16- 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

Өнөр жай ишканалары үчүн текшерүү барагы.
Текшерүүнү дайындаган
орган________________________________________________________________________
Текшерилүүчү өнөр жай
ишканасынын аталышы_________________________________________________________
Текшерүүнү аткаруу
мөөнөтү______________________________________________________________________
Текшерүү маалы_______________________________________________________________
Салык төлөөчүнүн жеке
номери_______________________________________________________________________
Юридикалык тараптын мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө
күбөлүгү______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дареги______________________________________________________________________
Текшерүү үчүн
тапшырма_____________________________________________________________________
Телефон:_______________________
факс:________________________________
Моб:___________________________
Электрондук почтанын дареги:
№

@

Текшеруудө камтылуучу
суроолор
бар

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Жалпы маалымат
Курулган жылы
Проектинин кубаттуулугу
Жумушчулардын жалпы саны,анын
ичинен - аялдардын,өспүрүмдөрдүн
саны
Зыяндуу шартта иштеген
жумушчулардын жалпы саны, анын
ичинен – аялдардын саны
Турган орду(дареги), санитардыккоргонуу аймагы

Инспектордун белгиси
талап
Талапты
кыл
Коммента
жок
бузуунун
ынба рийлер
пайызы
йт

1.6
1.7
2
2.1

2.2

2.3

3
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Чыгарылуучу продукциянын аталышы
Өндүрүштүн зыяндуулугунун
категориясы (I, II, III, IV класстагы
коркунучтун болушу)
Тийиштүү документтердин болушу
Объектинин иштешине уруксат берген
нормативдик документтер (долбоор,
мамлекеттик кабыл алуу
комиссиясынын актысы)
Сырьёнун, курулуш жана тиричилик
материалдарынын сапатын жана
коопсуздугун тастыктаган,
белгиленген тартипте өндүрүлгөн
продукцияга бекитилген нормативдүү
документтердин болушу
Жумушчулардын эмгек шарттарын
жакшыртуу жана медициналык –
санитардык бейкамсыздыкты камсыз
кылуу үчүн түзүлгөн иш чаралар
планынын болушу
Кыргыз Республикасынын
нормативдик укуктук актылранын
аткарылышы
Кыргыз Республикасынын Эмгек
кодексинин №№ 219, 220, 223беренелеринин аткарылышы
Кыргыз Республикасынын «Коомдук
саламаттыкты сактоо жөнүндө»
Мыйзамынын №№ 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
17- беренелеринин аткарылышы
Кыргыз Республикасынын
“Жарандарын чылым чегүүүнүн
зыяндуулугунун таасиринен коргоо
жөнүндө” Мыйзамынын № 7беренесинин аткарылышы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
1997-ж . 25.06. №374 «Зыяндуу шартта
иштеген жумушчуларга сүт жана ага
теңдеш тамак–аш азыктарын, самын,
жуунучу, зыянсыздандыруучу
каражаттарды акысыз берүү жөнүндө”
токтомунун аткарылышы
КР Өкмөтүнүн 2011-ж. 16.05. № 225
“Кыргыз Республикасынын коомдук
саламаттык
сактоо
тармагындагы
нормативдик
укуктук
актыларды
бекитүү
тууралуу”
токтомунун
аткарылышы.
КР Өкмөтүнүн 2002-ж. 23.09. № 544
«Кыргыз
Республикасынын
территориясында
кемирүүчүлөргө
каршы күрөшүү чараларын күчөтүү

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
6.
6.1
6.2

6.3
7.
7.1

жөнүндө” токтомунун аткарылышы
Территорияга коюлган талап
Аймактын
санитарык-коргоо
талаптарын сактоо
Аймактарга
бөлүнүшү
жана
ажыратылышы (тосулушу) (өнөр-жай
аймагы, тиричилик аймагы)
Аймакты
көрктөндүрүү,
жашылдандыруу %-ы
Калдыктардын атайын
бөлүнгөн
жерлерде жок кылуусун тастыктаган
документтин болушу (калдыктарды
чыгарууга келишим). Өндүрүш жана
тиричилик калдыктарын чогултуу жана
чыгаруу чарбалык аянтчалардын жана
контейнерлердин болушу
Аймакты жыйноону жүргүзүү
Суу менен камсыздоонун,
канализациянын, жылытуунун,
желдетүүнүн жана микроклиматтын
талаптарын сактоо
Борборлоштурулган жана жергиликтүү
ичүүчү муздак суу менен үзгүлтүксүз
камсыздоо
Ысык сууну борборлоштурулган же
(жана) суу ысытуучу аспаптар менен
камсыз кылуу
Борборлоштурулган же (жана)
жергиликтүү канализация (септик)
менен камсыздалышы
Өнөр жай калдыктарын тазалоочу
жайларынын иштөө эффективдүүлүгү
Желдетүү системалары,
эффективдүүлүгү:
акма-соруп алуу, соруп алуу, акма,
жалпы, жергиликтүү
Өндүрүштүк цехтерде жанга жагымдуу
жылуу аба режимин (18-22°С) сактоо.
Жарык берүү талаптарын сактоо
Табигый жарыктын жетиштүүлүгү
(1-1,5% кем эмес)
Жасалма жарыктын жетиштүүлүгүн
камсыз кылуу: люминисценттик жана
ысытылган жарык бергичтер (300-500лк
аткаруудагы жумуштун түрүнө
байланыштуу
Жарык бергичтерди коргоо плафондору
менен камсыз кылуу
Жайлар
Санитардык-тиричилик бөлмөлөр менен
камсыдыгы: душ, санитардык
түйүндөр, аялдардын гигиена бөлмөсү,

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

9.
9.1
9.2

9.3
9.4
9.5

9.6
9.7

эс алуу бөлмөсү, жумушчу ашканасы
(тамак ичүү бөлмөсү)
Жайлардын санитардык-гигиеналык
талаптарга шайкештиги
Кир жуучу жайдын жана
жабдыктардын болушу
Өндүрүштүк бөлмөлөрдүн болушу,
жабдылышы жана гигиеналык
талаптарга шайкештиги
Негизги жана көмөкчү өндүрүштүк
жайлардын аянтынын бекитилген
нормативдерге туура келиши
Жайлардын ички жасалгаларынын
санитардык-гигиеналык талаптарга
шайкештиги
Эмгек процессин уюштуруу
Эмгек жана эс алуу режимин сактоо
Өндүрүштү автоматташтыруу
Жеке коргонуу каражаттары менен
камсызданышы (респиратор, беруши,
маска, көз айнек)
Жумушчулардын эмгек шартынын
санитардык – гигиеналык талаптарга
шайкеш келиши, оордугу, чыңалуусу,
зыяндуулугу
Жумушчулардын эмгек шартын
жакшыртуу боюнча жана медика–
санитардык бейкамсыздыкты
камсыздоо планынын аткарылышы
Медициналык тейлөөнү уюштуруу
Медициналык түйүндүн болушу,
медперсонал жана медициналык
аспаптар менен толукталышы
Эмгек шартын жакшыртуу боюнча
дарыгерлердин өткөн жылдагы берген
сунуштарынын жана санитардык
көрсөтмөлөрдүн аткарылышы
Санатордук - курорттук дарылоону
уюштуруу
Профессионалдык ооруну (ууланууну)
аныктоо
Лабораториялык изилдөөдө химиялык
жана физикалык факторлор боюнча
чыккан жыйынтыктар айырмасынын
(газдуулук, чаңдуулук, ызы-чуу,
дирилдөө, ЭМТ, иондук жана иондук
эмес нурдануу) болушу
Мурда табылган кемчиликтерди жоюу
(четтетүү).
Өнөр жай объектилеринде химиялык
жана физикалык факторлорду
лабораториялык изилдөө өткөрүү

9.8

боюнча өндүрүштүк көзөмөл менен
камсыздоо
Өндүрүш цехтеринде медициналык
жардамды чукул мөөнөттө көрсөтүү
үчүн дары-дармек менен толук
жабдылган аптечканын болушу.
«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 белгиленсин) объектердин категориясына которулат
Жогорку даражадагы
коркунуч

Ортонку даражадагы
коркунуч

Анчалык мааниге ээ болбогон
коркунуч

Өкүл болгон органдын кызматчысы:
______________________ _____________ ________________________________________
кызматы
колу
Ф.А.А.
Эскертүү: Бул текшерүү барагы негиз катары эсептелсин, жана көрсөтүлгөн талаптар
өнөр жай ишканаларына жайылтылсын.
Бул текшерүү барагы төмөндөгү нормативдик укуктук актылардын
негизинде түзүлгөн:
1. Кыргыз Республикасынын «Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө» Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө”
Техникалык регламент;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Радиациялык коопсуздук жөнүндө”
Техникалык регламент;
4. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден
соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Турак жайлардын, имараттардын
коопсуздугу жөнүндө” Техникалык регламент;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-майындагы № 225
“Кыргыз Республикасынын коомдук саламаттык сактоо тармагындагы
нормативдик укуктук актыларды бекитүү тууралуу” токтому;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 23-сентябрындагы № 644
“Кыргыз Республикасынын аймагындагы кемирүүчүлөр менен күрөшүү жолдорун
күчөтүү жөнүндө” токтому;
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1997-жылдын 25-июлундагы № 374
«Зыяндуу шартта иштеген жумушчуларга сүт жана ага теңдеш тамак–аш

азыктарын, самын, жуунучу, зыянсыздандыруучу каражаттарды акысыз берүү
жөнүндө” токтому;
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-февралындагы № 108
“Иштин жүрүшүндө келип чыккан тобокелдүү коркунучтун даражасын баалоо
критерийлеринин бекитилиши жөнүндө” токтому.

