
13/09/2017

1

Health Security and Emergencies

Монгол Улсын хилийн нэвтрэх 
цэгүүд дэхь H7N9 халдвараас 
сэргийлэх хяналт шалгалтын  

арга хэмжээ

T. Tumurbaatar
State senior inspector for hygiene and 

epidemiology inspection of Export  Import 
Border inspection department  

General Agency for Specialized  Inspection,  Export Import Border Inspection Department

НЭМ-ийн ноцтой байдал үргэлжилсээр…
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АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН 
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

ХОРИО ЦЭЭРИЙН
ХЯНАЛТ

Хил дамжин халдварлах хүний олон улсын хөл
хориот өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, сэжиг бүхий
өвчтөнийг илрүүлэх, тусгаарлах, эмнэлгийн
байгууллагад шилжүүлэх, голомтыг цомхотгох хариу
арга хэмжээ авах;

Мал, амьтны гоц халдварт өвчин улсын хилээр
нэвтрэх, дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлэх,
таслан зогсоох, мал эмнэлэг, ариун цэвэр хорио
цээрийн арга хэмжээ авах;

Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон
гадаад хорио цээртэй ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж,
хог ургамал улсын хилээр нэвтрэх, дамжин тархахаас
урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, ургамлын
хорио цээрийн арга хэмжээ авах;

WHO OIE IPPC

Улсын хилээр нэвтэрч буй бараа, бүтээгдэхүүнд
эрсдэлд суурилсан хяналт, шалгалтыг олон улсын
гэрээ хэлэлцээр, Монгол Улсын хууль тогтоомжид
нийцүүлэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тус тус
хэрэгжүүлдэг.
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5 core capacities at the PoE:

• Legal environment
• Multisectoral coordination and

communication
• Preparedness, response, evaluation
• Training, exercise and drills
• Human resources capacity

5МХЕГ – ын  Хил,  хорио цээрийн хяналтын газарGeneral Agency for Specialized  Inspection,  Export Import Border Inspection Department

Бэлэн байдлын төлөвлөгөө
• Бүх боомтууд дахь мэргэжлийн хяналтын алба,
хэлтэс бэлэн байдлын төлөвлөгөөтэй
ажилладаг. /Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах
тухай хууль, Хилийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай
хууль, ОУЭМД, болон зөвлөмжийн дагуу /

• Бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд жил бүр тодотгол
хийж, хил дээр ажилладаг бусад хяналтын
байгууллага болон мэргэжлийн
байгууллагуудын тайван цагийн үеийн болон
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн үүрэг
хариуцлагыг тусгасан байдаг.
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Information sharing
• PoE surveillance data is routinely shared with EWAR 
• Receive weekly surveillance data from EWAR unit
• Receive daily updates from EOC, MoHS and share 

with GASI management and PoE 
• Report to NEMA EOC in emergencies
• Receive weekly electronic media surveillance from 

risk communication focal person 

7
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Joint risk assessment for MERS-CoV and Zika 
virus, Мeasles, Н7N9 at the MoH EOC

Rapid risk assessment 4 
times  /2016/

2017 онд Шувуу болон 
хүний томуугийн Н7N9 
тохиолдлоос сэргийлэх 
хүрээнд  ЗӨСҮТ, ХӨСҮТ-
тэй 2 удаа эрсдэлийн 
үнэлгээ хийсэн. 

/2017-05-22, 2017-06-02/

МХЕГ - ын  Хил, хорио цээрийн хяналтын газарGeneral Agency for Specialized  Inspection,  Export Import Border Inspection Department
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Үйл явдлын нэр БНХАУ-д бүртгэгдсэн шувууны томуугийн H7N9 вирүст
халдварын хүний өвчний батлагдсан тохиолдол

Мэдээлсэн 
хугацаа 

2017 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн 1550 цагт, утсаар

Мэдээллийн эх 
сурвалж

ӨМӨЗО-ны Хилийн хорио цээрийн газрын Өвчин
судлалын төвөөс МХЕГ-ын ахлах байцаагч
Т.Төмөрбаатарт мэдээлсэн.

Хаана БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ганц мод боомтын орчим
Баяннуур аймагт
Уг хилийн боомт нь Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт
боомттой залгаа.

Хэдэн хүн 
өвчилсөн

1 хүн өвчилсөн, эрэгтэй. Бээжин хотын Дитан эмнэлэгт 
хэвтэн эмчлэгдэж байна. 

Тархвар судлалын 
холбогдол

Өвчтөн тэжээвэр шувуунаас халдвар авсан өгүүлэмжтэй. 

Хариу арга хэмжээ - ЗӨСҮТ, ХӨСҮТ, Өмнөговь аймгийн ЗӨСТ, МХЕГ-тай 
хамтран эрсдэлийн үнэлгээ хамтарч хийхээр бэлтгэж 
байна.

- Шувууны томуу өвчний хариу арга хэмжээний бэлэн 
байдлыг хангах чиглэлээр ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ-д чиглэл 
өглөө. 

- Шувууны томуу өвчнөөс сэргийлэх талаар мэдээлэл,
сурталчилгааг эрчимжүүлэн, сэрэмжлүүлэг мэдээллийг
цахим хуудсуудад байршуулан ажиллаж байна.

- МХЕГ-аас хилийн боомтууд дахь хяналтыг чангатгах,
ялангуяа Гашуунсухайт боомтоор хилээр нэвтрэн орж
ирж буй зорчигч, тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт эрүүл
мэндийн тандалтыг сайжруулж, асуумж судалгаа авах,
термокамерийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, ариутгал,
халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг сайжруулах ажлууд
хийгдэж байна.
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ТАНДАЛТ, ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ЯАРАЛТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 1000 цагийн байдлаар

Хянасан:
Д.Нарангэрэл, ТШУХ-ийн дарга

Нэгтгэсэн:
А.Долгорханд,ТШУХ-ийн мэргэжилтэн

General Agency for Specialized  Inspection,  Export Import Border Inspection Department
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ШУВУУНЫ ТОМУУГИЙН А ХҮРЭЭНИЙ  

Н7N9 ВИРУСТ ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР  ХМХА, ХЭЛТЭСТ ӨГӨХ ЧИГЛЭЛ  

 

            2017-06-05 

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Эрүүл ахуйн хороо Бээжин хотын халдварт өвчний хяналтын төвөөс Баяннуур аймагт шувууны томуугийн А

(H7N9) вируст халдварын хүний өвчлөлийн лабораториор баталгаажсан 1 тохиолдол 2017 оны 05-р сарын 30-ны өдөр бүртгэгдсэн талаар 

мэдээлсэн. (2017.06.01) 

- Уг тохиолдол нь гэрийн нөхцөлд шувуу тэжээснээс халдвар авсан байна.  

- Одоогийн байдлаар Бээжин хотын Дитан эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж, биеийн байдал хэвийн амь насанд аюулгүй байгааг 

мэдээлсэн.  

Энэ мэдээний дагуу 2017 оны 6 дугаар сарын 2-ны  өдөр МХЕГ, ЭМЯ, ЗӨСҮТ, ХӨСҮТ-ийн мэргэжилтнүүд хамтарсан, түргэвчилсэн 

эрсдэлийн үнэлгээ хийж, Монгол улсад тархах эрсдэл дунд зэргийн түвшинд байна дүгнэж, хилийн боомт дахь алба, хэлтэст дараахь 

зөвлөмж, чиглэлийг өгсөн. Үүнд:  

- “Хүний хөл хориот өвчин улсын хилээр нэвтрэх, дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” 2017 оны 2 дугаар 

сарын 24-ний өдрийн 01/64 тоот удирдамжийн дагуу бэлэн байдлыг хангаж, хариу арга хэмжээ авч ажиллах; 

- Шувууны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тавих хилийн мэргэжлийн хяналтыг чангатгаж, голомттой бүс нутгаас тэдгээр 

бүтээгдэхүүнийг импортоор нэвтрүүлэхгүй байх  арга хэмжээг авч ажиллах; 

- Хилээр нэвтрүүлж буй тээврийн хэрэгсэлд хийгдэж буй ариутгал, халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагааг чанаржуулж, ариутгалын бодисын

идэвхийг тодорхойлуулж, шаардлага хангасан бодисыг хэрэглүүлэх; 

- Хилийн боомт дах мэргэжлийн байгууллагуудын ажиллагсдад халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах;  (сургалт, 

сурталчилгаа хийх,  хувийн хамгаалах хэрэгсэл, шаардлагатай эм, урвалж, бодисоор  хангаж, нөөцийг бүрдүүлэх) 

- БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Баяннуур, Ордос, Шилийн гол, Тонглиао, Хинг-ан аймгаас ирж буй зорчигчоос  эрүүл мэндийн асуумж судалгаа 

авах, биеийн халууныг хэмжих; 

- Хилийн боомт дахь түр тусгаарлах өрөөний бэлэн байдал, халуун хэмжих төхөөхөрөмжийн найдвартай үйл ажиллагааг ханган, сум, 

аймгийн эмнэлэг, ЭМГ, ЗӨСТ болон хил хяналтын  бусад байгуулагатай  хамтран ажиллах холбоо мэдээллийн шуурхай байдлыг 

хангаж ажиллах; 

- Гашуунсухайт хилийн боомтоор нэвтэрч буй зорчигчдод тавьсан эрүүл мэндийн тандалтын өдөр тутмын мэдээг ЭИХХХЦГ-т /99893510, 

timur3510@yahoo.com/  утсаар болон цахим хэлбэрээр мэдээлж ажиллах; 

- Хилээр нэвтэрч буй зорчигч, нүүрсний тээврийн жолооч нарт голомттой бүс нутаг, газарт ( шувууны аж ахуй,  хүнс, худалдааны зах 

зэрэг) эрсдэлтэй газруудаар зорчихгүй байх зөвлөмж, сэрэмжлүүлгийг хилийн боомт дахь алба, хэлтэс тогтмол хийж, эрсдэлийн үеийн 

харилцаа, холбоог идэвхжүүлж ажиллах; 

- ЭИХХЦХГ-аас хүргэгдэж буй нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын урьдчилан сэргийлэх мэдээг тогтмол авч, дүн шинжилгээ хийн, 

сэжигтэй тохиолдол илэрвэл “Бэлэн байдлын төлөвлөгөө”-ний дагуу яаралтай мэдээлж, хариу арга хэмжээг авч ажиллах. 

 

Энэ үнэлгээг 2017 оны 6 сарын 4, 5-ны өдрүүдэд дундын майл хаягаар аймгийн МХГ, хилийн боомтууд руу хүргүүлсэн болно.  

 

 

 

                                      МХЕГ-ЫН ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ХИЛИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР                            
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2016, 2017 ОНЫ ХЭЛЭЛЦЭЭР, ПРОТОКОЛ, ҮНЭЛГЭЭ 

• “Монгол-Хятадын хилийн эрүүл ахуй, хорио цээрийн хамтын
ажиллагааны хэлэлцээр 2016

• 2017 оны 5 сарын 12-ны өдөр БНХАУ-ын ЧХШХЦЕГ-тай Хамтын
ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулсан

• Joint external evaluation (JEE) Моngolia
/ 12-19 May 2017/

• Манжуурын 4 санамж бичиг /2017-08-29/

МХЕГ, БНХАУ-ын ЧХШХЦЕГ-тай НЭМ-ийн ноцтой байдлын үед 
харилцан мэдээлэл солилцох санамж бичиг,

Дорнод аймгийн 3 боомт, БНХАУ-ын 3 боомт хооронд эрүүл 
ахуй, хорио цээрийн чиглэлээр санамж бичиг 

General Agency for Specialized  Inspection,  Export Import Border Inspection Department

Cross border exercise between Mongolia and Russian 
Federation and China -3 times 
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Suggestions for 2016-2020

Multisectoral coordination:
Operationalize EOC, IMS at the GASI
Improve coordination of custom, border protection
agencies at the PoE
Strategy on strengthening PoE capacity
Training, exercise E-learning, joint training, experience
sharing with countries in the region
Technical competency of staff increase number of
FETP trainees inspectors, short training for custom,
border protection agency staff
Response logistics availability of funds

ХИЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАРМХЕГ - ын  Хил, хорио цээрийн хяналтын газарGeneral Agency for Specialized  Inspection, Export Import Border Inspection Department

Suggestions for 2016-2020

Legal framework:
“Incident Management System at the PoE”
procedures
“Health center for travellers”, health declaration
forms, certificate for PoE that IHR requirements
“Болзошгүй эрсдэл, нийгмийн эрүүл мэндийн
ноцтой байдлын үед салбар хоорондын
байгууллагуудын хамтран ажиллах журам” Шадар
сайдын тушаалаар батлагдсаны дараа “Монгол
Улсын хилийн боомтуудад болзошгүй эрсдэл,
нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүссэн
үед хамтран ажиллах журам”-ыг 2017 онд багтаан
боловсруулж, батлуулах

ХИЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАРGeneral Agency for Specialized  Inspection,  Export Import Border Inspection Department



13/09/2017

8

Suggestions for 2016-2020

• Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн
банктай хамтран 2017-2020 онд:

• “Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах
арга хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулах төсөл”,

• “Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл”,
• “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” болон бусад төсөл, хөтөлбөрийн

хүрээнд хилийн боомтуудын дэд бүтцийг хөгжүүлж, шаардлага
хангасан хорио цээрийн байгууламж барих, ариутгалын
төхөөрөмжийг шинэчлэх, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй
байдлын лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.

• Хорио цээрийн хяналт шалгалтын мэдээллийн санг бий
болгоно.
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Thank you for your attention, талархал 

илэрхийлье

МХЕГ -ын Хил,  хорио цээрийн хяналтын газарGeneral Agency for Specialized  Inspection, Export Import Border Inspection Department


