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СУРГУУЛЬД АЮУЛГҮЙ БАЙХЫН ТУЛД ТЕСТ ХИЙНЭ 

 
 

ЯАГААД? 
Урьдчилан сэргийлэх туршилт нь манай хүүхдүүдэд танхимаар 
аюулгүй боловсрол эзэмшүүлэх болон багш нар, үе тэнгийнхэнтэйгээ 
нэн шаардлагатай хувийн харилцаа холбоо тогтоох боломжийг 
олгоно. 

 

 
КОВИД-19 вирус байгаа эсэхэд тест хийх нь ЭМЯ-ны ээлжит бус арга 
хэмжээнд үндэслэгдэн дөрөвдүгээр сард танхимын сургалтад эргэж орох 
ажлын хүрээнд явагдаж байна. 

Энэ нь сургууль, сургуулийн төв, байгууллагуудад сургуульд биечлэн байж 
болох бүх хүүхдүүд, сурагчид, оюутнууд, ажилтнуудад хамаарна. Энэ нь 
ганцаарчилсан давтлага авч байгаа эсвэл танхимын ганцаарчилсан хичээлд 
суух зорилгоор сургууль, сургуулийн байранд сурч буй хүүхдүүд , сурагчид, 
оюутнуудад хамаарахгүй. 

Тест хийх нь танхимын хичээлд ирж оролцох  нөхцөлтэйгээр явагдана. 

Тогтмол тест хийж байх нь сургуульд болон  хүүхдүүдийн 
дунд өвчний тархалттай тэмцэх чухал хэрэгсэл юм. Мэдээж, 
энэ нь 100% хамгаалалт биш юм. Дэглэмийн бусад арга 
хэмжээг цаашид ч дагаж мөрдөх шаардлагатай хэвээр 
байна. 

Сургууль бүр тестийнхээ горимыг өөрийн боломжийн 
дагуу сонгох тул тодорхой зураг төсөл, төлөвлөгөөний 
талаар мэдээллийг таньд танай сургууль өгөх болно. Тест 
аль болох аюулгүй ба саадгүй хичээл явагдахаар зохион 
байгуулагдана. 

 
 
 

 
 
 
Хэрэв таны хүүхэд бие нь тавгүй байгаа, тэр ч байтугай 
КOВИД-19-ийн шинж тэмдэг илэрч байвал гэртээ үлдэх 
ёстой. Тест зөвхөн ямар нэгэн халдварт өвчний шинж 
тэмдэггүй хүүхдүүдэд л хийгдэнэ. 
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 ХААНА? 
Сургууль бүр тест хийх байр талбайг өөрийн боломжид нийцүүлж 
зохицуулах боловч эдгээр үндсэн дүрмийг дагаж мөрдөх ёстой: 

◼ Хүүхдүүдэд хувьд суух газар ба юм тавих газар (сандал, ширээ г.м) гаргаж өгөх 
шаардлагатай. 

◼ Хүүхдүүдийн хоорондын зайг дор хаяж 1,5 метр байлгаж хангах хэрэгтэй. 

◼ Агаар оруулах боломжтой сургуулийн ямар ч тохиромжтой байр талбайд, мөн 
хэрэв  гадаа агаарын температур 15-30°C -ийн хооронд байвал гадаа ч тест 
хийж болно. 

◼ Хэрэв хүүхдийг хичээл эхлэхээс өмнө сургуулийн байранд байсан юмуу өдөр 
өнжүүлэхэд явсан бол ирсэн даруйд нь түүнийг шинжилгээнд хамруулах ба 
сургууль дээр нь тест хийх шаардлагагүй болно. 

 
ЯАЖ? 
Тестийг инвазив антиген тестийн тусламжтайгаар хийх  болно. 
Хүүхдүүд шинжилгээний дээжийг хамрынхаа урд хэсгээс хөвөнгөөр 
өөрсдөө авч (энэ нь өвдөхгүй, хамраа ухахтай адил) хариуг нь хүлээнэ. 

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд, бага сургуулийн 
сурагчид, тусгай сургууль ба ангиудад сурч буй 

хүүхдүүдэд тест хийхэд эцэг эх эсвэл эцэг эхийн 
зөвшөөрсөн хүний туслалцаа авах боломжтой. 
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VÝSLED 
  

 

ХАРИУ 
 

Тест нь ЭЕРЭГ хариутай 
байна  

Шинжилгээ нь эерэг 
гарсан тохиолдолд 
таны хүүхэд гэртээ 
харина,  хичээлд суух 
болохгүй.

 

Тест нь СӨРӨГ хариутай байна 

Хэрэв шинжилгээний хариу нь 
сөрөг гарсан бол сургууль 
дээр өвчин гарсантай 
холбоотой өөр шийдьэр 
гараагүй тохиолдолд таны 
хүүхэд сургуульдаа 
үргэлжлүүлэн суралцах 
боломжтой. 

 

◼ Насанд хүрээгүй хүүхэд – сургуулиас тантай холбоо барих бөгөөд 
та хүүхдээ авахаар ирэх болно эсвэл сургуулиас өөрөө явахыг нь 
зөвшөөрөх болно. (Тэр таныг иртэл тусгай өрөөнд – тусгаарлагдаад 
хүлээж байх болно.) 

◼ Насанд хүрсэн сурагч, оюутан - цаг алдалгүй сургуулиасаа гарч явна. 
 

Шинжилгээний хариу нь эерэг гарсан хүүхдүүдэд сургуулиас антигений шинжилгээгээр эерэг 
хариу гарсан  гэсэн бичиг олгох ба баталгаажуулах шинжилгээг аль болох богино хугацаанд 
хийх шаардлагатай. Тэр болтол олон нийтийн газарт очиж болохгүй. Түүнчлэн хүүхдийн 
өрхийн эмчтэй нь холбоо барьж, RT-PCR шинжилгээг эмнэлгийн байгууллагад хийлгэх цахим 
хүсэлт гаргах шаардлагатай. 
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 Сөрөг хариутай тест нь 

хүүхэд вирус дамжуулахгүй 
гэсэн 100% баталгаа биш юм. 
Тиймээс үргэлж болгоомжтой 

байж, аюулгүй байдлын 
бусад арга хэмжээг дагаж 

мөрдөх нь чухал. 
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АНГИД ХАЛДВАР 
АВБАЛ ЯАХ ВЭ? 

Тухайн долоо хоногт танхимын сургалтын эхний өдрөөс өөр тест 
хийгдсэн бүлэг дотор эерэг тест гарсан тохиолдолд, аль нэг өмнөх  2 
өдрийн хугацаанд хичээлийн үеэр (өдөр өнжих бүлэгт бас хамаарна) 
тест нь эерэг гарсан хүмүүстэй харилцаж байсан бүх хүүхдүүд, 
сурагчид, оюутнууд сургуулиас явах эсвэл бусад сурагчдын хамт 
хууль ёсны асран хамгаалагч ирж авахыг хүлээх ёстой.  

 
 
 

 

AG-ийн тестийн эерэг хариу гарсан тохиолдолд ингэж 
тодорхойлогдсон хавьталтай холбоотой хүмүүс эерэг 
хариутай хүний RT-PCR тестийн хариуны  
баталгаажуулалтын тухай мэдээллийг хүлээнэ. Хэрэв 
сургууль RT-PCR тест хийсэн бол баталгаажуулахаар 
RT-PCR тест дахиж хийхгүй. 

 
 
 

Сургууль дээр өгсөн RT-PCR тестийн хариу нь эерэг эсвэл AG 
тестээр эерэг хариутай хүнийг RT -PCR-ийн баталгаажуулсан тест 
нь халдвар авсан болохыг нотолсон тохиолдолд сургууль ингэж 
тогтоогдсон хавьтлын талаархи мэдээллийг тухайн бүлэг ба эерэг 
хариутай хүний (хорио цээрийн зохицуулалт хүртэл бусад хүмүүстэй 
уулзахгүй, олон нийтийн газарт очих  хөдөлгөөнөө хязгаарлахыг 
зөвлөж байгаа) хавьтлуудад  хорио цээрийн дэглэм тогтоох  харъяа 
орон нутгийн ХСЦ-д дамжуулна. 

 
 

 
Баталгаажуулагч RT-PCR тест нь АG-ийн тестийн анх эерэг оношлогдсон 
халдварыг баталгаажуулаагүй тохиолдолд тухайн хүн нь үр дүнг даруй 
сургууль дээр баримтжуулах бөгөөд сургууль анх оноосон  бүх хавьтлын 
харилцагчдад мэдээлнэ. Энэ бодит байдлын дараа холбогдох бүх хүмүүс 
цаашид шаардлагатай алхамгүйгээр танхимын хичээлд эргэж сууж 
боломжтой. 
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СУРГУУЛЬД АЮУЛГҮЙ БАЙХЫН ТУЛД ТЕСТ ХИЙНЭ 

 

   ХЭРВЭЭ?? 
 
 
 

 
СУРГУУЛЬД ХЭЗЭЭ, ХЭР ХУГАЦААНД ТЕСТ ХИЙХ ВЭ? 
Хичээл эхлэхээс өмнөх хичээлийн өдрийн 
эхэнд тест хийх бөгөөд танай сургуулийн өгсөн 
хуваарийн дагуу тогтмол хийгдэж байна. 

 
 
 
 

 
БИД ГЭРТЭЭ КОВИД-19-ТАЙ БАЙСАН. ТЕСТ ЗААВАЛ ХИЙХ 
ШААРДЛАГАТАЙ ЮУ? 
RT-PCR шинжилгээний хариу юмуу POC антигенийн сөрөг 
тест (48 цагаас хэтрэхгүй) -ийг харуулсан, КОВИД-19-ийн 
шинж тэмдэг илрээгүй хүүхдүүд тест хийлгэх шаардлагагүй. 
Мөн КОВИД-19 өвчнөөр аль хэдийн өвдөж байсан бөгөөд 
эхний RT-PCR тестийн эерэг хариунаас хойш 90-ээс дээш 
хоног өнгөрөөгүй хүмүүс шинжилгээ өгөх шаардлагагүй. 
Тэгэхдээ үүнийг нотлох (жишээ нь, эмчийн тодорхойлолт, 
эрүүл мэндийн дүгнэлт, цаасан эсвэл цахим хэлбэрээр 
гаргасан лабораторийн дүгнэлт харуулж) шаардлагатай.  

 
 
 

 
ХҮҮХДЭЭ СУРГУУЛЬД ЯВУУЛАХГҮЙ БОЛ ЮУ БОЛОХ ВЭ? 
Хэрэв таны хүүхэд тест хийхэд хамрагдаагүй бол 
танхимын  сургалтанд хамрагдах боломжгүй байна. 
Ингэж хичээлд суугаагүй шалтгааныг сургууль хичээл 
тасалсан гэж бүртгэхгүй боловч хүүхдийг алсын 
зайнаас сургахыг хангах үүрэг хүлээхгүй. Гэсэн хэдий 
ч түүнд зохих хэлбэрийн (жишээлбэл, долоо хоног 
тутмын төлөвлөгөө илгээх, зарим хичээлд онлайнаар 
холбогдох боломжтой байх, ганцаарчилсан давтлага 
ашиглах) дэмжлэг үзүүлэх нь зүйтэй. 


