№3.8.3.ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ
АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./....../..
Шаардлага хангасан
асуултын тоо:
Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:
Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдсан
оноо
Шаардлага
хангасан

Шаардлага
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам,
стандартын нэр, зүйл, заалт

0

395

1.1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага

0

36

1

Эрүүл
мэндийн
байгууллагын
Төв
нь
зориулалтын
байртай
орчны эрүүл ахуйн шаардлага
/зориулалтын дагуу ашигладаг/
MNS 6392:2013 стандартын 4.2.1

0

5

2

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа
MNS 6647:2017 стандартын 17.2.4,
ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа
MNS 6676:2017 стандартын 14.2.4,
ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа
MNS 6675:2017 стандартын 13.2.4

Тасаг, нэгжийн дотор хана, шал
таазны будаг шохой ховхроогүй, ан
цавгүй, тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ
халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой

0

3

3

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа
MNS 6647:2017 стандартын 17.2.6,
ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа
MNS 6676:2017 стандартын 14.2.6,
ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа
MNS 6675:2017 стандартын 13.2.6

Лаборатори, угаалга болон бусад
шаардлагатай нэгж, тасагт /агаарыг
бохируулагч
бодистой
харьцагч
өрөөнд/ бохир агаарыг зайлуулж,
гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэж
оруулдаг агааржуулалтын механик
болон автомат системтэй, хэвийн
ажилладаг

0

5

4

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа
MNS 6647:2017, ЭСҮТ-ийн бүтэц,
үйл ажиллагаа MNS 6676:2017, Тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай
ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа өрөө тасалгаануудаар хангагдсан
MNS 6675:2017 стандартын С
хавсралт

0

10

No

Хяналт шалгалтын асуултууд

1. Нийтлэг шаардлага

Авсан Гүйцэтгэл
оноо
ийн оноо

5

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа
MNS 6647:2017 стандартын 17.3.1,
ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа Ажилтнуудад зориулсан хувцас солих,
MNS 6676:2017 стандартын 14.3.1, хооллох, усанд орох өрөөтэй
ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа
MNS 6675:2017 стандартын 13.1

0

5

6

Эрүүл
мэндийн
байгууллагын
орчны эрүүл ахуйн шаардлага
MNS 6392:2013 стандартын 10.4,
10.6

Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад
амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан
цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог
хэсгүүд торон хаалттай/

0

3

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3

Байгууллагын гадна орчны 50м
хүртэлх
газрын
хог
хаягдлыг
цэвэрлэж,
ногоон
байгууламжийн
арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй,
цэвэрхэн

0

5

0

75

0

10

7

1.2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын албаны чиг үүрэг
8

Тархвар/халдвар судлаач,
ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар
эмч, сувилагчаас бүрдсэн
тушаалын I хавсралтын 1.5.4, 5.1.5
орон тооны албатай

ХСХ-ын
ХСХ-ын

9

Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон
ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар
ЭТҮХХ,
ХСХ-ын
хөтөлбөр,
тушаалын I хавсралтын 5.1.2
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг

0

3

10

Халдвараас
сэргийлэх дэглэмийн
ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар
зөрчил, алдаа дутагдлыг бүртгэж,
тушаалын I хавсралтын 5.1.21
арилгуулах арга хэмжээг авсан

0

5

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
тушаалын I хавсралтын 1.15, II
11 хавсралтын 10, IV хавсралтын 6.2
VI
хавсралтын 7.1, 7.2, VIII
хавсралтын 5-р зүйл,

Халдварын сэргийлэлт, хяналтын
чиглэлээр
дотоод
хяналтын
үнэлгээний
хуудсуудаар
үйл
ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга
хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн

0

5

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа
MNS 6647:2017 стандартын 17.3.2,
ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа
12 MNS
6675::2017
стандартын
13.3.2, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл
ажиллагаа
MNS
6676:2017
стандартын 15.3.5

Ажилтнууд
шаардлага
хангасан
хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг
зориулалтын
дагуу,
зөв,
бүрэн
хэрэглэсэн

0

5

13

Нэг удаа хэрэглэх зориулалттай
ЭМС-ын
2019
оны
А/537-р
багаж,
хэрэгслийг
давтан
тушаалын II хавсралтын 6.14.2
ашигладаггүй

0

10

14

Ажилтныг
үзлэг,
шинжилгээнд
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
хамруулах журам, заавар, хуваарьтай,
тушаалын III хавсралтын 2.1
ажиллагсдад танилцуулсан

0

3

15

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар Ажилтны эрүүл
тушаалын III хавсралтын 2.3
эмчийг томилсон

0

3

16

Ажилтны
эрүүл
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
дархлаажуулалтын
тушаалын III хавсралтын 4.6
нэгдсэн сантай

0

3

мэнд

хариуцсан
мэнд,
мэдээллийн

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
тушаалын III хавсралтын 4.1, 4.8,
17 А/538
дугаар
тушаалын
II
хавсралтын 3.1, 2017 оны А/145
дугаар тушаал

Ажилтныг ажилд шинээр авахад
болон жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг
шинжилгээ /Маягт 1/ болон МТСА-ийн
илрүүлэг шинжилгээнд хамруулдаг

0

5

Ажилтан нь гепатитийн В вирус,
улаанбурхан, улаанууд, гахай хавдар,
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
18
сахуу, хөхүүл ханиад, татран, томуу
тушаалын III хавсралтын 4.2
зэрэг өвчний эсрэг дархлаажуулалтад
хамрагдсан

0

5

Гэдэсний балнад, тарваган тахал,
сүрьеэгийн эсрэг вакцинаар тархвар
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
19
судлалын заалтаар болон сайн дурын
тушаалын III хавсралтын 4.4
хэлбэрээр
дархлаажуулах
ажлыг
холбогдох зохион байгуулдаг

0

3

20

Бүх тасаг, нэгж ажлын байрны
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
өртөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж
тушаалын III хавсралтын 5.1
эрсдэлт хүчин зүйлийг тогтоосон

0

5

21

Бүх, тасаг нэгжийг ӨДС-ийн анхны
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай
тушаалын III хавсралтын 5.7, 5.9
хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан

0

5

Эрсдэлд өртсөн тохиолдлыг “Маягт-2”ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар ын
дагуу
бүртгэж,
халдвараас
22
тушаалын III хавсралтын 6.3.1, 6.4 сэргийлэх эмчилгээ, шинжилгээг бүрэн
хийдэг

0

5

1.3 Гарын эрүүл ахуй

0

23

Лаборатори болон эрсдэл өндөр тасаг
Эрүүл
мэндийн
байгууллагын
нэгжид мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг
23 орчны эрүүл ахуйн шаардлага
ашиглан нээж хаах ажиллагаатай
MNS 6392:2013 стандартын 4.2.12
гарын угаалтууртай

0

5

ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын
I хавсралтын 1.2, ЭМС-ын 2019
24
оны 539-р тушаалын II хавсралтын
4.2.4

Гар угаах халуун, хүйтэн ус бүхий
угаалтуур, шингэн саван, цаасан
алчуур, халдваргүйжүүлэх бодисоор
хангагдсан

0

5

Гар
угаах
дараалал,
санамж,
ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг
25
I хавсралтын 1.11
гарын угаалтуур болон тусламж,
үйлчилгээний цэг бүрт байрлуулсан

0

3

Гар
халдваргүйжүүлэх
бодисыг
ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын ашиглаж эхлэхдээ нээсэн огноо,
26
I хавсралтын 3.7
савалж
хэрэглэдэг
бол
дахин
савласан огноог тэмдэглэсэн

0

5

ЭМА саван, ус ашиглаж гар угаах
болон
халдваргүйжүүлэхдээ
ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын
27
үйлдлүүдийг
бүрэн
гүйцэтгэдэг
I хавсралтын 3.2
/угаалгаж үзэх болон тойрон үзлэгийн
үед ажиглаж үнэлнэ/

0

5

1.4 Угаалга, цэвэрлэгээ

0

36

0

5

28

ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар Угаалгын газар нь нэг чигийн
тушаалын VIII хавсралтын 2.1
урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй

29

Угаалгын өрөөний шал нь резинэн
ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар
хулдаас, ус зайлуулах хоолойтой, хана
тушаалын VIII хавсралтын 2.3
нь шаазан хавтан, тааз нь эмульсдсэн

0

3

30

ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар Угаалгад
шаардлагатай
тушаалын VIII хавсралтын 2.6
төхөөрөмжөөр хангагдсан

0

5

0

5

Эмнэлгийн
зориулалттай
халдваргүйжүүлэх
үйлчилгээтэй
угаалгын бодисыг үйлдвэрлэгчийн
ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар зааврын дагуу найруулж хэрэглэдэг.
32
тушаалын VIII хавсралтын 4.1, 4.2 /Халдваргүйжүүлэх
үйлчилгээгүй
ахуйн угаалгын бодис хэрэглэж байгаа
бол
бохир
хэрэгслийг
эхэлж
халдваргүйжүүлсний дараа угаадаг/

0

5

33

Байгууллагын
онцлогт
тохирсон
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
цэвэрлэгээ хийх журам, цэвэрлэгээний
тушаалын VI хавсралтын 2.1
хуваарьтай

0

3

34

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар Цэвэрлэгээний материалыг
тушаалын VI хавсралтын 2.14
ялгаж, хэрэглэдэг

0

5

35

Асгарсан шингэнийг цэвэрлэх иж
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
бүрдэлийг тусламж, үйлчилгээ үзүүлж
тушаалын VI хавсралтын 3.1
буй цэг бүрт бэлэн байлгадаг

0

5

0

134

0

10

Ариутгалын тасгийн өрөөний шал нь
резинэн хулдаас, хана, тааз нь
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
37
цэвэрлэж,
халдваргүйжүүлэхэд
тушаалын II хавсралтын 2.4
тохиромжтой, эрүүл ахуйн шаардлага
хангасан

0

3

Багаж
хэрэгслийн
угаах,
халдваргүйжүүлэх,
ариутгахад
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
38
зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног
тушаалын II хавсралтын 2.8, 8.2
төхөөрөмжөөр
бүрэн
хангагдсан,
тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай

0

5

Автоклавын
даралт,
хэмийн
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар хэмжүүрийг
баталгаажуулсан.
39
тушаалын II хавсралтын 2.9
/Автомат
программтай
автоклавт
хамаарахгүй/

0

3

Эрүүл
мэндийн
байгууллагын
Эмч ажилчдын хувцсыг
31 орчны эрүүл ахуйн шаардлага
тасаг, хэсэгт угаадаг
MNS 6392:2013 стандартын 7.2.3

тоног

угаалгын

өнгөөр

1.5 Ариутгал, халдваргүйтгэл

36

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
тушаалын II хавсралтын 2.1

Ариутгалын тасаг нь нэг чигийн урсгал
бүхий
бохир
багаж,
хэрэгсэл,
материалыг хүлээн авах, цэвэрлэгээ,
халдваргүйжүүлэлт
хийх,
хатаах,
засварлах, боох, савлах, ариутгах,
ариун багаж, материал хадгалах,
ариутгалын ажилтны хувцас солих,
ажлын өрөөтэй

Багаж
хэрэгслийн
цэвэрлэгээ,
халдваргүйжүүлэлт,
ариутгах
үйл
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
40
ажиллагааг
ариутгалын
ажилтны
тушаалын II хавсралтын 1.5
мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан
ажилтан гүйцэтгэдэг
41

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар Ариутгалын тасгийн цэвэр,
тушаалын II хавсралтын 2.12
хэсэг тусдаа ажилтантай

бохир

Ариутгалын тасгийн бохир бүсийн
ажилтан малгай, нүдний шил эсвэл
нүүрний хаалт, шингэн нэвтрүүлдэггүй
амны хаалт болон халад, хормогч,
зориулалтын
зузаан
халуунд
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар тэсвэртэй бээлий болон хурц үзүүр
42
иртэй багажинд тэсвэртэй резинэн
тушаалын II хавсралтын 3.8
бээлий, хальтрахгүй ултай гутал, усны
гутал эсвэл гутлын гадуурх углааш,
норсон, бохирдсон үед солих даавуун
цамц ба өмд өмсдөг

0

5

0

5

0

5

43

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар Багаж хэрэгслийг цэвэрлэх зааврыг
тушаалын II хавсралтын 5.1-5.6
баримталдаг

0

10

44

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар Багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх
тушаалын II хавсралтын 6.1-6.13 зааврыг баримталдаг

0

10

45

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар Багаж хэрэгслийг шалгах,
тушаалын II хавсралтын 7.1-7.9
савлах зааврыг баримталдаг

0

10

46

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар Багаж хэрэгслийг ариутгах зааврыг
тушаалын II хавсралтын 8.1-8.7
баримталдаг

0

10

47

Ариутгалын чанарыг химийн болон
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
техникийн
хяналтаар
өдөр
бүр
тушаалын II хавсралтын 10.2, 10.3
шалгадаг

0

5

Ариутгалын явц бүрэн явагдсан
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар эсэхийг хянах биологийн индикаторын
48
тушаалын II хавсралтын 10.4.2
хяналтыг сард 1-ээс доошгүй удаа
хянадаг

0

5

Ариутгах төхөөрөмжийн уур багаж,
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар хэрэгсэлд нэвтэрч байгаа эсэхийг
49
тушаалын II хавсралтын 10.5.1
уурын нэвчилтийн тестээр сард 1-ээс
доошгүй удаа хянадаг

0

5

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар Ариутгасан багаж материалыг тасаг,
тушаалын II хавсралтын 2.7, 9.6
нэгжид ариун байдлыг алдагдуулахгүй
50
хадгалах
зориулалтын,
битүү
шүүгээтэй

0

5

0

10

Хөндлөнгийн хяналтын эрүүл зүйн
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар шинжилгээгээр
цэвэрлэгээ,
52
тушаалын II хавсралтын 10.6
халдваргүйтгэл, ариутгалын чанар
шаардлага хангасан

0

15

Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн
онд
хэрэглэх
химийн
бодисын
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
53
жагсаалтад орсон химийн бодисыг
тушаалын VI хавсралтын 2.9
ариутгал, халдваргүйтгэл, хэрэглэдэг,
нөөцтэй

0

5

арчлах,

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар
Ариун материалыг хадгалах хугацааг
51 тушаалын II хавсралтын 9.11, 9.12
баримтлан хадгалдаг.

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар Халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын
54 тушаалын II хавсралтын 2.13, IV дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх
хавсралтын 1.8
хугацааг мөрддөг

0

5

Эрүүл
мэндийн
байгууллагын
Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 255 орчны эрүүл ахуйн шаардлага.
оос доошгүй удаа хийлгэсэн
MNS 6392 : 2013 стандартын 10.1.

0

3

0

74

Хог хаягдлын уут, савыг байршуулсан
ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын
газарт ангилан ялгалтын заавар
II хавсралтын 3.5
байрлуулсан

0

3

Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав
/өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч,
ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын
57
II хавсралтын 2, 3, 4 дүгээр зүйл
ангилалд
тохирох
шаардлага
хангасан,
тэмдэг
тэмдэглэгээтэй,
хүрэлцээтэй

0

5

58

ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв
I хавсралт
ангилж цуглуулсан

0

5

59

ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын Хог хаягдлыг эмнэлэг дотор зөөвөрлөх
II хавсралтын 1.1
чиглэлийг тогтоосон

0

5

Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах байр
ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын хүртэл
зөөвөрлөхдөө
тагтай,
60
II хавсралтын 1.3
бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг
бүхий саванд хийдэг

0

3

Ажилтны харах талбайг хязгаарлахуйц
хэт өндөр биш, түрэх болон чирж
ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын явахад тохирсон дугуйтай, дугуй нь
61
II хавсралтын 4.2
түгжигддэг тэргэнцрээр хог хаягдлыг
түр
хадгалах
байр,
цэг
рүү
зөөвөрлөдөг

0

3

Хог хаягдлыг түр хадгалах байр /цэг/
ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын
нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын
II хавсралтын 5.4, 5.5
шаардлага хангасан

0

5

0

5

Эмгэг
хог
хаягдлыг
хөргүүргүй
ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын нөхцөлд өвлийн улиралд 72 цаг, зуны
64
II хавсралтын 5.4.8
улиралд 24 цагаас хэтрүүлэхгүйгээр
түр хадгалдаг

0

5

Дахин
ашиглах
халдвартай
материалыг
автоклаваар
халдваргүйтгэсний дараа шар өнгийн
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр уут эсвэл тагтай саванд, хаяж устгах
65
тушаалын 7.2.1.4
материалыг
автоклаваар
халдваргүйтгэсний
дараа
улаан
өнгийн уут эсвэл тагтай саванд хийдэг
/ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/

0

5

1.6 Тусгай хог хаягдлын менежмент

56

62

Хог
хаягдал
устгах
нэгдсэн
байгууламжгүй орон нутгийн эрүүл
мэндийн байгууллагын түр хадгалах
ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын
63
байр нь халдвартай хог хаягдлыг
II хавсралтын 5.4.11
халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог
хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг

Түр хадгалж байгаа халдвартай
материалыг
хадгалагдаж
байгаа
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр
66
хугацаа, савлалтын байдал, нэр
тушаалын 7.2.1.6
төрөл, тоо хэмжээг тусгасан бүртгэлд
тэмдэглэдэг /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/

0

5

Шинжилгээний хариу гартал үлдээх
шаардлагатай
халдвартай
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр
67
материалын эх хувийг лабораторит
тушаалын 7.2.1.8
зориулалтын хөргөгчид хадгалдаг
/ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/

0

5

Шинжилгээний
үед
гарсан
хог
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр хаягдлыг хийх нүх нь 2м-ээс доошгүй
68
тушаалын 7.4.3
гүнтэй, таг нь зай завсаргүй, бороо ус
орохооргүй байна /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/

0

5

Хог хаягдлын цэг нь салхины доод
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр талд
байрлалтай,
хаалт
69
тушаалын 7.4.4
хамгаалалттай,
таних
тэмдэгтэй
/ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/

0

5

Хог хаягдал хариуцсан ажилтанг
ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын аюулгүй ажиллагааны
шаардлага
70
VI хавсралт
хангасан
хамгаалах
хувцсаар
хангасан, өмсөж хэвшсэн

0

5

Дархлаажуулалтын
кабинетад
ЭМС-ын 2011 оны 359-р тушаалын хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл
71
III хавсралт
вакциныг
устгасан
тухай
бүрт
тэмдэглэл хөтөлдөг /ЗӨСҮТ, ЗӨСТ/

0

5

1.7 Лабораторийн био аюулгүй ажиллагааны нийтлэг шаардлага

0

17

Лабораторийн
ажлын
өрөөнүүд
Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй
цэвэрхэн, тухайн өрөөнд хийгдэх
72 ажиллагаа
MNS
6616:2016
ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга,
стандартын 5.3, 5.3.2, 5.5.1
гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй

0

3

ДЭМБ-ын зөвлөмж- "Лабораторийн
Нян судлалын лабораторид гар утас
73 биоаюулгүй ажиллагаа-3", ЭМС-ын
оруулж ашигладаггүй
2017 оны А/161-р тушаалын 8.4.15

0

3

Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг
74 ажиллагаа
MNS
6616:2016 үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд
стандартын 5.1.1.3
тогтмол сольдог

0

5

0

3

Химийн хорт болон аюултай бодис,
Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй
урвалж оношлуурууд нь зориулалтын
76 ажиллагаа
MNS
6616:2016
сав, баглаа боодол, стандартын
стандартын 6.3.2
шаардлага хангасан хаяг, шошготой

0

3

2. Үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран тавигдах нэмэлт шаардлагууд

0

92

0

23

Химийн
бодисыг
хадгалахдаа
Эмнэлзүйн лабораторийн аюулгүй бодисуудын нийцэх ба үл нийцэх,
75 ажиллагаа
MNS
6616:2016 урвалд орох болон тогтвортой байх
стандартын 6.3.3.6
чанаруудыг харгалздаг

2.1 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв

Цусны албаны бүх ажиллагсад био
ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар аюулгүй ажиллагааны удирдамж, цус
77
тушаалын 5-р хавсралтын 2.1, 3.1 сэлбэлтээр дамжих халдвар, түүнээс
сэргийлэх талаар сургагдсан

0

5

ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар Үйлдвэрлэлийн тасагт хоол хүнс, гоо
тушаалын 5-р хавсралтын 3.4
сайхны зүйл хадгалж, хэрэглэдэггүй

0

3

Нээлттэй
системээр
үйлдвэрлэл
явуулсан тохиолдол бүрт агаарын нян
ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар
79
судлалын
шинжилгээг
2
удаа
тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1
/үйлдвэрлэлийн өмнө болон төгсгөлд/
хийдэг

0

5

Дээрх тохиолдолд ажилтны гараас 2
ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар удаа /ариун бээлий өмссөн даруйд,
80
тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1.
үйлдвэрлэлийн дундуур/ арчдас авч,
шинжилгээ хийдэг

0

5

0

5

0

69

ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр ЗӨСҮТ-д 7-9, ЗӨСТ-д 3-5 хүний
тушаалын 11.1
бүрэлдэхүүнтэй ХСХ-ын багтай

0

3

ХСХ-ын жилийн төлөвлөгөө, ажил
үүргийн хуваарийн дагуу үүргээ
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр
83
хэрэгжүүлж,
халдвар
хамгааллын
тушаалын 11.1.1
дэглэмд дотоод хяналтаа
хийж
ажилладаг

0

5

Лабораторийн өрөө, боксууд нь
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр
халдвартайгаас халдваргүй хэсэг рүү
тушаалын 7.1.6
чиглэсэн урсгалтай

0

5

Онош зүйн хэсэгт ажлын хувцас солих,
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр онош зүйн лабораториуд, түүний
85
тушаалын 7.1.4
өмнөх өрөө, амь сорьцын лаборатори,
албан ажлын өрөөнүүдтэй

0

5

Амь
сорьцын
лаборатори
нь
хамгаалах өмсгөл өмсөх, тайлах өрөө,
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр амьтан
халдварлуулах,
эмгэг
86
тушаалын 7.1.7
судлалын
шинжилгээ
хийх,
халдварлуулсан амьтныг хадгалах,
амьтан, шимэгч судлалын хэсэгтэй

0

5

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагаа Эрүүл зүйн нян судлалын шинжилгээг
87 MNS
6675:2017
стандартын эрсдэл бүхий тасаг нэгжид улирал бүр
14.1.10
хийж, үнэлгээ дүгнэлт өгдөг

0

10

Амь
сорьцын
лабораторийн
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр өрөөнүүдийн цонх нь төмөр торон
88
тушаалын 7.1.8
хамгаалалттай, өрөөний хаалганы
босго нь 5-10 см өндөртэй

0

3

Лаборатори, боксуудад халдвартай ба
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр сэжигтэй материалыг 2-оос доошгүй
89
тушаалын 8.2.6
ажилтан
шинжилж,
дэглэмийн
мөрдөлтөд хяналт тавьдаг

0

3

78

81

ЭМСС-ын 2016 оны 2 дугаар Ариун материалаас
тушаалын 4-р хавсралтын 3.1.1,
шинжилгээ хийдэг

түүвэр аргаар

2.2 Зонозын өвчин судлалын үндэсний төв, ЗӨСТ
82

84

Хлорын
агууламжтай
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр халдваргүйтгэлийн
бодисуудын
90
тушаалын 7.2.25
идэвхтэй хлорын хэмжээг 3 сар тутамд
тодорхойлуулдаг

0

5

Зөвхөн
нэг
өдрийн
хэрэглээнд
шаардагдах
хэмжээний
химийн
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр
91
бодисыг л лабораторид хадгалдаг.
тушаалын 8.5.1
/Бусад нөөцийг тусгай зориулалтын
өрөө буюу байранд хадгалдаг/

0

5

Зоонозын өвчин үүсгэгчийн амьд
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр өсгөвөр омог, халдвартай материалыг
92
тушаалын 8.4.5
эмчилгээний бэлдмэл, оношлууртай
хамт нэг хөргөгчид хадгалаагүй

0

5

Шинжилгээ судалгааны бүрэн ажил
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр дууссаны дараа байнгын эцсийн
93
тушаалын 7.3.3
халдваргүйтгэл, их цэвэрлэгээг хийж,
тэмдэглэл хөтөлдөг

0

5

Халдвартай
болон
сэжигтэй
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр материалтай
ажилласны
дараа
94
тушаалын 3.3
биеийн халууныг хэмжиж, тусгай
бүртгэлд тэмдэглэдэг

0

5

Байгалийн голомтот халдварт өвчний
халдвартай
буюу
сэжигтэй
ЭМС-ын 2017 оны А/161 дүгээр
95
материалтай
ажилладаг
тушаалын 2.3, 12.2
ажилтнуудаас халдварт өвчний шинж
тэмдэг илэрвэл тусгаарлах байртай

0

5

НИЙТ ОНОО

0

487
...........
Эрсдэ
л-тэй

ҮНЭЛГЭЭ

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын Хяналтын чиглэл, албан тушаалын Хүлээн зөвшөөрсөн:
нэр
нэр
Аж ахуйн нэгж,

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

