
Алгоритм 
СПА орталықтары, моншалар, сауналар, бассейндер, жағажайлар 

 
Санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, келесі шарттар сақталған кезде 

объектілерді пайдалануды қалпына келтіруге жол беріледі: 
Нысанға төзімділік: 
- жұмысшыларға жұмыс ауысымының алдында термометриямен күн сайын кіріс сүзгісін 

ұсыныңыз (кіру кезінде және жұмыс күнінде), тыныс алу белгілерінің болуын тексеріңіз, COVID-19 
(құрғақ жөтел, қызба, тыныс алудың қиындауы) белгілері бар адамдарға. ентігу және т.б.) оқшаулауды 
қамтамасыз ету және жедел жәрдем шақыру; 

- келушілер мен клиенттердің кіреберісінде температураны өлшеуді қамтамасыз ету; 
- спорттық іс-шараларды (бассейндерді) өткізген кезде келушілерге жобалық қуаттылықтың 

50% дейін жиналуы мен залдарға белгіленген қашықтық талаптарын сақтай отырып залдарға кіруінен 
аспайтын (орындықта отыру және т.б.) аспайтын рұқсат етіледі. 

Жұмыс процесін ұйымдастыру 
         - мекеме ашылғанға дейін дезинфекциялаушы заттарды қолдана отырып жалпы тазалауды 

жүргізіңіз, кіру орындарында диспенсермен, парфюмериямен және құрамында спирті бар 
дезинфекциялық майлықтармен теріні антисептикамен қолмен емдеуді ұйымдастырыңыз; 

- ванналар мен сауналар ғимаратының ішіндегі келушілердің күтуін болдырмау, қызметкерлер 
мен клиенттер арасындағы тікелей байланыстарды барынша азайту үшін (егер мүмкін болса) жұмысты 
ұйымдастыру; 

- 1,5 м қашықтықта таңбалауды (тер бөлмесін қоспағанда) қолдану арқылы келушілер мен 
қызметкерлер үшін әлеуметтік дистанция қағидаттарын сақтауды қамтамасыз ету; 

- қызметкерлер мен келушілер үшін жеке гигиена ережелерін сақтау және теріні 
антисептикамен қолмен емдеу үшін жағдайларды қамтамасыз ету; 

- өндірістік және тұрмыстық үй-жайларды вируцидті заттармен дезинфекциялаумен әр 2 сағат 
сайын және жұмыс аяқталғаннан кейін есік тұтқаларын, ажыратқыштарды, тұтқаларды, қоршауларды, 
жанасу беттерін (жабдықтар, тауарлық-материалдық құндылықтар, орындықтар, орындықтар, 
үстелдер, орындықтар), жалпы пайдаланылатын жерлерді міндетті түрде дезинфекциялаумен дымқыл 
тазалауды жүргізіңіз. әр клиенттен кейін демалыс аймағында (киіну бөлмелері, асханалар, демалыс 
бөлмелері, жуынатын бөлмелер) пайдалану; 

- техникалық персонал (тазалаушылар) үшін дезинфекция жеке қорғаныс құралдары: халат, 
қолғап, медициналық масканы қолдану арқылы жүргізілуі керек; 

- профилактикалық тексерумен, жөндеумен, оның ішінде сүзгілерді ауыстырумен, ауа 
өткізгіштерді залалсыздандырумен желдету және ауа баптау жүйелерінің үздіксіз жұмысын 
қамтамасыз ету); желдету режимін сақтаңыз; 

- келушілер мен қызметкерлерге профилактикалық шаралар мен жеке гигиена ережелерін 
сақтау туралы ақпарат беруді қамтамасыз ету (дәретханадан кейін, тамақтанар алдында қолды жуу, 
әлеуметтік арақашықтықтың қажеттілігі және т.б.). 

Бассейндердің, жағажайлардың жұмысын ұйымдастыру 
- күн сайын бассейнге және жағажайға іргелес жерлерді, сондай-ақ орналасқан шағын сәулет 

нысандарын, күн сәулесінен және демалудан қорғауға арналған жабдықты (орындықтар, шезлонгтар 
және т.б.) дезинфекциялау құралдарын пайдаланып дезинфекциялаңыз; 

- бассейнге келушілерге душ қабылдауға, бассейнге барар алдында қолын және бетін сабынмен 
жууға, киім ауыстыратын бөлмеде және бассейндер мен жағажайларға барғанда әлеуметтік 
арақашықтықты сақтауға; 

- арақашықтықты сақтау үшін бассейндердегі кейбір өзгеретін кабиналардың жабылуын 
қамтамасыз ету; 

- бассейнге қатысатын бір адамға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың 
орындалуын қамтамасыз ету: ересектер үшін кемінде 5 ш.м. метр, балаларға кемінде 4 шаршы метр. 
метр. Бассейнде бір уақытта адамдар саны 30 адамнан аспауы керек; 

- жағажай жабдықтарын орналастыру (шезлонгтар, киім ауыстыратын бөлмелер, аяқ жуғыштар 
және т.б.) сигналдық белгілерді қолданумен әлеуметтік дистанция ережелерін сақтай отырып жүзеге 
асырылуы керек. 
 


