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Ажилтны хүүхдийг гамшгийн эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор авах арга хэмжээ

• Байгууллагын хүний нөөц хариуцсан ажилтан нь ажилтан, албан хаагчдын 18-аа с 
доош насны хүүхдийн бүртгэлийг өгөгдсөн загварын дагуу бөглүүлж, мэдээллийн 
баазтай болох. (Бүртгэлийн загварыг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү.)

• Бүртгэлд эцэг эх ажил мэргэжлийн шаардлагаар 24 цагаас дээш хугацаагаар 
тусгаарлагдаж ажиллах ш аардлагатай үед хүүхдийг нь харж хандах 2 хүнийг 
урьдчилан тодорхойлсон байх. Нэг хүн нь гэр бүлийн гишүүн бол 2 дахь хүн нь нэг гэр 
бүлд хамт амьдардаггүй хүн байх.

• Гамшгийн бэлэн байдлын үед хүүхдээ болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах арга 
хэмжээний жагсаалтыг (Хавсралт 2.) ажилтан бүрд таниулж, бөглүүлж, гарын үсгээр 
баталгаажуулах.

• Ажилтнууд гэрийн хаяг, холбогдох утсаа өөрчилсөн, хүүхдийг асарч харж хандана 
гэж бүртгүүлсэн хүмүүсийн хаяг, утас өөрчлөгдсөн бол тухай бүрд нь хүний нөөцдөө 
мэдэгдэж шинэчлэл хийлгэж байх.

• Бүх нийтийн бэлэн байдал зарласан үед ажил дээрээ тусгаарлагдаж ажиллах 
хүмүүсийг томилохдоо жирэмсэн, хөхүүл, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон 12-оос доош 
настай хүүхэдтэй хүнийг аль болохоор хамруулахгүй байхад анхаарах.

• Ажилтан халдвар авсан, эсвэл хавьтагч болсон бол тусгаарлах, ажиглах, эмчлэх 
үе шатанд хүүхдийнх нь асран халамжлах хүнтэй холбоо барьж шаардлагатай 
дэмжлэгийг эцэг эхийг нь гэр бүлдээ эргэж очтол үзүүлэх.

• Бүх нийтийн онцгой байдал зарласан тохиолдолд ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа 
ажилтан, албан хаагчид болон тэдний гэр бүлд нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг, үйлчилгээ 
үзүүлэх мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулж хамтран ажиллах.

• Аймаг, дүүргийнхээ хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлдэг  төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудын зураглал, холбогдох утас, хаягийг хүний нөөцийн ажилтан 
мэддэг байх, шаардлагатай үед хүүхэд, гэр бүлийг үйлчилгээнд холбон зуучилж эргэх 
холбоотой ажиллах.
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Хавсралт 1. 

Цар тахлын үед ажилтны хүүхэд, гэр бүлийн 
аюулгүй байдлыг хангах бүртгэл судалгаа

1. Ажилтны овог, нэр:  ..........................................................................................................................

2. Утас:  ..................................................................................................................................................

3. Тасаг, нэгжийн нэр:  ..........................................................................................................................

4. Албан тушаал:  ..................................................................................................................................

5. Гэрийн хаяг:  .....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

6. Ам бүлийн тоо:  ..................

7. Гэр бүлийн холбоо барих хүний нэр:  ............………….....  Холбоо барих утас: ...…….................

8. Таны хувьд хэн болох (тохирох хариултыг дугуйлна уу): нөхөр, эхнэр, хамтран амьдрагч, аав, 

ээж, ах, эгч, эмээ, өвөө, насанд хүрсэн хүүхэд, гэр бүлийн найз, бусад

9. Та хэдэн хүүхэдтэй вэ? ............  Үүнээс: 

0-1 настай: .....  1-2 настай: ......  2-6 настай: ......  6-12 настай: ......  12-17 настай: ......

10. Тусгай хэрэгцээт хүүхэд байгаа юу?                 Тийм      Үгүй 

Тийм бол ямар хэрэгцээтэй вэ?     Хөгжлийн бэрхшээлтэй. Хэлбэр:  ...................................... 

         Хөхүүл.

11. Та 12-оос доош настай хүүхдээ ажилдаа явахдаа хэнээр харуулдаг вэ?  

Тохирох хариултыг сонгоно уу.

Аав/ээж нь хардаг

12-оос дээш настай ах, эгч нь хардаг

Эмээ, өвөө нь хардаг

Садан төрлийн хүнээр харуулдаг

Хүүхэд асрагч хөлсөлдөг

Айлд орхидог

Гэртээ үлдээдэг

Бусад: ……………………………

12. Та 24 цагаас дээш хугацаагаар гэртээ харихгүй бол хүүхдийг чинь асарч халамжлах 2 хүний 

нэр, утсыг бичнэ үү. Хэрвээ аль нэг хүн нь холбогдохгүй юм уу, хүүхэд харах боломжгүй бол 

дараагийн хүнтэй нь холбогдоно. 
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Хавсралт 2. 

Гамшгийн бэлэн байдлын үед хүүхдээ болзошгүй эрсдэлээс 
хамгаалах арга хэмжээний жагсаалт

1. 12-с доош настай хүүхдээ гэртээ хүнтэй үлдээх зохицуулалт хийсэн.

• 24 цагаас дээш хугацаагаар тусгаарлагдах болбол хүүхдийг харж хандах 1-р хүний утсыг       

ажил олгогчид өгсөн.

• 1-р хүн боломжгүй бол холбогдох 2-р хүний утсыг ажил олгогчид өгсөн. 

2. 12-17 нас тай хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй, өндөр настай хүмүүсээ гэртээ бие даан үлдэх 

үед дараах зүйлсийг бэлтгэх. Үүнд:

3 хоногийн хүнсний нөөц; 

3 хоногийн түлээний нөөц; 

3 хоногийн усны нөөц; 

Утсаар ярих, холбоо барих суурин утас, гар утасны нэгж; 

Гал түймэр, угаартах зэрэг ахуйн ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэгтэй 

болгосон; 

Банкны карт, мобайл банкны нууц үгийг өгсөн; 

Ойролцоо дэлгүүрээс хүүхэд зээлээр бараа авч болох зохицуулалт хийсэн; 

Гэрт үлдсэн хүмүүст насанд хүрсэн хүний зөвлөмж,  дэмжлэг хэрэгтэй болох үед 

холбогдох хүний нэр, утсыг хүүхдэдээ өгсөн; 

Яаралтай түргэн тусламж 103, гал түймэр 101, хүүхэд хамгаалал 108, цагдаагийн 102 утас, 

сум, хорооны нийгмийн ажилтны дугааруудыг хүүхдэдээ хэлж өгсөн; 

Өөрийнхөө утасны дугаарыг хүүхдэдээ цээжлүүлсэн байх.

Цар тахлын үед ажилтнууд ажил үүргийн дагуу эсвэл халдвар авсан, хавьтал болсонтой 

холбоотой гэнэт дайчлагдах, тусгаарлагдах үед хүүхдийнхээ аюулгүй байдалд анхаарч, 

тэднийгээ болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах дараах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авсан байх 

шаардлагатай. Үүнд:
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Багц Эмэгтэй Эрэгтэй

Ус (нэг хоногийн хэрэглээний 4 литр уух болон эрүүл ахуйн 
хэрэгцээнд, эсвэл 2 литрийг зөвхөн уух хэрэгцээнд) • •

Хүнс (хамгийн багадаа 3 хоногийн хүнсний нөөцийг амархан 
мууддаггүй жигнэмэг, илчлэг өндөр жигнэмэг, лаазалсан гэх 
мэт бүтээгдэхүүнээр бүрдүүлэх), лааз онгойлгогч, өөрийн 
аяга, таваг, халбага, сэрээ)

• •

Хувийн ариун цэврийн хэрэгсэл, үүнд шүдний оо, сойз, гарын 
болон ванны алчуур, шампунь, бие угаагч, ариун цэврийн 
цаас

• •

Эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн хэрэгсэл •

Маск, гар ариутгагч, бактер устгагчтай ариун алчуур • •

Хэрвээ хэрэглэдэг бол жороор олгодог эм үүнд чихрийн 
шижин, цусны даралтын эм гэх мэт • •

Хэрвээ хэрэглэдэг бол жоргүй олгогддог эм, үүнд өвчин 
намдаагч, суулгалтын эсрэг гэх мэт • •

Нөөц нүдний шил, нүдний линз • •

Гар утас, цэнэглэгч • •

Интернетийн эрх, дата эрх • •

Бичиг баримтын хуулбар, гэр бүлийн хүмүүсийн холбогдох 
мэдээлэл • •

Унтлагын уут эсвэл аяллын хөнжил • •

Улирал цаг уурт тохируулан бүх төрлийн гадуур, дотуур 
солих хувцас • •

Үзэг, бал, цаас, тэмдэглэлийн дэвтэр • •

Ном, өөрийн дуртай тоглоом • •

Ажлын байран дээр бүрдүүлэх бэлэн байдлын багц.
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Багц 2 хүртэлх 
нас

3-6  
нас

7-с дээш  
нас

Ус • • •

Хүнс (хамгийн багадаа 3 хоногийн хүнсний нөөцийг амархан 
мууддаггүй, жигнэмэг, илчлэг өндөр жигнэмэг, лаазалсан 
бүтээгдэхүүнээр бүрдүүлэх)

• • •

Хүүхдийн өөрийн аяга, таваг, халбага, сэрээ • • •

Хүүхдийн сүүн тэжээл, лаазалсан нунтаг тэжээл, угж •

Хувийн ариун цэврийн хэрэгсэл, шүдний оо, сойз, ариун 
цэврийн цаас • • •

Хүүхдийн памперс, нойтон салфетк, хогны уут, нийлэг уяа 
(хэрэглэсэн памперсийг хаяхад хэрэглэнэ) •

Маск, гар ариутгагч, саван • • •

Дулаан хөнжил, ор хөнжлийн даавуу •

Аяны хөнжил • •

Улирал цаг уурт тохируулан бүх төрлийн гадуур, дотуур солих 
хувцас • • •

Хүүхдийн нэр, эцэг эхийн нэр, хаяг, холбоо барих утас бүхий 
мэдээлэл • • •

Бал, харандаа, цаас • • •

Зурагтай ном • • •

Хүүхдийн дуртай тоглоом • • •

Тэмдэглэлийн дэвтэр •

Ном •

Интернетийн эрх, дата эрх •

Гэртээ үлдсэн болон тусгаарлагдах үед 
хүүхдэд бүрдүүлэх бэлэн байдлын багц
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