Архангай аймагт бүртгэгдсэн
COVID-19 халдварын
танилцуулга

Архангай аймгийн ЭМГ

Ерөнхий мэдээлэл
• Архангай аймагт коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдлын ойрын хавьтал
ирсэн тухай мэдээлэл 2020 оны 11 сарын 27-ны өдрийн 12 цаг 04 минутанд
ХӨСҮТ, Тагнуулын хэлтсээс ирсэн.
• Уг мэдээллийн дагуу Архангай аймгийн шуурхай хариу арга хэмжээний 2-р баг 7
хүний бүрэлдэхүүнтэй гарч Батцэнгэл сумын Ар Мухарт гэдэг газар иргэн Б-ийн
очин ажилласан. Иргэн Б болон гэр бүл хажуу айлын нийт 9 хүн COVID-19 Ag
тестээр шинжилгээ хийхэд 1 эерэг тохиолдол илрүүлэн СЭМТ-д тусгаарласан.
• Иргэн Б болон түүний гэр бүл, хажуу айлын нийт 9 хүний PCR-ын сорьцыг ХӨСҮТийн лабораторид хүргүүлсэн. Иргэн Б болон хүү М нарыг COVI-19 өвчилсөн
болохыг тогтоосон/2020.11.28/.
• Тандалтын баг /тархвар судлаач, тагнуул, цагдаа, онцгой/ шуурхай томилон,
тархвар зүйн судалгаа хийн голомтын цар хүрээг тогтоосон. /24-48 цагийн дотор/
• Эцсийн халдваргүйтгэлийн 1-р багийг /3 хүн/ голомтод илгээсэн. /24 цагийн дотор/
• Батцэнгэл, Ихтамир сумын OK-ын шуурхай штаб дээр нэмэлтээр шуурхай хариу
арга хэмжээний нийт 48 хүний бүрэлдхүүнтэй 2 багийг 24 цаг дотор аймгийн ОКоос томилон голомт цомхотгох хугацаанд хамтран ажиллуулж, хорио цээрийн
дэглэм сахиулсан
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Архангай аймгийн Батцэнгэл суманд бүртгэгдсэн
COVID-19 халдварын гинжин хэлхээ
7/XI-15/XI Улаанбаатар
хотод зорчсон
/Д.Нарангэрэл,
Д.Саруултуяа/

1.
2.
3.
4.

28/XI-нд онош
батлагдсан

А.Б
Б.М
Б.М
Б.М

1/XII-нд онош
батлагдсан

Б. 33 н/эр
М. 5 н/эр

М 27 н/эм

Ойрын хавьтал 74 хүн

Хяналтын 1, 2, 3-р шинжилгээ /сөрөг/

Дам хавьтал: /855/
• Батцэнгэл сум – 518 хүн
• Их тамир сум – 233 хүн
• Өгийнуур сум – 104 хүн

Архангай аймагт бүртгэгдсэн COV-19 халдварын
голомтын цар хүрээ

Архангай аймагт бүртгэгдсэн COV-19 халдварын
дайралтын түвшин

Анхдагч тохиолдол

Батлагдсан

Анхдагч AR /%/

2 дагч АR /ойрын
хавьтал 74/

Улаанбаатар хот СХД,
Н-ийн гэрт / 8хоног/
Гэр бүлийн 4 хүн хавьтал болсон
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Тусгаарлан ажиглах байрны мэдээлэл
Ажиглалтанд авсан хүний тоо
№

Бэлтгэгдсэн байр

Нийт

том хүн

хүүхэд

1.

Батцэнгэл ЕБС-ийн байр

31

31

-

2.

Батцэнгэл С-ийн дотуур байр

23

15

8

3

Батцэнгэл суманд Гэрээр
тусгааралсан

13

6

7

3.

Батцэнгэл СЭМТ

2

2

-

4.

Их тамир С-ийн дотуур байр

3

3

-

5.

Өгийнуур С-ийн дотуур байр

2

2

-

74

59

15

Нийт

Хүн амын дундах тандалт шинжилгээ /PCR/
“Нэг иргэн-нэг шинжилгээ”
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11/29/2020

11/30/2020

12/1/2020

12/2/2020

Хавьталын PCR
шинжилгээ (-)

12/3/2020

12/4/2020

12/5/2020

12/6/2020

Хүн амын дунд
илдэвхтэй тандалт
PCR шинжилгээ (-)
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12/8/2020

12/9/2020

12/10/2020

12/11/2020

12/12/2020

12/13/2020

Хавьталын давтан
PCR шинжилгээ (-)

1.
2.
3.
4.
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6.

Батлагдсан
тохиолдол /n=1/

Хүн амын дунд
идэвхитэй тандалт
“нэг иргэн-нэг
шинжилгээ” 4 хоног

28/XI

Тусгаарлах,
PCR-ийн сорьц зөөх
00 – зогсолт
Тусгаарлах байрыг идэвхжүүлэх
Тандалтын баг томилон
ажиллуулсан
Ойрын хавьталыг тусгаарлаж, 2-р
хавталыг гэрээр тусгаарласан

29/XI-30/XI

•
•
•
•

1/XII

2/XII

Хавьталын хяналтын шинжилгээ
Өвчтөн тээвэрлэх
Тархвар судалгааг үргэлжлүүлэн
хийх
Батлагдсан тох М-ийн Ойрын
хавьталыг тусгаарлах байр (n=74), 2р хавталыг гэрээр тусгаарласан
(n=855)

Авто лаборатори
буцсан

Анхны батлагдсан
тохиолдол /n=2/

Авто
лаборатори

Шуурхай хариу арга
хэмжээний 2-р баг, Rapid
/+/
27/XI

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

3/XII-8/XII

• Нэг иргэн Нэг шинжилгээ 2311 сорьц
цуглуулан PCR хийсэн /-/
• 11 лаборант, 1 лаб эмч дайчлан
шинжилгээний шуурхай баг бүрдүүлсэн
• Ойрын хавьталын давтан PCR
шинжилгээ 74 хүн /-/

ЗӨСТ-ийн эцсийн халдваргүйтгэлийн баг ажилласан 207 обьект
17.9 мянган м.кв

9/XII – 21/XII

• Хавьталын давтан шинжилгээ
• Ойрын хавьталыг гэрийн
ажиглалтанд шилжүүлсэн
• 00 – зогсолтыг зогсоосон
• Өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг
зэрэгт шилжүүлсэн

Үр дүн:
1. Улаанбаатар хотоос зөвөрлөгдөн ирсэн халдварын
тохиолдол.
2. Батлагдсан тохиолдлуудын ойрын болон дам хавьталын
хяналтын PCR шинжилгээ сөрөг, халдварын тархалт нэг
гэр бүлийн хүрээнд явагдаж байна. Анхдагч дайралтын
түвшин 75%.
3. Хүн амын дунд хийсэн идэвхтэй илрүүлэг тандалтаар
Батцэнгэл сумын нийт хүн амын дунд COVID-19 халдвар
тархаагүй болохыг тогтоож голомтыг хяналтанд авсан.

Дүгнэлт:
1. Архангай аймгийн Батцэгэл сумын Улаанчулуу багт 2020 оны 11
сарын 28-аас 12-р сарын 1-ны хооронд бүртгэгдсэн COVID-19
халдварын батлагдсан 3 тохиолдол нь Улаанбаатар хотоос
зөөвөрлөгдөн орж ирсэн, халдвар гэр бүлийн хүрээнд халдвар
дамжсан.
2. Батлагдсан тохиолдлуудын ойрын хавьтал 74 хүн, 2-р хавьтал 855
хүн, Батцэнгэл сумын нийт хүн амын дунд хийсэн идэвхтэй
тандалтаар COVID-19 халдвар илрээгүй.

Цаашид анхаарах асуудал:
1. Ойрын хавьтал ирсэн тухай мэдээл хугацаа алдаж ирсэн (12 хоног)
2. Сум орон нутагт тусгаарлах байр шаардлага хангахгүй, хүрэлцээгүй,
гадаа модон жорлонтой байна. (Хот айл бүрт нь тусгаарлах уу, малыг яах
вэ, хэн харах вэ)

3. Иргэдийн хариуцлагагүй байдал, Батлагдсан тохиолдол хүнсний
бараа тээж ирээд гэрийн тусгаарлалтын дэглэм бариагүй, хорио
цээрийн дэглэм зөрчиж ойрын (74) болон 2-р хавьтал (855) үүсгэсэн
4. Аймаг орон нутгийн лабораторийн чадавх сайжруулах, PCR
шинжилгээ хийдэг болох (эмч, генетикч бэлэн байгаа)
5. Хот айлуудад, өвлийн хүйтэнд хасах 25-30 хэмд мэргэжлийн
шуурхай хариу арга хэмжээний баг, шинжилгээний сорьц цуглуулах
баг ажилласан,хөдөлмөрийн нөхцөл маш хүнд байсан
6. Сумын онцгой комиссын чадавх, нөөцийн бэлэн байдал сул байна.

Талархал
1. Бодлогын, нөөцийн болон санхүүгийн бодитой дэмжлэг
үзүүлсэн МУ-ын ЭМСайд Т.Мөнхсайхан түүний баг хамт
олонд
2. Хамтарч ажилласан ХӨСҮТ, ЗӨСҮТөвийн хамт олонд
3. Тохиолдлын удирдлагын тогтолцооны үндсэн 4 баг, 9
бүлгийн нийт бие бүрэлдэхүүнд талархал илэрхийлье.
Хамтдаа давна...

