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

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

Балдар жана өспүрүмдөр мекмелери 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
күбөлүгү______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дареги_______________________________________________________________________
__
Текшерүү үчүн
тапшырма_____________________________________________________________________
__
Телефон:_______________________
факс:________________________________
Моб:___________________________
Электрондук почтанын дареги: @
№

Текшерүүдө камтылуучу суроолор

Инспектордун белгиси
бар

1
1.1
1.2
1.3

Жалпы маалымат
Сыйымдуулугу: долбоорлук жана
чындыгында
Тизмелик тутум
Имараттын орун алышы (тиби,
кабаттуулугу, кирмеси)

жок

Талап
кылынбайт

Коммент
арийлер

Талапты
бузууну
нпайызы

1.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Объекттинин иштешине уруксат берүүчү
документтер (долбоорлоо документтери,
техникалык паспорт, мамлекеттик кабыл
алуу актысы ж.б.)
Керектүү зарыл документтер:
Күн режими
Окуу планы
Сабактардын жүгүртмѳсү
№26 Уформасындагы медициналык карта
Диспансердик журнал
Эртең мененки чыпкалоону (фильтр)
каттоо журналы
Сырткы чөйрөнүн шарттарын
лабораториялык изилдөө боюнча
документтер
Оюнчуктардын сапаты жана коопсуздугу
талапка шайкештигин тастыктоочу
документтер (шайкештик сертификаттар)
Таштандыларды атайын бөлүнгөн
жайларда утилизацияланганын
тастыктоочу документ (таштандыларды
чыгаруу боюнча келишим)
Дератизациялык иш чараларды өткөрүүгө
келишим
Кызматкерлердин медициналык кароодон
жана санитардык-гигиеналык окуудан
өткөндүгүн тастыктоочу документтер
Санитардык-агартуучулук иштердин
жүргүзүлүшүн каттоо журналы
Аймакка болгон талаптарды сактоо:
Топтук изоляциянын принцибин
сактаган тилкенин болушу
Айлананын курчалышы
Спорт аянтчасынын болушу
Оюн аянтчаларынын, көлөкѳ

3.5
3.6
3.7
3.8
4

бастырмаларынын (навес), кумдандын
(песочница) болушу жана гельмитозго
каршы жүргүзүү иш чаралары
Спорт жана оюн аянтчаларынын
жабдылышы
Келүүчү жолдор асфальтталган
Чарба аятнтчасынын, таштанды
контейнерлерин сактоо үчүн
аянтчалардын болушу
Аймакты жыйноону жүргүзүү
Суу менен камсыздоого,
канализацияга, жылуулук берүүгө,

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

желдетүүгө жана микроклиматка
коюлуучу талаптарды сактоо:
Борборлоштурулган ичүүчү муздак суу
менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу
Жергиликтүү муздак ичүүчү суу менен
үзгүлтүксүз камсыз кылуу
Борборлоштурулган ысык суу менен
камсызданышы
Суу ысытуучу приборлордон ысык суу
менен камсызданышы
Санитардык каражаттар менен
камсызданышы, алардын абалы
Канализация системсынын жумушчу
абалы
Борбордук канализация
Жергиликтүү канализация
Жергиликтүү канализациянын
үзгүлтүксүз тазаланышы (септик,
казылган чуңкур)
Кол жуучу жайлардын бар болушу жана
колду жуу шарттарынын сакталышы
Суу ичилүүчү фонтандардын бар болушу
жана алардын оң абалы
Жылытуу жана желдетүү системасынын
жумушчу абалы
Оптималдуу аба жылуулугунун
сакталышы (18-22оС)
Жарык берүү талаптарын сактоо:
Табигый жарык берүүнүн жетиштүүлүгү
(1-1,5% кем эмес)
Жасалма жарык берүүнүн жетиштүүлүгү
(300-500 лк аткарылуучу жумушка
карата)
Лампаларды коргоо плафондору менен
жабдуу
Жайлар:
Жайлардын толук топтомунун болушу
Эртең мененки чыпкалоону өлчөө үчүн
керектелген каражаттардын болушу
(градусник, шпетель)
Жайлардын гигиеналык талаптарга жооп
бериши
Топтук изоляциялоо принцибинин
сакталышы
Жайлардын санитардык-техникалык
канааттандыраарлык абалы
Дарылоо (дезинфекция) эритме
сыйымдуулугунун (емкость) болушу
Медициналык блоктун бар болушу жана
жабдылышы
Изолятордун болушу

6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
9
9.1

Душтардын жана санитардык
түйүндөрдүн болушу жана жабдылышы
Кир жуучу жайдын бар болушу, анын
жабдылышы жана бельену алмаштыруу
графигин сактоо
Бассейиндин болушу, жабдылышы жана
гигиеналык талаптарга жооп бериши
Өндүрүштүк устаканалардын бар
болушу, гигиеналык талаптарга жооп
бериши, жабдылышы
Компьютердик кабинеттердин
жабдылышы жана гигиеналык талаптарга
жооп бериши
Спорт залдын бар болушу, жабдылышы
жана гигиеналык талаптарга жооп
бериши
Уктоо бөлмөлөрүнүн бар болушу жана
жабдылышы
Негизги жана жардамчы жайлардын
аянтчаларынын кабыл алынган
нормативдерин сактоо
Жайлардын ички жасалгаларынын
санитардык-гигиеналык талаптарга
шайкештиги
Жаш курагына ылайык келүүчү эмерек
менен камсыз болушу
Керебеттердин туура коюлушу,
гигиеналык талаптарга жооп бериши
Балдардын даарат кумурасынын (горшок)
бар болушу, алардын саны менен дал
келиши жана маркировкасы
Катуу инвентарь менен камсыз болушу
Жумшак инвентарь менен камсыз
болушу
Өздүк гигиенанын буюмдары менен
камсызданышы
Окуу-тарбия процессин уюштуруу
Кун режимин сактоо
Окуу-тарбия режимин сактоо
Окуу жүгүртмөсүнүн гигиеналык
талаптарга ылайык түзүлүшү
Медициналык кызмат көрсөтүүнү
уюштуруу
Мед.кызматкерлеринин штатынын
толукталышы
Балдарды тереңдетилген мед.кароодон
өткөрүү жана жыйынтыктары
Санитардык режимди сактоо
Кезектеги жана генералдык жыйнап
тазалоону туруктуу өткөрүп туруу (күн
аралыгында, аыйна 1 жолу)

9.2
9.3
9.4

9.5
9.6
9.7
10

Тазалоо инвентарларынын бар болушу,
маркировкаланышы жана атайын
дайындалган жерлерде сакталышы
Жууп-тазалоо жана дезинфекциялоо
каражаттарынын болушу
Ченөө жабдыктары менен тастыкталган
санитардык-гигиеналык иш чаралардын
аткарылышынын жана эпидемияга
каршы режимин ички текшерүү
Лабораториялык изилдөөлө
жыйынтыктарынын четтөөсүнүн болушу
Оюнчуктарды жууш, дезинфекциялоо,
сактоо, реализациялоо шарттарын сактоо
Жумшак оюнчуктарды тазалоо үчүн
бактерициддик лампалардын болушу
Мурда кетирилген кемчиликтерди
жоюу
«Ооба» - ооба, бар дал келет, канааттандыраарлык;
«Жок» - жок, дал келбейт, канааттандыраарлык 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
балдар жана өспүрүмдөр мекемелери үчүн 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 “Турак жайлардын, имараттардын коопсуздугу
жөнүндө” Техникалык регламент;

4. .Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-майындагы № 225 “Кыргыз
Республикасынын коомдук саламаттык сактоо жаатындагы нормативдик укуктук
актыларын бекитүү жөнүндө” токтому;
5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 23-сентябрындагы № 644 “Кыргыз
Республикасынын аймагындагы кемирүүчүлөр менен күрөшүү жолдорун күчөтүү
жөнүндө” токтому;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-февралындагы № 108 “Иштин
жүрүшүндө келип чыккан тобокелдүү коркунучтун даражасын баалоо критерийлеринин
бекитилиши жөнүндө” токтому.

