
Өөрийн амь насанд анхаарч, болзошгүй аюулаас өөрийгөө хамгаалаарай. 

Анхаарал хандуулах 5 зүйлс

⚫ Нүүлгэн шилжилт гэдэг нь аюулаас зайлан холдохыг хэлнэ. 
Хэрэв та аюулгүй газар байгаа бол та  хорогдох байр 
руу явах шаардлага байхгүй.

⚫ Зөвхөн бага, дунд сургууль болон олон нийтийн төвүүд 
нь хязгаарлагдахгүй. Боломжтой тохиолдолд хэрэв 
аюулгүй бол хамаатныхаа эсвэл найзынхаа гэрт 
хорогдоно.

⚫ Маск, халдваргүйжүүлэгч болон термометрийн 
хангамж дутагдалтай байна. Боломжтой бол, 
өөрийнхийгөө авчирна уу.

⚫ Тухайн улсын засгийн газраас тодорхойлсон хорогдох 
төвүүд нь өөрчлөгдөх буюу нэмэгдэх боломжтой. 
Гамшгийн үед улсын засгийн газрын веб болон бусад  
мэдээлэл аваарай.

⚫ Хүчтэй бороотой үед гадагш гарах нь машинтай байсан 
ч аюултай. Хэрэв та машиндаа хонохоос өөр аргагүй 
болсон тохиолдолд, өөрийн орчин тойрныг маш сайн 
нягталж, үерт өртөхгүй эсэхээ анхаараарай.

Шинэ коронавирусын (COVID-19) өвчлөл буураагүй боловч,

Гамшгийн Удирдлагын Зөвлөл болон 
Гал болон Гамшгийн Удирдлагын Агентлаг

гамшиг тохиох үед, аюултай газрыг 

нэн даруй орхих шаардлагатай………………………………………………
………………………..



Гамшгийн үед ажиллах дараалал

Аюулын газрын зураг дээрээс өөрийн гэрийг 
олж тэмдэглэ.*

* Аюулын газрын гэдэг нь үер болон хөрсний гулгалт гэх мэт 
гамшгийн эрсдэл өндөртэй хэсгүүдийг өнгөөр будсан газрын 
зургийг хэлдэг. Гэсэн хэдий ч өнгөөр будаагүй хэсэгт гамшиг 
тохиолдох боломжтой.

Өнгөтэй хэсэгт амьдардаггүй ч таны гэр ойр 
орчмоос нам доор газар байрладаг, эсвэл 
хавцлын ойролцоо байдаг бол та засгийн газраас 
өгсөн мэдээллийг шалгаж байх шаардлагатай.

Гэр тань өнгөтэй хэсэгт орсон байна уу?

* Өнгөтэй хэсэгт гэр тань байрладаг бол дараах 
тохиолдлуудад та гэртээ аюулгүй байж болно:

1) Нурах эрсдэл өндөртэй, эсвэл үерт нурах 
эрсдэлтэй хэсэгт байрлаагүй бол.

2) Үерийн гүнээс илүү өндөрт байрладаг бол.
3) Үер гарсан тохиолдолд та хангалттай ус, хоол 

хүнс болон бусад хангамжтай, үер намжтал 
хүлээх боломжтой бол.

* Хөрсний гулгалт үүсэх эрсдэлтэй хэсэгт байсан ч 
хэрэв бат бөх барилга, сууцны дээд давхарт 
амьдардаг бол гэртээ аюулгүй байх боломжтой.

Үгүй

Нэмэлт
Таны гэр гамшигт өртөх боломжтой байна, 
иймд та гэрээ нүүлгэх шаардлагатай.*

Та болон тантай хамт буй хүмүүс гамшгаас 
зайлахад хугацаа зарцуулах уу?

Үгүй

Тийм

Тийм

Тийм ТиймҮгүй Үгүй

Танд очих боломжтой аюулгүй газар 
амьдардаг хамаатан эсвэл найз бий юу?

Танд очих боломжтой аюулгүй газар амьдардаг 
хамаатан эсвэл найз бий юу?

3-р түвшний 
анхааруулгын үед 
аюулгүй газар дахь 
хамаатан болон 
найзынхаа гэрт оч. 
(Гамшгаас өмнө энэ 
тухай тэднээс асуух.)

3-р түвшний 
анхааруулгын үед 
засгийн газраас 
тогтоосон гамшгийн 
хорогдох байр руу оч.

4-р түвшний 
анхааруулгын үед 
аюулгүй газар дахь 
хамаатан болон 
найзынхаа гэрт оч. 
(Гамшгаас өмнө энэ 
тухай тэднээс асуух.)

4-р түвшний 
анхааруулгын үед 
засгийн газраас 
тогтоосон гамшгийн 
хорогдох байр руу оч.

Яг одоо та
өөрийн гэрийг аюулгүй

эсэхийг нягтлаарай!………..…………………….

Эхлэх! Гамшгаас зайлахын тулд та юу хийх ёстой вэ?

……………


