
Жұмыс алгоритмі 
сауда ойын-сауық кешендері (орталықтары), сауда алаңы 2000 және одан да көп шаршы 

метр болатын сауда үйлері, азық-түлік базарлары 
 

Нысанға төзімділік: 
- кіреберістегі жұмысшылар мен сатушылардың дене температурасын бақылау (қабылдау, күзет 

пункті), COVID-19 қоспайтын белгілерді анықтау үшін сауалнама (құрғақ жөтел, қызба, тыныс алудың 
қиындауы, ентігу және т.б.); 

- кіреберісте, сауда алаңдарының залдарында, дәліздерде әр 50-100 м сайын, лифттерге, 
санитарлық тораптарға кіретін жерде теріні антисептикпен тазартатын заттарды орнатыңыз. 

- көрсетілген / алынған қызметтер үшін қолма-қол ақшасыз төлемдер үшін жағдайлардың 
максималды қамтамасыз етілуі (карталар, телефондағы өтініш); 

- қызметкерлер мен келушілер үшін медициналық маскаларды міндетті түрде кию. 
Жұмыс процесін ұйымдастыру: 
- санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына жауапты адамды анықтау 

(температураны өлшеу, персоналды брифинг, жеке қорғаныс құралдарын уақытында ауыстыру, 
дезинфекциялау құралдарының, жуғыш және антисептикалық заттардың қажетті жеткізілімін 
қадағалау, оқу журналын жүргізу, маска, респиратор, майлықтарды, өңдеу жабдықтары мен тауарлық-
материалдық құндылықтарды жою) үй-жайларды жинау); 

- қызметкерлер арасында жеке / өндірістік гигиена ережелерін сақтау қажеттілігі туралы 
брифинг өткізу және олардың қатаң сақталуын бақылау; 

- санитарлық-тұрмыстық үй-жайларды жеке гигиена құралдарымен қамтамасыз ету (сұйық 
сабын, антисептиктер); 

- бір мезгілде қызмет көрсетілетін келушілердің санын шектей отырып, сатып алушылар 
арасындағы кем дегенде бір метрлік әлеуметтік арақашықтықты сақтай отырып, 5 адамнан астам 
кезектің пайда болуына жол бермеу; 

- маскадағы, бір реттік қолғаптағы ауысымына екі реттен кем емес ауыстырылатын және 
тұтастығын бұзған жағдайда (келушілермен тікелей байланыста болатын қызметкерлер) 
антисептиктермен қолмен емдеумен халыққа қызмет көрсету; 

- қоршау аумағын таза ұстаңыз, қоқыстың уақтылы шығарылуын қамтамасыз етіңіз және 
аптасына бір рет «санитарлық» күн өткізіңіз; 

- желдету және ауа баптау жүйелерінің профилактикалық тексерумен (сүзгілерді ауыстыруды, 
ауа өткізгіштерді залалсыздандыруды қоса) сауда орталықтарының ішінде желдету режимінің 
сақталуын қамтамасыз ететін үздіксіз жұмысы; 

- техникалық персонал (тазалаушылар) үшін дезинфекция жеке қорғаныс құралдарын (қолғап, 
медициналық маска) пайдаланып арнайы киімде жүргізілуі керек; 

- тазалағыш жабдық (шелектер, қылқаламдар, шүберектер) қолданғаннан кейін жақсылап 
жуылады және арнайы белгіленген жерлерде сақталады; 

- жұмыс күні ішінде қолғаптарды, маскаларды / респираторларды оларды уақытында өзгерту 
жағдайында қолдану; 

- келушілерге арналған жұмыс орындары мен үй-жайларды әр 2 сағат сайын желдетіп 
отырыңыз; 

- өндірістік және тұрмыстық үй-жайларды күніне 2 реттен кем емес есік тұтқаларын, 
ажыратқыштарды, тұтқаларды, ұстағыштарды, байланыс беттерін (жабдықтар, тауарлық-материалдық 
құндылықтар, үстелдер, орындықтар) міндетті түрде дезинфекциялай отырып, вируцидтік заттармен 
дезинфекциялаумен дымқыл тазалау, киіну бөлмелері, қабылдау бөлмелері тамақтану, демалу, 
жуынатын бөлмелер); 

- үй-жайларды жинауға, қызметкерлердің қолдарын емдеуге, тыныс алу жүйесінің ЖҚҚ-ға 
дезинфекциялық және жуғыш заттардың қысқартылмаған (кемінде бес күндік) қорын ұсыну; 

- денсаулығына байланысты қарсы көрсетілімдері жоқ ересектерге дезинфекциялау 
құралдарымен жұмыс істеуге рұқсат етіледі; 

- дезинфекциялаушы заттар өндірушінің қаптамаларында, балалардың қолы жетпейтін, арнайы 
белгіленген құрғақ, салқын және қараңғы жерде тығыз жабылған жерде сақталады. Дезинфекциялау 



шаралары және кездейсоқ улану кезінде алғашқы медициналық көмек оларды қолдану жөніндегі 
нұсқаулықта әрбір нақты дезинфекциялаушы зат үшін белгіленген. 
 


