
Меры профилактики ОРВИ,

в том числе вызванной COVID-19, на рабочих местах

Создайте условия для мытья рук на рабочих местах, 
обеспечив доступ к воде и мылу сотрудникам и посетителям.

Обеспечьте на рабочем месте наличие диспенсеров со 
спиртосодержащим антисептиком для обработки рук 

сотрудников.

Регулярно, каждые 2-3 часа, протирайте дезинфицирующими 
средствами рабочие поверхности (мебель, оргтехника) и 

предметы частого использования (ручки дверей, телефоны, 
клавиатура, офисные принадлежности).

Чаще проветривайте помещения в течение рабочего дня.

Соблюдайте гигиену кашля и чихания на рабочем месте - 
прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой или чихайте в 

локтевой сгиб. Использованные салфетки утилизируйте в 
закрытые мусорные урны.

Попросите сотрудников, при наличии симптомов ОРВИ 
(кашель, повышенная температура, затрудненное дыхание), 

оставаться дома и не посещать офис.

Порекомендуйте сотрудникам ограничить поездки, передви-
жения за пределы и внутри страны, и ограничить проведение 

мероприятий с участием большого количества людей.

Попросите сотрудников воздержаться от командировок и 
поездок в страны, эпидемиологически неблагополучные по 

коронавирусу.

    ограничить использование общественного транспорта;

џ рассмотреть возможность организации деятельности вашего 
предприятия дистанционно, на дому.

         

џ избегать посещения людных мест,

ТАЗА ТИШТЕР

ТАЗА КОЛДОР 

ТАЗА ТАМАК-АШ 

ДЕНИ САК АДАМ

ӨНҮККӨН ӨЛКӨӨНҮККӨН ӨЛКӨ

ДЕН СООЛУКТА БОЛ! 

В случае вспышки ОРВИ, вызванной COVID-19, следует:

Министерство Здравоохранения
Кыргызской Республики

Телефон горячей линии 
по вопросам коронавируса 

0(312) 32-32-02



Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлиги

Жумуш орундарында кызматкерлерге жана келгендерге колду 

жууп туруу үчүн шарттарды түзгүлө. Суу жана самындын 

жеткиликтүү болушун үзгүлтүксүз камсыздагыла.

Жумуш орундарында кызматкерлердин колдорун тазалоо үчүн 
спирт камтыган антисептик куюлган диспенсердин болушун 

камсыздагыла.

Жумушчу жабдууларды (эмерек, оргтехника) жана тез-тезден 
колдонуучу буюмдарды (эшиктердин туткалары, телефондор, 

клавиатура, кеңсе шаймандары) ар бир 2-3 саатта 
дезинфекциялоочу каражаттар менен үзгүлтүксүз сүртүп тургула.

Жумуш күнүнүн ичинде бөлмөлөрдү тез-тезден желдетип тургула.

Жумуш орундарында жөтөлүү жана чүчкүрүү гигиенасын 
сактагыла – чүчкүргөндө, жөтөлгөндө ооз-мурунду бир жолу 

колдонуучу кагаз бетаарчы менен жапкыла же бүгүлгөн чыканакка 
чүчкүргүлө. Колдонулган кагаз бетаарчыларды оозу жабылуучу 

таштанды чакаларга таштагыла.

КДВОнун белгилери болгон (жөтөл, дене табынын 
жогорулашы, дем алуунун начарлашы) кызматкерлерден 

кеңсеге келбей, үйүндө эле калуусун өтүнгүлө.

Кызматкерлерге өлкөнүн чегинен сыртка чыгууну жана өлкө 
ичинде орун которуштурууну азайтууну, ошондой эле көпчүлүк 

катышкан иш-чараларды өткөрүүнү чектөөнү сунуштагыла.

Кызматкерлерден коронавирус боюнча эпидемиологиялык
жактан кооптуу өлкөлөргө командировкага чыгуудан жана 

сапар тартуулардан кармануусун өтүнгүлө.

џ адамдар көп топтолгон жерлерге барбоо, коомдук транспортторду  
пайдаланууну чектөө;

џ ишканаңардын ишмердүүлүгүн аралыктан, үйдө уюштуруу 
мүмкүнчүлүгүн карагыла.

   

ТАЗА ТИШТЕР

ТАЗА КОЛДОР 

ТАЗА ТАМАК-АШ 

ДЕНИ САК АДАМ

ӨНҮККӨН ӨЛКӨӨНҮККӨН ӨЛКӨ

ДЕН СООЛУКТА БОЛ! 

COVID-19 тарабынан пайда болгон КДВО чыккан учурда:

0(312) 32-32-02

пайда болгон ооруларды алдын алуу чаралары

Жумуш орундарында КДВОну
(курч дем вирустук ооруларын), анын ичинде COVID-19 тарабынан 

Коронавирус боюнча
сурап-билүү телефону
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