
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 110 0 0

1

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

7.1, MNS 6392:2013

стандартын 4.2.1

Эмнэлэг нь зориулалтын байртай

/зориулалтын дагуу ашигладаг/
0 10

2

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 4.1.4

Эдэлбэр газрын 60-аас доошгүй

хувийн талбайд ногоон

байгууламжтай

0 10

3

MNS 5095:2017, MNS

6330:2017 стандартуудын

15.1.3

Гадна талбайд 30 м тутамд хогийн

сав байрлуулсан
0 10

4

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 5.1

Усан хангамж нь төвлөрсөн болон

хэсгийн системд холбогдсон /эмийн

сан, гал тогоо нь тусдаа байртай бол

үүнд хамруулж үнэлнэ/

0 5

5

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 6.1

Ариун цэврийн байгууламж нь

төвлөрсөн системд холбогдсон 
0 5

№3.1.3. ЭМНЭЛГИЙН /төрөлжсөн мэргэшлийн, 

нэгдсэн, амаржих, хувийн хэвшлийн ортой/ 

ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН 

ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага                             

Хуудас 1



6

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 4.4.2

Тасаг, кабинетын өрөөний хэм

стандартад заасан шаардлагыг

хангасан

0 5

7

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 4.2.6

Үйлчлүүлэгчийн нэг оронд ногдох

талбай стандартад заасан норм

хэмжээг хангасан 

0 10

8

MNS 5095:2017, MNS

6330:2017 стандартуудын С

хавсралт

Эмчилгээ, оношилгоо, дэмжих

үйлчилгээний тасаг нэгжүүд нь

стандартад заасан шаардлагатай

өрөө тасалгаануудаар хангагдсан 

0 10

9

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

5095:2017, Төрөлжсөн

мэргэшлийн эмнэлгийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6330:2017 стандартуудын

15.1.6, 15.1.11,  15.1.6

Тасаг, нэгжийн дотор хана, таазны

будаг шохой ховхроогүй, ан цавгүй,

тоос тортоггүй, цэвэрлэгээ

халдваргүйтгэл хийхэд тохиромжтой

0 3

10

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 4.5.4

Мэс заслын өрөө 1500-3000 люкс,

мэс ажилбарын талбай 3000-6000

люкс гэрэлтүүлэгтэй

0 3

11

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 4.5.4.

Эмчлүүлэгчийн өрөө 60 люкс,

үзлэгийн өрөө 100 люкс бүхий

флуоросценцийн гэрэлтүүлэгтэй

0 3

12

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын

4.2.12, ЭМС-ын 2014 оны

187 дугаар тушаалын I

хавсралтын 1.4

Мэс засал, мэс ажилбар түүнтэй

адилтгах тасаг, төрөх, нярай,

тарианы зэрэг ажилбарын өрөө

болон ариун цэврийн өрөөнд

мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг

ашиглан нээж хаах ажиллагаатай

гарын угаалтууртай

0 5

13

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 4.4.4

Мэс засал, эрчимт эмчилгээ, төрөх,

лаборатори, сэргээн засах эмчилгээ,

угаалга, ариутгал зэрэг газрууд нь

бохир агаарыг зайлуулж, гадна

агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг иж

бүрэн агааржуулалтын механик

болон автомат системтэй, хэвийн

ажилладаг

0 5

14

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 4.4.4.

Агааржуулалтын автомат системийн

шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчийн

зааврын дагуу цэвэрлэж, сольдог

0 10

Хуудас 2



15

Нүхэн жорлон, угаадасны

нүх. Техникийн шаардлага

MNS 5924:2015 стандартын

7-р зүйл

Цэвэр, бохир усны системд

холбогдоогүй тохиолдолд эрүүл

ахуйн шаардлага хангасан нүхэн

жорлонтой

0 3

16

Нүхэн жорлон, угаадасны

нүх. Техникийн шаардлага

MNS 5924:2015 стандартын

7-р зүйл.

Угаадасны нүх нь эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан 
0 3

17
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.3

Байгууллагын гадна орчны 50м

хүртэлх газрын хог хаягдлыг

цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн

арчилгааг хийсэн, халтиргаа

гулгаагүй, цэвэрхэн 

0 10

0 48 0 0

18

Төрөлжсөн мэргэшлийн

бүтэц үйл ажиллагаа MNS

6330-2017, Нэгдсэн

эмнэлгийн бүтэц үйл

ажиллагаа MNS 5095-

2017стандартуудын А

хавсралт

Эрүүл ахуйч тархвар судлаач их эмч

орон тоогоор ажилладаг 
0 10

19

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

5095:2017, Төрөлжсөн

мэргэшлийн эмнэлгийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6330:2017 стандартуудын

16.1.1, ЭМС-ын 2017 оны

А/169 дүгээр тушаалын I

хавсралт 

Халдварын сэргийлэлт, хяналтын

чиглэлээр дотоод хяналтын

үнэлгээний хуудсуудаар үйл

ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга

хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн

0 5

20

ЭМС-ын 2014 оны 186

дугаар тушаалын IV

хавсралтын 2.2

Түгээмэл тохиолддог ЭТҮХХ-ыг

илрүүлэх тандах хуудсаар өдөр бүр

тандалт хийдэг /Хүснэгт1-6/

0 5

21

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

5095:2017, Төрөлжсөн

мэргэшлийн эмнэлгийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6330:2017 стандартуудын

16.1.7, Нянгийн

тэсвэржилтийн тархвар

судлалын тандалт 5348-

57:2003 стандартын 4

дүгээр зүйл

ЭТҮХХ-ыг үүсгэгчийн эмэнд

тэсвэржилтийн байдалд тархвар

судлалын дүн шинжилгээ хийдэг 

0 5

22

ЭМС-ын 2014 оны 186

дугаар тушаалын IV

хавсралтын 1.3

ЭТҮХХ-ын сэжигтэй буюу онош

батлагдсан тохиолдол бүрийг

бүртгэн, журмын дагуу мэдээлж,

хариу арга хэмжээг авдаг

0 5

2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын нийтлэг чиг үүрэг

Хуудас 3



23

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XII

хавсралтын  3.4 

Микробиологийн лаборатори нь

нянгийн эсрэг эмийн тэсвэржилтийн

байдлыг сар, улирал, жил тутам

болон шаардлагатай тохиолдол бүрт

мэдээлдэг

0 5

24

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XII

хавсралтын 3.3

Нян судлалын шинжилгээгээр

"сэрэмжлүүлэх" нян илэрсэн

тохиолдолд ХСХ-ын баг, халдвар

судлагч эмчид мэдээлдэг

0 3

25
ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын VI  хавсралт 

Тусламж, үйлчилгээнд нэг удаагийн

зориулалтын багаж, материалыг

хэрэглэдэг, нөөцтэй 

0 5

26

ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын XII хавсралтын

6.1, II хавсралтын 6.6. 

Эрүүл зүйн нян судлалын

шинжилгээг эрсдэл бүхий тасаг

нэгжид тодорхой давтамжтайгаар

хийж, үнэлгээ дүгнэлт өгдөг 

0 5

0 21 0 0

27
ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын I хавсралтын 1.2

Гар угаахад нянгийн эсрэг шингэн

саван, спиртэн суурьтай

халдваргүйжүүлэх бодисыг

хэрэглэдэг, нөөцтэй

0 5

28
ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын I хавсралтын 1.2.

Гар угаахад олон хэрэглээтэй

даавуун алчуур, гар хатаагч сэнсийг

ашигладаггүй

0 5

29
ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын I хавсралтын 2.1

Гар угаах дараалал, санамж,

анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг

гарын угаагуур бүрийн дэргэд

байрлуулсан

0 3

30
ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын I хавсралтын 1.3

Эрүүл мэндийн ажилтан ажил, үүргээ

гүйцэтгэхдээ 5 мөчид гарыг угааж,

халдваргүйтгэдэг

0 5

31
ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын I хавсралтын 1.7

Эрүүл мэндийн ажилтан тусламж,

үйлчилгээг үзүүлэхдээ хумс

ургуулаагүй, будаагүй, хиймэл хумс,

бөгж, бугуйвч, бугуйн цаг зэргийг

зүүдэггүй 

0 3

0 40 0 0

32

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын IX

хавсралтын 2.1

Угаалгын газар нь нэг чигийн

урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй
0 3

33

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын IX

хавсралтын 2.3

Угаалгын өрөөний шал нь резинэн

хулдаас, ус зайлуулах хоолойтой
0 3

34

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын IX

хавсралтын 2.3.

Хана нь шаазан хавтан, тааз нь

эмульсдсэн
0 3

35

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын IX

хавсралтын 2.3,

Шал-хана, тааз-хананы уулзвар

ирмэг нь мохоо, зай завсаргүй, хийц

материал нь цайвар өнгөтэй

0 3

3. Гарын эрүүл ахуй

4. Угаалга, цэвэрлэгээ

Хуудас 4



36

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 7.2

.3

Эмч ажилчдын хувцсыг нэгдсэн

угаалгын тасагт угаадаг 
0 3

37

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын IX

хавсралтын 2.5

Угаалганд ирсэн материалыг

халдвартай, бохир, гал тогооны,

эмчлүүлэгчийн, ажилчдын гэж ялган

ангилж, угаадаг

0 3

38

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын IX

хавсралтын 3.1

Гудас, матрасны гаднах уутыг

үйлчлүүлэгч эмнэлгээс гарах болон

бохирдсон тохиолдол бүрт угаалганд

өгч, цэвэр хэрэгслээр сольдог

0 3

39

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын IX

хавсралтын 3.5

Угаахад тохиромжгүй хөнжил, гудас,

матрас, дэрийг биологийн шингэнээр

бохирлогдоогүй бол дезкамер болон

озоноор  халдваргүйжүүлэлт хийдэг

0 5

40

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын V

хавсралтын 2.8

Тасаг, нэгж бүр цэвэрлэгээний багаж, 

хэрэгсэл бүхий тэргэнцэртэй 
0 3

41

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын V

хавсралтын 2.9

Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр

ялгаж, хэрэглэдэг
0 5

42

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын  7.1.5

Үйлчлэгч нар цэвэрлэгээ хийсэн

тухай тэмдэглэгээг тусгай хуудсан

дээр тэмдэглэж, хананд байрлуулсан

0 3

43

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын V

хавсралтын 3.2

Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн

шингэнийг халдваргүйжүүлэн

цэвэрлэх иж бүрдлийг бэлтгэсэн

0 3

0 98 0 0

44

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 3.4

Төвлөрсөн ариутгалын тасгийн

өрөөнүүд нь нэг чиглэлийн

урсгалтай, бохир, цэвэр, ариун гэсэн

3 бүстэй

0 5

45

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 3.6

Ариутгалын тасгийн өрөөний шал нь

резинэн хулдаастай
0 3

46

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 3.6.

Хана нь шаазан хавтан эсвэл тосон

будагтай тааз нь эмульсэн

өнгөлгөөтэй

0 3

47

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 3.6,

Ариутгалын тасгийн шал-хана, тааз-

хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай

завсаргүй, хийц материал нь цайвар

өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой 

0 5

5. Ариутгал, халдваргүйтгэл

Хуудас 5



48

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 3.10

Багаж хэрэгслийн угаах,

халдваргүйжүүлэх, ариутгахад

зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног

төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан,

тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай

0 5

49

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 3.12

Автоклавын даралт, хэмийн

хэмжүүрийг баталгаажуулсан.

/Автомат программтай автоклавт

хамаарахгүй/

0 3

50

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 4.2

Ариутгалын тасагт ажиллах

эмнэлгийн мэргэжилтэн нь

халдварын сэргийлэлт,

халдваргүйтгэл, ариутгал,

шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийн

чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан

гэрчилгээтэй

0 5

51

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 4.5

Цэвэр болон ариун хэсэгт ажиллах

ажилтан нь бохир хэсэгт

нэвтэрдэггүй, бохир хэсэгт

ажилласан ажилтан ажлын

хувцастай бусад өрөөгөөр

сэлгүүцдэггүй

0 3

52

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 4.6

Бохир хэсэгт ажиллах ажилтан нь ус

нэвтэрдэггүй халад, хормогч,

ханцуйвч нэмэлтээр өмссөн

0 3

53

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 6.7

Ариутгалын чанарыг химийн болон

техникийн хяналтаар өдөр бүр

шалгадаг 

0 3

54

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 6.5

Ариутгалын чанарыг биологийн

аргаар улиралд нэг удаа шалгадаг  
0 5

55

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын 2 дугаар

хавсралтын 5

Ариутгасан материалын хадгалах

хугацаа хүчинтэй, сав баглааны

бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй, зөв

хадгалсан

0 10

56

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын IX

хавсралт

Дурангийн ариутгал хийх

зориулалтын машинтай, хэвийн

ажиллагаатай

0 5

57

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XII

хавсралтын 6.6.1, 6.7

Хөндлөнгийн хяналтын эрүүл зүйн

шинжилгээгээр цэвэрлэгээ,

халдваргүйтгэл, ариутгалын чанар

шаардлага хангасан

0 15

58

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 5 дугаар

зүйлийн 1

Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй

арьс салсттай хүрэлцдэг багаж,

хэрэгслийг (бумба, ванн)

халдваргүйжүүлэх бодистой бүлээн

усанд сайтар угааж, цэвэр усаар

зайлж хатаан, халдваргүйтгэдэг

0 3

Хуудас 6



59

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 5 дугаар

зүйлийн 2

Чагнуур, халууны шил, даралтны

аппарат, чанд авиа болон физик

эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн

датчик зэргийг 70 хувийн спирт

болон зориулалтын

халдваргүйжүүлэх бодисоор

цэвэрлэж арчдаг

0 3

60

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 7.2

Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн

онд хэрэглэх химийн бодисын

жагсаалтад орсон химийн бодисыг

ариутгал, халдваргүйтгэл,

хэрэглэдэг, нөөцтэй

0 3

61

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 7.1.5,

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын II

хавсралтын 4.12, 7.4

Эмнэлэгт хэрэглэх

халдваргүйтгэлийн бодисыг зааврын

дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх

хугацааг мөрддөг

0 5

62

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага. MNS 6392

: 2013 стандартын 10.1

Мэргэжлийн байгууллагаар

шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг

хийлгэх гэрээтэй 

0 3

63

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага. MNS 6392

: 2013 стандартын 10.1.

Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд

2-оос доошгүй  удаа хийлгэсэн
0 5

64

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

0 55 0 0

65
ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын II хавсралтын 3.5

Хог хаягдлын уут, савыг

байршуулсан газарт ангилан

ялгалтын заавар байрлуулсан

0 3

66

ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын II хавсралтын 2,

3, 4 дүгээр зүйл

Хог хаягдлыг цуглуулах уут, сав

/өнгийн уут, хогийн сав, уут тогтоогч,

аюулгүй хайрцаг/ нь хог хаягдлын

ангилалд тохирох шаардлага

хангасан, тэмдэг тэмдэглэгээтэй,

хүрэлцээтэй

0 3

67
ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын I хавсралт

Ангилан ялгалтын зааврын дагуу зөв

ангилж цуглуулсан 
0 5

68
ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын II хавсралтын 1.1

Хог хаягдлыг эмнэлэг дотор

зөөвөрлөх чиглэлийг тогтоосон 0 3

6. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай хог хаягдлын менежмент

Хуудас 7



69
ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын II хавсралтын 1.3

Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах

байр хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай,

бариултай, "Биоаюултай" таних

тэмдэг бүхий саванд хийдэг 

0 3

70
ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын II хавсралтын 4.2

Ажилтны харах талбайг

хязгаарлахуйц хэт өндөр биш, түрэх

болон чирж явахад тохирсон

дугуйтай, дугуй нь түгжигддэг

тэргэнцрээр хог хаягдлыг түр

хадгалах байр, цэг рүү зөөвөрлөдөг 

0 3

71

ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын II хавсралтын 5.4,

5.5

Хог хаягдлыг түр хадгалах байр /цэг/

нь эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын

шаардлага хангасан 

0 5

72

ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын II хавсралтын

5.4.11

Хог хаягдал устгах нэгдсэн

байгууламжгүй орон нутгийн

эмнэлгийн түр хадгалах байр нь

халдвартай хог хаягдлыг

халдваргүйжүүлэх хэсэгтэй ба хог

хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг 

0 5

73

ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын II хавсралтын

5.4.8

Эмгэг хог хаягдлыг хөргүүргүй

нөхцөлд өвлийн улиралд 72 цаг,

зуны улиралд 24 цагаас

хэтрүүлэхгүйгээр түр хадгалдаг

0 3

74

ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын IV хавсралтын

4.2.4

Эхсийн нүх нь эмнэлгийн барилгаас

5-15м, ундны усны худгаас 150-250м

зайд зонхилох салхины чиглэлийн

доор байрласан

0 5

75
ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын IV хавсралтын 4.2

Эхсийн нүх нь эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан 
0 3

76

ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын IV хавсралтын

4.2.10

Эхсийн нүхний таглааг байнга

хаалттай байлгаж цоожилдог
0 3

77

ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын IV хавсралтын

4.3.4

Халдвартай бус, эмгэг хог хаягдал,

эхсийг гадуураа нийлэг уут,

савгүйгээр эхсийн нүхэнд шууд

хаядаг

0 3

78
ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаалын VI хавсралт

Хог хаягдал хариуцсан ажилтанг

аюулгүй ажиллагааны шаардлага

хангасан хамгаалах хувцсаар

хангасан, өмсөж хэвшсэн

0 5

79
ЭМС-ын 2011 оны 359-р

тушаалын III  хавсралт

Дархлаажуулалтын кабинетад

хэрэглэсэн зүү тариур, үлдэгдэл

вакциныг устгасан тухай бүрт

тэмдэглэл хөтөлдөг

0 3

0 8 0 0

80

ЭМСС-ын 2015 оны 261-р

тушаалын III хавсралтын

1.2

Дархлаажуулалтын кабинет нь

өвчтөний үзлэгийн өрөө, тасгаас

тусдаа зохион байгуулагдсан

0 5

7. Дархлаажуулалт

Хуудас 8



81
ЭМС-ын 2011 оны 122-р

тушаалын II хавсралт 

Олон тунтай вакциныг задалсан

өдөр, цагийг тэмдэглэн, хадгалах

нөхцөл, хугацааг мөрдөж хэрэглэдэг

0 3

0 29 0 0

82

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

5095:2017 стандартын

12.19.5, Төрөлжсөн

мэргэшлийн эмнэлгийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6330:2017 стандартын

12.4.2

ОУЭМД-ээр зохицуулагддаг ХӨ,

тархах эрсдэл өндөртэй, өндөр хоруу

чанартай үүсгэгчээр үүсгэгдсэн

халдвартай үйлчлүүлэгчийг

тусгаарлах өрөөтэй

0 5

83

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын VII

хавсралтын 3.1 

Тусгаарлах өрөө нь хөл

хөдөлгөөнөөс зайдуу, гадагш гарах

хаалгатай

0 3

84

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын VII

хавсралтын 3.2 

Тусгаарлах өрөө нь халдвараас

сэргийлэх дэглэмийн дагуу 3 бүстэй
0 3

85

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын VII

хавсралтын 3.2.1

Тусгаарлах өрөө нь хасах даралттай

агааржуулалтын системтэй
0 5

86

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын VII

хавсралтын 3.1.

Тусгаарлах өрөө нь дотроо

үйлчлүүлэгчийг усанд орох, бургуй

тавих нөхцөлөөр хангасан ариун

цэврийн өрөөтэй

0 3

87

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

5095:2017 стандартын

12.19.3, Төрөлжсөн

мэргэшлийн эмнэлгийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6330:2017 стандартын

12.1.3

Олныг хамарсан халдварт өвчний

үед авах хариу арга хэмжээний /эм

урвалж, хувийн хамгаалах хувцас

хэрэгсэл, халдваргүйтгэлийн бодис

г.м/ бэлэн байдал хангагдсан

0 5

88

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын VII

хавсралтын 3.2.2, 3.4

Хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөх,

тайлах дарааллыг ногоон болон шар

бүсэд байрлуулж, зөв хэрэглээний

дадлыг хэвшүүлсэн

0 5

0 35 0 0

89
ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын IV хавсралтын 2.4

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг

тархвар судлалын заалтаар болон

сайн дурын хэлбэрээр

дархлаажуулах ажлыг зохион

байгуулсан

0 3

90

ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын IV хавсралтын

2.3, 2018 оны А/288 дугаар

тушаалын III хавсралтын

1.3, 2.1

Ажилд шинээр орсон ажилтнууд

сүрьеэ, халдварт саа, сахуу, хөхүүл

ханиад, татран, вируст гепатит В-ийн

дархлаажуулалтад болон ВГВ, ВГС-

ийн илрүүлэгт хамрагдсан

0 5

8. Тусгаарлан сэргийлэлт

9. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ

Хуудас 9



91

ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын IV хавсралтын

2.1, 2017 оны А/145 дугаар

тушаалын 2.1

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд болон

эмийн сан, хоол үйлдвэрлэлийн

ажилтнуудыг урьдчилан сэргийлэх

үзлэг шинжилгээнд хуваарийн дагуу

хамруулдаг

0 5

92

ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын IV хавсралтын

2.7.4

Ажилтны эрүүл мэндийн байдалд

үнэлгээ хийж, эрүүлжүүлэх арга

хэмжээ авдаг

0 3

93

ЭМС-ын 2014 оны 186

дугаар тушаалын I

хавсралтын 5.1.17

Дадлагын оюутан, дадлагажигч эмч

нарыг урьдчилан сэргийлэх

шинжилгээ болон дархлаажуулалтад

хамруулсаны дараа эмнэл зүйн

дадлага хийлгэдэг

0 3

94

ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын IV хавсралтын

2.6

Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах

сэргийлэлтийн анхны тусламж

үзүүлэхэд шаардлагатай эм,

хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан

0 3

95

ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын IV хавсралтын

2.7, 2018 оны А/288 дугаар

тушаалын III хавсралтын 4.2

Ажилтан цусаар дамжих халдварын

эрсдэлд өртсөн үед өртөлтийн

дараах сэргийлэлтийн арга хэмжээг

авч хэрэгжүүлсэн

0 3

96

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

5095:2017, Төрөлжсөн

мэргэшлийн эмнэлгийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6330:2017 стандартуудын

16.3.7, ЭМС-ын 2014 оны

187-р тушаалын III

хавсралт 

Ажил мэргэжлийн онцлогт тохирсон,

аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан 2-оос доошгүй

ээлжийн ажлын хувцсаар хангагдсан,

зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг

0 5

97

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

5095:2017 Төрөлжсөн

мэргэшлийн эмнэлгийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6330:2017 стандартуудын

16.3.6

Эмнэлгийн ажилчдад зориулсан

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

хувцас солих, хооллох, усанд орох

өрөөтэй

0 5

0 102 0 0

0 20 0 0

98

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 2.2

Мэс заслын өрөөний шал-хана, тааз-

хананы уулзвар ирмэг нь мохоо, зай

завсаргүй, хийц материал нь цайвар

өнгөтэй, цэвэрлэхэд тохиромжтой 

0 3

99

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 2.6.5

Мэс заслын өрөө нь үйлчлүүлэгч,

эмнэлгийн ажилтны тусдаа орох

хаалгатай

0 3

10.1 Мэс заслын тасаг, нэгж

10. Халдварын эрсдэл өндөртэй болон үйл ажиллагааны 

онцлогоос хамааран тавигдах нэмэлт шаардлагууд

Хуудас 10



100

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 2.1

Хагалгааны дараах хэсэг болон

боолтын өрөөг цэвэр болон идээт

гэж тусгаарлах боломжийг

бүрдүүлсэн

0 3

101

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 2.5

Үйлчлүүлэгчийг мэс заслын дараах

шархны халдвараас сэргийлэхийн

тул мэс заслын өмнө халдварын

сэргийлэлт, хяналтын арга

хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлдэг

0 5

102

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 2.4

Мэс засалд орсон үйлчлүүлэгчийн

цагаан хэрэглэлийг 3 хоногт болон

бохирдсон тохиолдол бүрт сольдог

0 3

103

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 2.3

Мэс заслын дараах идээт үжилтэй,

шархны халдварын шинж тэмдэг

илэрсэн үйлчлүүлэгчийг тасагт нь

тусгаарладаг

0 3

0 37 0 0

104

ЭМСС-ын 2015 оны 112

дугаар тушаалын Б.1.1,

эмнэлгүүдийн бүтэц, үйл

ажиллагааны 

стандартуудын С хавсралт

Диализийн 1 оронд 9-12м2 талбай

ногддог
0 3

105
ЭМСС-ын 2015 оны 112-р

тушаалын Б.1.1. 

Гемодиализ эмчилгээний өрөөнд гар

угаах боломжийг бүрдүүлсэн
0 3

106
ЭМСС-ын 2015 оны 112-р

тушаалын Б.1.1 

Диализийн аппарат бүрийн дэргэд

гар халдваргүйжүүлэх уусмалтай
0 3

107

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 7.5

Усны системийн шүүлтүүрүүдийг

үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу

тогтоосон хугацаанд сольдог

0 3

108

ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын XI хавсралтын

7.10 ЭМСС-ын 2015 оны 112

дугаар тушаалын 3.3

Цэвэршүүлсэн усны нян судлалын

шинжилгээг сар бүр хийж, үнэлгээ

өгдөг

0 5

109

ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын XI хавсралтын

7.10, ЭМСС-ын 2015 оны

112 дугаар тушаалын 3.6

Диализийн уусмалд нян судлалын

шинжилгээг тогтмол хийж, үнэлгээ

өгдөг

0 5

110

ЭМС-ын 2014 оны 187-р

тушаалын XI хавсралтын

7.4

Гемодиализийн аппаратыг эмчилгээ

бүрийн дараа халдваргүйтгэдэг
0 3

111
ЭМСС-ын 2015 оны 112

дугаар тушаалын 3.3.

Ус цэвэршүүлэлтийн системд сар

бүр халдваргүйтгэлийг хийдэг
0 3

112

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 7.1

Диализ хийлгэж байгаа

үйлчлүүлэгчдийн дунд цусаар

дамжих болон хэсэг газрын халдвар

илрүүлэх тандалтыг хийдэг

0 3

10.2 Гемодиализийн тасаг, нэгж

Хуудас 11



113

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 7.8

Эмчилгээнд анх ирж буй

үйлчлүүлэгчид эмчилгээ эхлэхийн

өмнө гепатит В, С, ванкомицинд

тэсвэртэй энтерококк, MRSA

илрүүлэх шинжилгээнд хамруулсан

0 3

114

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 7.9

Байнгын үйлчлүүлэгчдэд ВГС

илрүүлэх шинжилгээнд 6 сар тутамд

хамруулдаг

0 3

0 23 0 0

115

Эмнэлзүйн лабораторийн

аюулгүй ажиллагаа MNS

6616:2016 стандартын 7.1

Лаборатори нь эмнэлгийн бусад

хэсгээс галд тэсвэртэй материалаар

тусгаарлагдсан 

0 3

116

Эмнэлзүйн лабораторийн

аюулгүй ажиллагаа MNS

6616:2016 стандартын 5.3,

5.3.2, 5.5.1

Лабораторийн ажлын өрөөнүүд

цэвэрхэн, тухайн өрөөнд хийгдэх

ажилд хамааралгүй /хоол унд, аяга,

гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй 

0 3

117

Эмнэлзүйн лабораторийн

аюулгүй ажиллагаа MNS

6616:2016 стандартын

5.1.1.3

Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг

үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд

тогтмол сольдог

0 3

118

Эмнэлзүйн лабораторийн

аюулгүй ажиллагаа MNS

6616:2016 стандартын 4.2.1

Лабораторийн өрөө бүрт гар угаах

нөхцөл бүрдүүлсэн
0 5

119

Эмнэлзүйн лабораторийн

аюулгүй ажиллагаа MNS

6616:2016 стандартын 4.2.1.

Нян судлалын лабораторийн гарах

хаалганы дэргэд гар угаах тосгуур

байрлуулсан

0 3

120

Эмнэлзүйн лабораторийн

аюулгүй ажиллагаа MNS

6616:2016 стандартын

6.3.3.6

Химийн бодисыг хадгалахдаа

бодисуудын нийцэх ба үл нийцэх,

урвалд орох болон тогтвортой байх

чанаруудыг харгалздаг

0 3

121

Эмнэлзүйн лабораторийн

аюулгүй ажиллагаа MNS

6616:2016 стандартын 6.3.2

Химийн хорт болон аюултай бодис,

урвалж оношлуурууд нь шаардлага

хангасан хаяг, шошготой

0 3

0 22 0 0

122

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 4.1

Сүрьеэгийн эмнэлгийн бүх тасаг,

эмчилгээний хэсэг нь шүүлтүүр

бүхий агааржуулалтын системтэй,

агаарын сөрөг даралт үүсгэн

гадагшлуулах боломжтой

0 5

123

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 4.2

Сүрьеэгийн хүлээн авах хэсэг нь

эмнэлгийн бусад тасаг, нэгжээс

тусдаа 

0 3

124

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 4.3

Сүрьеэгийн ажилтан болон

үйлчлүүлэгчийн орох хаалга тусдаа

байрладаг

0 3

10.3 Лабораторийн тасаг

10.4 Сүрьеэгийн тасаг, нэгж

Хуудас 12



125

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 4.6

Сүрьеэтэй эмчлүүлэгчийн өрөө

болон заал, хүлээлгийн хэсэг бүрт

нян устгах үйлчилгээтэй хэт ягаан

туяаны гэрэл, дезар, агаар

цэвэршүүлэгчтэй

0 5

126

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 4.7.2

Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй

эмчлүүлэгчийг эмэнд тэсвэржилтийн

хэлбэрээр ангилж, хэвтүүлсэн

0 3

127

ЭМС-ын 2014 оны 187

дугаар тушаалын XI

хавсралтын 4.7.3

Түрхэц болон өсгөвөрлөх шинжилгээ

эерэг эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй

эмчлүүлэгчид үйчилгээ үзүүлэхдээ

шүүлтүүртэй амны хаалт /N95, N100,

ЗМ/ хэрэглэдэг, нөөцтэй

0 3

0 12 0 0

128

“Эмийн санд тавих нийтлэг

шаардлага” MNS 5260:2015

стандартын 15.2

Эмийн сангийн өрөө тасалгаа нь 15-

25 хэмийн дулаантай
0 3

129

“Эмийн санд тавих нийтлэг

шаардлага” MNS 5260:2015

стандартын 15.2.

Эмийн сангийн өрөө тасалгааны

агаарын харьцангуй чийглэг 30-60%
0 3

130

“Эмийн санд тавих нийтлэг

шаардлага” MNS 5260:2015

стандартын 15.2,

Өрөө тасалгаа нь нарны шууд

тусгалаас хамгаалагдсан 
0 3

131

“Эмийн санд тавих нийтлэг

шаардлага” MNS 5260:2015

стандартын 15.10

Эмийн санд найруулсан эм,

бэлдмэлийг савлах шил савны

угаалт, ариутгалын байдлыг тогтмол

шалгаж, тэмдэглэл хөтөлдөг

0 3

0 111 0 0

132

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл,үйлчилгээнд 

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC RCP 39:2011

стандартын 4.3.1

Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн

шат дамжлалгыг нэг чигийн

урсгалтайгаар зохион байгуулсан

0 10

133

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл,үйлчилгээнд 

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC RCP 39:2011

стандартын 4.3.13

Хоол үйлдвэрлэлийн өрөөний бохир

ус зайлуулах шугам хоолой нь бүрэн

битүүмжлэгдсэн

0 3

134

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал”

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 4.3.18 

Хоол үйлдвэрлэл, бүх өрөөний

чийдэн, гэрэлтүүлэгийн хэрэгсэл

хагарч, гэмтэх үедээ хоол

бүтээгдэхүүн бохирдохоос

хамгаалсан гэрлийн бүрхүүлтэй

0 3

11. Эмнэлгийн эмийн сан

12. Эмчилгээний хоол үйлдвэрлэл

Хуудас 13



135

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 8.1.3

Хүнсний төрөлжсөн /түүхий

бүтээгдэхүүн, хуурай хүнс, махны

г.м/ агуулахтай

0 5

136

“Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал”

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 4.3.7 

Хоол үйлдвэрлэлийн болон

агуулахын дотор хана, шал, таазанд

чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр

үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй,

цэвэрхэн

0 5

137

“Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал”

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 4.3.7.4

Цонх нь хорхой, шавж орохоос

сэргийлсэн торон хаалттай, салгаж

авч цэвэрлэхэд хялбар байдлаар

хийгдсэн, цэвэрхэн

0 3

138

MNS 6392:2013 стандартын

8.1.5, Зонхилон тохиолдох

өвчний үеийн хоол эмчилгээ

MNS 5991:2009 стандартын

4.1

Тогооч, технологич, хоол зүйч,

хоолны эмчтэй
0 5

139

Зонхилон тохиолдох өвчний

үеийн хоол эмчилгээ MNS

5991:2009 стандартын 4.2

Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн

эмчилгээний хоолны 7 хоногийн

үлгэрчилсэн цэстэй байна
0 3

140

Зонхилон тохиолдох өвчний

үеийн хоол эмчилгээ MNS

5991:2009 стандартын 4.2. 

Хоол бүрт жор, технологийн картыг

боловсруулан батлаж мөрддөг
0 5

141

Зонхилон тохиолдох өвчний

үеийн хоол эмчилгээ MNS

5991:2009 стандартын 4.3

Эмчилгээний хоолны тэжээллэг

чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдалд

мэргэжлийн байгууллагаар улиралд 1

удаа үнэлгээ, дүгнэлт хийлгүүлдэг

0 5

142

ЭМС-ын 2018 оны 16-р

тушаалын 6.2, MNS

CAC/RCP39:2011 

стандартын 7.11.2

Бэлэн хоолны чанарт зааврын дагуу

хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтөлдөг
0 3

143

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP39:2011

стандартын 7.11.3

Нэг ээлжинд бэлтгэсэн бүх төрлийн

хоол хүнснээс 150 гр-аас багагүй

дээжийг авч, ариутгасан саванд хийж

битүүмжлэн +4 хэмд 3-аас доошгүй

хоног хадгалж, бүртгэлийг тогтмол

хөтөлдөг

0 10

144

Эрүүл мэндийн

байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын

8.1.10

Хоолыг зөөвөрлөхдөө хөрөх,

бохирдохоос сэргийлэн эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан, зориулалтын

саванд хийж, тэргэнцэр болон

хүнсний зориулалттай цахилгаан

шатаар зөөвөрлөдөг

0 3

Хуудас 14



145

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 5.2

Ажлын байрны өдөр тутмын угаалга,

цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг

графикийн дагуу тогтмол хийдэг,

цэвэрхэн, эмх цэгцтэй

0 3

146

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 7.2.5

Түүхий хүнс болон бэлэн хоол,

хүнсийг тусад нь өнгөөр ялгаж,

тэмдэглэгээ тавьсан зориулалтын

вандан, тавиур \гампанз\, тогоочийн

багаж хэрэгсэл хэрэглэдэг, цэвэрхэн

0 3

147

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 7.1.2

Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний

гарал үүсэл, чанар, аюулгүй байдлын

гэрчилгээ, шинжилгээний дүн,

шаардлагатай бол бэлтгэн

нийлүүлэгчтэй хийсэн гэрээ зэргийг

бүрдүүлсэн

0 5

148

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 7.2.1

Амьтан, ургамлын гаралтай хүнс,

түүхий эдийг болсон түүхий хүнс,

болсон хоол хүнсийг тус тусад нь

хаяглаж, цэвэрхэн нөхцөлд

хадгалдаг

0 5

149

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 7.1.3, 7.1.4,

7.1.5

Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн

хадгалах хөргөх төхөөрөмжийн

температурыг хянаж бүртгэл

хөтөлдөг

0 5

150

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 4.4.1

Хоол үйлдвэрлэлийн тоног

төхөөрөмж, сав баглаа боодол нь

зориулалтын бөгөөд ган болон ус

чийгэнд тэсвэртэй материалаар

хийгдсэн, гадаргуу тэгш, ан, цавгүй

0 3

151

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 4.3.1, 6.5

Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд

хүрэлцэхүйц тооны гар угаах цэгтэй,

халуун устай, гар угаах саван,

халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гарын

алчуур /хатаагч эсвэл цаасан

салфетка/-тай, цэвэрхэн

0 5

152

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 4.3.15

Хоол үйлдвэрлэлийн ажилчдад

зориулсан хувцас солих, усанд орох

өрөө, бие засах газартай, цэвэрхэн

0 5

153

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 4.3.15, 6.5

Ажиллагсдад зориулан гараа

бохирдох, тохиолдол бүрт зайлшгүй

угааж халдваргүйтгэх санамж,

зааврыг дамжлага бүр дээр

байрлуулсан

0 3

Хуудас 15



154

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 6.6

Ажиллагсад нь цэвэрхэн, өнгө

алдаагүй, 2-оос доошгүй ээлжийн

хөдөлмөр хамгааллын /халад, гутал,

хормогч, бээлий, үсийг бүрэн

халхалхуйц толгойны өмсгөл/

хувцсаар хангагдсан, хэрэглэдэг

0 3

155

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл,үйлчилгээнд 

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 6.6.

Ажиллагсад ажлын байранд ээмэг,

бөгж, зүүлт, бугуйн цаг, гар утас

хэрэглэдэггүй, гарын хумс ургуулж

будаагүй, гарын ариун цэврийг

сахидаг эдгээрт хяналт тавьж

бүртгэл хөтөлдөг

0 5

156

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP 39:2011

стандартын 6.6,

Ажлын хувцас, хэрэгслийг тогтмол

угааж цэвэрлэдэг, угаалгын хэсэгтэй
0 3

0 669 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх

бүхий албан тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хуудас 16


