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Алматы қаласы                                                                                                       город Алматы

«С. Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КеАҚ
коронавирустық инфекцияның алдын алу жөніндегі
шараларды күшейту туралы

          «Қазақстан Республикасының халқы арасында коронавирустық инфекцияның алдын алу
жөніндегі шараларды одан əрі күшейту туралы» Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік
санитариялық дəрігерінің 23.10.2020 ж. №57 қаулысының (04.12.2020 ж. өзгерістермен), Алматы
қаласының Бас мемлекеттік санитариялық дəрігерінің 09.11.2020 ж. №65 Алматы қаласының Бас
мемлекеттік дəрігерінің 26.10.2020 ж. № 64 «Алматы қаласында коронавирустық инфекцияның
таралуының алдын алу» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 13.08.2020 ж.
«Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде білім беру
ұйымдарында оқу процесін жүзеге асыру жөніндегі əдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы»
бұйрығының ( № 4 қосымша, 03.09.20 ж. өзгерістерімен), жəне Қазақстан Республикасының
«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 21-бабы 13-тармағының 4)
тармақшасына сəйкес университетте коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмау үшін
БҰЙЫРАМЫН:
1. Бұйрықтың қосымшаларына сəйкес КВИ алдын алу жөніндегі нұсқаулықтар бекітілсін.
2. Академиялық қызмет жөніндегі проректор К. Ж. Байльдиноваға:
- ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің əдістемелік ұсынымдарына сəйкес санитарлық ережелерді
сақтай отырып, білім беру үрдісін ұйымдастырсын;
- əлеуметтік қашықтықты ескере отырып, аудиторияларда жеткілікті орын санын қамтамасыз ету;
- мектептермен бірлесіп студенттердің күндізгі оқу жəне практикадан өту кестесін əзірлеу;
3.Қаржы директоры А.К. Утегенов пен экономика жəне қаржы департаментіне дезинфекциялық
құралдарға, маскаларға, санитайзерлерге жəне жеке қорғану құралдарына қажеттілікті анықтасын.
4. Корпоративтік даму жөніндегі проректор М. Датхаевқа мектептермен бірлесе отырып,
студенттердің жатақханада тұру қажеттілігін анықтап, санитарлық ережелерге сəйкес олардың
орналасуын қамтамасыз етсін.
5. Эксплуатациялық жұмыстар департаментінің басшысына:
- оқу ғимараттарында, университет деканаттары мен жатақханаларында, көрнекті жəне қолжетімді
жерлерде санитайзерлер орнату, коронавирустық инфекцияның алдын алу бойынша жадынамалар
орналастыру;
- оқу кабинеттерінде кафедралармен бірлесіп отыратын орындарды таңбалауды қамтамасыз ету;
- желдету жүйелері мен ауаны баптау жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, ғимараттарда
күніне кем дегенде 2 рет 15 минут желдету;
- ашық заттарды, компьютерлік техниканы, есік тұтқаларын, тұтқаларды, үстелдерді,
орындықтарды, жиһаздарды, қол жууға арналған раковиналарды жəне т. б. міндетті түрде жуу
жəне дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, күніне кем дегенде 2 рет күнделікті ылғалды



жинау жүргізуді қамтамасыз ету, сондай-ақ, техникалық персоналдар жеке құралдарды
дезинфекциялап қолдану қажет (халат, қолғап, маска);
- ғимараттар мен оқу бөлмелерінде пайдаланылған маскалар мен қолғаптарға арналған қақпағы
жабылатын қоқыс контейнерлерін орнатуды көздеу;
- университет ғимаратына кіре берісте жылу түсіргіштер орнатуды немесе термометрия жүргізуді
қамтамасыз ету;
- мекемеге кіретін жəне шығатын келушілерге термометрияны бөлек жасау.
6. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды КВИ бойынша штаб үйлестірушісі Қ. Б. Кəрібаевқа
жүктелсін.
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Электрондық құжатты тексеру үшін: https://kaznmu.isirius.kz/check/ мекен-жайына өтіп, қажетті жолдарды
толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз немесе QR код арқылы
оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-бабының 1-тармағына сəйкес, қағаз құжатпен тең
дəрежелі болып табылады.


