«КР ССМнын 31.01.2020-ж. №52 «КР Өкмөтүнүн 29.01.2020-ж. №30
буйругун, Коронавирус инфекциясынын Кыргыз Республикасынын
аймагына кирүүсүнүн алдын алуу жана жайылуусуна жол бербөө
боюнча республикалык штабдын 29.01.2020-ж. №1 отурумунун
протоколдук тапшырмасын аткаруу боюнча» буйругун толуктоо
жөнүндө»
Дүйнө жүзү боюнча коронавирус COVID-19 инфекциясынын жайылып
жатканына
байланыштуу
жана
саламаттык
сактоо
уюмдарында
эпидемиологияга каршы жана карантиндик иш-чараларды күчтөндүрүү
максатында
Буйрук кылам:
1. Төмөнкү тиркемелер бекитилсин:
1.1.COVID-19 коронавирус инфекциясы чыккан эпидемиологиялык
курч абалдагы өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек аралар
аркылуу келгендер үчүн иш-аракет алгоритми бекитилсин (СКП, убактылуу
медициналык пункттар) (1-тиркеме);
1.2.COVID-19 коронавирус инфекциясынын Кыргыз Республикасынын
аймагына кирүүсүн алдын алуу чаралары боюнча нускамасы(2-тиркеме);
1.3.COVID-19 коронавирус инфекциясы чыккан эпидемиологиялык
курч абалдагы өлкөлөрдүн тизмеси (3-тиркеме);
1.4.Өзгөчө оорулуу (онкология, хирургия жана башкалар) жарандардын,
кош бойлуу аялдардын, эмчектеги балдардын жана клиникалык белгилери
(температурасы 38°С жогору, жөтөл ж.у.с) бар адамдарды COVID-19
коронавирус инфекциясы чыккан эпидемиологиялык курч абалдагы
өлкөлөрдөн келгендерди изоляция кылуу боюнча уюмдардын тизмеги (4тиркеме);
1.5.Клиникалык белгилери жок адамдарды убактылуу обсервация кылуу
боюнча уюмдардын тизмеги (5- тиркеме).
2.УОжГБ (Тилеков Э.А.), УХБ (Мамакеев М.М.), Бишкек ш. №2
Клиникалык төрөт үйүнүн (Керималиева М.К.) ООАКО (Арстанкулов Т.К.),
ОШКО (Абдырахманов Ш.Т.) жетекчилерине:
2.1.Медициналык көзөмөлдө турган адамдарды убактылуу бөлүү жана
дарылоо үчүн кошумча резервдик орундарды даярдашсын;
2.2.Көрсөтүлгөн бөлүмдөрдөгү адамдарга кызматтарды көрсөтүү үчүн
медициналык кызматкерлерге өзүнчө штат бөлүп беришсин жана
КММДжКДИ жана анын түштүк филиалынын базасында окутушсун;

2.3.Обсервациялык
бөлүмдөргө
жаткырылгандарга
эмгекке
жарамсыздык баракчаларын беришсин.
3.Облустардын Бишкек, Ош шаарларынын координаторлоруна,
аймактык жана облустук стационарлардын жетекчилерине COVID-19
коронавирус инфекциясы менен оорулууларды жаткыруу үчүн резервдик
орундарды караштырышсын жана дайындашсын.
4.ОААжМСЭКД директору (Сыдыгалиев Р.С.), КРӨ караштуу ММКФ
(макулдашуу менен) жогоруда көрсөтүлгөн стационарларды ошондой эле
АО/ОАО резервдик орундарды менен өздүк коргонуу каражаттары,
дезинфекциялык каражаттары жана ДКжМБ менен камсыз кылышсын.
5.Баштапкы медициналык-санитардын жардам (БМСЖ) боюнча
саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилери обсервациялык бөлүмдөрдөн
чыгарылган жарандарга 02.03.2020-ж. чейин төмөнкү иштерди аткарышсын:
5.1.Обсервациялык бөлүмдөргө жаткырылгандарга (3 күнгө чейин) жана
жашаган жеринде амбулатордук шартта карантиндик мөөнөт аяктаганча
медициналык көзөмөлдө тургандарга (14 күнгө чейин) эмгекке жарамсыздык
баракчаларын беришсин;
5.2.Карантиндик мөөнөт ичинде 12 суткага амбулатордук шартта
медициналык көзөмөлдө тургандарга контролдук лаборатордук изилдөөлөрдү
камсыз кылышсын;
5.3.Инкубациялык
убакыт
аяктагандан
кийин,
лаборатордук
изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын эске алуу менен, дарылоо-консультативдик
комиссиясынын (дарылоочу врач, эпидемиолог-врач, инфекционист-врач)
чечимине негизделип адамды амбулаториядан чыгаруу жана карантинден
чыгарып салуу чечимин кабыл алышсын.
6. КР ССМ оперативдик штабдын эксперттик-кенештин тобунун
жетекчилери (Абдикаримов С.Т., Аалиев Г.К.), облустун, Бишкек жана Ош
шаарларынын координаторлору, облустук, аймактык стационарлардын
жетекчилери камсыздашсын:
6.1. Обсервацияда болгон адамдарды чыгарууда сөзсүз түрдө
оперативдик штабдын отурумунда талкуулап, эксперттик-кенештин тобунун
тыянагынын, лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктардын негизинде
чыгарылсын;
6.2. Штабдын отурумунда штаттык эмес жагдайларды талкуулап жана
эксперттик-кенештин тобунун тыянагынын, лабораториялык изилдөөлөрдүн
жыйынтыктардын негизинде мөөнөтүнөн мурун үйдөгү жана башка шарттагы
обсервацияга жөнөтүүгө чечим кабыл алышсын.
6.КР ССМнын 21.02.2020-ж. №1 “КР ССМнын 31.01.2020-ж. №52 “КР
Өкмөтүнүн 29.01.2020-ж. №30 буйругун, Коронавирус инфекциясынын
Кыргыз Республикасынын аймагына кирүүсүнүн алдын алуу жана
жайылуусуна жол бербөө боюнча республикалык штабдын 29.01.2020-ж. №1
отурумунун протоколдук тапшырмасын аткаруу боюнча” буйругун толуктоо
жөнүндө”, КР ССМнын 31.01.2020-ж. №52 буйругунун 7-тиркемеси жана КР
ССМ 25.02.2020-ж. №2 көрсөтмөсү күчүн жоготту деп табылсын.
7.Бул буйруктун аткарылышын контролдоо министрдин орун басарлары
М.М.Каратаев менен Т.Б.Исаковго жүктөлсүн.

«О дополнении к приказу МЗ КР №52 от 31 01.2020г. «По исполнению
Распоряжения Правительства от 29 января №30, протокольного
поручения №1 от 29 января 2020 г. заседания Республиканского штаба
по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего
распространения коронавирусной инфекции на территорию
Кыргызской Республики»

В связи с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции
COVID-19 в мире и в целях усиления противоэпидемиологических и
карантинных мероприятий в организациях здравоохранения
Приказываю:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1.Алгоритм действий для предупреждения ввоза и распространения
COVID-19 через пункты пропуска государственной границы Кыргызской
Республики (СКП, временные медицинские пункты) (приложения 1).;
1.2.Инструкцию по мерам предупреждения завоза коронавирусной
инфекции в КР (приложения 2);
1.3.Перечень эпидемиологически неблагополучных стран по
коронавирусной инфекции COVID-19 (приложения 3);
1.4.Перечень организаций для изоляции граждан по прибытии из
эпидемиологически неблагополучных стран по коронавирусной инфекции
COVID-19 со специфическими заболеваниями (онкология, хирургия и др.),
беременных женщин и лиц клиническими проявлениями (температура выше
38°С, кашель и т.д.) (приложение 4);
1.5.Перечень организаций временного содержания для обсервации лиц
без клинического проявления (приложение 5).
2. Руководителям НЦОиГ (Тилеков Э.А.), НХЦ (Мамакеев М.М.), КРД
№2 города Бишкек (Керималиева М.К.) ОМОКБ (Арстанкулов Т.К.), ОГКБ
(Абдырахманов Ш.Т.):
2.1.Подготовить дополнительные резервные койки для временной
изоляции и лечения лиц, находящихся под медицинским наблюдением;
2.2.Выделить отдельный штат медицинских работников для
предоставления услуг лицам, находящихся в указанных отделениях и
провести обучение на базе КГМИПиПК и его южного филиала;
2.3.Обеспечить выписку листков нетрудоспособности работающим
лицам, госпитализированных в обсервационные отделения.
3.Координаторам областей, г.г. Бишкек и Ош, руководителям
территориальных и областных стационаров предусмотреть и подготовить
резервные койки в случае выявления и госпитализации пациентов с
коронавирусной инфекцией COVID-19.
4.Директору ДПЗиГСЭН (Сыдыгалиев Р.С.), ФОМС при ПКР (по
согласованию) обеспечить все отделения вышеуказанных стационаров, а
также с резервными койками в ТБ/ООБ средствами индивидуальной защиты и
дезинфекционными средствами, ЛСиМИ.

5.Руководителям организаций здравоохранения первичной медикосанитарной помощи (ПМСП), для выписанных граждан из обсервационных
отделений до 02.03.2020г. принять следующие действия:
5.1.Обеспечить выписку листков нетрудоспособности лицам,
выписанных из обсервационных отделений (до 3-х дней) и находящимся под
медицинским наблюдением в амбулаторных условиях по месту жительства до
истечения карантинных сроков (14 дней);
5.2. Обеспечить проведение контрольных лабораторных исследований
лицам, находящимся под медицинским наблюдением в амбулаторных
условиях на 12 сутки в период карантинного срока;
5.3.Принять решение о выписке и снятии с карантина по результатам
лабораторных исследований, основываясь на решение лечебноконсультативной комиссии (в составе: лечащий врач, врач эпидемиолог, врач
инфекционист) по истечении инкубационного периода (14 дней).
6.Руководителям консультативно –экспертных групп оперативного
штаба МЗКР (Абдикаримов С.Т., Аалиев Г.К.), координаторам областей, г.г.
Бишкек и Ош, руководителям территориальных и областных стационаров
обеспечить:
6.1.Выписку лиц, находящихся на обсервации строго обязательно после
обсуждения на заседаниях оперативного штаба, при наличии заключения
консультативно-экспертной
группы,
отрицательных
результатов
лабораторных исследований;
6.2.Проведение обсуждение на заседании штаба внештатные
обстоятельства и принять решение о досрочном переводе на обсервации на
домашние и другие условия при наличии достаточного обоснования с учетом
заключения консультативно-экспертной комиссии и отрицательных
лабораторных исследований.
7.Признать утратившим силу приказ №1 от 21.02.2020г. «Дополнение к
приказу МЗКР №52 от 31.01.2020г. «По исполнению Распоряжения
Правительства от 29 января №30, протокольного поручения №1 от 29 января
2020 г. заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза и
недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на
территорию Кыргызской Республики», приложение 7 приказа МЗ КР №52 от
31.01.2020г. и указание МЗ КР от 25.02.2020г. №2
8.Контроль за исполнением данного указания возложить на
заместителей министра М.М. Каратаева и Т.Б. Исакова

Министр

К.С. Чолпонбаев

КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 29-январындагы №30 буйругун, КР
аймагына коронавирустук инфекциянын кирүүсүнүн жана андан ары
жайылуусунун алдын алуу боюнча Республикалык штабдын 2020жылдын 29-январындагы отурумунун №1 протоколдук тапшырмасын
аткаруу боюнча КР ССМнын 31.01.2020-ж. №52 буйругуна толуктоо
боюнча буйругуна макулдашуу баракчасы

Буйрук даярдалды:
КССБ начальниги

А.Б. Акматова

Аткаруучу:
МЖУжДСБ башкы адиси

Н.Б. Галбаев
тел.:662798

Макулдашылды:

Статс-катчысы

К.Т. Шадыханов

Министрдин орун басары

М.М. Каратаев

Министрдин орун басары

Т.Б. Исаков

МЖУжДСБ начальниги

А.С. Ешходжаева

Юридикалык бөлүмүнүн башчысы

А.Б. Жумакеев

