12- тиркеме
Кыргыз Республикасынын
Экономика министрлигинин
2013-жылдын 26-июлунда
№ 152 буйругу менен
БЕКИТИЛГЕН

Кыргыз Республикасынын Саламаттык
сактоо министрлигинин оорулардын
алдын алуу жана мамлекеттик
санитардык-эпидемиологиялык
көзөмөлдөө департаментинин
2013-жылдын 26-июлунда
№ 95 буйругу менен
БЕКИТИЛГЕН

Чач тарачтар, косметикалык кабинеттер, сулуулук салондору жана
борборлору үчүн текшерүү барагы
Текшерүүнү дайындаган
орган____________________________________________________________________
Текшерүү субъектисинин аталышы
_____________________________________________________________________________
Текшерүүнү аткаруу
мөөнөтү____________________________________________________________________
Текшерүү маалы______________________________________________________________
Салык төлөөчүнүн жеке
номери_______________________________________________________________________
Юридикалык тараптын мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө
күбөлүк______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дареги______________________________________________________________________
Текшерүү үчүн
тапшырма_____________________________________________________________________
Телефон:_______________________
факс:________________________________
Моб:___________________________
Электрондук почтанын дареги:
№

@

Текшерүүдө камтылуучу суроолор

Инспектордун белгиси
бар

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1

Жалпы маалымат
Кызмат көрсөтүүнүн түрү
Иштөө режими
Жайгашышы (имарат, кабат, кирме)
Имарат типтүү/ ылайыкташтырылган
Зарыл керектүү документтердин
болушу
Парфюмердик-косметикалык
каражаттарды, алардын сапатын жана
коопсуздугун тастыктоочу документтер

жок

талап
кылы
нбай
т

Коммен
тарийле
р

Талапты
бузуунун
пайызы

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2

5.3
6.
6.1
6.2
6.3

Таштандыларды атайын бөлүнгөн
жайларда утилизацияланышын
тастыктоочу документ (таштандыларды
чыгаруу келишими)
Жайларды курт- кумурскаларга каршы
дезиштетүүгө келишим
Иштеп жаткан персоналдын ден соолугун
тастыктоочу документтер ( медкитепче)
Санитардык – гигиеналык окуудан
өткөндүгү жөнүндө справкалар
(санминимум)
Инструменттерди жана аспаптарды
дезинфекциялоо жана стерилизациялоо
боюнча документтер
Аймактын абалы
Келүүчү жолдор жана таштандыны сактоо
үчүн аянтчалар асфальтталган, таш
төшөлгөн
Нөшөр сууларын чогултуу жана төгүү
уюштурулган
Аймак шыпырындыдан, таштандыдан,
кардан жана муздан тазаланып турат
Суу
менен
камсыздоонун,
канализациянын,
жылытуунун,
желдетүүнүн,
микроклиматтын
талаптарын сактоо
Муздак жан ысык сууну үзгүлтүксүз берүү
Канализация системасынын оң болушу
Жылытуучу. желдетүүчү системаларынын
оң болушу
Жайларда жетиштүү абаа алмаштыруу
камсыздалат, тийиштүү температуралык
режим сакталат ((21-240С)
Жарык берүү талаптарын сактоо
Табигый жана жасалма жарык берүү
Жарык берүүнүн гигиеналык
нормативдерине шайкештиги (табигый
жарык берүүнүн жетиштүүлүгү (1-1,5%
кем эмес). Жасалма жарык берүүнүн
жетиштүүлүгү (200-500 лк аткарылуучу
жумуштун түрүнө карата)
Лампаларды коргоо плафондору менен
жабдуу
Жайлар
Санитардык-техникалык
абалы
канааттандырарлык
Негизги жана көмөкчө жайлардын аянты
кабыл алынган нормаларга жооп берет
(бир орунга 6,0 - 8,0 м2)
Кезектеги жана генералдык жыйнап
тазалоону
жүргүзүү
дайыма
(күн

6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

аралыгында, бир жылда бир)
Жыйнап тазалоо инвентарын максатына
ылайык маркировкалоо, атайын бөлүнгөн
жайларда сактоо (чака, чүпөрөк)
Атайын малыматтар
Ар бир келүүчүгө жеке таза бельө
колдонуу
Таза бельену пайдаланган бельедон бөлөк
сактоо
Ар бир келүүчүгө жеке дезинфекцияланган
же стерилдүү аспаптар жана приборлор
колдонулат
Персоналдын жеке гигиенасы (санитардык
кийимчен иштөө, келүүчүнү тейлөө
астында колду жууш)
Чукул медициналык жардам көрсөтүү үчүн
аптечканын толук медикаменттер топтому
менен жабдылышы
Санитардык-гигиеналык иш чараларынын
жана эпидемияга каршы режимдин
инструменталдык
өлчөөлөр
менен
тастыкталган
ички
текшерүүнүн
аткарылышы
«Ооба» - ооба, бар дал келет, канаатандырарлык;
«Жок» - жок, дал келбейт, канаатандырарлык эмес;
«Т/к» - талап кылынбайт, мыйзам чыгаруу тарабынан каралган эмес;
Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча объект
____________________________________________________________________________
(объектинин аталышы)
(+ белгиси менен белгиленген) объектердин категориясына которулат
Жогорку даражадагы
тобокелдик

Ортонку даражадагы
тобокелдик

Төмөнку даражадагы
тобокелдик

Өкүл болгон органдын кызматчысы:
______________________ _____________ ________________________________________
кызматы
колу
Ф.А.А.
Эскертуу: Бул текшерүү барагы негиз катары эсептелсин жана көрсөтүлгөн
талаптар чач тарачтар, косметикалык кабинеттер, сулуулук салондору жана борборлору
үчүн жайылтылсын.

Бул текшерүү барагы төмөндөгү нормативдик укуктук актылардын негизинде
түзүлгөн:
1. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө”;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Турак жайлардын, имараттардын коопсуздугу
жөнүндө” Техникалык регламент;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө”
Техникалык регламент;.
4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-майындагы N 225 “Кыргыз
Республикасынын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативдик укуктук
актыларын бекитүү жөнүндө” токтому;
5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын.4-ноябрындагы № 173 “Кыргыз
Республикасындагы дезинфекциялоо иштеринин негизги багыттары жөнүндө”токтому;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-январындагы № 32 “Кыргыз
Республикасынын Саламаттык сактоо уюмдарындагы инфекциялык контролдоо боюнча
нускамаларды бекитүү жөнүндө” токтому;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-октябрындагы № 679
“Эпидемиялык коркунучу жогорку объекттерде ишкердик субъекттерине пландуу
текшерүүлөрдү жүргүзүүдө коркунучтарды баалоо критерийлери жөнүндө жобону
бекитүү жөнүндө” токтому;
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 18-декабрындагы № 639
“Продукциянын милдеттүү түрдө шайкештигин тастыктоо” токтому.

