Шинэ Aкадеми 2021-01 (2021.1.8)
Оюутан, сургуулийн багш, ажилтан албан хаагчидад
Шинэ Томи олон улсын хэлний академи
Сургуулийн захирал Кавабата Сүсүми

“Онц байдал” （2021оны 1-р сарын 7-ны өдөр）заралсантай холбогдон
авчхэрэгжүүлэх арга хэмжээ
１

Ерөнхий зүйл
Япон улсын Засгийн газраас 2021 оны 01 сарын 07-ны өдөр Корона вирусын тархалт

ихссэнтэй холбогдуулан 2 дахь удаагаа Токио хот, Чиба аймаг, Канагава аймаг, Сайтама
аймгуудад хэсэгчилэн 1-р сарын 8-ны өдрөөс 2-р сарын 7-ны өдөр хүртэл Онц байдал
зарлаад байна. Үүнтэй уялдуулан манай сургууль доорхи арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж
байна.
２

Тус сургууль нь
Сургуулийн ерөнхий төлөвлөгөө, "2020-2021 оны Синтоми Олон Улсын Хэлний

академик хуанли"-ний дагуу Япон хэлний хичээлийг хуваарийн дагуу явуулна. Гэсэн
хэдий ч оюутан, сургуулийн багш, ажилтан албан хаагчидад дээрхи өвчиний шинж
тэмдэг илэрч хоорондын зай 1м-с бага зайтай харьцсан эсхүл 15 минутаас дээш
хоорондоо харцаа үүсгэж, халдвар тархсан тохиолдолд сургууль түр хугацаагаар
хичээллэхгүй болхыг анхааруулж байна.
3 Авч хэрэжүүлэх арга хэмжээнд:
（１）Ерөнхий
а.

Ажилтан албан хаагчидын хувьд ажил дээр ажиллах, цахим хэлбэрээр ажил хийх
(гэрээсээ ажил хийх ба долоо хоногт нэг удаа) болно. Гэсэн хэдий ч яаралтай
ажил хийх шаардлагатай бол нэн даруй ажилдаа эргэж орно.

б. Орой 18.00 цагаас хойш илүү цагаар ажиллахгүй байх
（２）Сургалтын хувьд
а.

Хичээлийн цаг одоогийн (өглөөний) цагтай ижил байх бөгөөд хичээлийг 4 анги
болгон зохион байгуулна.

б.

Холбогдох баримт бичгүүдэд үндэслэн титмийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх
шинэ арга хэмжээг сайтар хэрэгжүүлж,

"агааржуулалт, хэт бөөгнөрөх, хэт

ойртох" гэсэн 3 зүйлээс аль болох татгалзах болно.
в. Гэртээ байгаадкорона вирусын халдвар аваагүй бол цахим хэлбэрээр хичээлэх,

шуудангаар даалгавар өгч авалцаж болно.
（３） Корона вирусын халдвар авсан хүнтэй хавьталтанд орох эсвэл халдвар авсан
тохиолдолд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ
а.

Дүүргийн захиргаа болон хувь хүнээс халдвар авсан тухай мэдээлэл ирсэн
тохиолдолд бид эрүүл мэндийн төвтэй (эрүүл мэндийн байгууллага) холбоо
барьж, ПСР шинжилгээг хийлгэж, нөхцөл байдлаас шалтгаалан сургуулийг түр
хугацаагаар хаах арга хэмжээ авна (илэрсэн өдрөөс хойш 3-14 хоног). Энэхүү түр
хугацааг цар хүрээ, нөхцөл байдлыг харгалзан шийдвэрлэж

б.

мэдэгдэх болно

Халдвар авсан тохиолдол болон халдварыг голомтыг мэдсэн тохиолдолд
хавьтагчидыг ПСР шинжилгээнд хамруулж эрүүл мэндийн байгууллагад хандаж,
эмнэлэг (эрүүл мэндийн төв) -ийн зааврыг дагаж мөрдөнө.

в.

ПСР шинжилгээнүүд сөрөг гарсан эсвэл багш, оюутнуудын ойр дотно холбоо
барьж хавталтанд ороогүй тохиолдолд сургууль хэвийн горимд шилжин ажиллах
болно.

４

Бусад

（ １ ） Биеийн дулааныш хэмжих төхөөрөмжийг суурьлуулсан ба өөрийн биеийн
дулааныг тогтмол хэмжиж хяналт тавих
（２）ариутгагч бодисоор тогтмол гарыг ариутгаж амны хаалт зүүх

Сургуулийн захиргаа

үүнтэй холбогдох баримт бичиг: "харьялагдах дүүрэг болон хотод "корона вирус
(COVID-19)" халдвар болон цар тархалтын эсрэг авах хариу арга хэмжээний тухай зөвламж
(2020-01 (2020.2.23) ")

