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ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛЫН ҮЕД ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ 

 АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗААВАР 

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Зам тээврийн ослоос үүдэлтэй ослын үед Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдыг 

шуурхай удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, голомтод үүрэг гүйцэтгэх алба 

хаагчдын амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, аюулгүй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэхэд 

энэхүү зааврын зорилго оршино. 

1.2. Зааврыг хэрэгжүүлэхдээ Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Замын 

хөдөлгөөний дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно. 

 

Хоёр. Нэр томьёоны тодорхойлолт 

 Энэхүү зааварт хэрэглэсэн нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. 

 “Автобус” гэж жолоочоос гадна наймаас илүү хүний суудалтай, хүн тээвэрлэхэд 

зориулсан, троллейбусаас бусад автомашиныг; 

“Автомашин” гэж мотоцикл, трактор, өөрөө явдаг машин механизмаас бусад 

механикжсан тээврийн хэрэгслийг; 

“Мотоцикл” гэж хөдөлгүүрийн ажлын багтаамж буюу чадал, эсхүл техникийн дээд хурд 

нь мопедынхоос илүү, хоёр дугуйт механикжсан тээврийн хэрэгслийг. Энд өөрийн жин нь 400 

кг (ачааны зориулалттай бол 550 кг)-аас хэтрэхгүй гурван дугуйт болон мотоциклын төрлийн 

жолооны залууртай дөрвөн дугуйт механикжсан тээврийн хэрэгсэл мөн хамаарна; 

“Мопед” гэж 50 куб.см-ээс ихгүй ажлын багтаамж бүхий дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй, 

эсхүл 0.25 кВт-аас 4 кВт хүртэл чадал бүхий цахилгаан хөдөлгүүртэй, техникийн дээд хурд нь 

цагт 50 км-ээс ихгүй, хоёр буюу гурван дугуйт тээврийн хэрэгслийг; 

“Унадаг дугуй” гэж унаж яваа хүний булчингийн хүчээр явдаг (0.25 кВт-аас илүүгүй чадал 

бүхий цахилгаан хөдөлгүүрээр тоноглогдсон байж болно), хоёроос цөөнгүй дугуйтай (хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүний тэргэнцрээс бусад) тээврийн хэрэгслийг; 

“Ердийн хөсөг” гэж уналга, ачлагад ашиглаж байгаа мал, амьтан, түүнд хөллөсөн 

хэрэгсэл (хөсөг)-ийг; 

“Жолооч” гэж тээврийн хэрэгсэл жолоодож яваа хүн, жолоодлогын дадлага хийлгэж 

яваа багш, замаар ердийн хөсөг унаж, хөтөлж яваа хүнийг; 

“зам” гэж тээврийн хэрэгслээр зорчиход зориулсан зурвас газрыг. Зорчих хэсэг болон 

түүний хажуугийн хөвөө, явган хүний зам, тусгаарлах зурвас замд хамаарна; 

“Зам тээврийн осол” гэж зам дээр тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүдэн хүний амь 

нас, эрүүл мэнд хохирох, тээврийн хэрэгсэл болон зам, замын байгууламж эвдэрч гэмтэх, ачаа 

болон бусад эд хөрөнгийн хохирол учрахыг; 

“Аюултай ачаа” гэж тээвэрлэлтийн үед хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд хор 

хөнөөл тарих, эд хөрөнгийн хохирол учруулж болзошгүй элдэв бодис, түүгээр хийсэн эд зүйл, 

үйлдвэрийн хаягдал, аж ахуйн зориулалт бүхий бусад зүйл болон тэдгээрийн ариутгаагүй сав, 

баглаа, боодлыг; 

“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал” гэж замын хөдөлгөөнд оролцогчийг зам тээврийн 

осол, түүнээс үүдэн гарах хор уршгаас хамгаалсан байдлыг; 



“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах” гэж зам тээврийн ослоос урьдчилан 

сэргийлэх, ослоос үүдэн гарах хохирлыг багасгахад чиглэсэн үйл ажиллагааг; 

“Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт” гэж замын хөдөлгөөнийг удирдан явуулахад 

чиглэсэн цогц үйл ажиллагааг; 

  “Зогсож буй тээврийн хэрэгслийг мөргөх” гэж чиргүүлтэй болон чиргүүлгүй тээврийн 

хэрэгсэл зогсож буй автомашиныг мөргөхийг; 

“Саадтай мөргөлдөх” гэж тээврийн хэрэгсэл үл хөдлөх зүйлсийг (гүүр, тулгуур, мод, 

хашаа гэх мэт) мөргөх; 

“Өнхрөх” гэж хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгсэл онхолдохыг; 

“Зорчигч” тээврийн хэрэгслийн бүхээг дотор, эсхүл түүний тэвшин дээр зорчиж байгаа 

хүнийг; 

 “Анхны тусламж” гэж аливаа өвчлөл, биеийн хямрал, гэнэтийн осол гэмтлийн үед эмч, 

эмнэлгийн тусламж ирэхээс өмнө цаг алдалгүй гарын доорх материал, боломжийг ашиглан 

өөртөө болон бусдад нэн тэргүүнд яаралтай туслалцаа үзүүлэхийг; 

Зайлшгүй аврах ажиллагааг зохион байгуулах ослын үндсэн төрөл: 

1. Урд тал- Урсгал сөрж тээврийн хэрэгсэл урд урдаасаа мөргөлдөх. 

2. Хажуу тал- Тээврийн хэрэгслийг хажуу талаас нь мөргөх. 

3. Шүргэлцэх- Урсгал сөрөх эсвэл эгнээ солих явцад хажуугийн машиныг шүргэх. 

Аюултай эсхүл хүндрэлтэй ослын тусгай /онцгой/ төрлийн осол: 

- “Тусгай төрлийн осол” гэж аврагчдыг тусгайлан сургах эсвэл нэмэлт хүч, хэрэгслийг 

татан оролцуулах аюултай хүчин зүйлээс үүдэлтэй ослыг; 

- “Усанд унах осол” гэж тээврийн хэрэгсэл ямар нэг шалтгаанаар гол, мөрөн, нуурт унах, 

мөс цөмөрч унах гэх мэт ослыг; 

- “Эгц энгэрээс унах осол” гэж тээврийн хэрэгсэл ямар нэг шалтгаанаар эгц энгэрээс 

унаж, хэд хэдэн удаа эргэлдэх, хадан хясаа мөргөх, 100-150 м ба түүнээс дээш шидэгдэхийг; 

- “Төмөр замын хэсэг дэх осол” гэж төмөр замын гарам, эсхүл огтлолцох зориулалтгүй 

төмөр замын хэсэгт тээврийн хэрэгсэл галт тэрэгтэй мөргөлдөх, төмөр замын гарам эсвэл 

төмөр замын огтлолцоогүй хэсэгт тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдсөн ослыг; 

- Троллейбустай холбоотой зам тээврийн осол” гэж троллейбус болон бусад тээврийн 

хэрэгсэлтэй мөргөлдөх (мөргөх), тээврийн хэрэгслийн цахилгааны утас тасарч унах, замаас 

гарах мөн онхолдох, тээврийн хэрэгсэл эсвэл хүмүүс гэмтэж бэртэхийг; 

- “Гал түймэр гарсан осол” гэж яаралтай тусламжийн машин, тэдгээрийн тээвэрлэж буй 

тоног төхөөрөмжид гал гарсантай холбоотой ослыг; 

- “Дарагдсан, унасан осол” гэж байгалийн болон хүний үйл ажиллагааны улмаас 

тээврийн хэрэгсэл цасан нуранги, үер, гулгалт, чулуу нуралт зэрэгт дарагдахыг; 

- “Хонгил (туннель)-д гарсан осол” гэж хязгаарлагдмал орон зайн онцлогоос шалтгаалж 

ослын газарт очих, эрэн хайх, аврах ажиллагаа зохион байгуулах, мөн нэрвэгдэгчдыг нүүлгэн 

шилжүүлэхэд хүндрэлтэй ослыг; 

- “Аюултай ачаатай холбоотой осол” гэж аюултай ачааны ангилалд хамаарах ачаа (газ, 

шатахуун гэх мэт) тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой ослыг; 

 

 

 



Гурав. Зам тээврийн ослын үед эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах ерөнхий 

заавар 

3.1 Ерөнхий шаардлага 

Эрэн хайх, аврах ажиллагааны үеийн аврагч болон нэрвэгдэгчийн аюулгүй байдлыг дараах 

байдлаар хангана. Үүнд: 

1. Ердийн нөхцөл байдалд тохируулан аврах ажиллагааны багаж хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжийн ашиглалт, хадгалалтын талаарх сургалтад хамруулах; 

2. Эрэн хайх, аврах ажиллагаанд тусгай хөтөлбөрөөр бэлтгэгдэж, шалгалтад тэнцсэн, 

зохих гэрчилгээ авсан хүмүүсийг элсүүлэх; 

3. Аврагч нь бүлгийн дарга-аврах ажиллагааны зааварлагчийн зааварыг дагаж мөрдөж 

өндөр сахилга бат, зохион байгуулалттай байх; 

4. Ажиллах талбайн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, хамгаалалтын бүс татах, 

зөвшөөрөлгүй иргэн нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх; 

5. Аврагч тус бүрийн үүрэг хариуцлага, ажлын хуваарийг танилцуулах;   

6. Аврагчийн аюулгүй байдалд тогтмол хяналт тавьж, онцгой нөхцөл байдлын үед 

шаардлагатай тусламжийг шуурхай үзүүлэх; 

3.1.1. Аврах ажиллагааны багаж хэрэгсэлтэй ажиллах арга, аргачлалд суралцсан, төрөл 

бүрийн тээврийн хэрэгслийн бүтэц, онцлогийг мэддэг, анхны тусламж үзүүлэх чадвартай 18-

аас дээш насны аврагч ажиллагаанд оролцоно. 

3.1.2. Эрэн хайх, аврах ажиллагаанд оролцож буй аврагч нь хүн нэг бүрийн хамгаалах 

хэрэгсэлтэй байна. 

3.1.3. Зам тээврийн ослын үеийн аврах ажиллагааг зохион байгуулах үед техникийн аюулгүй 

байдлыг дагаж мөрдөх ажлыг ажиллагааны удирдагч хариуцна. 

3.2 Эрэн хайх, аврах ажиллагаа эхлэхийн өмнөх техникийн аюулгүй байдал 

Бүлгийн дарга-аврах ажиллагааны зааварлагч ослын газарт дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

1. Замын хөдөлгөөний ачаалал ихтэй нөхцөлд ажиллагаа явуулах үеийн аюулгүй байдлыг 

хангах чиглэлээр замын цагдаатай хамтарч ажиллах; 

2. Аврах ажиллагааны автомашиныг бусад хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөнд саад учруулахааргүй газар байрлуулж, тэдгээрийн байршлыг тогтоож 

тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулах; 

3. Ажиллах талбайн хязгаарыг тогтоох; 

4. Ажиллагаа явуулах талбайн дотор болон ойролцоо цахилгааны шугам тасарсан эсэхийг 

шалгах; 

5. Эрэн хайх, аврах ажиллагаа зохион байгуулахад бэлтгэх, техник хэрэгслийг байрлуулах 

явцын аюулгүй байдалд хяналт тавих. 

 Шөнийн цагаар эрэн хайх, аврах ажиллагааг гүйцэтгэхэд хязгаарлалтын бүсийг 

гэрэлтүүлнэ. Мөн зогсоолын гэрэл, ослын гэрлийн дохиололыг асаах, улаан гэрлийн эх 

үүсвэрийг зорчихыг хориглосон бүсэд байрлуулна. 

 Төмөр замын гарам дээр осол гарсан тохиолдолд галт тэрэгний хөдөлгөөнийг зогсоох, 

хурдыг бууруулах арга хэмжээ авсан эсэхийг шалгана. 

 Хамгаалалтын бүсэд 10 метрын радиустай осолдсон тээврийн хэрэгслээс гэрэлтүүлэг 

эсвэл улаан, цагаан хаалт туузаар хамгаална. 

3.2.1. Галын аюулгүй байдлын үүднээс тээврийн хэрэгслийн аккумляторыг салгаж, галын хорыг 

бэлэн байдалд байлгана. Шаардлагатай гэж үзвэл ослын газарт цагдаагийн байгууллагыг 

оролцуулж ослын газрыг хамгаалалтад авна. 



3.2.2. Осолдсон тээврийн хэрэгслийн тогтвортой байдлыг хангаж тогтмол хяналт тавьж 

ажиллана. 

3.2.3. Ослын нөхцөл байдлыг нүдээр үнэлнэ. Үүнд: 

- мөргөлдсөн шинж чанар (урд, хажуу, шүргэлдсэн, саадыг мөргөсөн гэх мэт); 

- Нэрвэгдэгчийн биеийн байдал; 

- Болзошгүй аюулын эх үүсвэр байгаа эсэх: 

- Түлш, шатахуун алдагдсан эсэх; 

- Болзошгүй гал түймрийн эрсдэл; 

- Аюултай ачаа, химийн аюултай бодис; 

- Тээврийн хэрэгслийн тогтворгүй байдал зэргийг үнэлнэ. 

 

3.2.4. Аврах ажиллагааны удирдагч аврагчдын ажил үүргийг тодорхой хуваарилна. Үүнд: 

 - Бүлгийн дарга-аврах ажиллагааны зааварлагч эрэн хайх, аврах ажиллагааг удирдах, бусад 

байгууллагын алба хаагчидтай зөвшилцөх, аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллана. 

- Аврагч-жолооч багаж хэрэгслийг бэлтгэх, холболт, шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийж 

гүйцэтгэнэ.  

- Аврагч багаж хэрэгслийг ажиллуулах, тээврийн хэрэгслийн тогтворжуулалтыг хариуцна. 

3.2.5. Нэрвэгдэгчийг гаргаж авах үндсэн аргыг зайлшгүй онол болон дадлагаар сурсан байна. 

Нэрвэгдэгчийн эргэн тойронд байгаа зүйлсийг салгаж задална. Нэрвэгдэгчийг осолдсон 

тээврийн хэрэгслээс шууд гаргахыг хориглоно. 

 

4.3. Аврах ажиллагааны үеийн аюулгүй байдал 

 Аврах ажиллагааны нэн тэргүүнд гэмтэл бэртэл авсан иргэдэд анхны тусламж үзүүлэх, 

мөн яаралтай тусламжийн машинаар хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулна. 

 Нэрвэгдэгчийг гаргах явцад нэмэлт бэртэл гэмтэл учруулахгүй байх арга, технологийг 

ашиглана. 

 Нэрвэгдэгчийн амь насанд шууд аюул учруулахгүй байхын тулд тэдгээрт анхны тусламж 

үзүүлсэний дараа осолдсон тээврийн хэрэгслээс гаргах, түүнчлэн ойр орчмын хаягдал болон 

машины эд ангийг холдуулсаны дараа нэрвэгдэгчийг гаргана. 

 Аврах ажиллагааг эхлүүлж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, яаралтай 

тусламжийн машин ямар тоног төхөөрөмж системээр тоноглогдсон, эсэхийг шалгана. 

Аюулгүйн дэрийг ажиллагааны явцад гэмтээхгүйн тулд жолооны хүрд (урд самбар) болон 

нэрвэгдэгчийн хооронд байх, цахилгааны утас, багана зүсэх, хөрөөдөх, өрөмдөх, татан гаргах 

түүнчлэн жолооны хүрд болон баганыг тасдахыг хориглоно. 

 Аюулгүйн дэрийг ажиллуулахаас зайлсхийхийн тулд эхлээд агаарын дэр мэдрэгч 

түүний дотор байрласан бие даасан тэжээлийн эх үүсвэрээс утасыг салгана. 

  

Аврагчийн үүрэг хариуцлага: 

- Энэ төрлийн аврах ажиллагаанд тогтоосон аюулгүй байдлын заавар, ашигласан аврах 

ажиллагааны багаж хэрэгслийн зааврийг чанд дагаж мөрдөнө. 

- Тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа бүрэн бус багаж хэрэгсэл ашиглан ажиллагаа 

явуулахыг хориглоно; 

- Аврагч хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг өмссөн байна; 

- Багаж хэрэгслийг ашиглахдаа зөвхөн зориулалт, чадамжид нь тохируулан ашиглана; 

- Багаж хэрэгслийг тээврийн хэрэгслийн эд ангиудыг задлахад хөшүүрэг болгон 

ашиглахыг хориглоно; 

- Осолдсон тээврийн хэрэгслийн тогтворжилтыг зөрчсөн үйлдлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй 

байж болно; 

- Нэрвэгдэгчийг тээврийн хэрэгслээс гаргахын тулд хүч хэрэглэхийг хориглоно. Эд ангийг 

бүрэн цэвэрлэсний дараа гаргаж авна. 



 Осолдсон тээврийн хэрэгслийг тогтворжуулах ажлыг гүйцэтгэхдээ дараах аюулгүй 

байдлын шаардлагыг дагаж мөрдөнө. Үүнд:  

1. Осолдсон тээврийн хэрэгсэлд зөвхөн аврах ажиллагааны удирдагчийн заасан аюул 

багатай талаас очно; 

2. Тээврийн хэрэгсэл доогуур мөлхөх, мөн тогтворгүй байдлыг алдагдуулах обьектыг 

хөдөлгөхийг хориглоно. 

3. Тогтворжуулахын тулд самбар, гарын доорх материал /балк, шургааг, ивүүр мод/ 

ашиглана; 

4. Тогтворжуулах явцад аюулгүй байдлыг чанд мөрдөж тээврийн хэрэгслийг гэнэт 

хөдөлгөх, тогтвортой байдлыг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлж ажиллана. 

4.3.1. Аврах ажиллагааны үед аврагч боломжтой бол бусад шаардлагатай арга 

хэмжээг авахад (анхны тусламж үзүүлэх, химийн аюултай бодис асгаралтыг арилгах гэх мэт)  

бусдад саад болохгүй байхаар өөрийгөө байрлуулна. 

4.3.2. Ажиллагаа эхлэхээс өмнө ойр орчмын хүмүүсд аюултай байж болзошгүй тул 

тэдгээрийн талаар урьдчилан сэрэмжлүүлэх мэдээллийг хүргэнэ. 

4.3.3. Зөвхөн мэргэжлийн чиглэлийн сургалтад хамрагдсан, ажлын тодорхой ур чадвар 

эзэмшсэн алба хаагч аврах ажиллагааны багажтай ажиллахыг зөвшөөрнө. 

4.3.4. Аврах ажиллагааны багажтай ажиллах үед дараах зааврыг дагаж мөрдөнө. 

 Аврагч бүр тусгай зориулалтын бээлий, нүдний шил, дуулга /каск/ зэргийг аврах 

ажиллагааны үед өмсөж зүүсэн байна. 

 Багаж болон зүсэлт хийж байгаа обьектын хооронд зогсохыг хориглоно. 

 Тээврийн хэрэгслийн тогтвортой байдалд тогтмол хяналт тавьж ажиллана. 

 Боломжтой бол 90 градусын өнцгөөр зүсэлт хийнэ. 

 Багажны хөдөлгөөнд саад болохгүй түүнийг анхны байрлалд нь барихыг 

хориглоно. Энэ нь зүсэгч ирмэг дээр тооцоолоогүй хүчийг үүсгэнэ. 

 Багажны ажиллагаа болон түүний хөдөлгөөнд тогтмол хяналт тавина. 

 Хэрвээ тасдагч аврагч болон бусдад аюултай чиглэлд хөдөлж байвал нэн даруй 

зогсоож анхны байрлалд нь буцааж, өөр газраас зүснэ. 

 Зүсэгчийн ир 1.5 мм-ээс их хазайсан бол ир нь гэмтэх магадлалтай тул зүсэх 

ажлыг нэн даруй зогсооно. 

 Ихээхэн хэмжээний ган төмөр эсвэл бетон зүсэх тохиолдолд ирний тусгай 

зориулалтын хамгаалалттай байна. 

 Тээврийн хэрэгслийн дээвэр болон бусад хэсгүүдийн тулгуурыг тасалсан 

тохиолдолд зайлшгүй бэхэлгээ хийнэ. 

 Тээврийн хэрэгслийн зүсэгдсэн хэсгүүдийн хурц ирмэг, шилний хагархайд 

зүсэгдэхээс урьдчилан сэргийлнэ.  

 Багажийн байрлалыг байнга хянаж, багажны бариулыг буруу барихыг хориглоно. 

 Аврах ажиллагааны үед үүссэн нөхцөл байдал болон нэрвэгдэгчийн биеийн 

байдалд тогтмол хяналт тавьж ажиллана.  

 

4.4. Зам, тээврийн ослын хор уршгийг арилгах үеийн техникийн аюулгүй 

байдал 

4.4.1. Хэрэв аврах ажиллагааны үед багажинд доголдол илэрсэн бол ажиллагааг нэн 

даруй зогсоож бүлгийн дарга-аврах ажиллагааны зааварлагчид мэдэгдэнэ. 

4.4.2. Гэмтэл, бэртэл авсан тохиолдолд ажиллагааны удирдагчид нэн даруй мэдэгдэж 

шаардлагатай бол нэрвэгдэгчийг гэмтсэн бэртсэн хүчин зүйлээс чөлөөлж анхны 

тусламж үзүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд эмч дуудна. 

4.4.3. Тээврийн хэрэгсэл, шатахуунтай болон аюултай ачаа шатсан тохиолдолд гал 

унтраах ажиллагааг зохион байгуулж, холбогдох байгууллагад мэдэгдэнэ. 

 



Хавсралт 1 

   

Зам тээврийн ослын үед эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах үеийн норматив 

Д/д Нормативын нэршил 
Ажлын хэмжээ 
(ажиллагааны 

төрөл) 

Хугацаа 
(дунджаар) 

Тайлбар 

1 
Ослын бүсийн 

зохион байгуулалт, 
тэмдэглэгээ 

Тээврийн хэрэгсэл 
болон 

нэрвэгдэгчийн 
нөхцөл байдлыг 

үнэлэх 

1 минут 
Хамгаалалтын 
зурвас татах, 
анхааруулах 

тэмдэг 
байрлуулах 

Ойрын болон 
алслагдсан талбайн 

тэмдэглэгээ 

1 минут 30 
секунд 

2 
Хоёрдогч хүчин 

зүйлээс урьдчилан 
сэргийлэх 

Хөдөлгөөнийг 
хязгаарлах эсвэл 

зогсоох 
1 минут 

Гал унтраагуур 
болон бусад 
гарын доорх 

багаж 

Шатах, тослох 
материалын 

алдагдал, 
асгаралтыг арилгах; 

2-3 мин. 

Гал унтраах 3-5 мин 

3 Аккумлятор салгах 

Капотыг онгойлгох, 
нэмэх, хасахын 

утсыг салгах, гайкыг 
тайлж авах 

1-1,5 мин 
Тэлэгч, 10х12, 
13х14 түлхүүр, 

зүсэгч 

4 
Тээврийн хэрэгслийн 

тогтворжилт 

Тээврийн хэрэгслийг 
тогтворжуулах 

хэрэгслийг 
суурилуулах 

2-2,5 мин 

Шаантаг, 
тулгуур блок, 

хийн дэр, 
эвхдэг шат, гар 

доорх 
материал (мод, 

багана) 

5 

Нэрвэгдэгчид анхны 
тусламж үзүүлэхийн 

тулд шуурхай 
нэвтрэх 

Тээврийн 
хэрэгслийн эд 
ангийг тасдаж, 
зүссэний дараа 
нэрвэгдэгчийг  

хагарсан шилний 
хэлтэрхий, хурц 

ирмэгээс хамгаалах 

1-1,5 мин 
Хамгаалалтын 

брезентин 
бүтээлэг 

Анхны тусламжийн 
дараалалыг 

тодорхойлох, 
нэрвэгдэгчийн амь 

насанд эрсдэл 
учруулахуйц зүйл 

мөн болзошгүй 
хүндрэлээс 
урьдчилан 
сэргийлэх. 

2-3 мин  

6 Нэрвэгдэгчийг гаргах 
Их биеийн тулгуур 

хэсгийг тасдах, 
дээврийг авах, урд 

12-15 мин 
Зүсэгч, тасдагч, 
хавчигч, тэлэгч, 

давхар 



хаалгыг задлахын 
тулд урд талын 
хаалтыг задлах, 

арын хаалгыг 
задлах, задалсан 
хаалганы хажуу 
талаас голын 

баганыг задлах, урд 
талын самбарыг 
шилжүүлэх, урд 
суудлыг буулгах, 
хамгаалах бүсийг 

таслах. 

цилиндр, 
хамгаалах бүс 
таслагч /хайч, 

хутга/ 

7 

Осолдсон тээврийн 
хэрэгслээс 

нэрвэгдэгчийг гаргаж 
авах 

Хүзүүний бэхэлгээ 
хийх 

1,5-2 мин 
Хүзүүний 
бэхэлгээ 

Нэрвэгдэгчийг 
дамнуурган дээр 

хэвтүүлэн тээврийн 
хэрэгслээс гаргах 

3-3,5 мин Дамнуурга 

/Тайлбар: Энэхүү норматив нь зөвхөн нэг нэрвэгдэгчийн стандарт хугацаа болно. Мөн 

ослын улмаас эвдэрсэн тээврийн хэрэгслээс нэрвэгдэгчийг гаргах хугацаа 32-42 минут 

байна/ 

 

 

 

 

 

 

ГАМШГИЙН ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР 


