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№ гр. Суроолор жана талаптар Нормативдик
документ

ооба жок так
эмес

Эскертуу

1.Жалпы талаптар. Керсетулгвн кызматтын коопсуздукту тастыктоочу иш кагаздары.
1.1 а СКЗга карата гигиеналык талаптарга 

ылайыктуулугу,жайгашкан жери калктуу 
конуштарды пландаштыруу жана енуктуруу, 
боюнча берилген документтер

КРе № 201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
3-берене, п. 8,10

1.2= б вндуруштук контролдоо программасын 
уюштуруу ез убагында жургузулуп, ендуруштук 
контролдун толуктугу жана ишенимдуулугу учун 
жооптуу адам дайындалган.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 1-тиркеме

1.3 : Таштандыларды атайын белунген жерлерге 
чыгарууну ырастоочу документтер (таштанды 
чыгаруу келишими) берилген.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 1 -тиркеме п. 
33, 23-тиркеме

1.4 Жумушчу персоналдын ден соолугун тастыктаган 
документтер (медициналык кнтепче) жана 
милдеттуу медициналык кароодон вткендугу 
тууралуу документтер керсетулду. Белгиленген 
формадагы жеке медициналык китепчеси бар.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме, 
19-берене п. 226, 227. 
КРе 16-мая 2011- 
жыл,№ 225 токтому.

1.5 а СанитардЫк-гигиеналык окуудан етквндугу 
жвнундегу справкалары бар, жана гигиеналык 
билимдери тастыктоо учун аттестациядан 
етушкен.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
п.227

1.6 а Тамак-аш азыктарынын сапатын жана 
коопсуздугун тастыктаган документтер 
бар.Продукциянын сапатын жана коопсуздугун 
кубелондурген документтер колдонулган 
продукция аяктаганга чейин сакталат..

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
17-берене, п.227

1.7 б Курт кумурскалардан жана кемируучулерден 
коргоо учун дезинсекциялоо жана 
дератизациялоо боюнча иш-чараларды 
тастыктаган документтери бар.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п.41



КРе №173,
19.04.2011ж. токтому

2. Айлана чейреге болгон талаптар.
2.1 * б Объектилердин аймагы корголгон, бир адамга 6 

чарчы метрден кем эмес, корктендурулгон. 
Тункусун жарыктандырылган (жердеги 
жарыктын децгээли 10 люкс кем эмес. Же в 
журучу жолдор асфальтталган.

КРе № 201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п. 16

2.2 б Балдардын ден соолугун чьщдоо учун арналган 
объекттер ез алдынча зонада жайгаштырылган 
жана чоц кишилерди реабилитациялоо учун 
арналган объекттерден туурасы 100 метрден кем 
эмес жашыл зоналар тилкеси менен белунген.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п. 16

2.3 б Жайдын аянтынын 50 пайызында, анын ичинде 
балдар аянтчаларында, спорт аянтчаларында, эс 
алуу жайларында инсоляциясынын узактыгы 
суткасына 2,5 сааттан 3 саатка чейин убакытты 
тузуп талапка жооп берет.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п. 17

2.4 б Жайларда жана объектилердин аймагында 
табигый жарыкты жана инсоляцияны азайтуу 
учун имараттардын терезелеринен бак-дарактар 
15 метр, бадалдар 5 метр аралыкта отургузулган.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п. 18

2.5 . б Объекттердин аймагы долбоордук 
документацияга ылайык жайгаштырылган: тосмо 
менен тосулган, арналышы боюнча турак-жай, 
спорттук жана эс алуу, эки кире бериш жери бар 
(негизги жана чарбалык) жана административдик- 
чарбалык зонага белунген.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п. 19

2.6 б Автоунаа токтоо учунжайлар каралган. КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п.19

2.7 б Объекттердин турак-жай аймагында жатаканалар, 
тамак-аш, дарылоо, маданий жана 
административдик багыттагы белмелер бар

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме



Тейлеечу персонал объекттеринин турак жай 
имараттары негизги курулуш аянтынан езунче 
жайгаштырьшган.

4-берене, п.20

2.8 б Объекттердин спорттук-эс алуу зонасында 
спорттук жана денени чындоо аянтчалары 
физкультуралык жана спорттук жабдуулар, 
балдар аянтчалары каралган.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п.21,22,176

2.9 б Объекттердин спорт аянтчалары уктоочу жайдан 
50 метрден кем эмес аралыкта жайгаштырьшган.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п.22

2.10 б Тиричилик, кунумдук жана тамак-аш 
калдыктарын чогултуу учун контейнерлер 
имараттардан, эс алуу жайларынан, балдар 
аянтчаларынан жана спорт аянтчаларынан 25 
метрден кем эмес аралыкта суу еткербвй турган 
бетондолгон аянта орнотулган.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п. 20

2.11 б Контейнер аянтчалары уч тараптан 
контейнерлердин бийиктигинен ашкан суу,шамал 
еткербей турган тосмолор менен жабдылган. 
Аянттын влчему бардык тараптан 
контейнерлердин базалык аянтынан 1,0 метрге 
ашат.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п.25

12.12 б Объекттердин аймагында жана имараттын ичинде 
ызы-чуунун дедгээли нормативдик талаптарга 
жооп берет.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 14-тиркеме 
п.4.9,3-таблица

12.13 б Объекттердин аймагын тазалоо кун сайын 
жургузулет.Жай мезгилинде аянттар сугарылат, 
кышында кар жана муздан тазаланат. 
Таштандылар таштанды челектерине чогултулат 
жана алардын келемунун 2/3 белугу 
толтурулгандан кийин катуу таштандьшар учун 
полигонго ташылат. Бошоткондон кийин 
контейнерлер (таштандьшар) тазаланат жана

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
9-берене, п.72



дезинфекциялоочу каражатгар менен жуулат.
3. Имараттарга жана жайларга болгон талаптар.

3.1 б Жыл бою иштеген имараттардын кире 
бериштерине тамбурлар же болбосо жылуу-аба 
пардалары менен камсыздалган.

КРе № 201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п.28

3.2 б Имараттын топтому жана аянты объекттердин 
профилнн эске алуу менен алынган.

КРе № 201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п. 30

3.3 б Объекттердин, имараттардын архйтектуралык- 
пландаштырьшышы жана конструктивдуулугу, 
алардын жасалгалоосу жана жабдуулары ез 
максаттарына ьшайык жургузулет.

Глава 4 п. 30 
приложение 23

3.4 б
Бассейндер, кир жуучу жайлар каралган

КРе № 201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п.36

3.5 б Жертолееде жана “цоколь” этаждарында окуу, 
кружоктордун, тамактануу, жашоо белмелеру 
жайгаштырылган

КРе № 201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме 
4-берене, п.37

3.6 б Мектепке чейинки балдар учун билим беруу иш- 
чаралары уюштурулган.

КРе № 201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-5-тиркеме 
п.170

3.7 б
Мектеп курагындагы балдар учун билим беруу 
иш-чаралары уюштурулган.

КРе № 201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-6- 
тиркеме п.171,

3.8 б Физикалык жана ден-соолук зонасында:дене 
тарбия жана спорт оюнаянтчалары бар. 
Балдардын физикалык жактан ден соолугун 
чындоо иш чаралары уюштуруу менен ден соолук 
топтору тузулген (1-4 класстын окуучулары 25 
адамдан ашык эмес, башка окуучулар

КРе № 201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме
п. 123, 125, 195,



группаларында 30 адамдан ашык эмес). Дене 
тарбия сабагы учун балдар медициналык 
топторго белунет негизги, даярдоо, атайын жана 
даарьшоо.

3.9 б Кружоктордо, спорттук секцияларда сабактар 7 
жашка чейинки балдар учун 35 мунеттен ашпаган 
жана 7 жаштан ашкан балдар учун 45 мунеттен 
ашык эмес. Секцияда, кружоктордо, клубдарда 
уюштурулса, (хорлор, бий,оркестрдик жана 
башка класстарды кошпогондо) балдардын 
топтому 15-20 адамдан ашпайт

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме 
п.202,203

3.10 б Уктоочу белмолер (1 адамга Зм2, бирок 1 
белмеде 15 адамдан ашпаган) стационардык 
керебеттер (раскладушка) жана отургучтар 
(керебеттин санына жараша) менен жабдылган.

КРе №201 11.04.2016-
ж. токтому, 23-тиркеме, 
17-берене п.210

3.11 б Ар бир уктоочу жай топтому, тешек каражаттары 
менен камсыз кьшынган (матрац,жаздык, 
жууркан, 2-сулгу). Тешек каражаттары булганган 
сайын, же болбосо бир жумада бир жолу 
алмаштырылып турат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. .токтому, 23-тиркеме, 
17-берене п.211

3.12 б Объекттин жайлары объектинин функционалдык 
колдонуусунун максатына ьшайык эмес.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
4-берене п.42

3.13 б Медициналык багыттагы белмелердун топтому 
санитардык-эпидемиологиялык эрежелерге жана 
талаптарга ьшайык камсыз кылынат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 13-тиркеме

3.14 б Изоляциялык палатада балдарды айыктыруу учун 
оюн аянтчалары жана сейилдеечу жайлары, 
езунче кире бериш жери жана оорулуу балдарды 
эвакуациялоо учун атайын кире бериш белмесу 
менен атайын зона белунген.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.35

4. Суу менен камсыздоо жана канализация объектте 1ине талаптар
4.1 а Объекттердин имараттары суу жана канализация 

системалары менен камсыздалган. Суу беруу 
узгултукке учураган учурда бир суткадан кем

КРе № 201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23, 22- 
гиркеме, п.43



эмес сууну минималдуу запасы камсыздалган.
4.2 б Объектте эпидемиялык жана радиациялык 

жактан коопсуз, "Ичуучу суунун коопсуздугу 
женунде" Техникалык регламенти" жана "Ичуучу 
суу женунде" Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамдарынын талаптарына ылайык химиялык 
курамы боюнча зыянсыз ичуучу суу 
пайдаланылат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.43

4.3 б Аш блогунун ендуруштук белмелеру, кир жуучу 
белмелер, мончолор, чайкануу, жуунуу 
белмелеру, ездук гигиена кабиналары, 
медициналык багыттагы белмелер ысык суу

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.44

мснсн камсыздэдшт.
4.4 б Аш блогунун ендуруштук белмелеру, кир жуучу 

белмелеру, жуунуу белмелерун, ездук гигиена 
кабиналарын, медициналык багыттагы белмелеру 
жылуу суу менен борборлоштуруп камсыздоо 
болбогондо, акма типтеги резервдуу суу 
жылыткычтары коюлган

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.45

4.5 б Короодогу канализациялык дааратканалар 
биодааратканалар турак зоналарынан жана 
ашканалардан кеминде 25 метр аралыкта, сууга 
тушуу жайларынан кеминде 50 метр аралыкта 35 
кишиге 1 даараткана оруну эсептелип орнотулат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
и.48

4.6 б Дааратканалардын чуцкурларын кир-коктон 
тазалап чыгаруу атайын (ассенизация жолу 
менен) транспорт менен айлана-чейрену коргоо 
тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
орган жана Кыргыз Республикасынын калкынын 
санитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги 
тармагындагы ыйгарым укуктуу органы менен 
макулдашуу боюнча атайын белунген жерлерге 
жургузулет.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.50

4.7 б Чарбалык-тиричилик агынды сууларын тазалоо 
жана зыянсыздандыруу жалпы шаардык же

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме,



башка канализациялык тазалоо курулмаларында 
жургузулет. Локалдык тазалоо курулмалары 
ендуруучунун техникалык документацияларына 
ьшайык жабдьшган.

п.51

4.8 б Объекттердеги чарбалык ичуучу, ысык суу менен 
камсыздоо жана канализация системалары оц 
абалда.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.53

5. Болмолерду жылытууга, желдетуугв, алардын микроклиматына жана абасына карата талаптар
5.1 б Объекттердин имараттары жылуулук менен 

жабдуу, желдетуу, кондицйонерлее системалары 
менен камсыздалат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.54

5.2 б Белмелердегу микроклимат (температура, 
салыштырмалуу нымдуулук, аба кыймьшынын 
ылдамдыгы) ушул санитардык эрежелерде жана 
нормаларда керсетулген параметрлерге ьшайык 
ченемделген.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.55

6. Белмелерге жарык беруунун жана инсоляциянын талапта эы
6.1 б Окуу белмелерунде, "Турак жайларды жана 

коомдук имараттардын жайларын табигый, 
жасалма жана аралаш жарыктандырууга карата 
гигиеналык талаптар" санитардык эрежелеринин 
жана гигиеналык ченемдеринин" талаптарына 
ылайык белгиленген жарыктандыруунун 
гигиеналык параметрлерине ылайык жайлардын 
жетиштуу, бирдей жарыктандырууну камсыз 
кылган люминесценттик лампалар, 
жарыкдиоддор жана электр лампалары 
колдонулат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.64

6.2 б Турак белмелеру жана сабактар учун кабинеттер, 
оюн жайлары жана рекреациялар узактыгы 
кунуне 2,5-3 сааттан тынымсыз инсоляция менен 
камсыздалат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.66

7. Белмелердун ички жасалгасына карата талаптар
7.1 б Белмелердун ички жасалгасы учун объекттерде КРе №201 11.04.2016-



зыяндуу заттарды белуп чыгарбаган курулуш 
материалдары пайдаланылат

ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.67

7.2 б ©ндуруш жана кампа белмелерунун, 
ашканалардын, кир жуучу, утуктеечу жайлардын, 
санитардык тиричилик болмелордун (чайкануу 
жайлары, дааратканалар, жуунуучу жайлар, 
гигиена белмелеру) дубалдарынын, 
шыптарынын, полдорунун усту жылмакай болуп, 
нымга, дезинфекциялоо жана жуучу 
каражаттарына туруктуу материалдар менен 
жасалат. Жуунуучу раковиналардын устунде 
жылтырак керамика плиткаларынан поддон 1,6 м 
кем эмес бийиктикте экран орнотулган.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.68

7.3 б Ашканалардын ондуруш жана чайкануу 
белмелерунун полдору траптардын тешиктерине 
кыйшаюусу менен куюлуучу траптар менен 
жабдылган.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.70

8. Белмелерду жана аймактарды санитардык кугуу

8.1 б Объекттердин аймактары кун сайын жыйналып 
турат. Белмелерду кун сайын жыйноо жуучу, 
тазалоочу, дезинфекциялоочу каражаттарды 
колдонуп, белмелерду желдетуу менен 
жургузуле. Жыйноо каражаттары 
маркировкаланган

КРе №201 11.04.2016-
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.72, 73,74,75

8.2 б Сулгу жана тешенчу кирдеген учурда 
алмаштырылат, бирок жети кундо бир жолудан 
кем эмес жана тургундар чыгып кеткенден кийнн. 
Колдонулган тешенчуну чогултуу жана жуучу 
жайга чейин ташып баруу атайын маркаланган 
тарада жана каптарда жургузулет. Тешенчу кир 
жуучу жайда жуулат. Кирди уйден жууганга 
болбойт. Мончодо 7 кунде бир жолу, чайкануу 
жайларында кун сайын жуунууга болот. Жуунуу 
учун жеке бут кийим, сулгу, самын жана

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
п.79,80



жышынгыч колдонулат.
9. Сууга тушуу жана пляж зоналарына болгон талаптар.

9.1 б Сууда сузуу Y4^  белунгон акваториянын 
участогу белгиленген: теревдиги чонщор учун - 3- 
4 метр, балдары бар ата-энелер учун - 2,0-2,5 
м,балдар учун - 1,5 м. Чондор учун жээк 
сызыгынан буйкаларга чейинки аралык 75 
метрден,балдары бар ата-энелер учун 40 метрден, 
балдар учун 30 метрден ашпоого тийиш.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме, 
10-берене, п. 83

9.2 б Пляждын тейлее аймагы: фельдшердик- 
акушердик пункт, радиоборбор, куткаруучу 
пункт, кызматкерлер белмесу, таза суу душтары 
(75 орунга 1 кабина), суу фонтандары (10 кишиге 
1), бут жуугучтар (50 кишиге 1), 
кызматкерлердин дааратканалары, башка 
дааратканалар (50 кишиге бир даараткана).

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме, 
10-берене, п.85

9.3 б Кунде сууга тушуу тушке чейинки убакытта 
болот.
Чондордун кеземелунде абанын температурасы 
плюс 18-22°С темен эмес, суунун температурасы 
плюс 20°С темен эмес учурда сууга тушуу 
убактысы 2-5 мунеттен 10-15 мунеттен ашпайт.

КРе №201 
11.04.2016-ж. 
токтому, 23-тиркеме, 
11-берене, п.87,88

10. Дарылоо-профилактикалык тамактанууну уюштурууга карата талапта э
10.1 а Санаторийлерде эки жумалык рациондор 

курагын, сунушталган тамактардын келемун, 
тамакты канча жолу ичуу керектигин жана жыл 
мезгилин (жайкы-кузгу жана кышкы-жазгы) 
эске алуу менен калктын ар кандай топтору 
учун энергиянын жана азык заттарын 
физиологиялык керектеенун сунушталган 
чондугунун негизинде иштелип чыгат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
12-берене, п.93

10.2 а Балдар учун тамак-аш топтому 1 балага 
ылайыкталган санитардык талаптарга жооп 
берет (ушул Санитардык эрежелердин 3- 
тиркемесинин 1 -таблицасына ылайык алынат)

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
12-берене, п.94



10.3 а Балдар учун порциянын салмагы (грамм менен) 
жашына жараша ушул Санитардык эрежелердин 
3-тиркемесинин 2-таблицасына ылайык алынган

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
12-берене, п.95

10.4 а Кунумдук керектеенун калориясын белуштуруу 
теменкуче: эртен мененки тамак - 25%, тушку 
тамак - 35%, туштен
кийинки чай - 15%,кечки тамак-20%, 5-тамак - 
5%.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
12-берене, п.96

10.5 а Баддардын санаторийлеринде тамак-аш 
продуктуларынын ченемдери (кунуге бир балага 
грамм менен) ушул Санитардык эрежелердин 3- 
тиркемесинин 4-таблицасына ьшайык кабьш 
алынат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
12-берене, п. 103

10.6 а Тамактануу залында 1 кол жуугуч 25 балага, 
ички санитардык туйунде 1 унитаз 40 балага 
эсептелген.

КРе №201 11.04.2016-
ж. токтому, 23-тиркеме, 
12-берене, п.110

10.7 а Ден соолугунун мумкунчулуктеру чектелуу 
балдарды жана медициналык изоляциядагы 
балдарды тамактандыруу тузден-туз жашаган 
секцияларында,белумдерде , (тамактануу 
белмесунде) же турак жайларда белмерунде 
уюштурулат

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
12-берене, п.111

10.8 а Кургак учукка каршы санаторийлерде мектепке 
чейинки курактагы балдардын тамактануусун 
уюштуруу учун ашканаларда- бир балага 
2чарчы метрден кем эмес елчомде тамактануу- 
оюн белмелеру каралган.З уячалуу жуучу 
ванналар, идиштерди кургатуу учун текчелер 
жана сактоого шкафтар орнотулган.

КРе №201 11.04.2016-
ж. токтому, 23-тиркеме, 
12-берене, п.112

10.9 а Тамак аш блогуна келуучу азыктардын, даяр 
тамактардын сапаты, суткалык пробаны алуу, 
сакталышы, продуктуларды сактоо шарттары, 
сатуу меенетун жана персоналдын, ашкана 
боюнча кезектеги кызматкердин ездук гигиена 
эрежелерин аткаруу медициналык кызматкер

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
12-берене, п. 104



тарабынан контролдонот.
10.10 Тамак-аш блогунда ушул Санитардык 

эрежелердин 9-тиркемесине ылайык кун сайын 
технологиялык процесстердин сакталышын 
текшеруу максатында суткалык проба алынат

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
12-берене, п. 107

11. Каникул убагында балдар кундуз келуучУ билим беруучу уюмдарга санитардык-эпидемиялык талаптар

11.1 б Жалпы билим беруучу уюмдар Кыргыз 
Республикасынын вкметунун 2016-жылдын 11- 
апрелиндеги № 201 токтому менен бекитилген 
"Жалпы билим беруу уюмдарындагы окутуу 
шарттарына жана аны уюштурууга карата 
санитардык-эпидемиологиялык талаптар" 
санитардык-эпидемиологиялык эрежелерине 
жана ченемдерине ылайык чарбалык-ичуучу 
суу, жылытуу, канализация, табигый жана 
жасалма жарык беруу системалары менен 
жабдылган.

КРе №201 11.04.2016-
ж. токтому, 23-тиркеме, 
17-берене, п. 193

11.2 Билим беруучу уюм санитардык- 
эпидемиологиялык кеземел жургузууге 
ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген, 
каникулдун (жазгы, жайкы, кузгу, кышкы) 
бардык мезгилинде анын ушул Санитардык 
эрежелерге ылайыктыгын тастыктаган 
документтери болсо ачылат.

КРе №201 11.04.2016-
ж. токтому, 23-тиркеме, 
17-берене, п. 198

11.3 Кундун режиминде балдардын таза абада 
максималдуу болуусун, ден соолукту чындоочу, 
спорттук, маданий иш-чараларды еткеруу, 
экскурсияларды, журуштерду, оюндарды 
уюштуруу, эки жана уч жолку тамактануу жана 
ушул Санитардык эрежелердин 6-таблицасына 
ылайык кундузгу уктоо каралат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
17-берене, п.200

11.4 Билим беруучу уюмдар учун белме-жайлар 
езуне теменкулерду камтыйт: оюн-ашкана 
белмелеру, ийримдердин сабактары учун

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
17-берене, п.209



белмелер, уктоочу белмелер, медициналык 
багыттагы белмелер, спорттук зал, тамак-аш 
блогу/таркатуучу-буфет, сырткы кийим y4Yh 
чечинуучу жай, спорт, оюн жана ийрим 
шаймандарын коюучу жай, санитардык белме, 
санитардык жана жуунуучу жайлар, 
дезинфекциялоочу эритмелерди даярдоочу жай.

11.5 Уктоочу белмелер (1 кишиге 3 метр2, бирок 1 
белмеде 15 кишиден кеп эмес) стационар 
керебеттер (жаймалар) жана керебеттин 
жанындагы отургучтар (керебеттердин санына 
жараша) менен жабдылат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
17-берене, п.210

11.6 Билим беруучу уюмдарда балдардын 
тамактануу жана ичуу режими сырье менен 
иштеген ашканалардын, иштеп жаткан 
уюмдардын даярдыкка жеткирип бышыруучу 
ашканаларынын же буфетинин-таркатуучу 
жайынын, ошондой эле жакын жерде 
жайгашкан коомдук тамактануу объекттеринин 
базасында, тамак-аштын сапатын жана 
коопсуздугун кепилдеген документтери болгон 
шартта уюштурулат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
17-берене, п.212

11.7 Балдар учун ичуу режими теменку формаларда 
уюштурулат: суу ичуучу майда туруктуу 
фонтандар; Бетелкеге куюлган ичуучу суу жана 
кайнатылган ичуучу суу. Кайнатылган суу уч 
сааттан ашпастан сакталат.

КРе № 201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
17-берене, п.213

11.8 Тамактануу рационунда балдардын азык 
заттарга фнзиологиялык керектеелерунун жана 
сунушталган азыктардын тобунун негизинде, 
ушул Санитардык эрежелердин 7-тиркемесинин 
1 жана 2-таблицаларына ылайык балдардын 
жаш курагына жараша продуктулардын тобун 
алуу караштырылат.

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме, 
17-берене, п.216

11.9 Билим беруучу уюмдарда ушул Санитардык КРе №201 11.04.2016-



эрежелердин 8-тиркемесинде керсетулген 
продуктуларды пайдаланууга жана тамактарды 
жасоого уруксат берилбейт.

ж. токтому, 23-тиркеме, 
17-берене, п.216

11.10 Медициналык тейлее медициналык нунктта же 
медициналык болмеде болот. Медициналык 
белме жок болсо, медициналык тейлее 
дарьшоочу-алдын алуучу уюмдарда 
уюштурулат.

КРе №201 11.04.2016-
ж. токтому, 23-тиркеме, 
17-берене, п.224

5.Кызматкерлер. Кызматкерлердин ден соолугу. вздук гигиена.
12.1 Каникул убагында балдар кундуз келуучу 

санаторНйлик-курорттук Жана билим беруучу 
уюмдарда жугуштуу оорулардын чыгышын 
жана таркашын болтурбоо максатында 
теменкулер зарыл:
- кызматкерлерди уч комплекттен кем эмес 
атайын санитардык кийим (халат же курме, 
шым, жоолук же калпак турундегу баш кийим) 
жана бут кийим менен камсыздоо;

- кирдеген атайын кийимди таза кийимге 
ез убагында алмаштыруу;

- колду самын менен жууп, бир жолку 
колдонуучу сулгуну пайдалануу талабын 
аткаруу;

атайын санитардык кийимди 
борборлоштуруп жууганды уюштуруу;

КРе №201 11.04.2016-
ж. токтому, 23-тиркеме, 
18-берене, п.225

12.2 Атайын санитардык кийим менен дааратканага 
барууга жана эшикке чыгууга тыюу салуу;

- иш ордунда тамеки тартууга жана тамак 
ичууге тыюу салуу;

кызматкерлердин санитардык 
кийимдерин жана жеке буюмдарын езунче 
белуп (ар кайсы шкафтарда) сактоону 
камсыздоо;

КРе №201 11.04.2016-
ж. токтому, 23-тиркеме, 
18-берене, п.225

12.3 Ичеги-карын инфекциясы, теринин ириндуу 
оорулары, жогорку дем алуу жолдорунун

КРе №201 11.04.2016- 
ж. токтому, 23-тиркеме,



сезгенуу оорулары, куиук же кесилген жаракаты 
бар кызматкерлерди жумуштан убактылуу 
четтетип, айыккан сон; медициналык 
текшерууден жана дарыгердин корутундусунан 
кийин, анан ишке уруксат беруу._______________

18-берене, п.225

Эскертуу.эгерде объектте бассейн, сауна, коомдук тамактануучу жай бар болсообъекттин аталышына ылайык баракчаларды 
колдонуцуз.

Бул текшеруу баракчасы жана акт теменку ченемднк укуктук актылардын негизинде гузулгон:
•  КР Мыйзамы 24.07.2009ж №248. «Коомдук саламаттык сактоо женунде»;
• КР Мыйзамы «Таза суунун коопсуздугу жонундо» 21.04.2011ж.
• КР Мыйзамы «КРнын жарандарынын ден соолугун тамекини,никотинди керектоонун кесепеттеринен жана айланадагы тамеки

тугунунун жана аэрозолдун таасиринен коргоо женунде» №121 15.09.2021ж
• КР вкмотунун Токтому №225 16.05.2011г. «КРнын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативдиу укуктук актыларын 

бекитуу женунде»
• КР вкмотунун Токтому №201 11.04.16ж, 5-тиркеме «Мектепке чейинки билим беруу мекемелерине санитардык-эпидемиологиялык 

талаптар»;
• КР вкмотунун Токтому №201 11.04.16ж “Жалпы билим беруу уюмдарындагы окутуу шарттарына жана аны уюштурууга карата 

санитардык-эпидемиологиялык талаптар” санитардык-эпидемиологиялык эрежелери жана ченемдери
• КР вкмотунун Токтому №201 11.04.16 жылындагы , 1 -тиркеме «Санитардык эрежелердин сакталышына жана санитардык- 

эпидемияга каршы иш-чаралардын аткарылышына ондуруштук контролду уюштуруу жана ишке ашыруу»
• КР вкмотунун Токтому №201 11.04.16ж., 2-тиркеме «Персоналдык электрондук эсептоо машиналарында иштоону уюштурууга 

карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар»;
• КРе токтому №201 11.04.16ж 2 8 - тиркеме «Турак жай жана коомдук имараттарды табигый, жасалма жана айкалыштырылган 

жарыктандырууга карата гигиеналык талаптар»;
• КР вкмотунун Токтому «Ишкердик ишти жузого ашырууда тобокелдиктин даражасын баалоо критерийлерин бекитуу женунде» 18 

февралдагы 2012жылынын № 108
• КР© 27.04.2015ж № 260- токтому «Бажы биримдигинин техникалык регламенттеринин талаптарынын сакталышына мамлекеттик 

контролду (кеземелду) ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар женунде»;
•  ТР ББ 005/2011 «Тангактын коопсуздугу женунде»
• ТР ББ 021/2011 «Тамак-аш продукциясынын коопсуздугуженунде»



ТР ББ 022/2011 «Тамак-аш продукциясынын белгилоосу женунде»
КР Мыйзамы №40 18.02.2000ж. «Йод жетишсиздигинин алдын алуу боюнча»;

Текшеруунун акты/ пландуу текшеруунун жыйынтыгы: ( бул саптар тактоону талап кылган текшеруу тизмегинин 
пункттарындагы женвкой саптарга туура келбегендиктин гушундурмесун камтышы керек



Текшеруунун натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу женунде маалымат:

Жетекчи (екул) текшеруунун субъектгери:
_____________________-' г . , _Аты жену кызматы

Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

Аты жену, кызматы колу

Алынган улгулердун лабораториялык изилдеелеруиун натыйжалары:

12.1. А. Изилдеенун натыйжалары микробиологиялык 
коопсуздук нормативтерине туура келет

Гл.2
ТР ТС 021/2011

12.2.
А. Изилдеенун натыйжалары гигиеналык 

талаптардын коопсуздугуна жооп берет
Гл.2 ТР ТС 
021/2011

Контролдук текшеруунун натыйжалары жана корутуядулары:
Керсетме аткарылган жок 10 упай
Керсотме белугу аткарылды. 5 упай
Керсетмо аткарылды толугу менен же жок. 0 упай



Текшеруулердун натыйжалары боюнча тобокелдикке баа 6epYYHYH натыйжалары:

Баалоо критерийлери Саны % упай

Мыйзамдарды аткаруудагы 
талаптардын баасы(АТБ)

А тобундагы санынын дал келбеесу
В тобундагы санынын дал келбеесу

Иштин масштабы(ИМ) -
Мурунку текшеруулордун натыйжалары(ТН) -
Жалпы упай:

Текшеруунун жыйынтыгы боюнча, белгиленген упайлардын санына жараша:
( КРнын вкметунун Мыйзамынын негизинде 18 февралдагы 2012 ж № 108)

(объекттин аталышы)
Текшеруунун мезгили менен объект категориясына которулат ( "+" белгиси менен белгиленет):

Жогорку тобокелдик даражасы Орто тобокелдик даражасы Кичине тобокелдик 
даражасы

Жылына 2 
жолудан кеп эмес

Жылына 1 
жолудан кеп 
эмес

2 жылда 1 жолудан кеп 
эмес

3 жылда 1 жолудан кеп 
эмес

4 жылда 1 жолу текшерууге 
берилген

5 жылда 1 жолудан 
кеп эмес



Текшеруунун натыйжалары менен таанышуу же таанышуудан баш тартуу женунде маалымат: 

Текшернлуучу(екулу) субъектннин жетекчиси:

Аты жену, кызматы кол тамгасы

Ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы:

Аты жену, кызматы кол тамгасы


