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1. Жалпы маалымат. Жалал-Абад мамлекеттик университета Кыргыз 
Республикасынын Президентинин 1993-жылдын 2-апрелиндеги Жарлыгы 
менен электроника, энергетика, курулуш, билим беруу сыяктуу 
тармактарда, ошондой эле агроенер жай комплекеи учун негизги жана 
голук жогорку билимдуу адистерди даярдоо макеатында мамлекеттик 
билим беруу мекемеси катары ачылган.

Университет Кыргыз техникалык университетинин Кара-Кел жана Таш- 
Кемур кечки факультеттеринин, Жалал-Абад зооветеринардык 
техникумунун, Жалал-Абад педагогикалык окуу жайынын, Майлуу-Суу 
электромеханикалык техникумунун базасында негизделген. Жана Кочкор- 
Атадагы электрондук шайманДар техникуму. Жалал-Абад педагогикалык 
окуу жайы 1926-жылы пед.техникум катары уюштурулган. Бул биздин 
олкодогу биринчи жана педагогикалык билим беруучу эн ири 
педагогикалык мекеме болуп эсептелинет, аны 31 мицден ашуун адис 
бутурген (1926-1993).

2. Университеттин тузуму (структурасы) www.jagu.kg сайтында керсетулгон. 
У ниверситеттин курамына администрация (башкы имаратты ээлейт), 
институттар, факультеттер жана колледждер кирет (алардын окуу 
имараттары ар башка даректерде жайгашкан). Ошондой эле, университетке 
Аксы, Кочкор-Ата, Кара-Кел жана Майлуу-Суу колледждери кирет.

3. Эмгекти коргоо - бул эмгек процессинде кызматкерлердин омурун жана 
ден-соолугун сактоо боюнча иш-чаралар, анын ичинде укуктук, социалдык- 
экономикалык, уюштуруу-техникалык, санитардык-гигиеналык, дарылоо- 
профилактикалык, калыбына келтируу жана башка иш-чаралар. Эмгек 
шарттары - бул иштео чойресунун жана кызматкердин натыйжалуулугуна 
жана ден-соолугуна таасир этуучу эмгек процессинин факторлорунун 
айкалышы.

Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун бардык кызматкерлери оз ишинде 
эмгекти коргоо жана коопсуздук боюнча томенку ченемдик укуктук 
актыларды жетекчиликке алышы керек: Кыргыз Республикасынын 
"Эмгекти коргоо женундо" Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Эмгек 
кодекси, Кыргыз Республикасынын Окметунун токтомдору, Б.Осмонов 
ат.ЖАМУнун Уставы, ички эрежелери ж.б.

Кыргыз Республикасынын "Эмгекти коргоо женундо" Мыйзамына 
ылайык, мамлекет жумушчуларга алардын эмгекти коргоо жана 
ондуруштук санитардык талагггарга жооп берген шарттарда алардын иштео 
укугун коргоого кепилдик берет. Эмгек келишиминде каралган эмгек 
шарттары мыйзамдарды жана эмгекти коргоо боюнча башка ченемдик 
укуктук актылардын талаптарына шайкеш келиши керек.

Жумуш 6epYY4YHY кошкондо уюмдардын бардык кызматкерлери 
эмгекти коргоо боюнча билимин, .окуусунан отушу керек. Жацы келгендер 
учун, ошондой эле башка жумушка которулгандар учун жумуш беруучу 
эмгекти коргоо боюнча, эмгек коопсуздугун уйретууге жана кырсыктардан 
жабыркагандарга биринчи медициналык жардам керсетуу боюнча 
нускоо(инструктаж) етууго милдеттуу.
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Ар бир кызматкер теменкулерге укуктуу:
- эмгекти коргоонун талаптарына жооп берген жумуш ордуна;

ендуруштук кырсыктардан жана кесиптик оорулардан Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык милдеттуу социалдык 
камсыздандырууга;
- жумуш ордунда тузулгвн шарттар жана эмгекти коргоо, ден-соолукка 
келтирилген зыяндын коркунучу жонундо, ошондой эле зыяндуу 
факторлордун таасиринен коргонуу чаралары женундо ишенимдуу 
маалымат алууга;
- жеке жана жамааттык коргонуу каражаттары менен камсыз болууга;
- эмгекти коргоонун талаптары бузулгандыктан, анын омуруне жана ден- 
соолу]'уна коркунуч туулса, мындай коркунуч жоюлганга чейин ингги 
аткаруудан баш тартууга;

эмгекти коргоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу 
органдарына, ошондой эле кесиптик бирликтерге кайрылууга;
- керсетулген медициналык текшеруу мезгилинде езунун иштеген ордун 
(кызмат ордун) жана орточо кирешесин сактап калуу менен, медициналык 
сунуштарга ылайык медициналык кароодон (текшерууден) отууге;
- эгерде ал зыяндуу эмгек шарттары бар жумушта иштесе, Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында, жамааттык келишимде, эмгек 
келишиминде белгиленген жецилдиктер жана компенсапияларга.

Кьгзматкердин эмгек милдеттерин аткаруу учурунда анын омуруно 
жана ден-соолугуна зыян келтирилген учурда, келтирилген зыяндын ордун 
толтуруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жузого 
ашырылат.

Эмгекти коргоо талаптары юридикалык жана жеке жакгар аткарууга 
милдеттуу.

Университетте эмгекти коргоо жана коопсуздук чаралары боюнча 
мыйзам актыларынын сакталышына коомдук кеземелду профсоюз 
комитеттери жургузет.

4. Эмгек келишими - жумуш беруучу менен жумушчунун ортосундагы 
келишим, ага ылайык иш беруучу жумушчуну белгиленген эмгек 
функциясына ылайык жумуш менен камсыз кылууга, эмгек шарттарын 
камсыз кылууга, кызматкерге эмгек акы толеп берууге милдетгенет, ал эми 
кызматкер жеке езу ушул келишим менен аныкталган эмгек функциясын 
аткарууга, университетте колдонулуп жаткан ички эмгек эрежелери 
сактоого милдеттенет.

Эмгек келишимдери белгисиз меенетко жана беш жылдан ашпаган 
белгилуу бир меенетке тузулушу мумкун (меенеттуу эмгек келишими).

Эмгек келишими жазуу жузуиде тузулуп, эки нускада тузулуп, алардын 
ар бирине тараптар кол коюшат. Эмгек келишиминин бир нускасы 
кызматкерге берилет, экинчиси жумуш беруучу де сакталат. Эмгек 
келишимин тузууде аткарылган эмгек функцияларына ылайык милдеттуу 
медициналык кароодон (медициналык текшерууден) етуу каралган.
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5. Жумуш убактысы. Кызматкер ички эмгек тартибиниы эрежесине же иш 
графигине, болбосо эмгек келишиминин шарттарына ылайык ез эмгек 
милдеттерин аткарууга тийиш болгон мезгил жумуш убактысы деп 
эсептелет.

Жумуш.убактысы календардык жуманын (иш жумасынын) узактыгына 
жана сутканын аралыгына (жумуш куну, жумуш кезмети) анын 
узактыгынын ченемдерин белгилоо аркылуу ченемдештиришет.

Жумуш убактысынын ченемдуу узактыгы КР Эмгек Кодексинде 
каралган учурларды коин'югондо жумасына40 сааттан ашпоого тийиш.

Тараптардын макулдашуусу боюнча эмгек келишимдеринде жумуш 
убактысынын аз узактыгы караЛышы мумкун.

Кызматкерлердин айрым категориялары учУп жумуш убактысынын 
томонкудей кыскаргылган узактьн'ы белгиленет:

1) Итон 16га чейинки жаштагы кызматкерлерге - жумасына 24 сааттан 
ашпаган, 16дан 18 жашка чейинкилерге - жумасына 36 сааттан ашык эмес;

2) оор жумуштарда иштеген, иштери эмгектин зыяндуу жана коркунучтуу 
шарттарына байланыштуу кызматкерлер учун - жумасына 36 сааттан ашык 
эмес;

3) майыптуулугу I жана 11 топтордогу ден соолугунун
мумкунчулуктору чектелуу адамдар болгон кызматкерлер учун - жумасына
36 сааттан ашык эмес.

Иш убактысынын кыскаргылган узактыгына укук беруучу 
ондуруштордун, цехтердин, кесинтердин жана кызматтардын тизмеси, 
ошондой эле эмгектин зыяндуу же оор, коркунучтуу шарттарындагы 
жумуштардын тизмеги Кыргыз Реснубликасынын 0кмоту тарабынан 
аныкталат.

Педагогикалык жамаат учун жумасына 36 сааттан ашпаган 
кыскартылган жумуш убактысы белгиленет. Жумуш эмес майрам кундун 
алдындагы жумушчу кундун узактыгы бир саатка кыскарат. Эгерде дем 
алыш жана жумушчу эмес майрам кундору дал келсе, дем алыш кун 
майрамдан кийинки кийинки жумуш кунуно которулат.

6. Эс алуу убактысы - кызматкер эмгек милдеттерин аткаруудан бош жана ез 
каалоосуна ылайык найдалаиа алуучу убакьгг.

Эс алуу убактысынын гурлору болуп томонкулор саналат:
- жумуш кунунун (кезмегтин) ичиндеги тыныгуу;
- кундолук (кезмет аралыгындагы) тыныгуу;
- дем алыш кундор (жума сайыи узгултуксуз эс алуу);
- жумуш эмес майрам кундор;
- оргуу.
Кызматкерге кун сайын (кезметтеги) иштин учурунда эс алуу жана 

гамактануу учун узактыгы 30 муноттон кем эмес жана жалпысынан 1 сааттан 
ашык эмсс тыныгуу берилууго тийиш, ал жумуш убактысына киргизилбейт.

Кызматкерлерге жумуш (кызмат оруну) ордун жана орточо эмгек акысын 
сактоо менен ар жылдык оргуу берилет.



Билим беруу уюмунуи педагогикалык кызматкерлерине окуу жылы 
аяктагандан кийин жылдык негизги узартылган ергуу берилет, анын узактыгы 
Кыргыз Республикасынын 0кмоту тарабынан аныкталат.

Иштей баштаган биринчи жылда оргууну пайдалануу укугу кызматкерде 
ошол уюмда узгултуксуз иштегенине 11 ай толгондо келип чыгат. Тараптардын 
макулдугу боюнча кызматкерге ергуу 11 ай откенге чейин да берилиши 
мумкун.

Gpryy буйрук (тескеме же токтом) же ергуу женундо жазылган кайрылуу 
менен жол-жоболоштурулат жана ага иш беруучунун атынан ыйгарым укукгуу 
адам кол коет. Иш беруучу оргуул ордун эсепке алынышын камсыз кылууга 
милдеттуу.

Кызматкерди оргууден озунун макулдугу менен гана чакыртып алууга жол 
берилет. Ушуга байланыштуу пайдаланылбай калган ергуунун белугу 
кызматкердин каалоосу боюнча ошол иш жылынын ичинде озуне ыцгайлуу 
мезгилде берилууге же кийинки иш жылы учун ергууге кошулууга тийиш.

18 жашка чейинки кызматкерлерди, кош бойлуу аялдарды жана эмгек 
шарты зыяндуу жана (же) коркунучтуу жумуштарда иштеген кызматкерлерди 
ергууден чакыртып алууга жол берилбейт.

Кызматкер жумуштан бошонгондо ал пайдаланбаган бардык ергуу^у Y4YH 
акчалай компенсация толенуп берилет.

Пайдаланылбаган ергуу кызматкердин жазуу жузундегу арызы боюнча 
андан кийин жумуштан бошогондо берилиши мумкун (куное кетирип 
жумуштан бошоткондон башка учурларда). Мында жумуштан бошонгон кун 
деп ергуунун ак1>1ркы куну эсептелет.

Уй-буледегу шарттар жана башка жуйелуу себептер боюнча кызматкерге 
жазуу жузундегу арызы боюнча эмгек акысы сакталбаган оргуу берилиши 
мумкун, анын узактыгы кызматкер менен иш беруучунун ортосундагы 
макулдашуу боюнча аныкталат.

Аялдарга арызы боюнча жана медициналык корутундунун негизинде кош 
бойлуулугуна жана терогендугуне байланыштуу ергуу берилет.
7. АялДардын эмгегин жонго салуунун озгочолуктору.

Оор жумуштарда жана эмгек шарттары зыяндуу жана (же) кооптуу 
жумуштарда, ошондой эле кара куч колдонулбаган иштерден же санитариялык 
жана тиричиликтик тейлее боюнча иштерден башка жер астындагы иштерде, 
ошондой эле алар учун чектик жол берилуучу ченемден ашуучу оордуктарды 
кол менен котеруу жана жылдыруу менен байланышкан иштерде аялдардын 
эмгегин колдонууга тыюу салынат.

Кош бойлуу аялдарды иш сапарга жиберууге, меенетунен ашыкча ишке, 
тунку убакыттагы ишке, дем алыш жана иш эмес майрам кундеру ишке 
тартууга, эгерде ал иш аларга медициналык керсетмелер боюнча тыюу 
салынбаган учурларда жол берилет.

Уч жашка чейинки балдары бар аялдарды иш сапарга жиберууге, 
меенетунен ашыкча ишке, тунку убакытта, дем алыш жана иш эмес майрам 
кундеру ишке тартууга алардын жазуу жузундегу макулдугу болгондо жана бул 
аларга медициналык кепилдеме менен тыюу салынбаган шарттарда гана жол 
берилет. Мында уч жашка чейинки балдары бар аялдар кызматтык иш сапарга



жиберуудон, меенотунен ашыкча ишке, тунку убакытта, дем алыш жана иш 
эмес майрам кундору иштетууден баш тартууга ездерунун укуктары менен 
жазуу жузунде тааныштырылууга тийиш.

Аялдарга кош бойлуулук жана торот боюнча оргуу алардын арызы боюнча 
жана медициналык корутундунун негизинде теретке чейин 70 календардык 
кунго жана тероттон кийин 56 календардык кунго (тороту оор болгондо же эки 
жана андан ашык бала торолгенде - 70) ушул мезгил учун Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген олчомдо кош бойлуулугуна 
жана торогондугу боюнча желекпул толоп беруу менен берилет.

Вала асырап алган кызматкерлерге бала асырап алган кундон баштан жана 
асырап алган 3 айлык куракк'а чейинки баланын туулган кунунон 70 
календардык кун отконго чейинкимезгилге, ал эми эки же андан ашык баланы 
бир эле мезгилде асырап алууда алар торолгон кундон баштан 1 10 календардык 
кун оргуу берилет.

Бир жарым жашка чейинки балдары бар иштеген аялдарга эс алуу жана 
тамактануу учун тыныгуудан башка баланы (балдарды) тамактандыруу учун 
иштин ар бир уч саагы сайын ар бири 30 муноттон кем эмес убакьггка созулган 
кошумча тыныгуу берилет.
8. Ички эмгек эрежелери.

Эмгек • тартиби ички эмгек регламента менен аныкталат. Ички эмгек 
регламента - бул Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине жана башка 
мыйзамдарга ылайык, эмгек келишими боюнча тараптардын негизги 
укуктарын, милдеттенмелерин жана жоопкерчилигин, жумуш убактысын, эс 
алуу убактысын, жецилдиктер менен жазаларды, ошондой эле Б.Осмонов 
атындагы ЖАМУдагы эмгек мамилелерин жонго салуучу жергиликтуу 
ченемдик акт.
9. Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун аймагында жана имараттарында 
кызматкерлердин журум-турумунун жалпы эрежелери. Университеттин 
аймагында жана имарат ичинде кызматкерлердин журум-турумунун жалпы 
эрежелери ички тартип эрежелери, Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун 
жергиликтуу ченемдик укуктук актылары, жумуштун турлору жана кесиби 
боюнча эмгекти коргоо боюнча нускамалар менен белгиленет.

Кызматкерлер жогоруда корсотулгон документтер менен, жумушка 
орношууда негизги, комокчу жайлардын жана кызматтардын жайгашкан 
жерлери менен, жумуш ордунда белгиленген формадагы журналдарда кол 
коюуу учурунда таанышышат.

Университеттин окуу корнустары бири-биринен алые 
жайгашкандыктан, бир имаратган экинчи имаратка отуудо, баруу учурунда 
кызматкерлер жана студенттер ото кылдаттык менен мамиле жасап, жол 
кыймылынын эрежелеринин талагггарын аткарышы керек.

Университеттин аймагына кирген автоунаалардын кыймылынын 
ылдамдыгы саатына 5 км ашпашы керек. Жеке унаалар атайын белгиленген 
жерлерде гана токтоп турушу керек. Университеттин имараттарына кире бериш 
кызматтык унаалар учун жана озгоче кырдаалдар учурунда ачык бойдоп 
калууга тийиш.



10. Негизги кооптуу жана зыяндуу ондуруш факторлору.
Кооптуу жана зыяндуу ондуруш факторлору иш-аракет мунозу боюнча 

томенку топторго белунет: физикалык, химиялык, биологиялык, 
психофизиологиялык.

Физикалык кооптуу жана зыяндуу ондуруш факторлору томонкулерге 
болунот: кыймылдуу машиналар жана механизмдер, абанын жогорку жана 
томенку нымдуулугу, радиациянын жумушчу зонасында жогорку децгээли, 
электр чынжырындагы жогорку чыцалуу, электромагниттик нурлануунун 
жогорку децгээли, талаанын жогорку чыцалышы, жетишсиз жумушчу аймакты 
жарыктандыруу, бийиктикте иштео ж.б.

Адам организмине таасир э т уучу химиялык корку ну чтуу жана зыяндуу 
ондуруш факторлору твмонкулоргв белунет:
- адамдын денесине тийгизген таасири боюнча: ууландыруучу, дуулуктуруучу, 
сенсибилдеечу, канцерогендик, мутагендик, репродуктивдик функцияга таасир 
этуучу;
- адамдын организмине: дем алуу органдарына, ичеги-карын жолуна, териге 
жана былжыр челдерге кируу жолунда.

Биологиялык коркунучтарга жана зыяндуу ондуруш факторлоруна 
теменку биологиялык объектилер кирет: патогендик микрооргапизмдер 
(бактерияЛар, вирустар, риккетсиялар, спирохеталар, козу карындар, жонекой 
адамдар) жана алардын калдыктары, микроорганизмдер (есумдуктер жана 
жаныбарлар).

Психофизиологиялык кооптуу жана зыяндуу ондуруш факторлору иш- 
аракеттин мунезу менен айырмаланат: физикалык ашыкча жуктом (статикалык 
жана’ динамикалык), нейропсихикалык ашыкча жуктоо (психикалык ашыкча 
куч, жумуштун бир ецчей, эмоционалдык ашыкча жуктолушу, 
анализаторлордун ашыкча чьщалуусу).

вндуруштук жаракат - бул жумушчунун жумуш ордунда алган жана 
эмгек коопсуздугунун талаптарын бузуудан келип чыккан жаракат. 
вндуруштук жаракаттарды алдын алуу максатында объектилерде теменкулор 
колдонулат:
- коопсуздук шаймандары (эригич звенолор, клапандар);
- коргоочу шаймандар (торлор, коргоочу клапандар, каптамалар);
- белги беруучу шаймандар (эскертуу лампалары, блокировкалар, жазуулар, 
плакаттар жана коопсуздук белгилери кызматкерлердин кецулун токтоосуз 
коркунучка буруу учун, мумкун болгон коркунуч женундо эскертуу учун).

Жамааттык коргоонун негизги каражаттарыиа томенку коопсуздук 
каражаттары кирет:
- коргоочу, коопсуздук жана тормоздук шаймандар;
- коркунуч женунде сигнал беруу;
- сигнал тустеру жана коопсуздук белгилери;
- алыстан башкаруу каражаттары;
- боштуктар жана коопсуздук елчомдеру.
11. вндуруштук санитария жана жеке гигиена боюнча негизги таланта р.

вндуруштук санитария - бул зыяндуу ондуруш факторлорунун 
гаасирин алдын алган же азайткан уюштуруу иш-чараларынын жана



техникалык каражаттардын тутуму. Аларга кызматкерлердин ден-соолугуна 
терс таасирин тийгизип, алардын ишин темендотуучу факторлор кирет, бул 
айлана-чейренун санитардык-гигиеналык шарттары. Аларга теменкулер кирет: 
температура,.;айланадагы абанын тазалыгы, жарык беруу, ун жана башкалар. 
Жаракат алуунун эн, жогорку керсеткучу кыш мезгилдеринде байкалат (кундун 
кыска сааттары, абанын томен температурасы, менгулер ж.б.), эн азы жай 
мезгилинде байкалат.

Жылуу жана су у к мезгилдерде, имараттын ичиндеги туруктуу и гите гей 
жердеги абанын температурасы мезгилге жараша оптималдуу болушу керек, 
Ошондой эле, белмеде туруктуу иштеген жерде оптималдуу еалыштырмалуу 
нымдуулук болушу керек.

Ашыкча жылуулукту кетируу, ошондой эле абанын зыяндуу булгоочу 
заттарын (газдар, ным, буулар ж.б.) жок кылуу же аларды зыянеыз 
концентрацияга чейин суюлтуу учун, белменун желдетуу колдонулат.

Ондуруучу, кемекчу жана бил им беруучу жайлар учун жарык беруу 
табигый жана жаеалма болушу мумкун. Жасалма жарык жалпы, жергиликтуу 
жана айкалыштырылган болушу мумкун. Жарыктандырууга коюлган талаптар: 
жумушчу беттердин жетиштуу денгээлде жарыктандырылыщы, аларга 
жарыктын сарамжалдуу багыты, жумуш орундарында (беттерде$> катаал 
колекелердун жана жалтырак кездордун жоктугу.

Бардык кызматкерлер жеке гигиена эрежелерин сакташы керек. 
Коомдук тамактануу ишканасынын кызматкерлерине еанитардык кийимсиз 
жана формаеыз иш ордунда болууга тыюу салынат.

Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун жумушчулары жана студенттери учун 
санитардык-тиричилик шартгарын камсыздоо учун ашканалар, буфеттер, 
кафелер, гардеробтор (шкафтар, илгичтер ж.б.), душ, жуугучтар, даараткаиалар 
бар.

Ар бир кызматкер жеке гигиенаны сактоо жана жумуш ордун 
талаптагыдай абалда кармоо учун жооп берет.
12. Жеке коргонуу каражаттары.

Зыяндуу жана (же) коогггуу эмгек шарттары бар жумуштарда, ошондой 
эле атайын температуралык шарттарда аткарылган же булгануу менен 
байланышкан жумуштарда кызматкерлер жеке коргонуу каражаттары, жууп- 
тазалоочу каражаттар менен камсыз болушат. Керектуу жумушчу кийимсиз 
жана коргоочу шаймандарсыз иштеоге тыюу салынат.

Кызматкерлерге берилген жеке коргонуу каражаттары иштин мунозуно 
жана шарттарына шайкеш келууге жана эмгек коопсуздугун камсыз кылуу га 
тийиш. Негизги жеке коргонуу каражаттарына томенкулор кирет: халаттар, 
коопсуздук курлары, диэлектрикалык етуктер, галоштор жана кол каптар, 
килемдер, коз айнектер жана калкандар, респираторлор, противогаз дар, коргоо 
каскалары, каскалар, коргоочу каскалар, жецил коргоочу шаймандар, коргоочу 
кол каптар жана башкалар.

Учурдагы эрежелерге ылайык, жеке коргонуу каражаттарын алган 
кызматкерлер, шаймандардын иштееге жарамдуулугун текшеруу учун эн, 
женокей ыкмаларга уйренуу менен атайын корсотмолердон отушу керек жана 
аларды колдонууга толук уйротулушу керек.



13. Кырсыктарды тертое жана каттоонун тартиби.
Жабырлануучу же окуянын кубосу жумуштагы жана окуу 

процессиндеги ар бир кырсык жонунде токтоосуз же жогору турган жетекчиге 
билдириши керек.

вндуруштук кырсык болгон учурда, кызматкер жана бвлумдун 
башчысы (анын окулу) томонкулорго милдеттуу:
- жабырлануучуга тез арада биринчи жардам кореотууну уюштуруу жана 
зарылчылык келип чыкеа, ден-сеелукту чыцдое мекемесине жеткируу;
- озгочо кырдаалдын онугушун-жана башка адамдарга травмалык факторлордуи 
гаасирин тийгизбе© учун шашылыш чараларды керууге;
- эгерде бул башкалардын емуруне жана ден-соолугуна коркунуч келтирбесе 
жана аварияга алып келбесе, жана сактан калуу мумкун болбосо, вндуруштук 
кырсыкты териштируу башталганга чейин, кырдаалды учурдагыдай сактан 
калуу. Ошол учурдагы кырдаалды белгилеп калыш учун (схемаларды тузуу, 
фотоеуротко тартуу жана башка чараларды керуу);
- вндуруштук аварияны вз убагында иликтоену жана аны каттвону камсыз 
кылууга.

Университеттеги аварияны иликтее учун жумуш беруучу даров 
квмиссия тузвт. Кырсыктарды тергвв квмиссиясы кырсыктын себептерин 
иликтввгв, вкуянын кубелеру жана эмгекти квргвв эрежелерин бузган адамдар 
менен маектешуугв, мумкун белее, жабырлануучудан тушундурмв алып, акт 
тузуугв милдеттуу.
14. Электр жаракаттын алдын алуу боюнча нег изги талантар.

Электр жаракаттын алдын алуу бвюнча негизги чаралар твменкулврду 
камтыйт:
- уюштуруучулук жана техникалык (электр кызматкерлеринин адамдары учун 
окуу, практика еткоруу, ешондей эле электр эмес персенал учун электр 
ковпеуздугу боюнча окууларды вткеруу);
- электр жабдууларын жерге туташтыруу (негизги максаты адамды электр 
тогу нам с актов);
- электр жабдууларын жерге туташтыруу (негизги максат - адамды тек уруудан 
сактоо жана шаймандарды корг'вв);
- эскертуучу плакаттар, жазуулар, белгилер;
- электр тогунун бар экендигин аныктеечу шаймандар (сынввчу(тестер)), 
индикатврлвр ж.б.);
- электр тармактарын кезвмелдве жана алдын алуу (белгиленген мвенвтте, 
изеляциядагы каршылык жана чьщалууну елчее);
- жеке жана жамааттык кергенуу каражаттарын (диэлектрдик мээлейлер, 
диэлектрикалык втуктвр, галвштор, бут кийимдер, квз айнектер, тепкичтер, 
изоляцияланган туткалары бар шаймандар ж.б.) колденуу.

Электр тогу урбео учун, теменку керсетмелерду аткарьщыз:
- жалпы жарык беруучу арматураларга, электр зымдарына, электр 
шаймандарынын, апнараттардын жана шаймандардын изоляцияланбаган жана 
тосулбаган тек етквруучу бвлуктеруне тийбециз (резеткалар, патрондор, 
очургучтер ж.б.);



- электр зымдарды баспацыз, жабдуулардын жана шаймандардын ток болгон 
болукторунон тосмолорду жана коргоочу капкактарды алып салбацыз;
- болмодо электр жылытуучу шаймандарды (чайнек, от казан, от жагуучу ж.б.) 
колдонбоцуз;
- электр жабдууларын озунуз ондобоцуз;
- жумуш ордунан чыкканда, кыека моонотко болсо дагы, электр жабдууларын 
электр кубатынан ажыратьщыз;
- эгерде электр жабдууларын эксплуатациялоодо мыйзам бузуулар аныкталса, 
бул жонундо жетекчиликке маалымдацыз.
15. Орт коопсуздугу. Орттун, жарылуунун, кырсыкгын алдыи алуу 
ыкмалары жана каражаттары. Алар найда болгондо кызматкерлердин 
иш-аракеттер.

Орт коопсуздугу - орттун келнп чыгышы жана онугушу, жана 
адамдардын кооптуу орт факторлорунун тааснри астында болуу ыктымалдыгы 
жокко чыгарылгаы, ошондой эле материалдык баалуулуктарды коргоого 
каралган объектинин абалы.

Орт коопсуздугу томонкулор менен камсыздалат: орттун алдын алуу 
тутуму; орттон коргоо тутуму; уюштуруу жана техникалык иш-чаралар.

Орттун алдын алуу:
а) куйуучу чойронун пайда болушуна жол бербоо,
б) куйуучу чойродо от алуунун булактарынын пайда болушунун алдын алуу

Уюпггуруу-техникалык иш-чараларга томонкулор кирет:
• кызматкерлерди орт коопсуздугу ну н эрежелери не уйротуу;
• орттун коркунучу бар заттар жана магериалдар менен иштоонун тартиби жана 
орт чыккан учурдагы иш-чаралар жана адамдарды эвакуациялоо боюнча 
нускамаларды иштеп чыгуу;
• орт коопсуздугун камсыз кылуу учун визуалдык агитация каражаттарын 
колдонуу; университеттин жана анын тузумдук болумдорунун орт коопсуздугу 
учун жоопкерчиликги тиешелуу кызмат адамдарына жукгоо;
• орт-техиикалык комиссияларды тузуу; кызматкерлер арасында массалык 
тушундуруу иштерин уюштуруу.

Орттон коргоо ортту очуруу каражаттарын жана ортко каршы 
шаймандарды, орттун автоматтык сигнализациясын жана ортту очургучторду, 
орттун жайылышын чектоочу шаймандарды колдонуу менен камсыздалат; 
адамдарды оз убагында эвакуациялоону уюштуруу ж.б. Ортту очуруу учун суу, 
буу, химиялык жана аба-механикалык кобуктор, инерттуу газдар, галогендуу 
углеводороддор, порошоктор, ж.б. колдонулат.

0ргту  04YPYYnYH негизги каражаттарына ички орт гидранттары, орт 
очургучтор, кум, жууркан жана кийиз, куроктор жана калактар, илгичтер жана 
балталар, ж.б. кирет. Ошондой эле томондогудой орт очургучтор кецири 
колдонулат: химиялык, кобуктуу, комур кычкыл газдуу, порошоктуу.

Кобуктогу химиялык орт очургучторду токтун электр орнотмолорунда 
колдонууга болбойт.

Комур кычкыл газы бар орт очургучторду электр кубаты бар электр 
орнотмолорунда колдонууга уруксат берилет.



Порошоктуу ерт ечургучтер жыгач, пластмасса, ж.б. ечурууд© 
колдонулат.

Коопсуздук жана ертко карты  сигнализация орт чыккан жердин 
жайгашуусу ж-до орт очуруу кызматына кабарлайт. Телефон байланышы 
орттон сактоо учун кецири колдонулат.

Окутулган ар бир кызматкердин милдеттери:
- орт коонсуздугунун эрежелерин сактоого;
- орт чыккан учурда болукту Эвакуациялоо планын билуу;
- ертту очуруунун биринчи каражаттары кайда жайгашкандыгын билууго;
- тез куйуучу материалдар менен ипггоодо орт коонсуздугунун талаптарын 
сактоого жана орт ечургучтордун жакын жерде жайгашуусун билууго;

жумушчу болмодон акыркы жолу чьткканда, аудитория учун 
жарыктандыргычтарды жана шаймандарды очурууну;
- байкалган бардык мыйзам бузууларды жетекчиге билдируу.

0р т  болгон учурда кызматкерлер темонкулорду аткарууга милдеттуу:
- иштеону токтотуу;
- орт очуруу кызматына, 0згечо кырдаалдар министрлигине 101, 112 
телефондору аркылуу кабарлоо;
- жабдууну электр кубатынан ажыратуу;
- орт женундо жакын жердеги адамдарга кабарлоо, адамдарды кооптуу 
аймактан чыг'аруу боюнча чараларды коруу;
- колдо болгон алгачкы каражаттар менен ортгу очурууго катышууга
ортту очуруу, эгерде ертту ечуруу мумкун болбосо, орт коопсуздугу боюнча 
керсотмелерге жана эвакуациялоо пландарына ылайык иш алып барып, 
кооптуу аймактан чыгып кетуу.
16. Кырсык болгон учурда жабыркагандарга биринчи жардам корсотуу.

Алгачкы жардам - жаракат алгандан кийин кыска убакыттын ичинде 
окуя болгон жерде тузден-туз жасалган жана адамдардын омуруне коркунуч 
келтирген керунуштерду четтетууге, ошондой эле жабырлануучуну 
медициналык мекемеге женетууге даярдаган аракеттер болуп саналат.

Алгачкы жардам керсетуунун маанилуу жоболорунун бири - анын 
ыкчамдыгы: канчалык тезирээк берилсе, ошончолук жакшы натыйжага умут 
арга бересиз. Демек, мындай жардамды жабырлануучунун жанында турган 
адам оз убагында корсотушу керек.

Университетке жумушка кирип жаткан бардык талапкерлер жаракат 
алган адамга биринчи медициналык жардам корсотуу боюнча корсотмолорду 
алышы керек, ошондой эле электр тогунун таасиринен бошонуу жана жасалма 
дем алдыруу боюнча практикалык сабактар отулушу керек, биринчи жардам 
корсотууну, биринчи жардам кутучасын сактоочу жайын билуу керек, 
медициналык жардамга кайрылуу учун телефон номерлерин да билуусу зарыл. 

Жабырлануучуга биринчи медициналык жардам корсотуу боюнча
сунуштар

1. Жабырлануучуну кооптуу ендуруштук фактордун (электр тогу, химиялык 
заттар, суу, механикалык ж.б.) таасиринен куткаруу учун стандарттуу же 
жасалма каражаттарды жана коопсуз техниканы колдонуу жолу менен.



2. Жабырлануучунун абалын баалоо, дем алууну чектеп турган кийимди чечуу, 
керек болео жабырлануучуну таза абага чыгаруу.
3. Зыяндын мунезун жана келемун аныктацыз, ал учун жаракатталган 
жерлерди кылдаттык менен ачып, ыкчам иш-чаралар женундо чечим кабыл 
альщыз.
4. Жабырлануучуну тез арада куткаруу учун зарыл чараларды керуцуз - дем 
алууну калыбына келтируу, канды токготуу, еынган жерди кыймылсыз кылуу, 
бинт коюу жана башкалар.
5. Медицина кызматкерлери келгенге чейин жабырлануучунун негизги жашоо 
функцияларын сактап калуу.
6. Медицина кызматкерлерин чакырыцыз, жабырлануучуну транспорттоого 
даярдацыз.

Ь.Оемонов ат.ЖАМУнун
ЭК, КТ жана ЖК J f J
белумунун башчысы А.К.Абдыкалыков


