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№3.8
ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ
ТӨВ, ЦУСНЫ САЛБАР БАНКНЫ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Удирдамж
Дугаар

Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Нэр

Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No
Регистрийн No

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа
Чиглэл
-Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүний хэлбэр
-Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүний нэрс тун хэмжээг хавсралт хүснэгтээр гаргах

Нийт ажилтны тоо-.....
Чанарын албаны дарга /нэрээр /
Их эмч/мэргэшсэн/
Тоног төхөөрөмжийн инженер
Бусад мэргэжлийн
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар,
хүчинтэй хугацаа

Хяналтын объект
Хаяг, байршил
Өөрийн байранд
Түрээсийн байранд

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

Технологийн тасаг /нэрээр/

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт шалгалтын асуултууд

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн Эрүүл мэндийн байгууллага нь хүчинтэй хугацаа
19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх бүхий мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
хэсэг
зөвшөөрөлтэй.
I. Цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа
1.1 Удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт
Төв нь хамт олны төлөөлөл бүхий удирдах
1
зөвлөлтэй, зөвлөлийн ажиллах журмыг
Тусгай мэргэжлийн оргүй
хэрэгжүүлж ажилладаг.
төвийн бүтэц үйл
Төв нь дохиолол хамгааллын нэгжтэй, онцгой
ажиллагаа MNS 6330обьектуудад камер байршуулсан, шаардлагатай
3:2012 5.2 11.7.1
2
холбооны хэрэгсэл, бусад тоног төхөөрөмжөөр
хангагдсан, мэдээллийн тогтолцоотой.
1.2 Үйлдвэрлэлийн түүхий эд, материал
Цус цусан бүтээгдэхүүний ердийн үеийн нөөц
3
бүрдүүлэхэд хүрэлцээтэй донорын бүртгэлтэй.
Цус цусан бүтээгдэхүүний гамшгийн үеийн нөөц
4
бүрдүүлэхэд хүрэлцээтэй донорын бүртгэлтэй.
Цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ердийн болон
5
гамшгийн үеийн хүрэлцээтэй хэмжээний цусны
хүүдийний нөөцтэй.
Ердийн үед цус цусан бүтээгдэхүүн цуглуулахад
6
шинжилгээнд хэрэглэх оношлуурын нөөцтэй.
ЭМС-ын 2011 оны 447
дугаар тушаал
Гамшгийн үед цус цусан бүтээгдэхүүн цуглуулахад
7
шинжилгээнд хэрэглэх оношлуурын нөөцтэй
Шинжилгээнд хэрэглэж байгаа оношлуур
нийлүүлэлтийн гэрээтэй
Нийлүүлсэн оношлуур чанарын сертификаттай.
Донорын эрүүл мэндийн карт нь хүрэлцэхүйц
хэмжээний нөөцтэй.
Цус цусан бүтээгдэхүүний бар код бүхий шошгоны
хүрэлцэхүйц хэмжээний нөөцтэй.

8
9
10
11

1.3 Үйлдвэрлэлийн хүн хүчин
Тусгай мэргэжлийн оргүй
ЦССҮТ-д А хавсралтын 3 дугаар заалтад заасан
төвийн бүтэц үйл
12
ажиллагаа MNS 6330- мэргэжилтнүүд орон тоогоор ажилладаг.
3:2012
Цусны салбар банк нь стандартын дагуу нэгдсэн
ЭМС-ын 266 тоот тушаал.
13
эмнэлгийн ерөнхий эмчийн тушаалаар батлагдсан
Нэгдүгээр хавсралт
орон тооны ажилтантай.
14
Oрон тооны технологичтой.
ЭМС-ын 261 дүгээр
Үйлдвэрлэл хариуцсан технологич нь тухайн
тушаал 2-р хавсралт
15
үйлдвэрлэлийн чиглэлийн дагуу мэргэшсэн,
дадлага туршлагатай
16
17

Үйлдвэрт ажиллагсдад мэргэжлийн чиглэлээр
Эм үйлдвэрлэлд тавих
тасралтгүй, байнгын сургалтыг зохион байгуулдаг.
ерөнхий шаардлага MNS
5524:2011 стандарт
Сургалтын практик үр дүнд үнэлгээ өгч ажилласан

1.4 Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа
Донор зохион байгуулах, цус цуглуулах
18
төлөвлөгөөтэй
19
ЦЦБ үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөтэй.
ЭМС-ын 261 дүгээр
тушаалын 2.8 2.4

Шаардлаг
а
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм,
No журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Шаардлаг
а хангасан

Батлагдсан

0
0

513
5

0

2

0

3

0

44

0

10

0

3

0

10

0

10

0

3

0

2

0

2

0

2

0

2

0

12

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

252

0

10

0

10

Авсан оноо
Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

20
21

ЭМС-ын 261 дүгээр
тушаалын 2.8 2.4
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39

40

41

ЭМС-ын 2010 оны 377
тоот тушаалын 7-р
хавсралт.

Чанарын удирдлагын тогтолцоог хөгжүүлэх
төлөвлөгөөтэй, хэрэгжүүлж ажилладаг.
Гамшгийн үеийн төлөвлөгөөтэй.
Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн тус бүрээр батлагдсан
Стандарт ажиллагааны аргачлал мөрдөж
ажилладаг.
Үйлдвэрлэлд цус цусан бүтээгдэхүүний нэг нэгжид
тооцох хэмжээг баримталдаг.

Бүтээгдэхүүн тус бүрийг зохих горимын дагуу
хадгалдаг.
ЭМС-ын 2010 оны 377
Бүтээгдэхүүн тус бүрийг зохих горимын дагуу
тоот тушаалын 3-р
тээвэрлэдэг.
хавсралт.
Шаардлага хангахгүй бүтээгдэхүүнийг зохих
горимын дагуу халдваргүйжүүлж, устгадаг.
Цусны албаны хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын
Хөдөлмөрийн аюулгүй заавар, дүрэмтэй
ажиллагаа, эрүүл ахуйн Ажиллагсад үйл ажиллагаанд оролцохоос өмнө
тухай хуулийн 28-р зүйл хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын заавар, дүрэмтэй
танилцдаг
ЭМС-ын 261 дүгээр
Донор элсүүлэлт, сургалт сурталчилгааны хэсэг
тушаал 2-р хавсралт
ажилладаг
ЭМС-ын 2010 оны 377
Донор сонгох шалгуур, асуумж, хориглох заалтыг
тоот тушаалын 1-р
баримталдаг
хавсралт.
Донорын бүртгэл, мэдээлэл, шилжилт хөдөлгөөн,
ЭМС-ын 2010 оны 165 тайлан гаргадаг.
тоот тушаал 7.1.4
Донорын эрүүл мэндийн батлагдсан карт
ЭМС-ын 2010 оны 34 тоот хэрэглэдэг.
тушаал
Цусны бүлэг, нэрс, албан газраар ялган тусад нь
хадгалдаг.
ЦСЗЗ- байгуулагдсан тушаал, ажил үүргийн
хуваарийн дагуу ажилладаг
ЭМС-ын 266 тоот тушаал
ЦСЗЗ-ийн ажлын төлөвлөгөө, түүнийг биелүүлж
2-р хавсралт
ажилладаг
ЦЦБ-ий хэрэгцээг тооцож гаргадаг
"Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай"
ЭМС-ын 261 дүгээр
Монгол улсын Засгийн газрын 111-р тогтоолыг
тушаалын 2.1 дэх заалт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй,
түүнийг биелүүлж ажилладаг.
1.4.1 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
Улсын хэмжээнд донорын цус, цусан
Тусгай мэргэжлийн оргүй
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, донор,
төвийн бүтэц үйл
үйлдвэрлэл, шинжилгээ, тээвэрлэлт, хадгалалт,
ажиллагаа MNS 6330чанар, зохистой хэрэглээг лавлагаа, мэргэжил
3:2012 9.2.1.1
арга зүйгээр хангаж ажилладаг.
Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд олон
Тусгай мэргэжлийн оргүй улсын стандартад нийцсэн ISO 9001 сертификат
төвийн бүтэц үйл
бүхий үйлдвэрлэгчийн бараа бүтээгдэхүүн,
ажиллагаа MNS 6330- шинжилгээнд цусны албанд хэрэглэхээр ДЭМБ3:2012 9.2.1.2.
аас зөвшөөрөгдсөн оношлуурыг сонгож
хэрэглэдэг.
Тусгай мэргэжлийн оргүй
Эмнэлгүүдийн захиалгын дагуу аюулгүй, чанартай,
төвийн бүтэц үйл
эмчилгээний үр дүнтэй цус, цусан бүтээгдэхүүнийг
ажиллагаа MNS 6330хүрэлцэхүйц хэмжээгээр үйлдвэрлэдэг.
3:2012 9.2.1.3.
Эмч, мэргэжилтэнг донор сонгох, цус, цусан
Тусгай мэргэжлийн оргүй
бүтээгдэхүүнийг цуглуулах, шинжлэх, үйлдвэрлэх,
төвийн бүтэц үйл
тээвэрлэх, хадгалах, сэлбэх, чанар аюулгүй
ажиллагаа MNS 6330ажиллагааны аргачлалд сургахад мэргэжил арга
3:2012 9.2.1.5.
зүйгээр хангаж ажилладаг.
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Эмнэлгийн байгууллагуудаас ирсэн цус цусан
бүтээгдэхүүн сэлбэсэнтэй холбоотой урвал,
хүндрэлийн мэдээллийг бүртгэн улсын хэмжээнд
42
0
10
мэдээллийн сан үүсгэн, цусны сонор сэрэмжийн
үндэсний хөтөлбөрийг удирдлага, арга зүйгээр
хангаж ажилладаг.
Тусгай мэргэжлийн оргүй Эмнэлгүүдийн болон салбар банкуудын цусны
төвийн бүтэц үйл
аюулгүй байдалд хөндлөнгийн хяналт үнэлгээг
43
0
10
ажиллагаа MNS 6330- тогтмол хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр
3:2012 9.2.1.8
хангаж ажилладаг.
1.5 Лабораторийн тусламж үйлчилгээ
0
135
Тусгай мэргэжлийн оргүй
Төвийн бүтцэд үйл ажиллагаа явуулах
төвийн бүтэц үйл
44
0
10
ажиллагаа MNS6330- лабораториуд нь хүний нөөцөөр хангагдсан.
:2012 9.2.2.1 Хавсралт А
Тусгай мэргэжлийн оргүй
Төвийн бүтцэд үйл ажиллагаа явуулах
төвийн бүтэц үйл
45
0
10
ажиллагаа MNS6330- лабораториуд нь тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан.
:2012 9.2.2.1 Хавсралт В
Тусгай мэргэжлийн оргүй Лавлагаа лаборатори нь цус сэлбэлтээр дамжих
төвийн бүтэц үйл
халдвар илрүүлэх болон цусны бүлэг, хувийн
46
0
10
ажиллагаа MNS 6330- тохирооны шинжилгээгээр улсын хэмжээнд
3:2012 9.2.2.4
лавлагаа үйлчилгээ үзүүлдэг.
Тусгай мэргэжлийн оргүй
Лаборатори нь халдвар хамгаалал, аюулгүй
төвийн бүтэц үйл
47
ажиллагааны дүрэм болон био аюулгүй
0
10
ажиллагаа MNS 6330ажиллагааны журмыг мөрдөж ажилладаг.
3:2012 9.2.2.5
Эмийн үйлдвэрлэлд
Шинжилгээнд шаардлагатай урвалж бодисыг
тавигдах ерөнхий
48
0
2
шаардлага.MNS5524:201 найруулсан, баталгаажилтын бүртгэлтэй.
1 стандартын 16.1
Лабораторит лавлагаа болон стандарт бодис,
MNS 5524:2011
49
0
2
тэжээлт орчин бусад урвалж бодисыг зааврын
стандартын 16.4.2
дагуу хаяглан хадгалдаг.
Стандартчилал тохирлын
50
0
10
үнэлгээний тухай хууль Лаборатори итгэмжлэлд хамрагдсан.
13.2.1
1.5.1 Үйлдвэрлэсэн улаан эсийн бүтээгдэхүүний цуврал бүрд хийгдэх чанарын шинжилгээ
51
ЭМС-ын 377 дугаар
Хемоглобин тодорхойлдог.
0
3
52
Хематокритын хэмжээ тодорхойлдог.
0
3
тушаалын 2 дугаар
53
Үлдэгдэл эсийн тоо тодорхойлдог.
0
3
хавсралт
1.5.2 Үйлдвэрлэсэн сийвэнгийн бүтээгдэхүүний цуврал бүрд хийгдэх чанарын шинжилгээ
54
Нийт уураг тодорхойлдог.
0
3
55
Фибриноген тодорхойлдог.
0
3
56
Бүлэгнэлтийн факторууд тодорхойлдог.
0
3
Үйлдвэрлэсэн захиалгат бүтээгдэхүүний цуврал
57
0
3
бүр чанарын шинжилгээнд хамрагддаг.
ЭМС-ын 377 дугаар
Донорын цус, сийвэнгийн нэгж бүрд цусаар
тушаалын 2 дугаар
58
0
20
дамжуулах халдвар илрүүлэх шинжилгээг бүрэн
хавсралт
хийдэг.
Донорын цус, сийвэнгийн нэгж бүрд бүлэг
59
0
20
тодорхойлох шинжилгээг бүрэн хийдэг.
Донороос цус, сийвэн, эсийг цуглуулахын өмнө
60
0
20
хийгдэх шинжилгээг бүрэн хийдэг.
0
40
1.6 Баримтжуулалт
Донорын сургалт, сурталчилгаа, донорын бүртгэл
61
0
10
мэдээллийн баримтжуулалт
Цус цусан бүтээгдэхүүнд халдвар илрүүлэх болон
62
0
10
бүлэг тодорхойлох шинжилгээг бүрэн хийдэг,
ЭМС-ын 165 дугаар
түүнийг баримтжуулдаг.
тцшаал 7.1.8
Тусгай мэргэжлийн оргүй
төвийн бүтэц үйл
ажиллагаа MNS 63303:2012 9.2.1.6

ЭМС-ын 165 дугаар
тцшаал 7.1.8
63
64

Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн бүртгэл,
баримтжуулалт бүрэн хийгддэг.
Цус цусан бүтээгдэхүүнд чанарын шинжилгээг
бүрэн хийдэг түүнийг баримтжуулсан.

1.7 Дотоод хяналт
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүний
стандарт, технологийн мөрдөлт, хууль
65
тогтоомжийн хэрэгжилтэд тодорхой
давтамжтайгаар хяналт хийдэг.
Үйлдвэрлэлийн бүхий л үйл ажиллагаа,
66 ЗГ-ын 311 дүгээр тогтоол бүтээгдэхүүний чанартай дотоод хяналт хийх
төлөвлөгөө, журамтай
Дотоод хяналтыг төлөвлөгөө графикийн дагуу
67
улирал бүр хийдэг
Дотоод хяналтын дагуу холбогдох арга хэмжээ
68
авч, үр дүнг тооцож, баримтжуулсан
Үйл ажиллагааных нь чиглэлээр гаргасан иргэдийн
ЭМС-ын 261 дүгээр
69
санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч
тушаалын 2.5
шийдвэрлэдэг.
Цусны салбар банкны үйл ажиллагаанд чанарын
ЭМС-ын 266 дугаар
удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлж холбогдох
70
тушаал 3.5
стандарт ажиллагааны аргачлалыг мөрдөж
ажилладаг.
1.8 Ариун эмийн үйлдвэрт тавигдах шаардлага
Нээлттэй аргаар үйлдвэрлэл явуулах тусгай
71
зориулалтын өрөө тасалгаа бокстой.
Боксонд ажиллах заавар, журам мөрдөж
72
ажилладаг.
Бугуйн цаг болон үнэт эдлэл зэргийг ариун бүсэд
Эм үйлдвэрлэлд тавих зүүхийг хориглох ба тоосонцор жижиг хэсэг
73
ерөнхий шаардлага MNS ялгаруулдаг гоо сайхны бүтээгдэхүүн
5524:2011 стандарын 17.2 хэрэглэдэггүй.
Хувцас солих өpөө нь ариун хэсгээс тусдаа
74
байрладаг.
Гадуур хувцсыг ариун бүсэд оруулахыг хориглох
75
ба хувцас солих өрөөнд орж ирэхдээ ажиллагсад
нь үйлдвэрийн хамгаалалтын хувцас өмсдөг.
II. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
2.1 Инженер, техникийн үйлчилгээ
Тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрлэлийн зориулалтдаа
76
тохирсон, технологийн горимын дагуу
ашиглагддаг.
Тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээ
77
хийхэд шаардагдах зай талбайтай, шат
дамжлагын дарааллаар зөв байрласан
Бага оврын, зөөвөрлөж болохуйц багаж, тоног
78
Эм үйлдвэрлэлд тавих төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлийн байрнаас гаргаж
ерөнхий шаардлага MNS засварлах өрөөтэй.
5524:2011 стандарын Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй тоног төхөөрөмж,
79
хэмжих хэрэгслүүдийг эрх бүхий хэмжилзүйн
байгууллагаар баталгаажуулдаг.
Үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө тоног төхөөрөмжийн
80
тохируулгыг тогтмол хийж, шалгадаг ба тухай бүр
баримтжуулан, аюулгүй ажиллагааг хангадаг.
Тоног төхөөрөмжийг тухай бүрд цэвэрлэгээ хийж
81
ариутгадаг, бүртгэлтэй.
Төвийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай
стандартын В хавсралтын 2-д заагдсан багаж,
82
тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хангамж нь 80-аас
доошгүй хувийн хангамжтай.

Тусгай мэргэжлийн оргүй
төвийн бүтэц үйл
ажиллагаа MNS 63303:2012 11.1.1, 11.1.2,
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Төв нь техник, тоног төхөөрөмжийн болон
хангамж үйлчилгээний инженер техникийн
ажилтантай.
Тусгай мэргэжлийн оргүй Техник,
тоног төхөөрөмжийн нэгж нь төвийн техник
төвийн бүтэц үйл
тоног төхөөрөмжийн хөгжлийн бодлогыг
ажиллагаа MNS 6330- хэрэгжүүлж, тоног төхөөрөмжийн үзлэг тохиргоо,
84
3:2012 11.1.1, 11.1.2, засвар үйлчилгээ, ашиглалтын хэвийн болон
11.1.3, 11.1.4,
аюулгүй ажиллагааг хангаж ажилладаг.
Хавсралт В. Хоѐр
Техник, тоног төхөөрөмжийн инженер, техникчид
нь засвар үйлчилгээг төлөвлөгөө хуваарийн дагуу
85
гүйцэтгэж, техник ашиглалтын тэмдэглэгээ
хөтөлдөг.
Техник тоног төхөөрөмжийн инженер нь тоног
86
төхөөрөмжийг актлах, урсгал болон их засварт
оруулан дүгнэлт гаргадаг.
Үйлдвэрийн байр нь 380Вт, 50Гц-ийн цахилгаан
87
үүсгүүртэй.
2.2 Багаж, техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал
Төвийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг багаж, тоног
Эрүүл мэндийн тухай төхөөрөмжийг угсрах, суурилуулах, тохируулах,
88
хуулийн 40.2, 40.3
засварлах, ашиглах ажиллуулах болон аюулгүй
заалтууд,
ажиллагааны заавар бүхий техникийн бичиг
баримтуудтай.
Байгууллагын мэргэжилтэн, ажилтан нь техникийн
бичиг баримтын дагуу багаж тоног төхөөрөмжийг
Тусгай
89
ашиглах, ажиллуулах болон техникийн аюулгүй
мэргэжлийн оргүй төвийн ажиллагааны заавар журмуудыг монгол хэл дээр
бүтэц үйл ажиллагаа
бичиж, баталгаажуулж мөрддөг.
MNS 6330-3:2012 14.3.1, Тоног төхөөрөмжийн газардуулгын нэгдсэн
14.3.2
системтэй, газардуулга шаардлагатай цахилгаан
90
тоног төхөөрөмжүүдийг газардуулгад зөв холбож,
хяналт тавьдаг.
III. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм, шаардлага
3.1 Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага
Барилга байгууламж нь 1-2 га-гаас багагүй
91
эдэлбэр газартай, түүний 60%-аас багагүй талбай
нь ногоон байгууламжтай.
92
Орчны гэрэлтүүлэг хангалттай
Гадна талбайд зонхилох салхины доод зүгт 30
93
метр тутамд хогийн сав байрлуулсан.
Ажилчид болон үйлчлүүлэгчдийн машины
94
зогсоолын талбайг цардаж тохижуулан, байршлын
тэмдэг тавьсан.
Усан хангамж болон ариун цэврийн байгууламж нь
95
төвлөрсөн системд холбогдсон.
Барилгын цонх, хаалга нь угаалга цэвэрлэгээний
шаардлага хангасан цайвар өнгөтэй, битүүмжлэл
96
сайтай, бүрэн ажиллагаатай, түгжээтэй,
зориулалтын хаалт, сүүдэрлэлттэй, тасаг
кабинетуудын хаалга нь гадагшаа онгойдог.
Дээвэр ба гадна хана нь ус нэвтэрдэггүй, дотор
тал нь агаар чийгний нөлөөллөөс хамгаалагдсан
97 Тусгай мэргэжлийн оргүй
ба урсгал засвар, эцсийн халдваргүйтгэлийг жилд
төвийн бүтэц үйл
1 удаа тогтмол хийдэг.
ажиллагаа MNS 6330Гадна болон дотор талын шал нь халтиргаа гулгаа
3:2012 стандартын 12
98
үүсгэхгүй, угааж цэвэрлэхэд хялбар, өнгө
дугаар зүйл
үзэмжтэй зориулалтын хавтанцараар хийгдсэн.
Цус цусан бүтээгдэхүүн нээлттэй аргаар
үйлдвэрлэх өрөөний хана нь хавтанцар
99
өнгөлгөөтэй, тааз нь тосон будагтай, автомат
агааржуулалтын системтэй, бусад өрөөнүүд
энгийн салхивчтай (дээшээ онгойдог)
83
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Тасаг нэгжүүдийн ариун цэврийн өрөөнд нян
устгах шингэн саван,спиртэн суурьтай
халдваргүйжүүлэх бодис байрлуулсан.
Тасаг кабинетийн өрөө нь 20 хэмээс доошгүй
101
дулаантай, агаарын солилцоо тогтмол хийх
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
Лаборатори, угаалга болон бусад шаардлагатай
нэгж тасгуудад (агаарыг бохирдуулагч бодистой
харьцагч өрөөнүүдэд) бохир агаарыг зайлуулж,
102
гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэж оруулдаг иж
бүрэн агааржуулалтын механик болон автомат
системтэй.
Эм үйлдвэрлэлд тавих Үйлдвэрлэлийн хэсэг нь үйлдвэрлэл явуулахад
103 ерөнхий шаардлага MNS тохирсон, батлагдсан зураг төслийн дагуу
5524:2011 стандартын 6 баригдсан. (ЦССҮТ)
Үйл ажиллагаа явуулахад өрөө тасалгааны талбай
дугаар зүйл, Тусгай
104 мэргэжлийн оргүй төвийн нь стандартын С хавсралтад заасан шаардлагыг
бүтэц үйл ажиллагаа. хангасан. (ЦССҮТ,БОЭТ,НЭ)
Үйлдвэрлэлийг технологийн зааврын дагуу
тодорхой дэс дарааллаар хооронд нь холбож
105
үйлдлийг цуваагаар тусгаарласан өрөөнд
Эм үйлдвэрлэлд тавих
явуулдаг.
ерөнхий шаардлага MNS
Үйлдвэрлэлийн байрыг 3 /цагаан бүс, саарал бүс,
106 5524:2011 стандартын 6
хар бүс/ ангилсан.
дугаар зүйл
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны шат дамжлага
107
бүрт чийг, температурыг хянаж тэмдэглэл
хөтлөдөг.
Үйлдвэрийн байранд тог тогтворжуулагч
108
байрлуулсан, цахилгааны нөөц үүсгүүртэй.
Үйлдвэрлэлийн центрифуг байрлуулсан шал нь
109
тэгш гадаргуутай.
Эм үйлдвэрлэлд тавих
Үйлдвэрийн байрны дотоод гадаргуу (хана, шал)
110 ерөнхий шаардлага MNS
нь гөлгөр, ан цавгүй, ил залгаасгүй.
5524:2011 стандарт
Дамжуулах хоолой, гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж,
агааржуулагчийн бэхэлгээ, бусад хэрэгсэл нь
111
завсар хонхорхой гарахааргүй, далд байршуулсан
ба ил хэсгийг цэвэрлэхэд хялбар болгосон.
3.2 Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй нөхцөл, халдвараас сэргийлэх дэглэм
Халдвараас сэргийлэх үйл ажиллагааг удирдан
112
зохицуулах чиг үүрэг бүхий халдвар хяналтын
албатай.
Тусгай мэргэжлийн оргүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа,
төвийн бүтэц үйл
ариутгал, халдваргүйтгэлийн сургалтанд халдвар
ажиллагаа MNS 6330113
хяналтын ажилтанг хамруулж, мэдлэг олгож,
3:2012 стандартын 13
мэргэшүүлсэн
дугаар зүйл
Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг мэргэжлийн
114
байгууллагаар батлагдсан журам, хуваарийн дагуу
хийлгэдэг.
Үйлдвэрлэлийн агаар, гадаргуу, ариун материалын
MNS 5524:2011
эрүүл зүйн бичил амь судлалын арчдасын
115
стандарын 9.3
хөндлөнгийн хяналтын шинжилгээгээр эмгэг
төрөгч нян илрээгүй.
Нээлттэй аргаар үйлдвэрлэл явуулах бүрд боксны
эд юмс, ажилтны гар зэргээс арчдас, үйлдвэрлэл
116
эхлэхээс өмнө болон үйлдвэрлэлийн дундуур
ЭМС-ын 2010 оны 165
агаарт эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээ хийж,
дугаар тушаалын 2-р
дүгнэдэг.
хавсралтын 7 дугаар зүйл
Боксын өрөөний эд юмс, багаж материалаас сар
117
бүр нян судлалын шинжилгээ авч, шинжилгээний
дүнгээр арга хэмжээ авч ажилладаг.
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Нээлттэй аргаар үйлдвэрлэл явуулах боксонд
ажиллах үед гарыг мэс заслын үеийн гар угаах
зааврын дагуу угаадаг.
Спиртэнд суурилсан халдваргүйжүүлэх бодис
119
хэрэглэдэг, хүрэлцээтэй
120
Гар угаах нөхцөлөөр хангагдсан
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд оролцдог
121
ажиллагсад цэвэр хамгаалалтын хувцас өмсөж,
Эм үйлдвэрлэлд тавигдах үсээ далдалсан
ерөнхий шаардлага MNS Цагаан бүсэд ордог ажиллагсад ажлын байранд
5524:2011 стандартын 5.6 гоѐл чимэглэлийн зүйл хэрэглэхгүй, усанд орох,
122
гараа ариутгах талаар зааварчилгаа авч, хувийн
ариун цэврийг сахидаг.
Эрүүл мэндийн тухай Автоклав, хуурай халуунаар ариутгах шүүгээ,
123
хуулийн 8.1.1, 35.1-р
хатаах шүүгээтэй
заалт, ЭМС-ын 2010 оны Ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисын нөөцтэй,
124
улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, баталгаатай
165-р тушаалын 3-р
Аюултай хог хаягдлыг зориулалтын, таних
125
тэмдэгтэй уут, саванд ангилан ялгадаг
Ахуйн болон
Хог хаягдлыг түр хадгалах байр нь эрүүл ахуйн
үйлдвэрлэлийн хог
126
шаардлага хангасан, байрны дотор, гадна талд
хаягдлын тухай хуулийн тэмдэглэгээ, таних тэмдэгтэй
10.2.1, 10.2.2-р заалт, Ажилтанг халдвараас сэргийлэх зориулалтаар
127 Эрүүл мэндийн сайдын амны хаалт, нүдний шил, бээлий, хормогч зэрэг
2011 оны 158 тоот
хувцсаар хангасан
тушаалын 1 дүгээр
Шингэн хог хаягдлыг урьдчилан хоргүйжүүлж,
128
хавсралт 2.3
саармагжуулж халдваргүйтгэсний дараа
төвлөрсөн бохирын шугамд нийлүүлдэг
129
Нэг чигийн урсгал бүхий ариутгалын тасагтай
Ариутгагч нь эмнэлгийн дээд, тусгай мэргэжилтэй,
130 Тусгай мэргэжлийн оргүй
мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан
төвийн бүтэц үйл
ажиллагаа MNS 6330- Багаж, хэрэгсэл, материал, тоног төхөөрөмжийн
угаалга, цэвэрлэгээ, халдвахгүйтгэл, ариутгалын
131 3:2012 стандартын 11.5
чанарт хими, физик, техникийн аргаар тухай бүр,
нян судлалын аргаар сар бүр хяналт хийдэг.
Халдвартай болон халдваргүй бүсийн угаалга,
Тусгай мэргэжлийн оргүй
132
цэвэрлэгээнд эрүүл ахуйн шаардлага, халдвар
төвийн бүтэц үйл
хамгааллын дэглэмийг мөрдөж ажилладаг.
ажиллагаа MNS 6330Зөөлөн эдлэл болон ажилтны ажлын хувцас,
133 3:2012 стандартын 11.6
хэрэгслийг угаах угаалгын хэсэгтэй.
3.3 Үйлчлүүлэгч ба ажилтны аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ, ажлын
байрны эрүүл ахуйн шаардлага
Эрүүл мэндийн ажилтныг жил бүр урьдчилан
сэргийлэх үзлэг болон сүрьеэ, вируст гепатит В,С
134
илрүүлэх шинжилгээнд хамруулан эмчлэн
эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авдаг
Эмч, мэргэжилтнийг гепатит В вирусийн эсрэг
135
дархлаажуулалтанд заавал хамруулдаг.
Шаардлагатай үед ДЭМБ-аас зөвлөсөн томуугийн
шинэ вирусын халдварын болон улаанууд,
136
гэдэсний балнад, тарваган тахал зэрэг вакцинд
Тусгай мэргэжлийн оргүй зохих хууль тогтоомж шийдвэрийн дагуу
төвийн бүтэц үйл
хамруулдаг
ажиллагаа MNS 6330- Шинээр ажилд орж буй хүмүүсийг сүрьеэ, вируст
3:2012 стандартын 14 гепатит В,С болон нян тээгч илрүүлэх
137
дүгээр зүйл 14.2
шинжилгээнд хамруулдаг.
Мэргэжлээс шалтгаалсан осол, гэмтэл, өртөлт
(хурц үзүүртэй зүйлд хатгагдах, цус цусан
138
бүтээгдэхүүн арьс салстад үсрэх гэх мэт)
өвчлөлийг илрүүлэн, бүртгэж, арга хэмжээ авдаг.
118

ЭМС-ын 2010 оны 165-р
тушаалын 2-р
хавсралтын 7.1.19, 3-р
хавсралт
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Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй аюулгүй ажиллагааны
сургалтыг нийт ажилчдад жил бүр, шинээр ажилд
орж байгаа ажилтанд тухай бүр зохион байгуулж,
мэдлэг, дадал, ур чадварыг эзэмшүүлэн
баталгаажуулдаг
Ажилтанд зориулсан амрах өрөөтэй байх ба
зориулалтын тавилга хэрэгслээр хангагдсан
Эрүүл мэндийн ажилтанг тухайн ажил мэргэжлийн
онцлогт тохирсон аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн
Тусгай мэргэжлийн оргүй
шаардлагад нийцсэн, 2-оос доошгүй ээлжийн
төвийн бүтэц үйл
ажлын хувцсаар хангах ба зохих журмын дагуу
ажиллагаа MNS 6330шинэчилдэг
3:2012 стандартын 12.5
Эмнэлгийн техникийн болон гүйцэтгэгч ажилтныг
зориулалтын хувцас хэрэгслээр бүрэн хангах ба
ажилтан хамгаалах хэрэгслийг зохих журмын
дагуу өмсөж, аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг
I. Цус, цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа
II. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
III. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм, шаардлага
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ
>=50%
[30%-49%]
<=29%
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.........
эрсдэлтэй

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Жич: Тухайн үйлдвэрт хамаарахгүй асуултыг оноо тавихгүйгээр чагт тэмдэг тавьж, нийт
онооноос тухайн асуултуудын оноог хасаж тооцно.

.........
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

а/ Акт
•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон
•Түр зогсоосон
•Сэргээсэн
•Нөхөн төлбөр тогтоосон
•Шинжилгээний дээж авсан
•Устгасан
•Хураасан

б/ Албан шаардлага
•Заалтын тоо

в/ Дүгнэлт
•Үйл ажиллагааны
•Ажлын байрны
•Бүтээгдэхүүний

г/Улсын орлого болгосон эд
зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../
д/Нөхөн төлбөр
е/Торгууль, шийтгэвэр
•Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн
дүн
•Иргэнд тоо/мөнгөн дүн
•Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий
албан тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

