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Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын 
өнөөгийн байдал

Эхний тохиолдол: 2021 оны 3 дугаар сарын 22- ны өдөр анхны 23 тохиолдол Хужирт сумын Сэмжид рашаан 

сувилалд бүртгэгдсэн. / Улаанбаатар хотоос зөөвөрлөгдсөн./

Нийт батлагдсан тохиолдлын тоо – 15153 (нийт хүн амын 12.9 %) Нийт эдгэрч гарсан –13334 (87.9%)

Эмнэлгээс шалтгаалах халдварын тоо – 102

Эмчилгээтэй байгаа -1774 Үүнээс:

-- Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа - 806 (45.4%), БОЭТ- 197,  ХХНЭ, СЭМТ -609

--Гэрээр эмчлэгдэж байгаа – 968 (54.6 %), Арвайхээрт-480  сумдад – 488

Жирэмсэн эх -19

Хүүхэд-417

• Дундаж нас- 34,3

• Насны хязгаар- 1 сартайгаас 101 насны хооронд

• Хүйсийн хувьд: 

эрэгтэй  40.6%   

эмэгтэй  59.4%



Өвөрхангай аймагт бүртгэгдсэн Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын тархвар 
зүйн муруй, 2021 оны 10 сарын 26-ны байдлаар  И=15153

9 сарын эхнээс эхлэн өвлөл эрс нэмэгдэж, хоногт 

дундажаар 200-250 тохиолдол бүртгэгдэж, 9 сарын 20-

ны хамгийн олон  285 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. 
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Шинжилгээнд эерэг илрэцийн хувь  

Нийт нас баралт- 45 /нийт өвчилсөн 

хүний 0,3 %/
Хүйсний байдлаар:  эр-21

эм-24

Насны байдлаар :  0-5 нас-2

6-17 нас -0

/3с-101 нас/              18-34нас -0

35-64 нас –11

65-74 нас-13

75-84 нас -13

85-101нас –6

Шалтгаан нөхцлөөр: Ковидын шалтгаант -45

Байршлаар: гэрт -3 / Уянга, Хужирт, Арвайхээр/

Эмнэлэгт-42 / БОЭТ -34, ХХНЭ-2, СЭМТ-6/
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Тархалтын түвшин (42 дугаар 
долоо хонгийн байдлаар) 

Арвайхээр 42.4 14.8 11 Маш их

Бүрд 41.7 5.2 22.2 Маш их

Батөлзий 35.2 10.2 10.0 Маш их

Баянгол 17.8 4.7 5.4 Их

Баян-өндөр 20.0 7.4 22 Маш их

Богд 42.0 17.7 0 Их

Баруунбаян-Улаан 26.8 4.0 0.0 Бага

Гучин-ус 17.8 3.6 0.0 Бага

Зүүнбаян-Улаан 48.0 3.1 33.0 Их

Есөнзүйл 38.8 18.9 0.0 Их

Сант 45.5 15.6 0.0 Их

Тарагт 24.4 9.6 0.0 Дунд

Төгрөг 41.9 11.4 39.0 Маш их

Нарийнтээл 25.4 9.9 10.0 Маш их

Өлзийт 16.4 4.6 15.0 Их

Уянга 38.9 5.9 11 Маш их

Хархорин 50.5 21.5 15 Маш их

Хужирт 47.6 10.3 17 Маш их

Хайрхандулаан 21.2 6.0 0 Их

Өвөрхангай аймаг 38.8 12.0 11.1 Маш их

Тархалтын 

түвшин
Сумын нэр

Сүүлийн 7 хоногийн 

эерэг илрэх хувь

Сүүлийн 7 хоногийн 

шинэ тохиолдлын 

түвшин /1 000 -хүн амд/

Эх уурхай тодорхойгүй 

кластер  тохиолдлын 

эзлэх хувь

9 сум -Улаан 

7 сум- улбар шар

3 сум- шар 



Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын 
үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

1. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар тохиолдлын удирдлагын тогтолцоо
(төлөвлөлт, хариу арга хэмжээ, санхүү, хангалт, эрсдлийн үеийн харилцаа холбоо)-
ны салбар хоорондын баг томилогдон идэвхжиж ажилласан.

2. Цартахлын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган салбар
дундын оролцоотойгоор хэрэгжүүлсэн

3. Аймгийн онцгой комисс тухай бүр нөхцөл байдалтай уялдуулан шийдвэрүүдийг
гаргасан.

4. Өдөр бүр аймаг сумдын онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийдэг

5. Түргэвчилсэн оношилгооны цэгүүдийг (аймгийн хэмжээнд-24) байнгын болон
явуулын хэлбэрээр зохион байгуулсан.



БҮРТГЭЛ ХЯНАЛТЫН ПРОГРАММЫГ ЗОХИОЖ, 
ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНД НЭВТРҮҮЛСЭН

• COVID.UVURKHANGAI.GOV.MN бүртгэлийг аймгийн хэмжээнд  төрийн 
болон хувийн хэвшлийн 1400 гаруй байгууллага ашиглаж, бүртгэн, 
шуурхай штабын орох, гарах зөвшөөрлийг  цахимаар олгодог.



ТАРНЫН ПОСТ БОЛОН 19 СУМЫН ХЯНАЛТЫН 
ПОСТОН ДЭЭР БҮРТГЭН ХЯНАЖ БАЙНА.

• АЙМАГРУУ ОРОХ, ГАРАХ, ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ХҮНИЙ
ТООН МЭДЭЭЛЭЛ , БУСАД БҮХ ТООН МЭДЭЭЛЛИЙГ ГАРГАН АВЧ БАЙНА.



19 СУМЫН ГЭРИЙН ТУСГААРЛАЛТАНД БАЙГАА ИРГЭДИЙН 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ХЯНАЖ БАЙНА.



БАТЛАГДСАН БОЛОН ОЙРЫН ХАВЬТЛЫН МАРШРУТЫГ 
БОГИНО ХУГАЦААНД БХС- ЭЭС ГАРГАЖ БАЙНА.



Тархвар судлалын асуумж, шинжилгээний хариуг 
программтай холбож өгснөөр гэрээр эмчлэгдэж байгаа 

иргэдийг хянах боломжтой болсон 



Орон нутгаас 1,2 тэр бум төгрөгийн санхүүжилтийг ковид-
19 халдвартай тэмцэх, сэргийлэхэд шийдвэрлэсэн.

Амьсгалын 
аппарат 1ш

Хүчилтөрөгч 

өтөгрүүлэгч 10ш

Монитор 

5ш

COVID-19 цар тахлын үед орон нутгийн хөрөнгөөр 

тоног төхөөрөмжөөр хангасан. • Хамгаалах хувцас хэрэгсэл, эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл

• Түргэвичлсэн оношлуур 

• Тусгаарлах байрны зардал

• Хоол, шатахуун, 

• Илүү цаг, урамшуулал

Бусад салбараас цар тахлын
хариу арга хэмжээнд
дайчлагдан ажилласан хүний
нөөцийн илүү цаг, урамшуулал
дутагдалтай : Үүнд:

• Сургууль, цэцэрлэгийн эмч 
нар

• Рашаан сувиллын эмч, 
мэргэжилтнүүд

• Бусад байгууллагаас      
ажилласан тогооч, үйлчлэгч 



Улсдаа анх удаа “NO-NAADAM” уриалгыг аймгийн 
Засаг даргаас зарлаж, наадмын зардлыг эрүүл 
мэндийн салбарт зарцуулах шийдвэр гаргасан 

• БОЭТ, Хархорин сумын НЭ, сумын ЭМТ-д олгохоор 20 нэр төрлийн 3
багцийн 464,668,993 төгрөгийн өртөг бүхий хүчилтөрөгчийн
үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, хүчилтөрөгчийн баллон, редуктор, 4D
эхо , зөөврийн рентген аппарат, 13 нэр төрлийн нэн шаардлагатай
багаж тоног төхөөрөмжийн тендер зарлагдаад байна.

• Сум бүрт сумын ЗД-ын нөөцөөс ЭМТ-үүдэд нэн шаардлагатай байгаа
багаж, тоног төхөөрөмж авах (хүчилтөрөгчийн цэнэглэдэг баллон
хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч гм) үйл ажиллагаанд зарцуулах үүрэг өгч,
хяналт тавин ажиллаж байна.



ЭРСДЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

• Нөхцөл байдлын мэдээллийг ЭМЯ-ны 11 цагийн мэдээллийн араас өдөр бүр 
12 цагаас орон нутгийн ТВ, радио, цахим сайтуудтай хамтран шууд 
дамжуулан хүргэдэг. Мөн тоон мэдээллээр цахимд түгээдэг. Цуврал
подкастууд хүргэж эхэлсэн





Утсаар зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа:

• 85220059 зөвлөгөө өгөх утсыг 24 цагаар ажиллуулан нийт 119 
тай шууд холбогдох Callpro дамжин 400 гаруй дуудлага ирж, 
иргэдэд коронавируст халдварын цаг үеийн нөхцөл байдал, 
нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө, КОВИД-19-ын 
дархлаажуулалттай холбоотой мэдээллийг түлхүү авахаар 
хандсан байна) 

• Зөвлөгөө өгөх утасыг сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд
ажиллуулж иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч байна. 



Мэргэжил аргазүйн зөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллага, 
мэргэжилтнээс авч ажиллаж байна.

1. Улсын онцгой комисс, Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, ХӨСҮТ-өөс орон

нутагт очиж мэргэжил арга зүйн дэмжлэгийг өгч байсан

2. ЭМЯ, ХӨСҮТ-ийн удирдлага, шуурхай удирдлагын нэгж, эмнэлгээс шалтгаалах халдварын

тасгийн эмч, мэргэжилтнүүд, лабораторийн салбар зөвлөл, ЗӨСҮТ зэрэг мэргэжлийн

байгууллагуудаас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг тухай бүр авч байна.

3. ХӨСҮТ, талбарын тархвар судлалын баг, лабораторийн эмч нараас өвчлөл бүртгэгдсэн 5

сумын онцгой комисс, голомтод ажиллаж буй эмч, мэргэжилтнүүдэд цахимаар зөвлөгөө

өгөх ажлыг зохион байгуулсан.

4. ДЭМБ-санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр төсөл хэрэгжүүлж байна



томуугийн дэгдэлтийн үеийн хариу 
арга хэмжээ

• Томуугийн харуулдан тандалтын 1-р зэрэглэлийн нэгж:
БОЭТ, Арвайхээр сумын 3 өрхийн эрүүл мэндийн төв

• Томуугийн харуулдан тандалтын 2-р зэрэглэлийн нэгж:
Хархорин сумын хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг



Томуу, томуу төст өвчний үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөг жил бүр тархалтын түвшинд тохируулан тодотгол хийж, угтуулан
хэрэгжүүлдэг



Нийт бүртгэгдсэн ТТӨ-ний тохиолдлын 60 хувийг 0-5 
хүртэлх хүүхдүүд эзэлж байна



томуугийн дэгдэлтийн үеийн хариу 
арга хэмжээ

• Тандалтын мэдээ мэдээллийг цуглуулан 7 хоног бүр дүн шинжилгээ
хийж, зөвлөмж эргэн мэдээллээр эрүүл мэндийн байгууллагуудыг
хангаж ажилласан

• Эрсдэлт бүлгийн иргэдийн дархлааг дэмжих тэдэнд чиглэсэн арга
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлдэг (120 сая төгрөгийн хүнсний дэмжлэг
орон нутгын санхүүжилтээр)

• Томуугийн улирлын вакциныг тархвар судлал болон сайн дурын
хэлбэрээр жилдээ 10000 гаруй хүүхэд, ахмад, жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд
хийж, өвчлөл хүндрэлээс сэргийлэх арга хэмжээг авч байна

• Иргэдэд урьдчилан сэргийлэх ухуулга сурталчилгааг хийж маск зүүлгэх,
гар угаах, зай барих дэглэмүүдийг сахиулснаар сүүлийн 2 жилийн
хугацаанд томуу томуу төст өвчлөл дэгдэлтийн түвшинд хүрээгүй,
эмнэлэг нэмэлтээр дэлгээгүй



Томуугийн тандалтын тогтолцоонд Томуугийн цартахал улирлын
томуугийн хүндэрлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг нэвтрүүлж, үйл

ажиллагаандаа ашиглаж байна



Томуугийн тандалтын тогтолцоонд Томуугийн цартахал
улирлын томуугийн хүндэрлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг

нэвтрүүлж, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна
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2021/2022 оны томуугийн дэгдэлтийг коронавируст 
халдварын цартахалтай зэрэгцүүлэх бэлэн байдлыг хангаж 

хариу арга хэмжээ авах 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдал

• Ор дэлгэх (БОЭТ-ийн хүүхдийн тасагт 60 ор, Хувийн эмнэлэгт 40)

• Эмч мэргэжилтнүүдийг сургах, мэдлэг сэргээх 

• Тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх

Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

• Эмнэлэгт болон амбулаторит суурилсан тандалтыг эрчимжүүлэх 

• Иргэд урьдчилан сэргийлэх ухуулга сурталчилгаа



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа


