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БУЙРУК 
 

______________2020-жыл  №_____      Кочкор айылы 
 

 
Кочкор районунда коронавирус инфекциясы боюнча эпидемиологиялык кырдаалды 

жөнгө салуу жана алдын алуу иштерин көзөмөлдөө үчүн 
оперативдик штаб түзүү  жөнүндө 

 
Жаңы коронавирус оорусунун негизгисимптомдору бул, жөтөл, дене табы 

жогорулап, калтыратма басуу жана дем алуусу начарлоо болгонуна байланыштуу, Кыргыз 
Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана 
санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин 2020-жылдын 24-
январындагы билдирүүсүнүн негизинде жана КРӨнүн Нарын облусундагы ыйгарым 
укуктуу өкүлүнүн 2020-жылдын 28-январындагы №07-б буйругун Кочкор районунун 
аймагында аткаруу  максатында, буйрук кылам: 
 

1. Коронавирус оорусун алдын алуу жана болтурбоо максатында райондук штаб 
түзүлсүн (№1 тиркеме). 
 
 2. Кочкор районундагы баардык саламаттыкты сактоо мекемелеринде өтө 
коркунучтуу жугуштуу оорулар катталганда алдын алуу жана ага каршы бөгөт коюу 
боюнча түзүлгөн комплекстик жана оперативдик пландар үстүбүздөгү жылдын               
30-январына чейин ишке киргизилсин. 

 
 3. Кочкор райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун директору Б.Калиевге 

төмөндөгүлөр милеттендирилсин: 
-Коронавирус оорусун алдын алуу жана болтурбоо боюнча жергиликтүү массалык 

маалымат каражаттары, интернет булагы, газета, борбордогу жана мал базардагы радио 
түйүнү аркылуу калк арасындатүшүндүрүү иштерин күчөтүү; 

-Аймактагы саламаттыкты сактоо мекемелеринде курч кармаган вирус, 
респиратордук инфекция жана сасык тумоо боюнчамониторинг иштерин жүргүзүү жана 
өздүк коргонуучукаражаттар менен камсыз кылуу; 

-.Курч кармаган вирустук, респиратордук инфекция жана сасык тумоо оорулары 
катталган учурда, эпидемиологиялык иликтөө иштерин кылдат жүргүзүү; 

- Айылдарда сасык тумоо менен кайрылган адамдардын арасынан коронавирус 
оорусуна шектүүлөр катталган учурда биринчи медициналык  жардамдарды көрсөтүү, 
түздөн-түз жетекчилигине маалымдоо жана КРССМнин 14.01.2015-жылдагы “Грипп 
оорусунун алдын алуу жана дарылоо иштерин күчөтүү жөнүндөгү” №20 буйругунун 
негизинде иш алып баруу; 

-Айылдардагы ФАП, ҮДТларды тиешелүү даары-дармектери, 
жугушсуздандыруучу каражаттар менен камсыз кылуу; 

-Райондогу жалпы кырдаал боюнча эпид кырдаал басаңдаганга чейин күн сайын 
маалымат берип туруу.  
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4. Кочкор райондук аймактык оорукананын директору Т.Жумабековго 
төмөндөгүлөр милдеттендирилсин: 

- оорукананын ичинде курч кармаган вирустук респиратордук инфекция  жана 
сасык  тумоо оорулары боюнча эпидемияга каршы иштер күчөтүлсүн; 

-оору катталган учурда мекемеде түзүлгөн оперативдик пландын негизинде атайын 
бокстар жана өзүнчө бөлүп жаткызып дарылоо үчүн бөлүмдөрдө койкалар даярдалсын; 

-баардык бөлүмдөрдө тиешелүү дары-дармектер, жугушсуздандыруучу каражаттар 
жана өздүк коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу; 

5. Райондук ооруларды алдын алуу жана санитардык-эпидемиологиялыккөзөмөл 
борборунун башкы дарыгери Б.Орозбаковага төмөндөгүлөр милдеттендирилсин: 

-Аймактарда комплекстик жана оперативдик иш-чаралардын аткарылышын ыкчам 
көзөмөлгө алуу; 

-Коронавирус оорусун алдын алуу жана болтурбоо иштерине байланышытуу иш-
чаранын саламаттык сактооо мекемелеринде аткарылышына көзөмөлдүктү күчөтүү; 

-раймамадминистрациясынын соц бөлүмүнө эпидемиялык кырдаал басаңдаганга 
чейин күн сайын маалымат берип туруу; 

-эпидемиологиялык кырдаалга жараша штабдын отурумун уюштуруу. 
6.Ар жуманын 5-күнү Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө маалымат 

берип туруу жагы райондук мамадминистрациясынын социалдык өнүктүрүү жана 
маданий агартуу иштери боюнча адисине жүктөлсүн.  

7. Бул буйруктун аткарылышын өзүмө калтырамын. 
 
 
 
 

Аким       Н.Керимкулов 
 

Акимдин орун басары    Э.Садыкова 
 
Аппарат жетекчи  М.Катаганов 
 
Башкы адис      Ж.Мамадилов 
 
Даярдаган:      Н.Мамытова 
 
 
Жиберилсин:Иш кагазына, айыл өкмөттөргө, тиешелүү мекеме ишканаларга. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Кочкор райондук мамлекеттик 
администрациясынын 
“____”_______2020-ж №_____ 
тиркеме № 1 
 

Кочкор районунда коронавирус инфекция боюнча эпидемиологиялык кырдаалды 
жөнгө салуу жана алдын алуу иштерин көзөмөлдөө үчүн 

оперативдик штабдын курамы 
 

1.Н.Керимкулов- Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-
аким, штабдын төрагасы; 

 
2.Э.Садыкова- Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын 

орун басары, штабдын төрагасынын орун басары; 
 
3.Б.Орозбакова- райондук ОАА жана МСЭКБнун башкы дарыгери, штабдын 

катчысы; 
Мүчөлөрү: 

 
1.Н.Мамытова-раймамадминистрациясынын социалдык өнүктүрүү жана маданий 

агартуу иштери боюнча адиси; 
 
2. Б.Калиев- райондук ҮМБнун директору; 
 
3.Т.Жумабеков-райондук аймактык оорукананын директору; 
 
4.У.Өзүбеков-райондук билим берүү бөлүмунүн башчысы; 
 
5.У.Бердигул уулу-№15 кесиптик лицейдин директору 
 
6. Э.Монкоев- ветеринардык жана фито санитардык  бөлүмүнүн башчысынын 

милдетин убактылуу аткаруучу; 
 
7.Р.Төлөнбаев-райондук өзгөчө кырдаалдар  бөлүмүнүн башчысы; 
 
8.М.Мырсалиев-райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги; 
 
9.А.Сооданбеков- медиа борборунун райондогу координатору. 
 
10. Айыл аймактардын айыл өкмөт башчылары ( баардыгы 11 айыл өкмөт). 

 
 
 
Аппарат жетекчи                  М.Катаганов     
 
 
 


