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2021 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 8-НЫ ӨДРИЙН 
456 ДУГААР ТУШААЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН 
2021 ОНЫ 227 ДУГААР ТУШААЛЫН 

НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

Шинээр нэмсэн заалт

1-р хавсралтын 2.2.3-т
шинээр

1-р хавсралтын 2.2.3-т шинээр ДЭМБ-ын 7 хоног тутмын мэдээгээр 
анхаарал татаж буй мутацлагдсан вирус 185 улс орон, нутаг 
дэвсгэрт бүртгэгдээд байна. Анхаарал татаж буй Дельта, Дельта 
(+) хувилбарын вирус нь 100 орчим улс орон, нутаг дэвсгэрт 
бүртгэгдсэн ба Альфа хувилбарын вирусээс даруй 43-82 хувиар 
илүү халдварлах чадвартай, нас баралт 67 хувиар өндөр байна. 

2.7.3-т шинээр батлагдсан
тохиолдлын
тодорхойлолтод

2.7.3-т шинээр батлагдсан тохиолдлын тодорхойлолтод сэжигтэй 
болон магадлалтай тохиолдлын эмнэлзүйн шалгуур үзүүлэлтэд 
тохирсон шинж тэмдэг бүхий хүн гэж нэмсэн

Эрүүл мэндийн асуудал
эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв
байгууллагын үүрэгт:

3.1.9-т ДЭМБ-аас 7 хоног бүр гаргадаг анхаарал татсан
мутацлагдсан вирус бүртгэгдсэн улс орон, нутаг дэвсгэрийн
жагсаалтыг тухай бүр гаргаж холбогдох байгууллагыг мэдээллээр
хангах;
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Шинээр нэмсэн заалт
ХӨСҮТ-ийн үүрэгт ‐ Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын батлагдсан тохиолдол, лаборатори,

тандалт хяналтын мэдээллийг улсын хэмжээнд нэгтгэж дүн шинжилгээ
хийж, холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангах;

‐ Нас баралтын бүртгэлийг өдөр тутам нэгтгэж, дүн шинжилгээг 7 хоног тутам
хийж, зөвлөмж зөвлөгөөгөөр эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хангах

НЭМҮТ-ийн үүрэгт Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын талаар иргэдэд мэдээлэл өгөх 119 тусгай
дугаарын утсыг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах, тайланг өдөр бүр ЭМЯ-нд
ирүүлэх;

Төрийн болон хувийн хэвшлийн
эрүүл мэндийн байгууллагын
үүрэгт

‐ Хувь хүн өөрийгөө түргэвчилсэн тестээр оношилж эерэг гарсан тохиолдолд
өрхийн эрүүл мэндийн төвд хандаж, антигенд суурилсан түргэвчилсэн
шинжилгээг давтан хийлгэж эерэг бол тандалтын цахим системд бүртгэх;

‐ Эмнэлэгт эмнэлзүйн шинж тэмдэггүй, коронавирус илрүүлэх шинжилгээнд
хамрагдаагүй эмчлүүлэгчийг тусгай өрөө, тасаг нээж, тусламж үйлчилгээг
үзүүлэх;

‐ Эрүүл мэндийн ажилтан, үйлчлүүлэгч, хэвтэн эмчлүүлэгчдийн дунд
лабораторид суурилсан тандалт хийх;

Шинээр нэмсэн заалт
Аймаг, Нийслэлийн
ЭМГ-ын үүрэгт

‐ Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын батлагдсан тохиолдлын эх уурхай, хавьтлыг судлан тогтоох, кластер өвчлөлийг
нарийвчлан тандах, голомтын цар хүрээг тодорхойлох, хариу арга хэмжээг шуурхай авах;

‐ Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зорилтот бүлгийн
иргэдийг бүрэн хамруулах;

‐ Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг дархлаажуулалтын дараах урвал, хүндрэлийн судалгааг хийж, ХӨСҮТ-д
мэдээлэх;

‐ Тусгаарлан эмчлэх эмнэлгүүдийн бэлэн байдлыг хангах, орны зохицуулалт хийх, нэмэлтээр ор дэлгэх, эмнэлгийн
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх;

‐ Шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн бус байранд эмнэлгийн ор дэлгэж, тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангаж
ажиллах;

2-р хавсралтын 1-т ‐ Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тархвар судлалын судалгаа хийх тандалт, хариу арга хэмжээний багийг сургаж бэлтгэн
ажиллуулна.

‐ Халдварын үе шат, тархалтын түвшингээс хамаарч, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нь шуурхай хариу арга хэмжээний багийг
нэмэлтээр гарган томилгоожуулна.

‐ Батлагдсан тохиолдлын тархвар судлал, хавьтал судлал, хариу арга хэмжээг халдварын үе шат, тархалтын түвшинд тохируулан хийнэ.
2-р хавсралтын 3-т - Батлагдсан тохиолдлын мэдээллийг авч тархвар судлалын судалгааг шуурхай зохион байгуулж, тандалтын системд оруулна. Тархвар

судалгаагаар халдварын эх уурхай, голомтын мэдээлэл, ойрын хавьтлын судалгаа хийж бүртгэнэ.
- Батлагдсан тохиолдол нь ойрын хавьтал, тархвар судлалын мэдээллээ бүрэн өгөөгүй тохиолдолд судалгааг дахин хийнэ.
- Жирэмсэн эмэгтэй, хүүхэд, вакцины бүрэн тунд хамрагдсаны дараах батлагдсан, зөөвөрлөгдсөн тохиолдлын нэмэлт судалгааг бүртгэнэ.
- Өдөр бүр батлагдсан тохиолдол, ойрын хавьтал, эх уурхай, голомт, нас баралт зэрэг мэдээллийг нэгтгэн дараагийн шатны эрүүл мэндийн

байгууллагад хугацаанд нь бүрэн мэдээлнэ.
- Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын байдалд дүн шинжилгээ хийж, цаашид авах арга хэмжээний санал, дүгнэлт гаргана.
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Эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээнд мөрдөх
Халдварын сэргийлэлт,
хяналтын түр зааварт

• Эмнэлгийн орны ачаалал ихэсч, тусгаарлах эмнэлэг хүрэлцээгүй болсон үед нэмэлтээр эмнэлэг дэлгэнэ.
• Эмнэлзүйн шинж тэмдэггүй, хөнгөн хэлбэрээр өвдсөн иргэдийг ор хүрэлцээгүй үед гэрээр тусгаарлан эмчилж

болно.
• Гэрээр тусгаарлахдаа дараах эрсдэлийг харгалзан үзнэ. Үүнд:
• Жирэмсэн, зүрх, судас, уушигны эмгэгтэй, чихрийн шижин, хавдар, дархлааны эмгэгтэй, гемодиализ эмчилгээ

хийлгэдэг зэрэг хүндрэх эрсдэлтэй суурь өвчтэй иргэдийг эмнэлэгт тусгаарлан эмчилнэ.
• Гэр бүлд нь дээрх эрсдэлтэй бүлгийн хүн байгаа тохиолдолд гэрт тусгаарлан эмчлэхгүй;
• Нийтийн байр, дотуур байранд амьдарч байгаа бол байранд нь тусгаарлан эмчлэхгүй.

Коронавируст халдвар
(КОВИД-19)-ын
халдваргүйжүүлэлтийн түр
зааврын 3-т:

1. Гэрийн нас баралт бүртгэгдсэн тохиолдолд харьяа сум, өрхийн эмнэлэг халдваргүйжүүлэлт хийнэ.
2. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын улмаас өвчтөн эмнэлэгт нас барсан тохиолдолд эмнэлгийн

халдваргүйжүүлэлтийн баг халдваргүйжүүлэлтийг зааврын дагуу хийнэ.
3. Оршуулах үйл ажиллагааны явцад ашигласан тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэлийн халдваргүйжүүлэлтийг

мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн хяналтан дор гэрээт байгууллага гүйцэтгэнэ.

Шинээр нэмсэн заалт

4-р хавсралт: Асрамжийн газар, цэргийн анги, хорих анги,
уул уурхайн кэмп, үйлдвэрийн газар зэрэг хаалттай
орчинд коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тандалт
хийх түр заавар шинээр оруулсан.

Шинээр нэмсэн  хавсралт
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Шинэчлэн өөрчилсөн заалтууд
Эрүүл мэндийн сайдын 227-р тушаалд 456 дугаар тушаалд
1-р хавсралтын 2.7.1-т халуурах, ханиалгах, ядарч сульдах, толгой өвдөх,
булчингаар өвдөх, хоолой өвдөх, амьсгалын дээд зам үрэвсэх, үнэр, амт
мэдрэхүй алдагдах, хамар битүүрэх, шингэн нус гарах, амьсгаадах, хоолны
дуршил буурах, дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах, сэтгэл санаа
тогтворгүй болох зэрэг 3 болон түүнээс дээш шинж тэмдэг илэрсэн

1-р хавсралтын 2.7.1-т хамар битүүрэх, шингэн нус гарах шинж
тэмдэг нэмсэн

3-р хавсралтын 7.1-т
- Хүн амын дунд коронавируст халдвар (КОВИД-19) халдвар өргөн

тархсан орон нутагт тусгаарлах эмнэлэгт ажиллаж байгаа эрүүл
мэндийн ажилтанг ажлын цагийн хэвийн горимоор ажиллуулна.
Тусламж үйлчилгээ үзүүлэхдээ халдвараас сэргийлэх дэглэм
баримтлан ажиллаж, ажил дууссаны дараа хувцас хэрэгслээ бүрэн
сольж, халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг мөрдөн ажиллана.

- Халдвар хүн амын дунд өргөн тархаагүй орон нутагт тусгаарлах
эмнэлэгт ажиллах эрүүл мэндийн ажилтанг тусгаарлан ажиллуулна.
Тусгаарлалтад ажиллах дээд хугацаа 14 хоног байх ба эрүүл мэндийн
байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны онцлог, хүний нөөцийн
төлөвлөлтөд тохируулан байрлах хугацааг дотоод журмаар зохицуулж
ажиллаж болно.

6-р хавсралтын 7.2-т 
- Коронавируст халдвар (КОВИД-19) –ын тархалтын түвшин улбар

шар, улаан буюу халдвар голомтлон эсхүл хүн амын дунд өргөн
тархсан орон нутагт тусгаарлах эмнэлэгт ажиллаж байгаа эрүүл
мэндийн ажилтанг ажлын цагийн хэвийн горимоор ажиллуулна.
Тусламж үйлчилгээ үзүүлэхдээ халдвараас сэргийлэх дэглэм
баримтлан ажиллаж, ажил дууссаны дараа хувцас хэрэгслээ
бүрэн сольж, усанд орон халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг
мөрдөн ажиллана.

- Коронавируст халдвар (КОВИД-19) –ын тархалтын түвшин шар
буюу зөөвөрлөгдсөн, алаг цоог тохиолдол бүртгэгдсэн орон
нутагт тусгаарлах эмнэлэгт ажиллах эрүүл мэндийн ажилтанг
тусгаарлан ажиллуулна. Тусгаарлалтад ажиллах дээд хугацаа 14
хоног байх ба эрүүл мэндийн байгууллага өөрийн үйл
ажиллагааны онцлог, хүний нөөцийн төлөвлөлтөд тохируулан
байрлах хугацааг дотоод журмаар зохицуулж ажиллаж болно.

14.6 Батлагдсан тохиолдлыг зөөхөд автомашины
бүхээгийн хэсэг бүрэн тусгаарлагдсан, өвчтөнийг
суух, буух зэрэгт туслалцаа үзүүлэх шаардлагагүй,
1,5-2 метрээс дотогш зайд харьцахгүй үед жолооч
нэг удаагийн амны хаалт, ажлын хувцасны гадуур
халад эсхүл комбинзон, нүдний шил, нүүрний
хаалтны аль нэгийг өмсөнө. Ажлын бээлий өмсч,
ажил дууссаны дараа гараа угааж,
халдваргүйжүүлэн бээлийг солино.

14.7 Батлагдсан тохиолдлыг зөөвөрлөх машины бүхээг хэсэг
бүрэн тусгаарлагдсан, өвчтөнийг суух, буух зэрэгт туслалцаа
үзүүлэх шаардлагагүй, 1,5-2 метрээс дотогш зайд харьцахгүй
үед жолооч нэг удаагийн амны хаалт, ажлын хувцасны
гадуур халад өмсөнө. Ажлын байранд өмссөн хувцсыг гэртээ
болон, амралтын өрөө зэрэг ажлын бус орчинд өмсөхгүй,
ажил дууссаны дараа солих ба хувцасыг гэртээ авч явахгүй
байна.

Хүснэгт 3-ийн 1-т:
1. Комбинзон эсхүл халад өмсөх гэснийг 

Хүснэгт 3-ийн 1-т:
1. Комбинзон өмсөх гэж зассан
2. Хийх ажилбарт Молекул биологийн лабораторийн улаан

бүсэд SARS-CoV-2 илрүүлэх бх-ПГУ шинжилгээ хийх үед
гэж нарийвчилж оруулсан

Шинэчлэн өөрчилсөн заалтууд
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4-р хавсралт: Халдваргүйжүүлэлтийн зааварт:
Хоёр. Урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлт
2.1. Урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлтийг сар
тутам, шаардлагатай тохиолдолд 14 хоногт 1 удаа гэрээт
аж ахуйн нэгж, шавж, мэрэгч устгал, халдваргүйжүүлэх
үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагаар
гүйцэтгүүлнэ.
2.2. Орон сууц, нийтийн байр болон аж ахуйн нэгжүүд
хүний гар хүрэх бүх гадаргууд байнгын цэвэрлэгээ,
халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийнэ.

8-р хавсралт: Халдваргүйжүүлэлтийн түр заавар
Хоёр. Урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлт
2.1. Орон сууц, нийтийн байр болон аж ахуйн нэгжүүд хүний
гар хүрэх бүх гадаргууд байнгын цэвэрлэгээ,
халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийнэ.
2.2. Гудамж талбай болон нийтийн эзэмшлийн гадаад
орчинд зөвхөн угаалга, цэвэрлэгээ хийнэ.

Шинэчлэн өөрчилсөн заалтууд

Коронавируст халдвар (КОВИД-19) тархалтын түвшинд 
тохирсон хариу арга хэмжээ

(Өөрчлөлтийг Bold-оор тодруулав)
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Коронавируст халдвар (КОВИД-19) тархалтын түвшинд 
тохирсон хариу арга хэмжээ

(Өөрчлөлтийг Bold-оор тодруулав)

Коронавируст халдвар (КОВИД-19) тархалтын түвшинд 
тохирсон хариу арга хэмжээ

(Өөрчлөлтийг Bold-оор тодруулав)
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Коронавируст халдвар (КОВИД-19) тархалтын түвшинд 
тохирсон хариу арга хэмжээ

(Өөрчлөлтийг Bold-оор тодруулав)

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын 
мэдээ, мэдээллийн  түр журмыг 

батлах тухай

2021 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 9-НИЙ ӨДРИЙН
463 ДУГААР ТУШААЛ
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Тушаалын хавсралт 
1) Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын мэдээ, мэдээллийн түр журам

2) Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тандалт, хяналтын мэдээний   
нэгтгэл

3) Коронавируст халдвар (КОВИД-19) эмчилж буй эмнэлгийн орны мэдээ

4) Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй 
хүний нөөцийн өдөр тутмын болон хөдөлгөөний мэдээ 

5) Нас баралтын бүртгэл

6) Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын мэдээний давтамж

Нийтлэг үндэслэл

1) Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын мэдээ, мэдээлэлд дүн
шинжилгээ хийж хариу арга хэмжээг төлөвлөх, тулгамдсан
асуудлыг шийдвэрлэх, нотолгоонд суурилсан мэдээллээр шийдвэр
гаргагчдыг хангахад энэхүү журмын зорилго оршино.

2) Уг журмыг Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тусламж
үйлчилгээ үзүүлж буй төр, хувийн хэвшлийн бүх эрүүл мэндийн
байгууллага дагаж мөрдөнө.

3) Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын чиглэлээр эрүүл мэндийн
байгууллагаас авч байгаа мэдээ мэдээллийн давхардал, тасалдлыг
арилгах, чанаржуулахад энэхүү журмын ач холбогдол оршино.
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Мэдээ, мэдээлэл дамжуулах урсгал, 
зохион байгуулалт:

1) Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд 2-6-р хавсралтын дагуу товлосон цаг
хугацаанд нь мэдээ, мэдээлэл гаргах ажилтныг байгууллагын даргын
тушаалаар томилон ажиллуулна.

2) Мэдээ, мэдээллийн тасралтгүй, шуурхай, үнэн зөв бодитой байдалд
байгууллагын дарга, захирал нар байнгын хяналт тавьж, тулгамдсан асуудлыг
(интернет, компьютер, байнгын хариуцах хүн) шуурхай шийдвэрлэнэ.

3) Эрүүл мэндийн байгууллагаас ирүүлсэн мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж,
ЭМЯ-наас 7 хоногийн Баасан гариг бүрийн 15.00 цагт байгууллагын дарга,
захирал болон мэдээлэл хариуцсан ажилтныг оролцуулан цахим хурал хийж,
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Цахим програмаар мэдээлэх мэдээ 

1) Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн
байгууллагаас энэхүү тушаалын 2-5 дугаар хавсралтын дагуу мэдээ, мэдээллийг авч,
чиг үүргийн дагуу ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, ЭМХТ нэгтгэн ЭМЯ-ны eochealth2014@gmail.com
хаягаар өдөр бүрийн 10.00 цагт ирүүлнэ.

2) Уг тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу мэдээ өгөх эрүүл мэндийн байгууллага 08.30
цагт, аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 09.00 цагт, ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, ЭМХТ-өөс
нэгтгэсэн мэдээг 10.00 цагт ЭМЯ-нд ирүүлнэ.

3) Энэхүү тушаалын 4 дүгээр хавсралтын дагуу коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын
тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй хүний нөөцийн өдөр тутмын мэдээг эрүүл мэндийн
бүртгэлийн АМ-36 маягт (Бүх нийтээр тэмдэглэх баяр, тэмдэглэлт өдрийн амралтын
үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг мэдээлэх бүртгэл)-аар, хөдөлгөөний мэдээллийг
14 хоног тутам бүртгэх бөгөөд burtgel.mohs.mn цахим програмаар мэдээллийн санд
оруулна.
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1) Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын шалтгаант нас баралтыг энэхүү
тушаалын 5 дугаар хавсралтын дагуу эрүүл мэндийн бүртгэлийн АМ-7 маягт
(Нас барсан тухай эмнэлгийн гэрчилгээ) болон нэмэлт асуумжийн дагуу
бүртгэх бөгөөд H-info цахим програмд тухай бүрт нь шивж оруулна.

2) ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, ЭМХТ нь чиг үүргийн хүрээнд үндэсний түвшний мэдээ,
мэдээллийг нэгтгэн ЭМЯ-нд өдөр бүр 10.00 цагт eochealth2014@gmail.com
цахим хаягаар мэдээлнэ.

3) Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар нь Эрүүл мэндийн
сайдын 2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/363 дугаар тушаалын
коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын нөөцийн мэдээллийг улсын хэмжээнд
нэгтгэн гаргаж, өдөр бүрийн 9.00 цагт eochealth2014@gmail.com цахим
хаягаар ирүүлнэ.

Цахим програмаар мэдээлэх мэдээ 

Цахим програмаар мэдээлэх боломжгүй 
байдал үүссэн үед: 

1) Цахим програмд доголдол гарсан, цахилгаан, интернэт тасарсан үед
мэдээ, мэдээллийг үүрэн болон суурин утас, цахим хаяг ашиглан
дараагийн шатны эрүүл мэндийн байгууллагад заасан хугацаанд
тогтмол мэдээлнэ.

2) Өөрийн харьяа нутаг дэвсгэрт коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын
тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа бүх шатны эрүүл мэндийн
байгууллагын холбогдох мэдээ, мэдээллийг аймаг, нийслэлийн Эрүүл
мэндийн газар нэгтгэн энэхүү тушаалын 6 дугаар хавсралтад заасны
дагуу удирдах дээд байгууллагад цахим хаягаар мэдээлнэ.

Эргэн мэдээлэл
Шуурхай баг нь бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагаас ирүүлсэн мэдээ мэдээллийг нэгтгэн дүн шинжилгээ 

хийж, өдөр тутам болон 7 хоногийн эргэн мэдээлэл бэлтгэж хүргүүлнэ.
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Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа 


