COVID-19 АЛДЫН АЛУ: TALAN TOWERS EXECUTIVE HUB ҮЙ-ЖАЙЛАРЫ МЕН БЕТТЕРІН
ЖИНАУ ЖӘНЕ ДЕЗИНФЕКЦИЯЛАУ ХАТТАМАСЫ
Мамыр, 2020
Қоғамдық денсаулықты қорғау жөніндегі ұсынымдарға сәйкес Talan Towers Executive Hub (TTEH)
кеңселері 2020 жылғы мамырда халық арасында COVID-19 таралуының алдын алу үшін шаралар
қабылдады, бұл тазалау мен дезинфекцияның жақсартылған түрлерін жүргізуді қамтиды.
Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік техникасы департаменті (ООСБ) Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі (ҚР ДСМ) мен Дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымының (ДДСҰ) ұсынымдары негізінде COVID-19 алдын алу үшін сақталуы қажет TTEH қызмет
көрсететін кеңселеріне арналған тазалау және дезинфекциялаудың жетілдірілген рәсімдерін
әзірледі.
1. Алдын алу үшін қарқынды жинау және дезинфекциялау
2. COVID - 19 расталған жағдай туралы хабарлағаннан кейін қарқынды жинау және
дезинфекция
1.

АЛДЫН АЛУ ҮШІН ҚАРҚЫНДЫ ЖИНАУ ЖӘНЕ ДЕЗИНФЕКЦИЯЛАУ

A. Жалпы нұсқаулық:
I.

Тіркеу орыны, асүй, қоғамдық дәретханалар, сөйлесу бөлмелері, демалыс бөлмелері,
сенсорлық экрандар, түймелер, үстелдер, араластырғыштар, есік тұтқалары, ортақ
шыныаяқтар және ыдыс сияқты жоғары жиілікке ерекше назар аудара отырып, тазалау
және дезинфекциялау жиілігін арттырыңыздар. Осы беттерді жинау және дезинфекциялау
жиілігінің жоғары болуы жаңа коронавирусты қоса алғанда, бактериялар мен вирустарды
жоюға көмектеседі.
II. Тазалаудан кейін қол гигиенасының ережелерін сақтаңыз (және әрқашан!):
• Қолыңызды жиі жылы су және сабынмен 20 секундтан кем жумаңыз.
• Егер сабын мен жылы су қол жетімсіз болса, кемінде 60% спирт бар спирт негізіндегі
қолды дезинфекциялау құралын пайдаланыңыз.

B.

Тазалау және дезинфекциялау кезіндегі қауіпсіздік ережелері:

I.

Тазалау және дезинфекциялау кезінде бір реттік қолғапты пайдаланыңыз. Қолғапты әр
пайдаланғаннан кейін тастау керек. Қолғапты шешкеннен кейін қолыңызды бірден
жууыңыз.

II.

Бетке шашырап кету қаупі болса, қорғаныш көзілдірігін киіңіз.

III.

Халаттар мен фартуктерді өз киіміңізді қорғау үшін пайдалану ұсынылады.

IV.

Химикаттарды заттаңбасы бар жабық контейнерлерде сақтаңыз. Оларды қауіпсіз жерде
сақтаңыз. Оларды лақтыруға немесе төгілуге жол бермейтіндей етіп сақтаңыз.
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C. Беттерді тазалау және дезинфекция:
I.

Дезинфекциялау процесінде бірінші қадам - қатты ластанған беттер мен заттарды тазалау.
Егер беті жанасу кезінде лас боп көрінсе, оларды дезинфекциялау алдында жуу
құралының немесе сабынның және судың көмегімен тазалау керек.

II.

Респираторлық симптомдары бар адам болған жерлерде (мысалы, жөтел, түшкіру) беттерді
тезірек тазалап, дезинфекциялаңыз.

III.

Жаңа коронавирусқа қарсы қолдану үшін ДДСҰ тіркелген дезинфекциялау құралын
пайдаланыңыз. Пайда болған вирустық патогендерге қарсы алдын ала мақұлданған өнімдер
тізімін немесе SARSCoV-2 қарсы қолданылатын дезинфекциялық құралдар тізімін қараңыз.

IV.

Өндірушінің барлық тазалау және дезинфекциялау құралдарын қауіпсіз және тиімді
пайдалану жөніндегі нұсқауларын орындаңыз (мысалы, сұйылту концентрациясы, жағу әдісі
және байланыс уақыты, қажетті желдету және жеке қорғаныс құралдарын пайдалану).
Дезинфекциялау құралының концентрациясы және байланыс уақыты беттерді тиімді
дезинфекциялау үшін шешуші мәнге ие. Химиялық заттардың әсерін болдырмау үшін
дезинфекциялау құралдарының (жақсы желдетілетін үй-жайларда) дайындалғанына және
тиісті жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) пайдалану кезінде қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.
COVID-19 қарсы тиімді химиялық және дезинфекциялау құралдарын қауіпсіз қолдану
туралы нұсқаулықпен танысыңыз, онда денсаулыққа әлеуетті қауіп-қатерлер мен кең
таралған белсенді дезинфекциялау құралдары үшін ұсынылатын қорғау шаралары
сипатталған.

V.

Электроника үшін қолайлы тазалағыш құралдарға қатысты өндірушінің нұсқауларын
оқыңыз. Егер ешқандай ұсыныстар болмаса, спирттік негіздегі майлықтарды немесе кемінде
70% спирт бар спрейді пайдалану мүмкіндігін қарастырыңыз. Спирттің негізіндегі өнімдерді
пайдалану машинаның сезімтал компоненттерін зақымдау қаупін төмендетуі мүмкін.
Мүмкін болса, электр техникасы үшін (пернетақта, телефон, қашықтан басқару пульттері
және т. б.) жуылатын силикон қаптарын пайдаланыңыз. Сұйықтықтардың жиналуын
болдырмау үшін беттерді мұқият құрғатыңыз.

VI.

Келесі өнімдер қатты кеуекті емес беттерді дезинфекциялау үшін тиімді:
• 10% ағартылған хлорлы әк ерітіндісі, құрамында кемінде 70% спирт бар спирт ерітіндісі
және / немесе COVID19 қарсы қолдануға арналған ДДСҰ-да тіркелген
дезинфекциялаушы құрал.
• Келесі әрекеттерді орындау арқылы 10% ағартылған хлорлы әк ерітіндісін дайындаңыз:
o 4 литр суға бес ас қасық хлорлы әк араластырыңыз.
o Қолданғаннан кейін сүрту алдында 2 минут күтіңіз немесе ауада кептіріңіз (сүртусіз).

VII.

VIII.

Кілем, тоқыма және портьерлер сияқты жұмсақ (кеуекті) беттер үшін:
• Көзге көрінген лас жерлерді (егер олар болса) тазалаңыз және оларды осы беттерде
пайдалану үшін көрсетілген тиісті тазалағыштармен тазалаңыз
• Жинағаннан кейін заттарды (қажет болған жағдайда) өндірушінің нұсқауларына сәйкес
жуыңыз. Мүмкін болса, жылы су параметрлерін пайдаланып, заттарды жуыңыз және
оларды толығымен құрғатыңыз.
Егер жуу мүмкін болмаса, COVID-19 қарсы қолдану үшін тіркелген зарарсыздандыру
құралын пайдаланыңыз. Пайда болған вирустық патогендерге қарсы немесе SARSCoV-2
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қарсы қолданылатын дезинфекциялық құралдар тізіміне алдын ала мақұлданған өнімдер
тізімін қараңыз. COVID-19 туралы істі уәкілетті органдар растаса, Talan Towers Executive Hub
кеңселері осы құжатта жазылған "COVID-19 расталған жағдайда хабарлағаннан кейін
күшейтілген тазалау және дезинфекция" хаттамасын ұстануға тиіс.
2. COVID - 19 РАСТАЛҒАН ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАҒАННАН КЕЙІН ҚАРҚЫНДЫ ЖИНАУ
ЖӘНЕ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Бұл хаттама COVID-19 жұқтырған адам болған ТТЕН үй-жайларын тазалауға және дезинфекциялауға
арналған. Ол екі күннен бастап (48 сағаттан) симптомдардың пайда болуына дейін және жұқтырған
адам TTEH аумағында болған сәттен бастап жеті күнге дейін қолданылады.
COVID-19 ауруы расталған адамның TTEH аумағында болуы туралы хабарламадан кейін, келесі
тазалау және дезинфекциялау хаттамасын орындаңыз:
A.

COVID-19-ға талдаудың оң нәтижесі бар адам уақыт өткізген ғимарат және/немесе үй-жайлар
әрбір нақты жағдайда бағаланатын болады. Жинау көлемі lynks Property Management (LPM)
басқарушысының келісімі бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшесі
белгілеген әлеуетті ластану тәуекелін ескере отырып жүзеге асырылатын болады.

B. Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет (СЭС) өкілдері мыналарды жасайды (жағдайға
байланысты):
I.

Тазалау және дезинфекциялау процедурасы туралы жазбаша түрде LPM басқарушысына
немесе жинауға жауапты басқа бөлімге хабарлау.

II.

Уақытында және күшейтілген тазалаудан кейін шектеулі қолжетімділікті талап ететін
аймақтарды анықтау.

III.

Мүдделі бөлімшелермен өзара іс-әрекет жасау.

IV.

TTEH басқарушы / жауапты LPM өкілдерімен үйлестіру.

C. үстелдердің, шкафтардың, сөрелердің және басқа да жиһаздардың көп санына байланысты
үстіңгі бетінің көлемі ұлғайтылған үй-жайларды жинау және дезинфекциялау кезінде, сондайақ дезинфекциялау құралын себу қажет болған жағдайларда СЭС өкілдері егер себу жұмыс
уақытында жүргізілсе, TTEH басқарушысын алдын ала хабардар етеді. Алдын ала хабарлау TTEH
жалға алушыларына үй-жайларды, кеңселерді және жинау кезінде шектеулі қолжетімділікті
талап ететін кез келген басқа аймақтарды дезинфекциялау кестесі туралы алдын ала хабардар
етуге мүмкіндік береді.
D. Тазалаушылар бригадасы төмендегілерді орындайды:
I.

Осы құжатта баяндалған алдын алу үшін күшейтілген жинау жөніндегі нұсқауларды
орындау.

II.

Мүмкін болса, жинау мен дезинфекциялауды бастамас бұрын бөлмеде COVID-19
анықталған адам болғаннан кейін 24 сағат күтіңіз.
Егер 24 сағат күту мүмкін болмаса, тазалаушылар тазалау және дезинфекциялау кезінде
пайдаланылатын жеке қорғаныс құралдарының (ЖҚҚ) деңгейін жоғарылатуы тиіс, оның
ішінде N95 Бет үшін Сүзгіш респираторды, көмір сүзгілері бар эластомер респираторын

III.
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немесе көмір сүзгілері бар ауамен тазартылатын респираторды пайдалану. Егер жинау және
дезинфекциялау үшін сыртқы мердігер тартылса, онда тиісті сапа паспорттары бар құралдар
мен материалдарды қоса алғанда, жұмыстардың болжамды көлемі мен жұмыстарды
қолдану әдістерін жұмыс басталғанға дейін СЭС өкілдері қарауы тиіс.
E. Жинау және дезинфекциялау кезінде қажетті жеке қорғану құралдарын (ЖҚҚ) киіп жүру:
I.

Киімнің ластануынан қорғайтын бір реттік қолғаптар, комбинезондар немесе халат.

II.

Дезинфекциялау құралын шашырату/бүрку ықтималдығы болған кезде қорғаныс көзілдірігі.

III.

Үй-жайға науқас кірген соң 24 сағаттан аз уақыт өткен кезде тазалаушылар кірерде мынадай
респираторлардың бірін: N95 Сүзгіш респираторды, көмір сүзгіші бар эластомерлік
респираторды немесе ауаны көмір сүзгіштері бар қуатты қорғау дәрежесі бар
респираторды алып жүруге тиіс.

IV.

Барлық персонал екі жақты ластанудың алдын алу үшін қажетті ЖҚҚ киюге және шешуге
толық оқытылуы тиіс.

F. COVID-19-ға қарсы химиялық дезинфекциялау құралдарының денсаулыққа ықтимал қауіп және
белсенді дезинфекциялау құралдарын қолдану бойынша ұсынылатын қорғау шаралары туралы
ақпараттық нұсқаулықты оқып шығыңыз.
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