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1) Лаборатори болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчид КОВИД-19-ийн тохиолдлуудыг 
эрүүл мэндийн газарт мэдээлэх 

 

Лаборатори болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчид КОВИД-19-ийн тохиолдлуудыг эрүүл мэндийн газарт мэдээлнэ. 
Мэдээлэл хүлээж аваад Арлингтон хот “Хавьтал мөшгөлт” гэсэн арга хэмжээг эхлүүлнэ. Эрүүл мэндийн газар КОВИД-19-ийн 
шинжилгээ хийдэггүй. Шинжилгээний талаарх мэдээллийг https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-
testing линкээр нэвтэрч авна уу.  

2) Өвчтөнтэй ярилцах   

 

Арлингтон хотын албан хаагч өвчтөнтэй (КОВИД-19-ийн халдвартай гэж оношлогдсон  хүн) холбогдож,  дараах зүйлсийг 
тодруулна:  

 Илэрч буй шинж тэмдгүүд, тэдгээр нь хэзээнээс эхэлсэн  

 24-цагийн хугацаанд ямар хүмүүстэй 15 минут болон түүнээс дээш хугацаагаар 6 футээс ойр зайд хамт байсан (шинж тэмдэг 
илрэхээс 48 цагийн өмнөөс бусадтай хавьталд орохоо болих хүртэл)—энэ хүмүүс өвчтөний ойрын хавьтагчид болно. 

 Хүндээр өвдөхөд нөлөөлсөн байж болзошгүй зүйлс (жишээ нь: өмнө нь эрүүл мэндийн байдал ямар байсан)  

 Бусдад халдвар тарааж болзошгүй зүйлс (жишээ нь: ойр харилцах, бусадтай хамт амьдрах, хоолны сав суулга дундаа хэрэглэх, 
ажил мэргэжил)  

3) Өвчтөнд зөвлөмж өгөх  

 

Арлингтон хотын албан хаагчид өвчтөнүүдэд дараах зүйлсийг зөвлөнө:  

 Өвчнийг бусдад халдаахгүй болох хүртэлээ бусдад биеэрээ ойртохгүй байх (өөрийгөө тусгаарлах хугацаа) 

 Гэр ахуйн цэвэрлэгээ, хувийн ариун цэврийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөх (жишээ нь: гараа угаах) 

 КОВИД-19-ийн шинж тэмдгүүдийг ажиглах  

 КОВИД-19-ийн хөнгөн шинж тэмдгүүдийг жоргүй стандарт эмээр эмчлэх 
 Хэрэв шинж тэмдэг хүндэрсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчээс (урьдчилан дуудаж) тусламж хүсэх 

 Олон нийтийн газраар явах шаардлагатай бол амны хаалт зүүх, хамгийн багадаа 6 фут зай барих 

4) Өвчтөний ойрын хавьтагчидтай ярилцах  

 

Дараа нь Арлингтон хотын ажилтнууд өвчтөний ойрын хавьтагчидтай холбогдоно. Тэд тэдгээр хүмүүст КОВИД-19-ийн халдвартай 
хүнтэй хамт байсан тухай мэдэгдэж, тэдний халдвар авах эрсдэлийг тооцоно. Эрсдэл нь дараах хүчин зүйлсээс шалтгаална:  

 Өвчтөнтэй ямар хугацаанд, хэр ойрхон байсан (жишээлбэл, өвчтөнтэй илүү удаан хугацаанд, илүү ойр байснаар эрсдэл 
нэмэгдэнэ) 

 Өвчтөнтэй ямар байдлаар хавьталд орсон болох (жишээлбэл, өвчтөний биед олон удаа хүрсэн эсвэл түүний биеийн ямар 
нэгэн шингэнд хүрэх нь эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ) 

 Хавьтагчийн ажил мэргэжил гэх мэт бусад нэмэлт хүчин зүйлс 

5) Өвчтөний ойрын хавьтагчдад зөвлөмж өгөх  

 

Ажилтнууд эрсдэлийг тооцоолсоны дараа хавьтагчдад дараах зөвлөмжүүдийг өгнө:  

 Өвчтөнтэй ойр харилцаанд орсон сүүлийн өдрөөс 14 хоног гэртээ байх (карантины хугацаа) 

 Гэр ахуйн цэвэрлэгээ, хувийн ариун цэврийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөх (жишээ нь: гараа угаах) 

 КОВИД-19-ийн шинж тэмдгүүдийг ажиглах  
 КОВИД-19-ийн хөнгөн зэргийн шинж тэмдгүүдийг жоргүй стандарт эмээр эмчлэх 

 Өвчний шинж тэмдэг хүндэрсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчээс (урьдчилан дуудаж) тусламж 
хүсэх 

 Олон нийтийн газраар явах шаардлагатай бол амны хаалт зүүх, хамгийн багадаа 6 фут зай барих 

6) Өндөр эрсдэлтэй өвчтөн болон ойрын хавьтагчдыг хянах 

 

Ажилтнууд халдвар авах өндөр эрсдэлтэй хүмүүс, тэдгээрийн ойрын хавьталуудад тогтмол хяналт тавина. Тэд:  

 Тэдний шинж тэмдэг сайжирсан эсвэл дордсон, илрэхээ больсон эсэхийг асууна 

 Бусдаас тусгаарлагдсанаар тэдэнд үүсэж болзошгүй асуудлуудыг тодорхойлно 

 Тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх нөөц боломж санал болгоно 

 Тэднийг карантин, тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөхөд бэлэн байгаа эсэхийг үнэлнэ 

7) Хязгаарлалтаас чөлөөлөх 

 Ажилтнууд тусгаарлалт болон карантинаас хэзээ чөлөөлөхөд тохиромжтой болохыг үнэлнэ. Карантинаас гарах хугацаа нь шинж 
тэмдэг хэзээ илрэхээ больсон болон бусад хүчин зүйлсээс хамаарна. 

Хавьтал мөшгөлтийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай КОВИД-19-ийн хавьтал мөшгөлтийн тухай 
нийтлэг асуулт, хариултууд хэсгээс харна уу.  
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