
 

 

 

2022 оны 1-р сараас эхлэн сургуулиудад 
урьдчилан сэргийлэх антиген эсвэл 

эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ ба мөшгих үйл 
ажиллагаа 

Эрхэм эцэг эхчүүд ээ, 1-р сараас эхлэн сургуулиуд  дээр  урьдчилан сэргийлэх  эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ үргэлжлэж байна. 1-р сарын 3-

аас 16-нд хүртэл долоо хоногт хоёр удаа, үргэлж даваа ба пүрэв гаригт шинжилгээ хийдэг. 1-р сарын 17-оос эхлэн долоо хоногт нэг удаа, 

даваа гарагт сорил хийнэ. Энэ шинжилгээнд вакцин хийлгээгүй болон вакцин хийлгэсэн ч  хүүхэд, сурагчид, түүнчлэн уг өвчнөөр 

өвчилсөн хүмүүс  ч гэсэн хамаарагдана. Хэрэв хүүхэд энэ шинжилгээнд хамрагдаагүй бол бүтэн өдрийн туршид амны хаалтыг зүүх ёстой. 

Хэрэв тэр 15-аас дээш настай бол амьсгалын маск зүүдэг. 

 
Хэрэв Таны хүүхдэд  эерэг  эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ  гарвал, яах ёстой вэ? 

Хэрэв Таны хүүхэд нь эерэг эсрэгтөрөгчийн шинжилгээнд тэнцсэн бол өргөдөл авахын тулд  ерөнхий эмчтэй холбоо барих хэрэггүй. 

Сургууль нь Таны хүүхдэд өргөдлийг ямар аргаар олгох тухай  Танд мэдэгдэх болно. Хоёр сонголт байна: 

 

 
Та цахим өргөдлийн дугаартай SMS 

хүлээн авах болно. Энэ мессежийг 

хүлээн авсны дараа Та энэ өргөдлийн 

дагуу ПГУ-ын шинжилгээ хийдэг 

аливаа цуглуулах цэг рүү очих болно. 

Зарим газруудын хувьд эхлээд хугацаа 

захиалах шаардлагатай байдаг. 

 

Хүүхэд нь эерэг эсрэгтөрөгчийн сорил гарсан гэдгийг сургуулиас 

бичгээр баталгаажуулж авдаг. Энэ баталгааг аваад, өргөдлийн 

дагуу ПГУ-ын шинжилгээ хийдэг аливаа цуглуулах цэгт энэ 

баталгааг авчрах болно. Зарим газруудын хувьд эхлээд 

хугацаагаа захиалах шаардлагатай байдаг. Сургуулиас хүлээн 

авсан баталгаа нь үйлчилгээ, арга хэмжээнд оролцох эсвэл 

аялахад хэрэглэх гэрчилгээ биш юм. 

  ПГУ-ын шинжилгээ хийдэг цуглуулах цэгийн жагсаалтыг https://crs.uzis.cz  сайтаар үзнэ. 

 

Хэрэв ПГУ-ын шинжилгээ сөрөг гарвал, 

Таны хүүхэд энгийн сургалтанд буцаж ирдэг. 

 
 

ПГУ-ын шинжилгээ эерэг гарсан бол, юу хийх ёстой вэ? 

Хэрэв Таны хүүхдийн ПГУ-ын шинжилгээ эерэг гарсан бол, хүүхдийн эмчтэй холбоо барина уу. 

Дараа нь бүс нутгийн эрүүл ахуйн станциас Тантай холбоо барих болно эсвэл өөрийгөө  

мөшгиж шалгахыг  шаардах болно. 

Шинээр хүчинтэй: Таны хүүхдийн ПГУ-ын шинжилгээний эерэг үр дүнгийг  сургуульдаа тайлагнах үүрэгтэй, сургууль дээр 

шинжилгээ хийлгэж байгаа эсэх, жишээлбэл, гэр бүлийн халдвар авсан эсэх тухай мэдүүлэх үүрэгтэй. 

 

Ангийн хүүхдэд нь эерэг эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ гарвал, юу болох вэ? 

Хэрэв даваа гарагийн шинжилгээний үеэр ийм зүйл тохиолдвол, эерэг үр дүнтэй гарсан хүүхэд цаашид нь хичээлд суухгүй. Бусад нь сургуульдаа үлдэх 

болно. 

Хэрэв пүрэв гаригийн эсрэгтөрөгчийн шинжилгээнд сурагчдын аль нэг нь эерэг  үр дүнтэй гарвал, анги бүхэлдээ test-to-stay горимд хамрагдана. Энэ нь аль түрүүнд 

эсрэгтөрөгч эерэг гарсан хүүхдийн ПГУ-ын шинжилгээний хариу нь сөрөг гарах хүртэл тэр ангийн бүх хүүхэд нь өдөр бүр эсрэгтөрөгчийн шинжилгээ хийх болно гэсэн 

утгатай. Тухайн үед бүх анги нь тусгай дэглэмийн арга хэмжээнд хамаарагдана – 15-аас доош насны сурагчид амны хаалт зүүх, 15-аас дээш насны хүүхдэд амьсгалын маск 

зүүх, бие засах газар тусгаар, хоол идэх үед 1,5 метрээс багагүй зайтай байх, хүүхдүүдийг бусад сурагчдаас тусгаарлах. 

 

Таны хүүхэд сургууль дээрээ Ковид-19 эерэг сорил гарсан хүнтэй уулзвал, юу болох вэ? 

Таны хүүхэд сургууль дээр ПГУ-ын эерэг шинжилгээ гарсан сурагчтай уулзаж болно. Хэрэв сургууль нь шаардлагатай бүх 

мэдээллийг бүс нутгийн эрүүл ахуйн станцид дамжуулсан тохиолдолд, цахим өргөдлийн дугаартай, хорио цээрийн дэглэм 

баримтлах, ПГУ-ын шинжилгээний заавар бүхий агуулсан SMS мессежийг Танд  явуулах болно. 

Өөрийгөө мөшгих шаардлагагүй, мөн мөшгих төвөөс дуудлага хүлээх хэрэггүй. 

Хэрэв ямар нэг зүйл буруу болвол эсвэл  сургуулиас гадуур хүнтэй холбоотой байсан бол Танд өөрийгөө  мөшгих тухай SMS ирэх болно. Энэ 

тохиолдолд өөрийгөө мөшгих боломжийг  ашиглана уу, энэ нь бүх үйл явцыг ихээхэн хурдасгах болно. 

 

https://crs.uzis.cz/

