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Қазақстанда 08.06.2020 ж. Коронавирустық инфекцияның эпидемиологиялық 
жағдайы: 

8 маусымда Қазақстанда 12859 COVID-19 жағдайы тіркелген. Қазақстанның барлық 
өңірлерінде инфекцияның таралуына жол бермеу шаралары іске қосылды, COVID-19-дан адамдар 
санын азайтуға бағытталған карантин немесе ерекше шаралар енгізілді. 

Қазақстанда 08.06.2020 ж. қалалар мен облыстар бойынша жұқтыру жағдайлары тіркелді. 
Толық ақпаратты осы https://www.coronavirus2020.kz/  және 
https://news.mail.ru/politics/42096436/?frommail=1 сілтеме бойынша таба аласыз. 
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Бас санитарлық дәрігерлер мен өңірлер әкімдіктерінің шешімі бойынша коронавирус 
таралу ошақтары бар аймақтарда жергілікті блокпосталар сақталуы мүмкін. 

- Шымкент қаласында карантиндік шектеулер 22 маусымға дейін ұзартылды. 
- Шығыс Қазақстан облысында 13 маусымға дейін ұзартылды. 
- Батыс Қазақстан облысында 15 маусымға дейін карантин ұзартылды. 
- Маңғыстау облысында 8 маусымнан бастап карантин шаралары күшейтіледі.  

 
ҰСЫНЫМДАР МЕН КЕҢЕСТЕР 

 
COVID-19 ауруының әсерін азайту және берілу бойынша кең жұртшылыққа арналған 

стандартты ұсыныстар: 
- белгіленген карантин режимін сақтау; 
- қолды жиі жуу, қолды жууға арналған спирттік құралдарды немесе суы бар сабын 

пайдалана отырып; 
- жөтел заттаңбасын сақтау: жөтел және түшкіргенде ауыз бен мұрынды иілген шынтақпен 

немесе бір рет қолданылатын майлықтармен жабу, содан кейін пайдаланылған қағаз майлықтарды 
қоқыс контейнерлеріне тастау және қолды мұқият жуу; 

- қызба және жөтел ауруларымен тығыз байланыста болу керек; 
- жоғары температурада, жөтел, ентігу немесе тыныс алу қиын болғанда, дәрігерді үйге 

міндетті түрде шақыра отырып, медициналық көмекке дереу жүгіну; 
Короновирустық инфекцияға қатысты барлық сұрақтар бойынша сізден 1406 немесе 1308 

нөмірі бойынша ыстық желіге нақты ақпарат алу үшін хабарласуларыңызды сұраймыз. 
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Эпидемиологическая ситуация Коронавирусной инфекции в Казахстане на 
08.06.2020г: 

 
На 8 июня в Казахстане зарегистрировано 12859 случая COVID-19. Во всех регионах 

Казахстана задействованы меры по предотвращению передачи инфекции, введен карантин или 
особые меры, призванные снизить число людей с COVID-19.  

Зарегистрировано случаев заражений в Казахстане по городам и областям на 8 июня 2020 
года. Более подробную информацию вы можете найти по данной ссылке.  
https://www.coronavirus2020.kz/  и https://news.mail.ru/politics/42096436/?frommail=1 
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По решению главных санитарных врачей и акиматов регионов могут быть сохранены 

локальные блокпосты в зонах с очагами распространения коронавируса. 
- В г. Шымкент режим карантина продлен до 22 июня. 
- В Восточно-Казахстанской области режим карантина  до 13 июня карантин продлен. 
- В Западно-Казахстанской области режим карантина  до 15 июня карантин продлен. 
- В Мангистауской области карантинные меры вновь усилят с 8 июня.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
Стандартные рекомендации для широкой общественности по сокращению 

воздействия и передачи заболевания COVID-19 заключаются в следующем: 
- соблюдать установленный режим карантина; 
- частое мытье рук, используя спиртовые средства для мытья рук или мыло с водой; 
- соблюдение этикета кашля: при кашле и чихании прикрыть рот и нос согнутым локтем 

или одноразовыми салфетками, затем немедленно выбросить использованные бумажные салфетки 
в мусорные контейнеры и тщательно вымыть руки; 

- следует избегать тесного контакта с лихорадящими и кашляющими больными; 
- немедленное обращение за медицинской помощью при повышенной температуре, кашле, 

одышке или затрудненном дыхании, с обязательным вызовом врача на дом; 
 
По всем вопросам касающимся короновирусной инфекции просим вас обратиться за 

достоверной информацией в горячую линию по номеру 1406 или 1308. 
 


