
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 5.3,

Сургалт, хүмүүжлийн орчны

эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6799:2019 стандартын 4.2.1, ЕБС-

ийн орчны аюулгүй байдал. ЕШ

MNS 6782:2019 стандартын 6.5.1,

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй,

халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 2.1 

Барилга байгууламжийн байршил

тогтоох, барилгын зураг зохиох,

шинээр барих, ашиглалтад оруулах,

өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөн

засварлахдаа холбогдох хяналтын

байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт

гаргуулсан

0 15

l. Сургуулийн гадна орчин, барилга байгууламж

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

№3.7. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 

ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН 

НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Хуудас 1



2

Барилга байгууламж нь хөдөлгөөн, 

дуу шуугиан ихтэй гудамж, төмөр 

зам, үйлдвэрийн дуу шуугиан, 

химийн хорт бодис, хорт хий, утаа, 

тортог, цацраг тоос болон бусад 

бохирдуулагч эх үүсвэрээс 500 

метрээс доошгүй зайд байрладаг

0 10

3

Үйлдвэр, ахуйн хатуу, шингэн хог

хаягдлаас 200 метрээс доошгүй

зайд, үер, гал усны аюулд

өртөхөөргүй  газарт байрласан

0 5

4

Хог, хаягдлын зориулалтын цэг,

ариун цэврийн байгууламжийг эрүүл

ахуйн нөхцөл, шаардлагын дагуу

байгуулж, ашигладаг, хог хаягдлыг

цуглуулах цэг нь усны эх үүсвэрээс

100 метр, барилга байгууламжаас 30

метрээс доошгүй зайд ноѐлох

салхины доод талд байрласан, хана,

хашаагаар тусгаарлагдсан,

хаалттай, эрх бүхий байгууллагатай

гэрээ хийж, зайлуулдаг 

0 5

5

Эдэлбэр газар нь орон нутагт

сургуулийн нэг сурагчид 40 м.кв,

хотын сургуулийн нэг сурагчид 20-25

м.кв талбайтай

0 5

6

Эдэлбэр газрын талбайн 40-өөс

доошгүй хувь нь ногоон

байгууламжтай, 50 хүртэлх хувийг

цардсан 

0 5

7

Эдэлбэр газрын хөрс нь MNS 5850,

MNS 3297 стандартын шаардлага

хангасан 

0 10

8

Биеийн тамирын задгай талбай нь

гүйлтийн тойрог, гимнастикийн

дасгал хөдөлгөөн хийхэд

зориулагдсан турник, гар бөмбөг,

сагсан бөмбөг, хөл бөмбөгийн

талбайтай, тэдгээр нь хүүхдийн

эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд сөрөг

нөлөө үзүүлэхгүй байх нөхцөл

бүрдсэн    

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1,

4.4.2, 4.4.3, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагын барилга

байгууламжийн зураг, төсөл

боловсруулах норм, дүрэм БНбД

II-66-88-ын 3.13, Сургалт,

хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн

шаардлага MNS 6799:2019

стандартын 4.1.3, 4.1.5, 6.11,

6.12, ЕБС-ийн орчны аюулгүй

байдал. ЕШ MNS 6782:2019

стандартын 5.5.2, 5.3, 5.6.1,

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй,

халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн 

дүрмийн 2.4, 2.6, 2.7, 2.8,

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын

сургууль, дотуур байрны ус,

ариун цэвэр, эрүүл ахуйд

тавигдах норм, шаардлагын 7.2,

7.3, 7.4      

Хуудас 2
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Байгууллагын гадна орчны 50м

хүртэлх газрын хог хаягдлыг

цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн

арчилгааг хийсэн, хальтиргаа

гулгаагүй, цэвэрхэн

0 5

0 120 0

10

Усны чанар, аюулгүй байдалд жилд

2-оос доошгүй удаа, төвлөрсөн бус

усан хангамжтай тохиолдолд усны

рН, булингар, E.сoli, нянгийн тоог

улиралд 1 удаа итгэмжлэгдсэн

лабораторид шинжлүүлдэг

0 15

11

Ундны усны төвлөрсөн бус эх

үүсвэртэй бол ус хангамжийн эх

үүсвэрээс 50 метрээс доошгүй зайд

эрүүл ахуйн хориглолтын бүс

тогтоосон, дэглэмийг мөрддөг

0 10

12

Ундны ус зөөх, хадгалах сав,

цэвэршүүлэх төхөөрөмж нь хүнсний

зориулалтын материалаар хийгдсэн,

угааж цэвэрлэх боломжтой

0 10

13

Ундны ус хадгалах савыг 7 хоногт 1-

2 удаа бүрэн суллаж, угааж,

халдваргүйжүүлдэг /арчдас

шинжилгээгээр/

0 15

14

Сургуульд хүүхэд бүр өдөрт 1

литрээс доошгүй ундны ус уух

боломжоор хангагдсан   

0 5

15
Олон нийт иргэний барилга БНбД

31-03-03

Дулаан хангамжийн систем нь норм,

стандарт, аюулгүй байдлын

шаардлага хангасан

0 5

16

Хэсгийн цэвэрлэх байгууламжтай

бол цэвэрлэгдсэн ус нь MNS 6561,

MNS 4943 стандартын шаардлага

хангасан

0 5

17

Бохир усны цооногтой тохиолдолд

хаягдал усыг тусгай зөвшөөрөл

бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагатай

гэрээ байгуулж, зайлуулдаг  

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1,

4.4.2, 4.4.3, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагын барилга

байгууламжийн зураг, төсөл

боловсруулах норм, дүрэм БНбД

II-66-88-ын 3.13, Сургалт,

хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн

шаардлага MNS 6799:2019

стандартын 4.1.3, 4.1.5, 6.11,

6.12, ЕБС-ийн орчны аюулгүй

байдал. ЕШ MNS 6782:2019

стандартын 5.5.2, 5.3, 5.6.1,

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй,

халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн 

дүрмийн 2.4, 2.6, 2.7, 2.8,

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын

сургууль, дотуур байрны ус,

ариун цэвэр, эрүүл ахуйд

тавигдах норм, шаардлагын 7.2,

7.3, 7.4      

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.1.1, 

Сургалт, хүмүүжлийн орчны 

эрүүл ахуйн шаардлага MNS 

6799:2019 стандартын 4.1.3, 

4.1.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, ЕБС-

ийн орчны аюулгүй байдал. ЕШ 

MNS 6782:2019 стандартын 6.6.1-

6.6.6, 8.14, 8.16, Цэцэрлэг, 

ерөнхий боловсролын сургууль, 

дотуур байрны ус, ариун цэвэр, 

эрүүл ахуйд тавигдах норм, 

шаардлагын 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6 

ll. Ус, дулаан хангамж, ариун цэврийн байгууламж

Сургалт, хүмүүжлийн орчны

эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6799:2019 стандартын 6.3, 6.4,

ЕБС-ийн орчны аюулгүй байдал.

ЕШ MNS 6782:2019 стандартын

6.7.2.6, 6.7.2.7

Хуудас 3
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Нэг ээлжинд хичээллэх 30 эмэгтэй

хүүхдэд 1 суултуур, 40 эрэгтэй

хүүхдэд 1 суултуур, 1 шээлтүүр, бага

ангийн 30 хүүхдэд 1 суултууртай,

хүүхдийн өндөрт тохирсон, байнгын

устай

0 5

19

40 хүүхдэд 1 гар угаагуур ногддог,

хүүхдийн өндөрт тохирсон, байнгын

устай

0 10

20

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд

зориулсан суултуур, гар угаагуур 1-

ээс доошгүйг суурилуулсан   

0 5

21

Биеийн тамирын заалны дэргэд

хувцас солих, усанд орох болон

ариун цэврийн өрөөтэй

0 5

22

Барилгын засвар, үйлчилгээнд хүний

эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй

материал ашигласан, биеийн

тамирын заал, ариун цэврийн болон

угаалгын өрөөний шалыг

халтирдаггүй зориулалтын

материалаар хийсэн   

0

5

23

Шүршүүр, угаалга, гал тогооны

бэлтгэлийн өрөөний шал нь ус

зайлуулах хоолой (трап)-той 

0 5

24

Сургууль нь гадна бие засах

газартай бол “Нүхэн жорлон,

угаадасны нүх. Техникийн

шаардлага” MNS 5924:2015

стандартын шаардлагыг хангасан,

сургуулийн барилга байгууламжаас

30м-ээс холгүй зайд, зонхилох

салхины доод талд, бие засах газар

хүрэх зам гэрэлтүүлэгтэй 

0 10

25

Гадна бие засах газартай

тохиолдолд гар угаагуурыг сургууль

дотор суурилуулсан, угаагуурын

дэргэд саван, алчуур/гар хатаагч,

таглаатай хогийн савтай  

0 5

0 125 0

26
Сургуулийн хичээлийн танхимд нэг

хүүхдэд 2.0 м.кв талбай ногддог
0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.1,

4.4.4, Сургалт, хүмүүжлийн

орчны эрүүл ахуйн шаардлага

MNS 6799:2019 стандартын 6.5,

6.7, 6.8, 6.9, 6.10, ЕБС-ийн орчны

аюулгүй байдал. ЕШ MNS

6782:2019 стандартын 6.5.4,

6.5.7, 6.6.9, 6.7.1.1-6.7.1.5, 6.7.2.1-

6.7.2.5, 6.13.9, 6.13.10, Цэцэрлэг,

ерөнхий боловсролын сургууль,

дотуур байрны ус, ариун цэвэр,

эрүүл ахуйд тавигдах норм,

шаардлагын 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,

2.1.6, 2.1.7, 2.1.13, 3.1.1, 3.1.3,

3.1.5, 3.1.9,     

III. Сургуулийн анги танхимын эрүүл ахуйн шаардлага

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Сургалт, хүмүүжлийн орчны

эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6799:2019 стандартын 4.2.2,

4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.2,

4.4.3, 7.1.1, 7.1.6, 7.1.8, ЕБС-ийн

орчны аюулгүй байдал. ЕШ MNS

6782:2019 стандартын 6.2.1,

6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.10,

6.2.11, 6.11.4, 6.11.7, 6.11.8,

6.11.9, 6.11.12-6.11.15, 6.12.4,

6.14.2, 8.8 

Хуудас 4
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Компьютерийн танхимд 1 хүүхдэд 4-

5 м.кв талбай ногддог, дуу шуугианы

хэмжээ 45-50 ДбА-аас ихгүй, хана нь

дуу шуугиан тусгаарлагчтай, 2-оос

цөөнгүй салхивч бүхий цонхтой 

0 5

28

Технологийн кабинет, лаборатори,

биеийн тамирын заал, урлаг, соѐл,

хурлын болон компьютерийн танхим

нь агааржуулалтын механик болон

автомат тоног төхөөрөмжтэй,

хэвийн ажиллагаатай /физик

хэмжилтээр/, агааржуулагчийн торны

бохирдлыг сар бүр цэвэрлэдэг   

0 5

29

Хими, физик, биологийн хичээлийн

кабинет нь халуун, хүйтэн усаар

хангасан угаагууртай, дадлага

хичээл хийх тусгай тоноглосон

ширээтэй

0 10

30

Химийн кабинетийн лаборантын

өрөө нь урвалж бодисыг хадгалах

шаардлага хангасан сорох

шүүгээтэй 

0 10

31

Кабинет, лаборатори нь эрүүл ахуй,

аюулгүй ажиллагааны хэм хэмжээг

тусгасан дүрэм, заавартай,

сурагчдад танилцуулдаг

0 5

32

Биеийн тамирын заал, кабинетийн

өрөөний хэм (17-20)ºС, бага ангийн

өрөөний хэм (20-24)ºС, эмчийн өрөө,

биеийн тамирын заалны туслах

өрөөний хэм (20-22)ºС, номын

сангийн уншлагын танхим (18.5-

21.5)ºС, фондын өрөөний хэм (16-

20)ºС,  /физик хэмжилтээр/

0 5

33

Анги танхимын доторх агаар дахь

бохирдуулагч бодис, физик болон

ариун цэврийн үзүүлэлт нь

стандартын шаардлага хангасан

0 15

34

Анги танхим, өрөө тасалгааны

харьцангуй чийгшилт 40-60 хувь

/физик хэмжилтээр/

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Сургалт, хүмүүжлийн орчны

эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6799:2019 стандартын 4.2.2,

4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.2,

4.4.3, 7.1.1, 7.1.6, 7.1.8, ЕБС-ийн

орчны аюулгүй байдал. ЕШ MNS

6782:2019 стандартын 6.2.1,

6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.10,

6.2.11, 6.11.4, 6.11.7, 6.11.8,

6.11.9, 6.11.12-6.11.15, 6.12.4,

6.14.2, 8.8 

Хуудас 5
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Анги танхимын агаар сэлгэлтийг

стандартад заасан давтамж,

хугацаагаар тогтмол хийдэг, агаар

сэлгэх боломжгүй тохиолдолд агаар

цэвэршүүлэгч төхөөрөмж

суурилуулж ашигладаг

0 10

36

Анги танхим бүрт агаарын хэм,

харьцангуй чийгшилд хяналт тавих

хэрэгсэл байршуулсан, тогтмол

хянадаг

0 5

37

Цонх бүр салхивчтай, байгалийн

гэрэлтүүлгийн коэффициент 1.5-аас

багагүй /физик хэмжилтээр/ 

0 5

38

Зохиомол гэрэлтүүлэгт ердийн

болон өдрийн гэрлийг хэрэглэх ба

гэрэлтүүлгийн хэмжээ стандартын

шаардлага хангасан /физик хэмжилт/ 

0 5

39

Сурах бичиг нь эрүүл ахуйн болон

MNS 5418 стандартын шаардлага

хангасан

0 10

40

Хүүхдийн нэг өдрийн хичээлд

хэрэглэх сурах бичиг, дэвтрийн жин

стандартын шаардлага хангасан

0 5

41

Ширээ, сандал нь хүүхдийн нас,

биеийн онцлогт тохирсон,

стандартын шаардлага хангасан,

хүрэлцээтэй  /хэмжилтээр/

0 10

42

Ширээ, сандал, самбар, дэлгэцийг

стандартад заасан зай хэмжээгээр

байрлуулсан /хэмжилтээр/

0 10

0 105 0

43

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй

байдлыг хангах тухай хуулийн

6.5.3, ЕБС-ийн орчны аюулгүй

байдал. ЕШ MNS 6782:2019

стандартын 8.9, Сургалт

хүмүүжлийн байгууллагад

мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар

хамгааллын үлгэрчилсэн

дүрмийн 6.1 

Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл

ажиллагаанд мэргэжлийн хяналтын

байгууллагын урьдчилсан хяналт

шалгалтад хамрагдаж дүгнэлт

гаргуулсан 

0 10

44

Хүнсний тухай хуулийн 10.1.1,

"Үдийн цай" хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын

5.2 

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн нь

эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын

үзүүлэлтийг тодорхойлуулсан

шинжилгээний дүнтэй, шаардлага

хангасан

0 10

Сурагчийн ширээ ба сандал 

Техникийн шаардлага MNS 

6582:2016 стандарт, Сургалт, 

хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн 

шаардлага MNS 6799:2019 

стандартын 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5, ЕБС-ийн орчны аюулгүй 

байдал. ЕШ MNS 6782:2019 

стандартын 6.9.1-6.9.4 

Сургалт, хүмүүжлийн орчны 

эрүүл ахуйн шаардлага MNS 

6799:2019 стандартын 8.4, 8.5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Сургалт, хүмүүжлийн орчны

эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6799:2019 стандартын 4.2.2,

4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.2,

4.4.3, 7.1.1, 7.1.6, 7.1.8, ЕБС-ийн

орчны аюулгүй байдал. ЕШ MNS

6782:2019 стандартын 6.2.1,

6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.10,

6.2.11, 6.11.4, 6.11.7, 6.11.8,

6.11.9, 6.11.12-6.11.15, 6.12.4,

6.14.2, 8.8 

IV.Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд тавих шаардлага

Хуудас 6



45

Гэрээт бэлтгэн нийлүүлэгчээс

нийлүүлж буй бүтээгдэхүүний

хадгалалт, тээвэрлэлт, сав, баглаа

боодол шаардлага хангасан,

шошготой 

0 10

46
Үдийн цайны цэсийг 7 хоног бүрээр

боловсруулан баталж мөрддөг
0 5

47

Цэсэнд бүтээгдэхүүний нийц,

зохицлыг зөв сонгосон, печень,

бялуу, шоколад, чихэр зэрэг цэсэнд

чихэрлэг бүтээгдэхүүн, давсалсан

самар, мөхөөлдөс, түргэн хоол,

хийжүүлсэн ундаа оруулаагүй

0 10

48

"Үдийн цай" хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын

2.7

Өдөр бүр олгосон бүтээгдэхүүнээс

дээж авч, +4 хэмд 3-аас доошгүй

хоног хадгалж, бүртгэл хөтөлдөг,

дээжийг хадгалах хөргөгчтэй,

хөргөгчний температурыг тогтмол

хянадаг   

0 5

49

"Үдийн цай" хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын

2.4, ЕБС-ийн орчны аюулгүй

байдал. ЕШ MNS 6782:2019

стандартын 8.10

Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдаж

байгаа сурагчдын гар болон аяга

угаах нөхцөл боломж бүрдүүлсэн

0 10

50
ЭМС-ын 2014 оны 113 дугаар

тушаал

Үдийн цайгаар авбал зохих үндсэн

шимт бодис ба илчлэгийн хэмжээг

хангасан

0 10

51
ЭМС-ын 2013 оны 207 тоот

тушаалын 4.15 

Сургуулийн дотоод орчин, гал тогоо

болон сургуулийн орчимд хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

хориглосон хүнсний бүтээгдэхүүн

худалдаалдаггүй

0 10

52

"Үдийн цай" хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын

2.3 

Үдийн цайны үргэлжлэх хугацаа 20

минутаас багагүй
0 10

53

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй,

халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн 

дүрмийн 3.13, 10

Хөндлөнгийн хяналт шалгалтын

явцад эрүүл зүйн нян судлалын

арчдасны шинжилгээгээр

шаардлага хангасан

0 15

0 95 0

54
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх

зөвшөөрөлтэй эмчтэй
0 10

V. Хүүхдийн эрүүл мэнд, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн

25.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны

эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6799:2019 стандартын 9.3, 9.4,

ЕБС-ийн орчны аюулгүй байдал.

ЕШ MNS 6782:2019 стандартын

6.6.8, 6.11.2, 6.15.1, 6.15.2,

6.15.3, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй,

халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 8.3, 8.4 

"Үдийн цай" хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын

2.1, 3.2, 4.7 

Хуудас 7



55

Эмчийн үзлэгийн өрөөтэй, гар

угаагууртай, халуун, хүйтэн усаар

хангагдсан, бие засах газартай

ойрхон байрладаг

0 5

56
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эм,

багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан
0 10

57

Аюул осол гарах тохиолдолд

ашиглах эмнэлгийн анхан шатны

тусламж үзүүлэх эмийн санг танхимд

байршуулсан

0 5

58

Халдвар хамгааллын дэглэмийн

шаардлага хангасан тусгаарлах

өрөөтэй

0 5

59

ЭМС-ын 2017 оны А/145 тоот

тушаал, Сургалт, хүмүүжлийн

орчны эрүүл ахуйн шаардлага

MNS 6799:2019 стандартын 9.2

1-5 дугаар ангийн багш, хоолны

газрын ажиллагсад холбогдох

журамд заасны дагуу эрүүл мэндийн

урьдчилан сэргийлэх үзлэг,

шинжилгээнд хамрагдсан

0 15

60

ЭМС-ын 2014 оны А/340 тоот

тушаалын 2-р хавсралт "Ажил

мэргэжлээс хамааран эрүүл

мэндийн үзлэг хийх жагсаалтын

12

Сургуулийн багш, ажилчдыг жилд 1

удаа эрүүл мэндийн урьдчилсан

үзлэг, шинжилгээнд хамруулж,

эмчийн магадлагаа дүгнэлт

гаргуулан, өвчлөлөөс урьдчилан

сэргийлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг

авч ажилладаг

0 10

61
ЭМС-ын 2012 оны 216 тоот

тушаалын 6.1-6.2 

Хүүхэд, багш, ажиллагсдын цочмог

халдварт өвчнөөр өвчилсөн,

дархлаажуулалтад хамрагдсан

байдлын судалгааг гаргаж,

холбогдох арга хэмжээг авдаг

0 5

62

Сургалт, хүмүүжлийн орчны

эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6799:2019 стандартын 9.5,

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй,

халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 8.10

Хүүхдийн бие бялдрын өсөлт

хөгжилтийн байдалд

антропометрийн үзүүлэлтээр

үнэлгээ өгч, жингийн хоцрогдолтой

болон илүүдэлтэй хүүхдийг

эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг

0 5

63

Сургалт, хүмүүжлийн орчны

эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6799:2019 стандартын 9.1

Хүүхдэд эрүүл ахуйн зохистой дадал

хэвшүүлэх, эрүүл мэндэд үзүүлэх

сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан

сэргийлэх чиглэлээр эрүүл ахуйн

мэдлэг олгох сургалтыг зохион

байгуулдаг

0 5

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн

25.1, Сургалт, хүмүүжлийн орчны

эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6799:2019 стандартын 9.3, 9.4,

ЕБС-ийн орчны аюулгүй байдал.

ЕШ MNS 6782:2019 стандартын

6.6.8, 6.11.2, 6.15.1, 6.15.2,

6.15.3, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй,

халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 8.3, 8.4 

Хуудас 8



64

Шавж, мэрэгчгүйтгэлийг улирал

тутам мэргэжлийн байгууллагаар

хийлгэдэг

0 5

65

Шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээ,

хэрэглэсэн бодисын нэр, тун хэмжээг

тусгасан тэмдэглэлд гарын үсэг

зурж, хадгалдаг

0 5

66
Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн

бодис нь баталгаажилттай
0 5

67

Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн

бодисыг зөв найруулж, тогтмол

хэрэглэдэг

0 5

0 15 0

68
Дотоод хяналтын журамтай, мөрдөж 

ажилладаг
0 5

69

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

0 10

0 525 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

VI. Дотоод хяналт шалгалт 

Сургалт, хүмүүжлийн орчны

эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6799:2019 стандартын 9.7, ЕБС-

ийн орчны аюулгүй байдал. ЕШ

MNS 6782:2019 стандартын 8.15,

8.17, 8.18, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл ахуй,

халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 10.11,

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын

сургууль, дотуур байрны ус,

ариун цэвэр, эрүүл ахуйд

тавигдах норм, шаардлагын 6.12 

Тайлбар:            

/ овог, нэр/

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

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

/ овог, нэр/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

НИЙТ ОНОО

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3,

ТХШТХ-ийн 7.2, ЗГ-ын 311 дүгээр

тогтоол

Хуудас 9


