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КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР: 

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх вакцинд 8 сард нийт 299 хүнийг хамруулж 

Үүнээс: Ковид 19 халдварын эсрэг Вероцилл-35 , Пфайзер -264  хийж дархлаажуулж 

вакцинд хамрагдсан иргэдийн мэдээллийн health.gov.mn программд шивж 

баталгаажуулсан. Мөн товлолын вакцинд 32 хүүхдийг хамруулсан. 

Хүн амд урьдчилан сэргийлэх болон идэвхитэй хяналтын үзлэгийг эмч нарын 

үзлэгийн хуваарийн дагуу гэрийн эргэлтэнд шилжүүлж 8 сард  ойрын дуудлагаар 

417 хүн үзэж, стационараар 29  нийт хүнийг хэвтүүлэн эмчлүүлээд байна. Хүлээн 

авах, яаралтай тусламж үйлчилгээг  57 хүнд хүргэн ажилласан. 

Ковид -19 халдарын шинжилгээ:  

8-р сард нийт 179 хүнээс шинжилгээ авч үүнээс PCR -20 хүнээс, түргэвчилсэн 

оношлуураар 159 хүнээс тус тус авсан. PCR шинжилгээний сорьцыг тээвэрлэн  4 

удаа АНЭ-т хүргэсэн. Нийт 159 хүний шинжилгээг mohs.mn программд шивж 

баталгаажуулсан.  

Ариутгал халдваргүйтгэлийг өдөр бүр больнец, машин, шинжилгээний цэгт 

нийт 1200 мкв талбайд хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна.  

ЭМТ-ын амбулаторт ор дэлгэн тусгаарлах байр болгосон ба  тусгаарлах 

байранд одоогоор 5 хүн эмчлүүлж байна. Эдгээрийн ойрын хавьтал 29, дам 

хавьтал-22 нийт 51 хүн гэрийн тусгаарлалтанд байна. Гэрийн ажиглалтанд хүн 

байхгүй.  

Ковид-19 цар тахалтай холбогдуулан Эрүүл мэндийн төвд тусгаарлан 

ажиглалтын 21 ортой 8-н өрөөг бэлдэж бэлэн болгосон. 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДОТООД АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:   

Засаг даргын тамгын газарт 8 дугаар сард нийт 5 өргөдөл ирснээс ажилд 

орохыг хүссэн-2, тусламж хүссэн -3 өргөдөл гомдол ирснээс шийдвэрлэсэн-2, 

хугацаа болоогүй -3 өргөдөл байна. 

Засаг даргын тамгын газарт 8 хариутай албан бичиг ирснийг хариу тус бүрийг 

хугацаанд нь шийдвэрлэж ажилласан.  



Сум хөгжүүлэх сангийн  зээлтэй 10 иргэнтэй  цахимаар холбогдож зээлийн 

эргэн төлөлт хийх талаар мэдэгдэл хүргүүлж  3 зээлдэгч зээлээ бүрэн төлж 

барагдуулсан. 

Малчин иргэдийн 393 ширхэг ноосны урамшуулалын падаан хүлээн авч 

шивэлт сүхбаатар аймгийн Хөдөө аж ахуйн газарт тушааж ажилласан.  

Халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, зайлшгүй ажлын шаардлагаар 

Шуурхай штаб тогтмол ажиллаж, 24 цагийн ажиллагаатай байж 70515344 утсаар 

иргэдийн санал хүсэлт, дуудлагын хүлээн авч холбогдох газарт мэдээлж ажиллаж 

байна.  

НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Ковид-19 өвчинөөр батлагдсан хүүхдийн бүртгэлийг аймгаас ирүүлсэн түргэвчилсэн 

үнэлгээний маягтаар бүртгэж 07.05, 07.09, 08.10нд тус тус аймгийн ГБХЗХГ-т явуулсж 

ажилласан. Хүүхэд хамгааллын даатгалд даатгагдсан 11 хүүхдийн амьдарч байгаа өрхийг 

нэмж хамтарсан багийн хяналтанд байдаг 2 өрх нийт 13 өрхийн мэдээллийг /1 өрхийн 68 

асуумжтай/ шивж аймгийн ГБХЗХГ-т хүргүүлэв. 

ЭМТ-д 60 болон түүнээс дээш насны 454 ахмадын тоон судалгааг баг тус бүрээр 

гаргаж өгөв. 

 

СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД: 

2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн багш, албан хаагчид   ажилдаа орж 

цэцэрлэгийн аж ахуй засварын болон хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлууд эхэлсэн. Бүх 

багш ажилчид цагаан хорхойн шинжилгээнд хамрагдсан. 2021-2022 оны хичээлийн шинэ 

жилд элсэн орох 3-5 насны хүүхдийн бүртгэлийг эхлүүлээд байна. 
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