
Дополнительные 
рекомендации: 

• Придерживайтесь 
принципов здорового 
питания и физической 
активности 

• Постарайтесь одеваться по 
погоде и избегайте 
переохлаждения 

• Воздержитесь от открывания 
дверей руками, 
воспользуйтесь для этого 
бумажными салфетками.  

• Пользуйтесь бумажными 
салфетками   при нажатии 
кнопок в лифте, кнопок 
банкомата, платежного 
терминала и т.п. 

• Воздержитесь от 
рукопожатий с гражданами 
и коллегами во время 
несения службы и после. 

Основные рекомендации: 
• Постоянно держите при себе антисептик на спиртовой 

основе концентрацией не менее 70% 
• Держите при себе запас медицинских масок, способных 

обеспечить вашу безопасность в течении предстоящей 
смены 

• При несении службы соблюдайте необходимое расстояние 
в 1-1,5 метра с людьми на улице и в общественных местах 

• При несении службы и проверке документов избегайте 
тесного контакта и рукопожатий с гражданами, водителями 
автомобилей, пассажирами.  

• Категорически запрещен контакт с предметами граждан 
(документы, личные вещи, дверные ручки, предметы 
салона автомобиля и т.п.). Просите водителей предъявлять 
документы через закрытые окна и самим показывать 
содержимое интересующих вас вещей и емкостей. 

• При задержании граждан и доставки в соответствующие 
инстанции, осуществляйте перевозку задержанных в 
медицинских масках и при открытых окнах транспорта. 

• Постарайтесь обеспечить дистанцию между задержанными 
гражданами в 1 - 1,5 метра в хорошо проветриваемом 
помещении с закрывающейся дверью без щелей.  

РЕКОМЕНДАЦИИ для СОТРУДНИКОВ 
правоохранительных органов, выполняющих мероприятия по обеспечению правопорядка 

Для соблюдения гигиены рук рекомендовано использование антисептика на спиртовой основе, 
не менее 70%. Длительное ношение перчаток способствует образованию излишней влаги под 

материалом перчаток (перчаточный сок), которая снижает защитную функцию перчаток. 

 
 
 

 
 
 
  

ПАМЯТКА для СОТРУДНИКОВ 
правоохранительных органов при обеспечении правопорядка в условиях ЧС, 

связанной с эпидемией инфекции, вызванной COVID-19 

Сотрудники органов правопорядка при эпидемиях инфекций, передающихся воздушно-
капельным и контактным путем, особенно уязвимы при работе с населением и сами, 
могут стать переносчиками возбудителей от больного или носителя здоровому человеку. 
Поэтому соблюдение простых мер предосторожности при несении службы жизненно 
необходимо как для самих сотрудников, так и для безопасности граждан страны.  
В период эпидемии сотрудникам органов правопорядка при несении службы 
необходимо максимально снизить тесный контакт с гражданами и их предметами, 
соблюдать расстояние в 1 - 1,5 метра между гражданами и обрабатывать руки 
антисептиком каждый раз после контакта с личными вещами граждан. 

Министерство здравоохранения
Кыргызской Республики

Республиканский центр укрепления здоровья 
и массовой коммуникации



Кошумча сунуштар: 
• Толук баалуу тамактануу 

принциптерин жана  
физикалык активдүүлүктү 
кармангыла 

• Аба ырайына жараша 
кийинүүгө аракеттенгиле 
жана үшүп калуудан 
сактангыла 

• Эшиктерди кол менен 
ачуудан сактанып, бул 
үчүн кагаз кол 
аарчыларды 
пайдалангыла 

• Лифттердин, 
банкоматтардын, төлөө 
терминалдардын 
баскычтарын ж.б.у.с. 
пайдалануу үчүн кагаз 
кол аарчыларды 
пайдалангыла. 

• Кызмат өтөп жатканда 
жана андан кийин дагы 
жарандар жана 
кесиптештер менен кол 
алышуудан сактангыла. 

Негизги сунуштар: 
• Ар дайым жаныңарга 70%дан кем эмес концентрациядагы 

спирттен даярдалган антисептик салып жүргүлө 
• Жаныңарга алдыдагы нөөмөттүн аягына чейин силердин 

коопсуздугуңарды камсыздай ала турган медициналык 
беткаптарды жетиштүү кылып камдап алгыла 

• Кызмат өтөп жаткан учурда көчөдөгү жана коомдук жайлардагы 
адамдар менен 1 - 1,5 метр болгон аралыкты сактагыла 

• Кызмат өтөп жаткан учурда жана документтерди текшерүү 
учурунда жарандар, автоунаанын айдоочулары, жүргүнчүлөр 
менен тыгыз байланышта болуудан жана кол алышуудан 
сактангыла 

• Жарандардын буюмдарын (документтер, жеке буюмдар, 
эшиктин туткалары, автоунаанын салонундагы буюмдар ж.б.) кол 
менен кармоого такыр тыюу салынат.  Айдоочулардан 
документтерди жабык терезенин ары жагынан көрсөтүүлөрүн 
жана силерди кызыктырган буюмдар менен идиштерди өздөрү 
көрсөтүүлөрүн өтүнгүлө 

• Жарандарды кармаганда жана аларды тиешелүү инстанцияларга 
алып баруу учурунда, кармалгандарды медициналык беткапчан 
жана автоунаанын терезелери ачылган абалда жеткирүү керек. 

• Кармалган жарандарды эшиктери жылчыксыз жабылуучу, жакшы 
желдетилүүчү жайда, ортолору 1 - 1,5 метр аралыкта 
жайгашуусун камсыз кылууга аракеттенгиле.  

Укук тартибин сактоо боюнча иш-чараларды аткарып жаткан укук коргоо органдарынын 
КЫЗМАТКЕРЛЕРИ үчүн СУНУШТАР 

Колдун гигиенасын сактоо үчүн 70%дан кем эмес концентрациядагы спирт камтылган антисептик 
пайдалануу сунушталат. Кол каптарды узак убакытка чейин кийип жүрүү кол каптын материалынын 

алдында ашыкча нымдуулуктун пайда болушуна түрткү берет (кол каптан пайда болгон тердөө), ал кол 
каптардын коргоо функцияларын жокко чыгарат. 

 COVID-19 себебинен келип чыккан инфекциянын эпидемиясы менен байланышкан Өзгөчө 
кырдаал учурунда тартипти камсыздоодо укук коргоо органдарынын 

КЫЗМАТКЕРЛЕРИ үчүн ЭСКЕРТМЕ 

Укук тартиби органдарынын кызматкерлери аба жана байланышуу аркылуу жугуучу 
инфекциялардын эпидемияларында калк менен иштеген учурда өздөрү дагы өзгөчө аялуу 
болушат, козгогучтарды оорулуудан дени сак адамга жуктуруучу дагы болуп калуулары мүмкүн. 
Ошондуктан кызмат өтөп жаткан учурда жөнөкөй сактык чараларын сактоо кызматкерлердин 
өздөрү үчүн дагы, ошондой эле өлкөнүн жарандарынын коопсуздугу үчүн дагы өтө зарыл.  
Эпидемия мезгилинде укук тартиби органдарынын кызматкерлери кызмат өтөп жаткан учурда 
жарандар жана алардын буюмдары менен тыгыз байланышта болууну мүмкүн болушунча 
азайтуулары, жарандар менен 1 - 1,5 метр аралыкты сактоолору, жарандардын жеке буюмдары 
менен байланышта болгон сайын колдорун антисептик менен тазалап туруулары зарыл. 

Кыргыз Республикасынын
саламаттык сактоо министрлиги

Республикалык ден соолукту чыңдоо 
жана коммуникация борбору


