
АСГАТ СУМЫН  2022 ОНЫ 02 САРЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

                                                                                       2022 оны 02 сарын 25-ны өдөр 

Төрийн удирдлагын чиглэлээр:  

Төсөв санхүүгийн чиглэлээр:  

Хөрөнгө оруулалт, Дэд бүтэц, Байгаль орчин, Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: 

Асгат сум шүлхий өвчний 2 голомттой хорио цээрийн дэглэм тогтоогоод ажиллаж 

байна. Голомтонд хөдөлгөөнт эргүүл 2 ээлжээр гаргаж 2 малын эмч голомтонд ажиллаж 

халдваргүйтгэл , шинж тэмдгийн эмчилгээ хийх, хөдөлгөөнийг хорих зэрэг арга хэмжээг 

авч ажиллаж байна .Голомтонд өвчтэй үхэр 19 байна 

         Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, Боловсрол, Соёл, Эрүүл мэндийн 

чиглэлээр: 

ЕБС 2022 оны 2 дугаар улирлын хичээл сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа. 
Сургалтын үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбогдуулан нийт багш ажилчид, сурагчдыг ковидын 
түргэвчилсэн шинжилгээнд хамруулан ажилласан.Сургууль болон дотуур байранд  
ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг  бүрэн хийж хичээл эхлэх   бэлтгэл хангаж ажиллалаа.  

Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа  бүрэн танхимаар  2 ээлжинд  296 сурагчтай 
хичээллэж байна. Сурагчдын ирц 95.6% -тай байна. Хичээл ордог өдөр нийт  314  багш 
ажилтан сурагчдыг  түргэвчилсэн шинжилгээнд хамрууллаа. Хичээл эхлэхийн өмнө 
сурагчдын  эрүүл мэндэд тандалтыг хийж, халууныг нь хэмжин оруулж байна.  
Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд  нярав, 3 тогооч нарыг хамруулав. Мөн ундны усны  
шинжилгээг хийлгэсэн. Үдийн хоол хөтөлбөрт  бага боловсролын  170 суралцагч 
хамрагдаж байна.  
Багш нарын зөвлөгөөний хурлыг хийж,  сургуульд суурилсан үнэлгээ болон  хагас жилийн  
дүн үнэлгээнд анализ  дүгнэлт хийж  , хоцрогдлыг арилгах ба нөхөх чиглэлээр хийх ажлын 
төлөвлөлтөө гаргалаа.  

СӨБ 2022 оны 02 сарын 14 ны өдрөөс эхлэн ажиллах шийдвэрийн дагуу ариутгал 

халдваргүйтэл цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж анги танхимын бэлэн байдлыг ханган ажиллаж 

бэлтгэл, ахлах, дунд бүлгийн 80 хүүхдээс ирц 66-70 хүүхэд хамрагдаж байна. 

Томуу томуу төст өвчлөл их байгаатай холбоотой зарим хүүхдүүд ханиадтай учир 

гэрээр эмчилгээ хийгдэж байгаа. Хүүхдийн  ирц 87,5 хувьтай байна.  

Ажлын байранд онлайн сургалтуудад багш ажилчид хамрагдсан. "Халдварт 

өвчний үед хариу арга хэмжээ авах" сэдэвт сургалт, “Коронавируст цар тахлын 



үеийн халдвар хамгаалал ба эцэг, эхийн оролцоо”,“Хүний нөөц - Хүний нөөцийн 

суурь судалгаа” танилцуулах цахим уулзалт 

Цэцэрлэг сургуулийн үйл ажиллагаа танхимаар эхлэхийн өмнө багш ажилчид болон 

хүүхдүүдийг түргэвчилсэн шинжилгээнд хамруулсан. Бүгд сөрөг хариу гарсан. 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: Ковид-19 цар тахлын өвчлөл дунд зэрэг хэвтэн эмчлүүлж 

байгаа 1 жирэмсэн эх,0-5 насны 12 хүүхэд тусгаарлах байранд,мөн 0-5 насны өвчлөл дунд 

зэрэгийн 11 хүүхэд тасагт хэвтэн эмчлүүлж байна шинжилгээгээр омеркон илрэхгүй байгаа 

хэвтэн эмчлүүлж байгаа бүх хүүхдүүд хаталгаа туссан гадуур ханиад томууны өвчлөл 

байна Ковидын санхүүжилт буурсан   

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН:   

 ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                           З.ЯДАМЖАВ. 

 

 

 

 


