
Жұмыс алгоритмі 
мектепке дейінгі ұйымдар 

 
Кезекші топтарды қоспағанда, мектепке дейінгі мекемелердің қызметіне тыйым 

салу. Мектепке дейінгі мекемелердегі кезекші топтардың қызметіне талаптарды ескере 
отырып, 15 адамнан аспайтын топтардың толық жиынтығы болған жағдайда жол беріледі. 

1. Медицина қызметкерінің барлық балабақша қызметкерлері мен балаларынан 
күнделікті таңертеңгі сүзгіні өткізуі. 

2. Жедел респираторлық инфекциялардың (қызба, жөтел, мұрыннан су ағу) және 
басқа да жұқпалы аурулардың көріністері бар персонал мен балаларға жұмысқа рұқсат 
етілмейді. 

3. Жергілікті педиатрдың денсаулығы туралы анықтамалары бар балаларды 
қабылдау (3 жұмыс күнінен көп болмаған жағдайда). 

4. Балаларды мектепке дейінгі ұйымдарға келесі санаттағы адамдармен бірге алып 
жүру ұсынылмайды: 

- COVID-19 расталған жағдайларымен байланыс; 
- соңғы 14 күнде істерді тіркеумен шетелден немесе аймақтардан келгендер; 
- өткір респираторлық аурулардың көріністері бар адамдар. 
5. Тері антисептикі бар зарарсыздандырғыштар қызметкерлер мен қонақтардың 

қолын емдеу үшін қол жетімді жерлерде орнатылған. 
6. Тәрбиешілердің тамақтанар алдында, көшеде жүргеннен, жуынатын бөлмеге 

барғаннан кейін және басқа да ластану жағдайларында балалардың қолын уақтылы жууы 
(қолын сұйық сабынмен жуу) үшін жеке жауапкершілігі. 

7. Балалар болмаған кезде топтардың бөлмелерін дезинфекциялауды (кварцтауды) 
кейіннен желдетумен қамтамасыз ету. Желдету режимін сақтау: әр сағат сайын балалар 
топта болады, топта балалар болмаған кезде желдету арқылы кем дегенде 15 минут эфирге 
шығады. Ауа қауіпсіздігі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде мұғалімнің 
бақылауымен жүзеге асырылады. 

8. Есік тұтқаларын, баспалдақ рельстерін, терезе төсеніштерін, кастрөлдерді, 
сантехникалық жабдықтарды дезинфекциялау құралдарын қолданатын топтарда (балалар 
топ бөлмелерінде болмаған кезде дезинфекциялау құралдарын қолдану) екі рет өңдеу. 

9. Дене шынықтыру сабақтарын және басқа да топтық жұмыстарды тыс жерлерде 
(жылы ауа-райында) өткізу. Жаяу жүруді шектеуді қамтамасыз ететін оқшауланған ойын 
алаңы (тұрғын үй кешендеріне орналастыру) болмаған жағдайда. 

10. Ұйықтау бөлмелеріндегі балалар арасындағы қашықтықты кем дегенде 1 метр 
қашықтықта сақтау. 

11. Термометрлердің, дезинфекциялық және жуғыш заттардың, антисептиктердің, 
жеке қорғаныс құралдарының (маскалар, қолғаптар) жеткілікті мөлшерінің болуы. 

12. Ішу режимін сақтау (бір реттік көзілдірік). 
13. Балабақша қызметкерлерімен эпидемияға қарсы режимнің сақталуы туралы 

күнделікті брифинг өткізуге, балабақшадағы эпидемияға қарсы режимнің сақталуын 
бақылауға жауапты адамды тағайындау. 

14. Нормативтік құқықтық актілерде белгіленген санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптардың сақталуы. 
 


