Коронавируст халдвар
(КОВИД-19)-ын хавьтлыг
судлах
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Агуулга
•Тохиолдлын тодорхойлолт
•Тохиолдлын (хавьтлын) идэвхитэй илрүүлэлт
• Хавьтлыг тодорхойлох

• Хавьтлыг илрүүлэх, судлах

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын
тохиолдол батлагдсаны дараа
Халдвар тархахаас сэргийлэх,
тохиолдлуудыг хайж олох алхамууд:

▪ Тохиолдлын (хавьтлын)
идэвхитэй илрүүлэлт
▪Тохиолдол нарийвчилсан болон
дэгдэлтийн судалгааг хийх
▪ Өргөжүүлсэн тандалтыг зохион
байгуулах
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Тохиолдлын тодорхойлолт
• Сэжигтэй тохиолдол:

• 37,1 хэмээс дээш халуурах, ханиалгах, амьсгаадах зэрэг амьсгалын замын цочмог
халдварын шинж тэмдгийн аль нэг илэрсэн, эмнэлзүйн шинж илрэхээс өмнө 14
хоногийн аяласан түүхтэй
• Эрүүл мэндийн ажилтан бөгөөд магадлалтай,батлагдсан тохиолдолтой хавьтал
болоходоо хамгаалах хувцас хэрэгсэл бүрэн өмсөлгүй эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээ үзүүлсэн дээрх шинж тэмдэгтэй
• Амьсгалын замын цочмог хүнд халдвартай халуурсан, ханиалгах, амьсгаадах зэрэг
амьсгалын замын хүнд шинж тэмдэгтэй, зайлшгүй эмнэлэгт хэвтэх шаардлагатай,
эмнэл зүйн шинж тэмдгийг тайлбарлах боломжгүй

ЭМС-ын 269 тоот

Тохиолдлын тодорхойлолт
• Магадлалтай тохиолдол:
Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын шинжилгээний дүн
тодорхойгүй сэжигтэй тохиолдол эсвэл бусад хэвшинжийн
коронавирус эерэг тодорхойлогдсон, амьсгалын замын өвчний
үүсгэгч илрээгүй
• Батлагдсан тохиолдол:
Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын шинжилгээний дүн эерэг

ЭМС-ын 269 тоот

Зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдол
Өвчний шинж тэмдэг илрэхээс 14 хоногийн өмнө өвчин гарсан бүс нутагт
аялсан өгүүлэмжтэй тохиолдол

Анхдагч тохиолдол
• Тухайн бүс нутагт шинж тэмдэг илэрсэн, шинжилгээний хариу эерэг
гарсан эхний тохиолдол. (+24 цаг дотор хамт илэрсэн тохиолдлууд)

Хоёрдогч тохиолдол
• Анхдагч тохиолдолтой хавьтал болсноос 24-өөс дээш цагийн
дараа шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдол

Сэжигтэй тохиолдол
А. ЭМНЭЛЗҮЙН ШАЛГУУР
Эмнэлзүйн шалгуур:
◦ Цочмог халуурах БА ханиалгах

ЭСХҮЛ
◦ Дараах ДУРЫН 3 БУЮУ ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ
зовуурь, шинж тэмдэг цочмог илэрсэн.
Үүнд:
халуурах,
ханиалгах,
сульдах/ядрах*, толгой өвдөх, булчин
шархирах, хоолой өвдөх, хамрын салст
үрэвсэх, амьсгал давчдах, хоолны
дуршил
үгүй
болох/дотор
муухайрах/бөөлжих*, суулгах, сэтгэцийн
байдал өөрчлөгдөх

ТАРХВАРЗҮЙН ШАЛГУУР
Тархварзүйн шалгуур
◦ Шинж тэмдэг илрэхээс 14 хоногийн өмнө вирус тархах
өндөр эрсдэлтэй газар оршин сууж буюу ажиллаж
байсан.

ЭСХҮЛ
◦ Шинж тэмдэг илрэхээс 14 хоногийн өмнө вирусийн
дотоодын тархалттай газарт оршин сууж буюу
ажиллаж байсан.

ЭСХҮЛ
◦ Шинж тэмдэг илрэхээс 14 өмнө эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг орчинд ажиллаж байсан.

Сэжигтэй тохиолдол
Б. Амьсгалын цочмог халтай халдвар (≥380С халуурах, ханилгах шинж
тэмдэг бүхий амьсгалын цочмог халдвар; сүүлийн 10 хоногт эхэлсэн;
эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлэх шаардлагатай)
В. Антигенд суурилсан түргэвчилсэн оношлуураар эерэг, шинж
тэмдэг илрээгүй, тархварзүйн шалгуур хангаагүй

+PCR тестээр баталгаажуулах шаардлагатай

Болзошгүй тохиолдол
А. Эмнэлзүйн шалгуурыг хангасан БА болзошгүй буюу
батлагдсан тохиолдлын хавьтал
эсхүл
нэгээс цөөнгүй PCR тестээр батлагдсан тохиолдол бүхий
кластертай холбоотой
эсхүл
хоёроос цөөнгүй антигенд суурилсан түргэвчилсэн тестээр эерэг,
шинж тэмдэг илэрсэн1 хүнтэй тархварзүйн хувьд холбогдсон
өвчтөн.

Болзошгүй тохиолдол
Б. Цээжний дүрс оношлогоон дээр КОВИД-19 байж болзошгүй
өөрчлөлттэй* сэжигтэй тохиолдол.

В. Саяхнаас үнэр буюу амт мэдрэхгүй болсон ба эдгээр шинж
тэмдгийг тайлбарлах өөр шалтгаан байхгүй.

Болзошгүй тохиолдол
Г. Амьд ахуйдаа амьсгалын дистресстэй байсан БА болзошгүй буюу
батлагдсан тохиолдлын хавьтал
эсхүл
нэгээс цөөнгүй PCR тестээр батлагдсан тохиолдол бүхий кластертай
холбоотой
эсхүл
хоёроос цөөнгүй антигенд суурилсан түргэвчилсэн тестээр эерэг, шинж
тэмдэг илэрсэн1 хүнтэй тархварзүйн хувьд холбогдсон нас барсан хүн
(үхлийн бусад шалтгаан үгүйсгэгдсэн).

Батлагдсан тохиолдол
А. PCR тестээр эерэг хүн
Б. Антигенд суурилсан түргэвчилсэн оношлуураар эерэг БА болзошгүй
тохиолдлын тодорхойлолт эсхүл сэжигтэй тохиолдлын А эсхүл Б
тодорхойлолтод тохирсон хүн
В. Антигенд суурилсан түргэвчилсэн оношлуураар эерэг, батлагдсан болон
болзошгүй тохиолдолтой хавьтал болсон шинж тэмдэг илрээгүй хүн
Г. 2 удаагийн эсрэг бие илрүүлэх ийлдэс судлалын шинжилгээний дүнгээр
эргэмж баталгаажуулалт

Хавьтал ?
•Тохиолдолтой ямар нэгэн байдлаар
холбоотой бөгөөд тохиолдолтой ижил
замаар халдварт өртсөн байж болох
бүх хүн:

Үүнд: өрхийн гишүүд, гэр бүлийн
хүрээний бусад хавьтал, зочид,
хөршүүд, хамтран ажиллагсад, багш,
ангийн хүүхдүүд, нийгмийн буюу эрүүл
мэндийн ажилтнууд, нийгмийн
тодорхой бүлгүүд хамаарч болно

Хавьтлын судалгаа
Ойрын хавьтал

Найзууд

Гэр бүл
Нийгмийн
бүлгүүд

Хамт
ажиллагсад
Бусад өртсөн
хүмүүс

Хавьтлыг тодорхойлох
КОВИД-19-ийн тохиолдлын шинж тэмдэг илрэхээс (батлагдахаас)
өмнөх 2 өдөр, илэрсний дараах 14 хоногт дараах байдлаар өртсөн
хүнийг хавьтал гэнэ.
1. КОВИД-19-ийн тохиолдолтой 1 метр зайнд 15 минутаас дээш
хугацаанд хамт байсан
2. КОВИД-19-ийн тохиолдолтой шууд хүрэлцэх зэргээр харилцсан
3. ХХХ-гүйгээр КОВИД-19-той тохиолдлыг асарсан
4. Бусад тодорхойлолт буюу тухайн газрын шалгуурын дагуу

Хавьтлын судалгаа
Хавьтлыг идэвхитэй илрүүлэхээр өргөн
хүрээний эрэл хайгуул хийнэ, үүнд:
▪ Батлагдсан тохиолдлын эмчлүүлж
буй эрүүл мэндийн байгууллагын
өвчтөнүүд болон эргэлтээр ирсэн
хүмүүс
▪ Халдвар авсан хүнд үйлчилсэн
эмнэлгийн ажилчид
▪ Халдвар авсан хүний гэр бүл,
ажлын хамт олон, хавьтал болсон
хүмүүс
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Өрхийн болон олон нийтийн
• Хавьтал
•
•
•
•

1 метр зайнд 15 минутаас дээш хугацаанд нүүр тулан уулзсан
КОВИД-19-ийн тохиолдолтой шууд хүрэлцэх зэргээр харилцсан
ХХХ-гүйгээр КОВИД-19-той тохиолдлыг асарсан
Тухайн өрхөд амьдардаг хүн бүр

• Илрүүлэх арга зам

• Өвчтөнтэй болон түүний асран хамгаалагчтай шууд ярилцах эсвэл
утсаар харилцаж болно

Хаалттай газар, байнгын оршин суух асрах
байрууд, бусад эрсдэл өндөр газрууд
• Хавьтал:
•
•
•
•

1 метр зайнд 15 минутаас дээш хугацаанд нүүр тулан уулзсан
КОВИД-19-ийн тохиолдолтой шууд хүрэлцэх зэргээр харилцсан
ХХХ-гүйгээр КОВИД-19-ийн тохиолдлыг асарсан
Батлагдсан тохиолдолтой хоол хувааж идсэн, 1 өрөөнд байдаг эсвэл
бусад өрөөнд хамт байсан
• Хэрэв шаардлагатай бол хавьтлын тодорхойлолтыг өргөн хүрээгээр авч,
хамт байдаг оршин суугчид болон ажилчид зэргийг үзлэг шинжилгээнд
хамруулах боломжтой

Хаалттай газар, байнгын оршин суух асрах
байрууд, бусад эрсдэл өндөр газрууд
• Хавьтлыг илрүүлэх
• Өвчтөнтэй болон түүний асран хамгаалагчтай шууд ярилцах
эсвэл утсаар харилцаж болно
• Оршин суугчид, зочлон ирсэн хүмүүс, бүх ажилчид, тухайн
цаг хугацаанд ажиллаж байсан холбогдох хүмүүсийн
жагсаалтыг гаргах
• Тухайн газрын зохион байгуулагч, удирдлагатай уулзаж
ярилцах

Эрүүл мэндийн байгууллага
• Хавьтал
• ЭМ-ийн ажилчид: ХХХ-ын найдвартай байдал алдагдсан үед КОВИД-19-тэй
өвчтөнтэй шууд байдлаар харьцсан бүх ажилчид
• Эмнэлэгт хэвтэх үед өртсөн хавьтлууд:
•
•
•
•
•

КОВИД-19 тохиолдолтой 1 өрөөнд хэвтсэн өвчтөн
ариун цэврийн өрөө хувааж хэрэглэсэн хүмүүс
өвчтөн дээр эргэлтээр ирсэн хүмүүс
бусад 1 өрөөнд байсан хүн дээр эргэлтээр ирсэн хүмүүс
бусад эрсдэлтэй байж болзошгүй хүмүүс

• Амбулаториор үзүүлэх үед нөлөөлөлд өртсөн хавьтлууд: Хүлээлгийн өрөө,
түүнтэй ижил битүү орчинд хамт байсан бүх хүмүүсийг жагсаалтад багтаана
• 1 метр зайнд 15 минутаас дээш хугацаанд хамт байсан бүх хүн

Эрүүл мэндийн байгууллага
• Хавьтлыг илрүүлэх
• ХХХ-гүйгээр өвчтөнтэй шууд харилцсан бүх ЭМ-ийн ажилчдыг олж илрүүлэх
• Тохиолдолтой 1 өрөөнд хэвтсэн өвчтөн, ариун цэврийн өрөө хувааж
хэрэглэсэн хүмүүсийг тогтоох
• Өвчтөн дээр эргэлтээр ирсэн хүмүүс, бусад 1 өрөөнд байсан хүн дээр
эргэлтээр ирсэн хүмүүсийн жагсаалтыг гаргах
• Бусад халдвар тархах боломжтой эрсдэл бүхий хэсгүүдийг нэмэлтээр
тодруулах, жишээлбэл нийтийн хоолны өрөө гэх мэт

Нийтийн тээврийн хэрэгсэл
• Хавьтал
• 1 метр зайнд 15 минутаас дээш хугацаанд хамт байсан бүх хүн
• КОВИД-19-ийн тохиолдолтой шууд хүрэлцэх зэргээр харилцсан
• Батлагдсан тохиолдолтой зэргэлдээ 2 эгнээнд 15 минутаас дээш хугацаагаар хамт
зорчсон

• Хавьтлыг илрүүлэх
• Зөвхөн оноосон суудал бүхий зорчигчтой үед хавьтлын илрүүлэг нь илүү боломжтой
• Нийтийн тээврийн хэрэгсэлд суудлын мэдээлэл олох боломжгүй учраас хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслийн тусламжтай зорчигчдод мэдээлэл түгээх боломжтой юм. Тухайн огноо, ирсэн болон
зорчсон маршрут, буудал, цаг хугацаа зэргийг мэдээлснээр боломжит зорчигчид өөрсдийгөө
таньж илрүүлэх

Хавьтлын мэдээлэл
Халдвар авсан хүний дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон
хавьтлыг тодорхойлох:

• Нэр, хавьтал, хүн амзүйн мэдээлэл
• Халдварт өртсөн хамгийн эхний болон сүүлийн огноо,
эсвэл болзошгүй болон батлагдсан тохиолдолтой хавьтал
болсон огноо, хаана
• Халуурах эсвэл амьсгалын замын шинж тэмдэг илэрч
эхэлсэн огноо
• Батлагдсан эсвэл сэжигтэй тохиолдлуудын ойрын
хавьтлын холбоо барих мэдээллийг баримтжуулж
авна

Судалгааны асуумж

Лайнлист (linelist)

Хавьтлыг мэдээллээр хангах
• Хавьтлын илрүүлэг, тандалтын үйл ажиллагаа, үндэслэл болон хөл хорио,
тусгаарлалтын талаарх мэдээлэл
• Тусгаарлалт, хөл хорионы үед хэрхэн байх талаарх болон анхаарах зүйлс
• Хяналтын хугацаанд анхаарах шинж тэмдгүүд
•Биеийн байдал муудвал юу хийх талаар: хэнд хандах, өөрийгөө хэрхэн тусгаарлах,
анхаарах асуудлууд, хэрхэн тусламж үйлчилгээ авах тухай

• Мэдээллийн аюулгүй байдал: хувийн мэдээллийг хэрхэн ашиглах, хэрэглэх, хадгалах
тухай
• Бусад хавьталтай холбоотой анхаарах асуудлууд

Ойрын хавьтлын хариу арга хэмжээ
•Эмчийн хяналтан дор 14 хоногийн турш ажиглах
•Гэрийн нөхцөлд тусгаарлах боломжтой
• Цөөн ам бүлтэй байх
• Нийтийн байр, оюутны байранд амьдардаггүй
• Гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл мэндийн байдал сайн байх

•Өдөрт 2 удаа халууныг үзэх, шинж тэмдэгийн тандалт

• Лабораторийн шинжилгээ авах (24-72 цаг, 7, 14 дэх хоног)

Хавьтлын судалгаа
Шинж тэмдэг илэрсэн
эрүүл мэндийн ажилчид
болон өвчтөнүүдийн
хавьталд шинжилгээ хийх

Эрүүл мэндийн байгууллагад
тохиолдол гарахад:
Хавьтлуудыг
тодорхойлох

Эерэг тохиолдлыг
шинжилгээний хариу
3 удаа дарааллан
сөрөг гарах хүртэл
тусгаарлах

Халдварт
өртсөнөөс хойш
14 хоног хянах

Өвчтөн эмнэлэгт

Шинж тэмдэг

Тусгаарлах,
шинжилгээ ба
COVID-19 эмчилгээ
Эерэг, эсвэл анхны
шинжилгээ сөрөг

Халуурах болон
амьсгалын замын
шинж тэмдэг
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хамааран нууц үеийн үргэлжлэх хугацааг
баримтална.
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Шинэ тохиолдол гарах
хүртэл хавьтлуудыг
судлах циклийг давтах
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Шинжилгээний хариу 3 удаа
дарааллан сөрөг гарах

Хяналтыг
зогсоож болно
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Мэдээллийн эх сурвалж
• Монгол улсын эрүүл мэндийн сайдын 2020/04/29 А269
• ДЭМБ КОВИД-19: Тохиолдлын тодорхойлолт
КОВИД-19-ийн нийгмийн эрүүл мэндийн тандалт, 2020 оны 12
дугаар сарын 7-нд хэвлэгдсэн
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337834/WHO-2019-nCoVSurveillance_Case_Definition-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• КОВИД-19-ын үед хавьтлыг судлах
Түр удирдамжт, 2020 оны 5 сарын 10
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19

