжүүлэлт
12. Хил, гааль
13. Хөдөлгөөний эрчмийн мэдээ
14. Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний бодит нөөцийн судалгаа
15. Хүнсний нөөц
16. Хяналтад байгаа объект
17. Шалган нэвтрүүлэх
18. Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, хувийн хамгаалах хэрэгслийн нөөц
19. Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн нөөц
20. Эмчилгээ болон Тусгаарлан ажиглах байрны тоон мэдээлэл 

/Захиалгат нислэгээр ирж Улаанбаатар хотод тусгаарлагдсан 
иргэд /

21. Эмчилгээ болон Тусгаарлан ажиглах байрны тоон мэдээлэл /Орон 
нутагт тусгаарлагдсан иргэд /

22. Эмчилгээ болон Тусгаарлан ажиглах байрны тоон мэдээлэл 
/Улаанбаатар хотод тусгаарлагдсан өвчтөний ойрын хавьтал/

23. Эмчилгээ болон Тусгаарлан ажиглах байрны тоон мэдээлэл 
/Эмнэлэгээр/

24. Эргүүл хамгаалалтын мэдээ
25. Эргүүл хяналтын цэг, алба хаагчдын мэдээ
26. ENX Ковид-19 Эрсдэл

Маягтууд

НИЙТ 43 маягт мэдээлэл
Шууд холболттой 14, 
Маягтаар 29

1. УОК
2. ЭМЯ
3. НОК
4. АОК
5. ХӨСҮТ
6. ЗӨСҮТ
7. ХХМТГ
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хариу арга хэмжээг өргөжүүлэн дэлгэж эрчимжүүлэх ажил
/2021.013.14-16/

КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН 
НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД 

УЯЛДУУЛСАН ТАНДАЛТ, 
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА 
ХЭМЖЭЭГ ХАНГАХ

Нийслэлд халдарын тандалт, 
тусламж, үйлчилгээний  баг 
байгуулах ажилд /14 хоног/

Тандалтыг багийг өргөжүүлж 
шаардлагатай хүний нөөц, тээврийн 

хэрэгслийг дайчлах 
(орон нутгийн тандалтын баг, 

резидент-2 хоног)

Халдварын тандалтыг Google 
apple exposure notification систем 
ашиглаж (хавьтал болсноо мэдэх )

16 аймгийн 80 эмнэлгийн мэргэжилтний 
бүрэлдэхүүнтэй тандалтын баг

Нийслэлийн 6 дүүрэгт 
Шуурхайн хариу арга 

хэмжээний баг ажиллаж эхэлсэн

Төрийн байгууллагын 
машины дайчилгаа

o Хүчил төрөгчийн сүлжээг 
үүсгэх асуудал хийгдээгүй 
байсан үе/ХӨСҮТ-14 хоног/

o /9 дүүрэг, 21 аймаг/

o Өндөр урсгалт 
хүчилтөрөгчөөр 
амьсгалуулах төхөөрөмж, 

КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН 
ҮЕИЙН ЭМНЭЛГИЙН 

ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ЦАР ТАХЛЫН ҮЕИЙН ХАРИУ 
АРГА ХЭМЖЭЭ

-Хүчил төрөгчийн
сүлжээ  
-эмийн багц,
-эмнэлэг ор,дэлгэлт,
-тусгаарлан
ажиглах сүлжээ,
-вакцинжуулах сүлжээ график

-Цахим зохицуулалт
Хүчил төрөгчийн үйлдвэр байгуулсанаар 91.0

мянган хүний амь нас аварсан
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КОВИД-19 халдварын эмчилгээний хожимдол үүсгэхгүй байх

КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН 
НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД 

УЯЛДУУЛСАН ТАНДАЛТ, 
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА 
ХЭМЖЭЭГ ХАНГАХ

Ор зохицуулах баг

Халдварт өвчин судлалын үндэсний 
төвийн хүчин чадлыг нэмэх, эрчимт 

эмчилгээ, яаралтай тусламжийн 
орыг нэмэгдүүлэх

Эмнэлгийн бус орчинд КОВИД-19 
халдварын эмчилгээ хяналт хийх 

заавар

Уламжлалт анагаах ухааны 
аргаар хэвтүүлэн эмчлэх ор 

гаргах

ХУД-ийн НЗДТГ-ын байранд 
хүчилтөрөгч, тоног төхөөрөмж, эм, 

эмнэлгийн хэрэгслээр бүрэн 
тоноглосон 145 эрчимт 

эмчилгээний ор бүхий түр эмнэлэг 
дэлгэсэн

ор дэлгэх эрхзүйн шийдвэрийг 
шуурхай гаргах

Нийслэлийн хэмжээнд 
халдварын улмаар 

хэвтүүлэн эмчлэх орыг 
нэгдсэн зохицуулалтаар 
хангах баг байгуулсан

Халдварын тохиолдол оргил 
үедээ 21,770 хэвтүүлэн эмчлэх 

түр орыг дэлгэсэн байна

Цэргийн төв эмнэлэгт 
Уламжлалт анагаах 

ухааны аргаар 
хэвтүүлэн эмчлэх 30 

орыг дэлгэсэн.

УАУ-ны эмчилгээний багц

Анхаарах асуудал.

1. Өнгөрсөн хугацааны нөхцөл байдлаасаа дүгнэлт хийж, дараагийн үүсч болзошгүй эрсдэлд
тохирсон бэлэн байдлыг хангах /нөөц, хүн хүч/замаар даван туулах чадвараа хадгалах.

2. Цар тахлын хариу арга хэмжээний туршлага дээр үндэслэн цаашид урт хугацааны бэлэн байдал,
хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг эрүүл мэндийн тогтолцоо, НЭМ-ийн хариу арга хэмжээний
чадавхаа ирээдүйд улам бэхжүүлэхээр тооцож гаргаж,

3. Хүн амын дундах эрсдэлт бүлэг/суурь өвчин/-ийн массыг багасгах, хүн амаа эрүүлжүүлэх
бодлогыг хэрэгжүүлж, эрүүл мэндийн тогтолцооны ачаалал хэтрэхээс сэргийлэх, нийгэм эдийн
засгийн тогтвортой хөгжих суурь боломжийг хангах.

4. Гамшиг, НЭМ-ийн ноцтой байдалд өдөр бүр хянаж систем,нэгдсэн хяналтын тогтолцоог бий
болгож, хяналт удирдлагаар хангах.

5. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн олон талын үйлчилгээг алслагдсан газар оронд шуурхай
үзүүлэх, дэмжих баг, бүлгийн зохион байгуулалтыг бүсчилэн хийх, зөвлөмж,стандарттай болох.

6. Хүн амын масс нь эрүүл /Шведь, Канад г.м/ давуу байдлаа ашиглан эрсдлийг даван туулах
чадавхитай болоход анхаарч бодлого гаргах хэрэгжүүлэх.
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ОПЕРАТИВИЙН БҮЛГИЙН АЖИЛЛАГАА

УЛСЫН ОНЦГОЙ КОМИСС

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
ЯАМ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ 
АХУЙН ЯАМ

ЗАМ ТЭЭВРИЙН 
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Мэдээлэл технологиМэргэжлийн хяналт

Цагдаа 

Зам тээвэр

Хөдөлмөр нийгмийн 
хамгаалал

Онцгой байдал

Гадаадын харьяат 

Хилийн цэрэг Мал эмнэлэг

Нийслэлийн төлөөлөл

Бусад 

ОПЕРАТИВЫН БҮЛЭГ

Гишүүд

Бүлгийн дарга
/онцгой байдал/

НЭГДСЭН ШУУРХАЙ 
ШТАБ

АНХААРАН СОНССОН ТА БҮХЭНД

БАЯРЛАЛАА


