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Чех улсын нутаг дэвсгэрт хүн ардын эрүүл мэндэд аюултай  

коронавирус (SARS CoV-2 хэмээн тэмдэглэгдсэн) илэрсэнтэй холбоотойгоор 

БНЧУ-ын Аюулгүй байдлын тухай 110/1998 тоот үндсэн хуулийн 5 ба 6-р бүлэгт  

үндэслэн Чех улсын засгийн газар 2020 оны 3-р сарын 12-ны өдрийн 14:00 цагаас 

30 хоногийн хугацаатай онц байдал зарлалаа. 

 

Чөлөөт хөдөлгөөний хязгаарлалт  
______________________________________________________________________________ 

• Чех улсын нутаг дэвсгэр дээр хүн амын хөл хөдөлгөөнийг  доорх нөхцөлөөс бусад 

тохиолдолд хязгаарлалаа:  

o Ажил хөдөлмөр эрхлэн гүйцэтгэгчид ажилдаа явах 

o Гэр бүл ойр дотнын хүмүүс дээрээ зайлшгүй очих шаардлага гарах 

o Амьжиргааны наад захын хэрэглээний зүйлс (жишээ нь: хүнс, эм, эрүүл мэнд, 

ариун цэвэр, гоо сайхан, гэр ахуйн жижиг бараа хэрэгсэл, амьтны хоол тэжээл  

худалдан авах) өөрийн болон гэр бүл ойр дотнын хүмүүсийнхээ хэрэгцээнд 

зориулан худалдан авах, хүүхдээ асрах халамжлах, амьтан асрах халамжлах 

зорилгоор явах, санхүү банк шуудангийн зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээ 

авахаар явах, шатахуун түгээгүүр явах 

o Өөр бусад хүнд туслахаар явах (жишээ нь: сайн дурын тусламж, хөршийн 

туслалцаа) 

o Эмнэлэг эрүүлийг хамгаалах, нийгмийн халамжийн байгууллагад өөрөө эсвэл 

тэнд очих шаардлагатай хүнийг дагуулж тусалж явах, амьтны эмнэлэг 

үйлчилгээний газар очих 

o Албан байгууллагатай холбоотой зайлшгүй шаардлагатай асуудал шийдэхээр 

өөрөө эсвэл өөрийн ойрын төрөл, гэр бүлийн хүнээ дагалдаж тусалж явах 

o Аюулгүй байдал, хэв журам сахиулах, ноцтой байдлыг шийдвэрлэх, эрүүлийг 

хамгаалах, эрүүл мэнд нийгмийн үйлчилгээ халамж үзүүлэх, сайн дураар 

эдгээр үйлсэд туслах, шашны ганцаарчилсан халамж үйлчилгээ, олон нийтэд 

үйлчилдэг нийтийн тээврийн хэрэгсэл болон дэд бүтцийн бусад салбарын 

үйлчилгээнүүд,  бараа хүнс зөөх тараах үйлчилгээ, амьтны халамж үйлчилгээ 

o Байгаль, цэцэрлэгт хүрээлэнд байх 

o Өөрийн оршин суудаг хот руу явах 

o Оршуулгад оролцох 

• Чех улсын нутаг дэвсгэр дээр буй хүмүүст захирамжлах нь: 

o Олон нийтийн газраар зайлшгүй явах шаардлагатай хугацаагаар хөл 

хөдөлгөөнөө хязгаарлах, өөрийн амьдран суудаг орон байрнаас дээр дурдсан 

шалтгаанаас бусдаар гарахгүй байх 

o Зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад шалтгаанаар өөр бусад хүнтэй хүрэлцэхгүй 

байх  
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• Нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор Чех улсын ЭМЯ олон нийтийн газар 

хоёроос олон хүн нэг дор байхыг хориглолоо. Энэ нь гэр бүлийн гишүүд, ажил үүрэг 

хамт гүйцэтгэж буй хүмүүс, оршуулгад оролцогсодод үл хамаарна. 

• Орон байрнаасаа бусад бүх газарт амны хаалтгүйгээр (ам хамраа халхлахгүйгээр) 

явахыг бүх нийтэд хориглолоо;  

o Агаар дуслын замаар халдах өвчнөөс сэргийлэх респиратор, амны хаалт, маск, 

алчуур, ороолт болон бусад зүйлийг хэрэглэж хамгаалж болно. 

• Засгийн газрын 2020 оны 3-р сарын 12-ны өдрийн 203 тоот захирамж, 2020 оны 3-р 

сарын 12-ны өдрийн 198 тоот захирамж нь хуанлийн 21 хоногоос дээш хугацаагаар 

Австри болон Герман улсын хил дамнан явж ажилладаг (пэндлэр гэгддэг) 

ажилтнууд, Чех улсад эргэж ирмэгцээ энэ тухайгаа утсаар эсвэл алсын зайнаас 

харилцах өөр хэлбэрээр өөрийн бүртгэлтэй эмч эмнэлгийн байгууллагад мэдэгдэж 14 

хоногийн хөл хорионд орох хүмүүст үл хамаарна. 

 
Гадаад улс руу явах ирэхтэй холбогдох арга хэмжээ 
___________________________________________________________________________ 

• Шилжин суух болон байнгын оршин суух зөвшөөрөл, виз хүссэн өргөдлийг 

Гадаад орнуудад буй Чех улсын ЭСЯ-д хүлээж авахыг зогсоох; энэ нь Чех улсын 

эрх ашигт хамаарах зорилгоор оршин суух зөвшөөрөл хүссэн хүнд үл хамаарна 

• Чех улсын эрх ашигт хамаарах зорилгоор богино хугацааны виз хүссэн өргөдлөөс 

бусад зорилгын богино хугацааны визний өргөдлийг шийдвэрлэх ажлыг зогсоох 

• ЭСЯ-дад өгөгдсөн 90-ээс дээш хоногийн оршин суух зөвшөөрөл хүссэн 

өргөдлийг шийдвэрлэх ажлыг зогсоох  

• БНЧУ-д байнгын, шилжин суурьших, эсвэл удаан хугацааны оршин суух 

зөвшөөрөлтэй болон Чех улсын эрх ашигт нийцсэн ажил бүхий гадаадын иргэдээс 

бусад гадаад иргэнийг Чех улсын нутаг руу орохыг хориглох  

• БНЧУ-ын иргэд, Чех улсад байнгын эсвэл 90ээс дээш хоногийн шилжин суурьших 

болон удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөлтэй иргэдийг Чех улсаас гарахыг 

хориглоно. Энэ нь Чех улсын эрх ашигт нийцсэн ажлаар хил гарах хүнд үл 

хамаарна. 

• Хил давж, хилийн зурвасаас цааш 100 км дотор ажилладаг тухай тодорхойлолт 

бүхий хүмүүст зөвхөн хил гарах зөвшөөрөл олгоно.  

• БНЧУ-ын Дотоод хэргийн яамны зөвшөөрөлтэйгээс бусад чех иргэд, Чех улсад 

байнгын эсвэл 90ээс дээш хоногийн шилжин суурьших болон удаан хугацааны 

оршин суух зөвшөөрөлтэй бүх хүн хэрвээ эрсдэлтэй улс орноос буцаж ирж буй 

бол энэ тухайгаа утсаар эсвэл алсын зайнаас харилцах өөр хэлбэрээр өөрийн 

өрхийн эсвэл хүүхдийн эмчдээ мэдэгдэж 14 хоногийн хөл хорионд орно.  

• Эрсдэлтэй улс орноор дамжин тээвэр үйлчилгээ хийдэг ачааны машины болон 

автобусны жолооч, тээврийн онгоцны экипаж, галт тэрэгний машинист болон 

үйлчлэх баг, усан онгоцны ахмад болон баг бүрэлдэхүүн зэрэг Засгийн газрын 
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онцгой зөвшөөрөлд хамаарагдах хүмүүс эрсдэлтэй улс оронд байх хугацаандаа 

дээд зэргийн болгоомжтой байж, тухайн орон нутгийн хүмүүстэй хавьтахаас 

зайлсхийх  

 

Соёл урлаг, спорт болон бусад арга хэмжээ, мөн жижиг дэлгүүр худалдааг хориглох  

______________________________________________________________________________ 

• Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг хориглох; театр, дуу хөгжим, кино болон 

урлагийн бусад төрөл, спорт, соёл, шашин, үдэшлэг цэнгүүн, үзэсгэлэн, баяр ёслол 

тэмдэглэлт, тоглоомын газар, үзвэр шоу, хоолны үзэсгэлэн амталгаа, зах, сургалт 

дамжаа зэрэг нэг цаг хугацаанд 30-аас дээш хүн цугларах арга хэмжээ зохион 

байгуулахыг хориглох  

•  Зарим үйлчилгээний газарт олон нийт байхыг хориглох, үүнд – фитнесс, усан сан, 

наран шарлага, саун, вэллнэс, хөгжмийн болон тоглоомын газар, номын сан, музей 

галерей, жуулчлалын мэдээллийн төв г.м. 

• Зах худалдааны газарт жижиг дэлгүүр мухлаг ажиллуулахыг хориглох 

•  Дараах худалдан борлуулах газраас бусад жижиг худалдааг хориглох: 

o Хүнс 

o Шатахуун 

o Түлээ түлш 

o Ариун цэвэр, гоо сайхан, гэр ахуйн жижиг барааны дэлгүүр 

o Эмийн сан, эрүүл мэндийн бараа хэрэгслийн худалдаа 

o Гэрийн тэжээвэр жижиг амьтсын дэлгүүр 

o Амьтанд зориулсан тэжээл хоол, хэрэгслийн дэлгүүр 

o Нүдний шил, линз, түүнтэй холбоотой бараа 

o Сонин сэтгүүл 

o Тамхины төрлийн бүтээгдэхүүн 

o Хими цэвэрлэгээ, угаалгын газар 

o Дээр дурдагдсан бараа материал нийлүүлж, үйлчилгээ үзүүлдэг эсвэл 

дэлгүүртээ борлуулдаг интернет худалдаа, алсын зайны худалдаа 

o 30-аас дээш хүн оролцоогүй зам засварын ажил 

o Замын хөдөлгөөнд гарсан саадыг арилгах, машин ачих 

o Тээврийн хэрэгслийн болон үйлдвэрлэлийн сэлбэг хэрэгслийн худалдаа  

o Гуравдагч орноос ирсэн илгээмж, барааг хүлээлгэн өгөх байгууллага 

o Үр, суулгац зэрэг цэцэрлэг ургамал тариалах хэрэглээний зүйлийн худалдаа 

o Нийтийн тээврийн тасалбар борлуулах газар 

o Хэрвээ нийтийн эрүүл мэндийн даатгалаас зарим хэсэг нь төлөгддөг зөвхөн 

сувилал асаргааны үйлчилгээ үзүүлэх бол сувиллын газар 

o Оршуулгын товчоо үйлчилгээ 

o Цэцгийн худалдаа 
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o Барилга барих болон барилгын хог зайлуулах, геологийн ажил, газар хэмжилт, 

барилгын хэмжилт дүгнэлт хийх ажил 

o Эрүүл мэндийн хэрэгслийн борлуулалт, түгээлт 

o Оёдол, оёдлын материалын худалдаа 

o Компьютер, цахилгаан холбоо, аудио, видео техник, хэрэглээний цахилгаан 

бараа, гэр ахуйн барааны засвар үйлчилгээ 

o Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлал, нягтлан санхүүгийн үйл ажиллагаа, орлогын 

татварын бодолт үйлчилгээ 

• Олон нийтэд зориулсан үйлчилгээ явуулдаггүй (жишээ нь: үйлдвэр албан 

байгууллагын, эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн байгууллагын, хорих газрын г.м.) 

хоолны үйлчилгээний газарт   тухайн байгууллагад үл хамаарах олон нийт байхыг 

хориглоно. Энэ хориг нь, цонхоор түгээх түргэн хоолны цэг, худалдаж авч явах хоол 

бэлтгэх цэг гэх мэт цагийн хязгаарлалтгүйгээр ажиллах үйлчилгээнд үл хамаарна. 

• 5000м2-аас их талбайтай худалдаа үйлчилгээний төвд үйл ажиллагаагаа явуулдаг 

нийтийн хоолны газар ажиллуулахыг хориглоно. 

• Бооцоот тоглоомын тухай 186/2016 тоот хуулийн дагуу үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

бооцоот тоглоом, казиног ажиллуулахыг хориглоно. 

• Нийтийн дотуур байр, оюутны дотуур байр, гадаад иргэд Чех улсаас явах хүртлээ 

амьдарч буй буудал, хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөлтэй гадаад иргэдийн амьдардаг 

дотуур байр зэргээс бусад зочид буудал, хөлсний байрны үйлчилгээг хориглоно.  

• Хүнс түгээх үйлчилгээний болон таксигаар хүнсний зүйл хүргэх эрх бүхий такси 

үйлчилгээ, мөн өөрөө үйлчлэх угаалга химицэвэрлэгээнээс бусад жолооны сургууль, 

такси үйлчилгээг хориглоно.  

• Барилгын материал, бүтээгдэхүүн, хобби сонирхлын дэлгүүр худалдаанд олон 

нийтэд үйлчлэхийг хориглоно. 

• Гадаа болон дотор үйл ажиллагаагаа явуулдаг спорт байгууллага олон нийтэд 

үйлчлэхийг хориглоно 

• Энэхүү захирамж гарсан өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн харилцаа тогтоож буй  ажилтан 

бол онц байдлыг цуцлах хүртэл хугацаанд эрүүл мэндийн тодорхойлолт, эрүүл 

мэндийн дүгнэлт зэргийг өөрийн баталгаагаар орлуулна 

•  Баглаж савлаагүй талх гурилан бүтээгдэхүүнийг зөвхөн дараах тохиолдолд 

худалдаалахыг зөвшөөрнө: 

o Талх гурилан бүтээгдэхүүн байрлуулсан газарт хүн гар хүрэхээргүй бол 

o Худалдаалж буй газарт хувийн ариун цэвэр сахих хэрэгэл байрлуулсан бол 

• Чех төмөр замын үйлчилгээний ажилтан галт тэргэн дотор тасалбар худалдаалахыг 

хориглоно. Тасалбаргүй зорчигчийг цахим хэлбэрээр тасалбар худалдаж авахыг 

шаардана. Хэрвээ зорчигч цахимаар тасалбар авах боломжгүй бол тасалбарүй 

зорчино. 

• 500м2-аас их талбайтай хүнсний, ариун цэврийн, гоо сайхны, гэр ахуйн жижиг 

барааны дэлгүүрт 8:00-10:00 цагийн хооронд 65-аас дээш насны иргэд, хөгжлийн 
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бэрхшээлтэй 50-иас дээш насны иргэд болон тэднийг дагалдан тусалж яваа хүмүүс, 

мөн тухайн худалдаа үйлчилгээний байгууллагын дарга, ажилтнаас бусад хүн уг 

газарт байхыг хориглоно. 

•  500м2-аас бага талбайтай хүнсний, ариун цэврийн, гоо сайхны, гэр ахуйн жижиг 

барааны дэлгүүрт 65-аас дээш насны иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 50-иас дээш 

насны иргэдэд эн тэргүүнд үйлчилж байх 

• Жижиг дэлгүүр хоршоонд сагс, тэрэг зэргийг хэрэглэсний дараа, хаалганы бариул 

зэргийг цаг тутам ариутгаж байх 

 
Албан байгууллагын үйл ажиллагааг хязгаарлах 
______________________________________________________________________________ 

• Төрийн болон бусад албан байгууллагууд өөрийн бүхий л салбарын хүрээнд дор 

дурдагдсан зүйлсэд тулгуурлан хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа явуулах, үүнд: 

o Онц байдлын зорилгыг биелүүлэхэд ялангуяа БНЧУ-ын засгийн газраас гаргаж 

буй захирамж, журмыг дагаж мөрдөхтэй холбогдох төрийн ажил үйлчилгээ. 

Бусад үйл ажиллагаагаа явуулахдаа дор дурдах журмыг сахин төрийн ажилтан 

албан хаагчдын (цаашид “ажиллагсад” гэх) эрүүл мэнд амь насанд аюул 

учрахааргүй байдлаар ажиллах 

o Төрийн албан байгууллагын ажиллагсад уг байгууллагаар үйлчлүүлэгсэдтэй 

(шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд оролцогсодтой болон бусад үйлчлүүлэгчидтэй) 

болон гадны байгууллагын хүмүүстэй хавьтахыг хязгаарлан шаардлагатай 

зайнаас харьцах 

o Нийтэд үйлчлэх даваа болон лхагва гариг тус бүрт дээд тал нь гурван цаг 

ажиллахаар үйлчилгээний цагийг хязгаарлах, ажиллах цагийн хуваарийн 

өөрчлөлтийг байгууллагын мэдээллийн самбарт гаргах болон бусад 

тохиромжтой хэлбэрээр мэдээлэх 

o Албан газар бүр өөрийн ажлын байранд ажиллах ажилтны тоог хамгийн бага 

байхаар зохицуулж үйл ажиллагаагаа явуулах 

o Хөл хорио тогтоосон үед тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа нь тасалдахгүй 

байхаар (жишээ нь: нэг баг хэлтсийн ажиллагсад ээлжлэх, алсын зайнаас 

ажиллах г.м.) зохион байгуулах. 

• Хавьталтыг хязгаарлах гэдэг нь ялангуяа доорх байдлаар үйлдэгдэнэ: 

o Энэхүү захирамжийн I/1 бүлэгт дурдсанчилан хориг үл хамаарах зохих 

байгууллагуудаас бусад үйл ажиллагаа хэрэв ажиллагсадын эрүүл мэндэд 

аюул учруулахаар бол цуцлах эсвэл хязгаарлах  

o Хавьталтыг хязгаарлаж бичгээр, цахимаар, утсаар гэх мэт бүхий л боломжит 

харилцаагаар орлуулах, үүнд бусад ажилтантай харилцах ч багтана  

o Үйлчлүүлэгчдээс бичиг баримтийг зөвхөн хүлээн авах цэгээр дамжуулан авах, 

боломжтой бол цахим хэлбэрээр харилцахыг ямагт эн тэргүүнд тавих 
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o Өөр байгууллагын ажиллагсадтай харилцах бол хавьтахаас хамгаалсан арга 

хэмжээ авах, хурал уулзалтыг ариун цэвэр халдваргүйжүүлэлт өндөр түвшинд 

хийгдсэн орчинд явуулах 

o Дээр дурдагдсан арга хэмжээнүүд нь байгууллагын дотоод ажиллагсадын 

хүрээнд ч мөрдөгдөнө 

 
Тээврийн хэрэгсэлд холбогдох арга хэмжээ   
______________________________________________________________________________ 

• 9-өөс дээш зорчигчтой улс хооронд зорчих хувийн тээврийн хэрэгслийг Чех улсын 

хилээр дамжихыг хориглоно. Мөн олон улсын төмөр зам болон хил дамжих 

дотоодын усан тээврийн хувийн хөлгийн зорчилтыг хориглоно. 

• Олон улсын зорчигч тээврийн нисэх онгоц БНЧех улсын хилээр нэвтэрсэн бол Прага-

Рузине дахь Вацлав Хавэлийн нэрэмжит олон улсын нисэх буудлаас өөр буудалд 

буухыг хориглоно (энэ нь гадаад улсаас буцаж ирж буй Чех улсын иргэд, Чех улсад 

байнгын болон 90-ээс дээш хоногийн шилжин суурьших, оршин суух зөвшөөрөлтэй 

гадаадын иргэд, зорчигчгүй автобус, галт тэрэг, усан онгоцыг Чех улс рүү буцааж 

хүргэх эсвэл Чех улсаас гаргахад үл хамаарна). 

• 7,5 тонноос дээш даацтай ачааны машин чехийн болон улс хоорондын замаар ням 

гарагт болон улсын баярын өдрүүдэд явах хориг цуцлагдаж байна. 

 
Нийгмийн салбарт авагдах арга хэмжээ 
__________________________________________________________________________ 

• Нийгмийн ажил, сурган хүмүүжүүлэх ажил, нийгмийн болон хүмүүнлэгийн ажил, 

нийгэм эрхзүйн үйл ажиллагаа, тусламжийн болон нийгмийн тустай ажил, 

нийгмийн халамж, нийгэм судлал, нийгмийн халамжийн байгууллагуудад 

ажиллах зорилготой эрхзүй сурган хүмүүжүүлэх салбарын мэргэжлийн их дээд 

сургуулиудын оюутнуудыг ажиллуулах 

• Ажил үүргийн тодорхой хуваарийг засгийн газар аймгуудын болон нийслэл 

Прага хотын удирдлагатай тохиролцон  хуваарилна. 

• Өдрийн үйл ажиллагаатай нийгмийн халамжийн байгууллагын ажлыг зогсоох, 

зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд зайлшгүй шаардлагатай хэм хэмжээгээр 

тухайн хот сууринтай хамтран нийгмийн халамжийн зохих үйлчилгээг 

үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх 

• Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ (үүнд, эрүүл мэндийн бэрхшээлтэй иргэд, 

өндөр настнуудын болон тусгай дэглэмийн асрамжийн газрууд ) эдэлдэг 

үйлчлүүлэгчид онц байдлын туршид байр орон, тухайн бүсээс гарахгүй байх,  

• Нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай хуулийн дагуу нийгмийн үйлчилгээ үзүүлдэг 

байгууллагуудын (өдрөөр үйлчилдэг төв, долоо хоногийн үйлчилгээтэй 

байгууллага, хүүхэд залуучуудад зориулсан төв, хүүхэдтэй гэр бүл, ахмадууд, 
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эрүүл мэндийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан болон сэтгэл заслын төвүүд) 

ажлыг онц байдал цуцлагдтал зогсоох 

• Нийгмийн үйлчилгээний тухай 108/2006 тоот хуулийн 91-р бүлгийн дагуу 

хэрэглэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр үзүүлдэг нийгмийн үйлчилгээг, 

түүнчилэн ганцаарчилсан төлөвлөгөө хуваариар үзүүлдэг үйлчилгээг онц байдал 

цуцлагдтал зогсоох 

• Хэвтүүлж сувилах, үйлчлэх эрүүл мэндийн байгууллага, сувиллын газрууд 

шинээр үйлчлүүлэгч хүлээн авах, хэвтүүлэхийг онц байдал дуустал хориглох 

• 70-аас дээш насны өндөр настангууд эмнэлэгт очиж зайлшгүй шаардлагатай 

үйлчилгээ авахаас бусад зорилгоор гэрээсээ гадуур гарахгүй байхыг зөвлөж 

байна.   

• Хууль ёсны онц байдал цуцлагдах хүртэл хугацаанд “Өвчлөлийн даатгалын 

тухай” хуулийг дараах байдлаар хуульчилах засгийн газар санал боловсрууллаа, 

үүнд: 

o Онц байдал тогтоож сургууль хаах тухай засгийн газрын  хориг цуцлагдах 

хүртэлх хугацаагаар хүүхэд асрах чөлөөний тэтгэмжийг бодох 

o   Хоригийн хугацаанд асрах хүүхдийн насны дээд хязгаарыг 13 хүртэл 

болгож өөрчлөх 

o Эрүүл мэндийн бэрхшээлтэй хүн байнга байрлаж нийгмийн халамж 

үйлчилгээ авдаг байгууллага нь онц байдлын улмаас хаагдсан 

тохиолдолд хамт нэг гэрт амьдран асрах бол насны хязгаар тогтоохгүй 

бөгөөд тэтгэмж бодогдох 

o Асрах үеийн тэтгэмжийг нөхөн олгож болно 

 
Эрүүл мэндийн салбарт авагдах арга хэмжээ 
______________________________________________________________________________ 

• Эрүүл мэндийн салбарын бүх ажилтан онц байдлын туршид ээлжийн амралтаа 

эдлэхийг хориглоно. Энэ нь хөл хорионд орсон ажилтнуудад үл хамаарна. 

• Анагаах ухааны дээд сургуулийн 5 ба 6-р дамжааны оюутнууд, сувилагч, хүүхдийн 

сувилагч, түргэн тусламжийн ажилтан, нийтийн эрүүлийг хамгаалах туслах аситент, 

ажилтан сувилагч мэргэжлээр суралцдаг анагаах ухааны дунд болон мэргэжлийн 

сургуулийн оюутнуудыг ажиллуулах үүрэг ноогдлоо 

• Хойшлуулшгүй чухал мэс заслаас бусад төлөвлөгөөт хагалгаа эмчилгээг 

хязгаарлаж, COVID-19 халдварт вирусээр өвчилсөн  өвчтөнг хүлээж багийг бэлдэж 

зохион байгуулах 

• Ажиллагсадын урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн тогтмол үзлэг хийх 

шаардлагагүй 

• SARS-CoV-2 коронавирусийн эмчилгээнд хэрэглэгдэх, халдвараас хамгаалах бөгөөд 

Чех улсын зах зээлд зориулагдан гардаг эмнэлэг эмчилгээний бүртгэлтэй 
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бүтээгдэхүүнийг Европын холбооны улсуудад болон ЕХ-ноос бусад оронд 

экспортлон гаргахыг хориглоно. 

• ЭМЯ-ны тусгай зөвшөөрөлтэйгээс бусад бүх эмч Plaquenil эмийн жор бичиж өгөхийг 

хориглоно 

• Халдварт вирус тархахаас нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах, сэргийлэх зорилгоор 

ЭМЯ болон Дотоод хэргийн яам халдвар хамгааллын болон урьдчилан сэргийлэх 

хэрэгслүүдийг худалдаж авч буй бөгөөд эдгээр яамд нь төрийн ба төрийн бус 

байгууллага, иргэдэд хуваарилан зохицуулах эрхтэй. 

• Иргэдийг хэвтүүлэн эмчлэх, үйлчлэх эмнэлэг эрүүл мэнд нийгмийн халамж, сувиллын 

бүх байгууллагад үйлчлүүлэгчид, зочид хүлээн авах, эргэлт оруулахыг доорхоос 

бусад тохиолдолд хориглоно: 

o Нийгмийн үйлчилгээ авах насанд хүрээгүй өвчтөн, үйлчлүүлэгч 

o Өөрийгөө захирах чадвар нь хязгаарлагдмал, нийгмийн халамжийн 

үйлчлүүлэгч 

o Эдгэшгүй өвчтэй бөгөөд нийгмийн халамж, хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ 

авдаг өвчтөн, үйлчлүүлэгч  

• Амралт сувиллын газрууд шинээр өвчтөн үйлчлүүлэгч хүлээн авах, сувилгаа 

үйлчилгээ хийхийг хориглоно. 

• БНЧУ дахь хэвтүүлэн эмчлэх үйлчлэх хүлээн авах эмнэлгийн бүх байгууллага COVID-

19 вирусээр өвдсөн өвчтнүүдэд зориулан тусгай тасаг, эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг 

гарган, аюулгүйн нөхцөлийг шаардлагын түвшинд ханган бэлдэх үүрэгтэй. 

   
Сургууль боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх арга хэмжээ 
___________________________________________________________________________ 

• Бага, дунд, их дээд, мэргэжлийн, тусгай дунд бүх сургууль, олон суралцагчтай дамжаа 

хичээл, их дээд сургуулийн элсэлтийн шалгалт, янз бүрийн арга хэмжээ зэрэгт сурагч 

оюутнууд биеэр оролцохыг хориглох (их дээд сургуулийн оюутнуудын дадлагын 

ажил сургалт зогсохгүй, хоригт үл хамаарна), 

•  Дүрслэх урлагийн бага сургууль, хэлний улсын шалгалт авах эрх бүхий хэлний 

сургууль дээр зохиогдох ажилд сурагчид биечлэн оролцохыг хориглоно 

•  Төрийн дэмжлэгийн тухай хуулийн дагуу, өдрийн сургалттай нэг жилийн 

хөтөлбөрөөр боловсрол олгох үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл бүхий гадаад 

хэлний сургууль институт дээр оюутан суралцагчид биечлэн байхыг хориглоно. 

• Сургууль боловсролын байгууллагаас хүүхэд залууст зориулсан хөгжөөнт тоглоом, 

тэмцээн, уралдаан зэрэг зохион байгуулж буй арга хэмжээнд хүүхэд, сурагч 

оюутнууд, бусад хүмүүс биечлэн оролцохыг хориглоно.  

• Аюулаас хамгаалах, цагдаа, эрүүл мэнд эмнэлэг, зэвсэгт хүчний зэрэг байгууллагын 

ажилтнууд, нийгмийн ажил үүрэг гүйцэтгэхийн улмаас ажиллах багш сурган 

хүмүүжүүлэгч, хот суурингийн удирдах захиргаа тамгын газрын ажилтнууд, нийгмийн 

ажилтнуудын 3-10 хүртэлх насны хүүхдүүдийг хариуцан, ингэхдээ нэг бүлэгт дээд тал 
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нь 15 хүүхэд байхаар анги бүлэг болгон багшилж ажиллах бололцоог бүрдүүлэхийг 

мужийн захирагчид болон нийслэлийн даргад засгийн газраас үүрэг болголоо. 

 
Аюулаас хамгаалах салбарт авах арга хэмжээ 
___________________________________________________________________________ 

• Аюулаас хамгаалах албаны ажилтнууд “Аюулаас хамгаалах алба хаагчдын албан 

ажлын харилцааны тухай” хуулийн дагуу ажлаас гадуур орлого олох  үйл 

ажиллагаагаа явуулахыг хориглох 

 

Хорих албаны салбарт авах арга хэмжээ 
________________________________________________________________________ 

• Хорих ангид ял эдэлж буй ялтангууд, засан хүмүүжүүлэх болон тусгай 

эмчилгээний газрын хүмүүжигчдийг эргэх, уулзахыг хориглоно.  

 

Коронавирусыг халдварт өвчний жагсаалтад оруулах 
________________________________________________________________________ 

• Хүний халдварт өвчний жагсаалтад SARS-CoV-2 коронавирусыг шинээр нэмж 

оруулан, Хүн, амьтан, ургамлын халдварт өвчин, ашигт ургамлын хортон шавж 

гэж юу болохыг тодорхойлж Эрүүгийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 

засгийн газрын тогтоол гарлаа. 

• Энэ нь коронавирусыг санаатайгаар тараах халдаах нь гэмт хэрэгт тооцогдох 

боллоо гэсэн үг. 


