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АКДН, COVID-19 БОЮНЧА КӨП 

БЕРИЛҮҮЧҮ СУРООЛОР 

 

 
 
 
 
 
 

 COVID-19дун КАНДАЙ НЕГИЗГИ 
БЕЛГИЛЕРИ БАР? 
 
• COVID-19ду жуктуруп алганда оорунун биринчи 

белгилери пайда болгонго чейин 1 ден 14 күнгө 

чейин өтүшү мүмкүн. 

• Өтө жайылган белгилерине дене табынын 

көтөрүлүшү, алсыроо (чарчаңкы тартуу) жана кургак 

жөтөл кирет. 

• Көп учурларда COVID-19 жуктуруп алган адамдар 

атайын дарылоого муктаж болбостон эле айыгып 

кетишет.  

• Айрым учурларда дем алуунун оорлошу, көкүрөк 

туштун кысылуусу/оорушу, дене табынын түшпөй 

туруп алышы, эриндердин же беттин көгөрүп кетиши 

жана/же токтобой кусуу же ич өтүү сыяктуу оор 

белгилери өөрчүшү мүмкүн. 

 
 МЕНДЕ COVID-19 ИЛДЕТИНИН 

БЕЛГИЛЕРИ ПАЙДА БОЛСО ЖЕ 
ЖУКТУРУП АЛДЫМ ДЕП КҮНӨМ 
САНАСАМ, ЭМНЕ КЫЛЫШЫМ КЕРЕК?   
 
• Эгер сизде оорунун белгилери пайда болсо, 

өкмөтүңөрдүн көрсөтмөлөрүнө ылайык жергиликтүү 

саламаттыкты сактоо мекемесине кайрылыңыз. 

• Өзүңүз менен кошо медициналык камсыздандыруу 

полисин алып алыңыз. 

• Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан 

белгиленген карантиндик чараларды сактаңыз.  

• Башка адамдар менен кандай болбосун контакт 

кылуудан оолак болуңуз (мисалы, үйүңүздө 

меймандарды тоспоңуз, досторуңуз менен жолугуу 

үчүн үйдөн чыкпаңыз, иштеген жериңизге 

барбаңыз). 

• Эгер сиз жалгыз жашасаңыз, сиздин ден соолугуңуз 

тууралуу алар такай кабардар болуп туруусу үчүн 

үй-бүлөңүздүн мүчөлөрү жана/же досторуңуз менен 

күн сайын телефон, элетрондук кат же тексттик 

билдирүүлөр аркылуу байланышып туруңуз. 

• Эгер сиз үй-бүлө мүчөлөрүңүз менен жашасаңыз, 

алардан болушунча алысыраак болуңуз. Өзүнчө 

бөлмөдө туруңуз. Башкаларга жуктуруп албаш үчүн 

үйдө ары-бери басканыңызды чектеңиз (мисалы, 

бөлмөңүздөн чыкпай тамактана тургандай болуп 

өзүңүздүн тамактанууңузду уюштуруп алыңыз). 

Жуунуучу бөлмө сыяктуу жалпы бөлмөлөргө 

барганда бир жолу колдонулуучу же колго тигилген 

бет капты кийиңиз, ал мурунду жана оозду толугу 

менен жаап тургандай болсун. 

• Колуңузду самындап, тез-тез жууп турууну уланта 

бериңиз. 

• Үйүңүздөгү тегиз беттерди залалсыздануу үчүн 

агарткыч аралашмасын же башка тазалоочу 

тиричилик каражаттарын пайдаланыңыз. Өтө көп 

контакт болуучу нерселердин беттерин (мисалы, 

үстөлдүн үстүн, эшиктин туткаларын жана өчүрүп-

жандыруучуларды) баарынан кылдат сүрүп туруу 

керек. 

• Тездик менен күчөгөн же оор белгилери (жогоруда 

тизмени караңыз) байкалган учурда медициналык 

жардамга кайрылыңыз. 

• Өзүңүздүн абалыңыз тууралуу ооруканага же 

эмканага кабарлаңыз жана медициналык мекемеге 

дарыгердин белгилөөсү менен гана барыңыз, 

COVID-19 пандемиясы менен күрөшүү үчүн 

өкмөтүңөр тарабынан көрүлүп жаткан чараларга 

жараша, сизди түздөн-түз жергиликтүү карантиндик 

мекемеге жөнөтүшү мүмкүн.   

  

 ҮЙ ШАРТЫНДА COVID-19 
ИЛДЕТИНИН БЕЛГИЛЕРИН КАНТИП 
ДАРЫЛООГО БОЛОТ? 
 
• Дары ичээрден мурун, сөзсүз түрдө медицина 
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кызматкеринен (мисалы, дарыгерден, медайымдан 

же фармацевттен) консультация алыңыз. 

• Эгер сиздин дене табыңыз анча деле көтөрүлбөсө 

(38°С чейин), жөтөл жана/же баш оору сыяктуу 

оорунун жеңил белгилери байкалса, абалыңызды 

парацетамол, жөтөлгө каршы сироптор же тамак 

ооруларына каршы пастилкалар сыяктуу дары-

дармектер жеңилдетет. Мындай дары-дармектерди 

жок дегенде бир айга жеткидей кылып камдап 

алыңыз. 

• Ибупрофен же ушул сыяктуу стероиддик эмес суук 

тийүүгө каршы препараттарды ичпеңиз.  

• Андан тышкары, өнөкөт оорулар үчүн дарыгериңиз 

жазып берип жүргөн кандай болбосун башка дары-

дармектерди да (мисалы, артериалдык кан 

басымынан же диабеттен дары-дармектерди) бир 

айга жеткидей кылып камдап алууга аракет 

кылыңыз.  

• Сиз мүмкүн ЖМКлардан же өзүңүздүн 

тааныштарыңыздан уккан «COVIDге каршы атайын» 

эч кандай препараттарды ичпеңиз, мисалы, 

гидроксихлорохин же хлорохин, буларды 

дарыгериңиз белгилеген болсо гана ичсеңиз болот, 

анткени алар кошумча олуттуу натыйжаларга алып 

келиши мүмкүн (мисалы, укпай калуу). Азыркы 

убакта   COVID-19 илдетине каршы тастыкталган 

дары-дармек жок экендигине көңүлүңүздү буруңуз. 

• Жетишерлик көлөмдө суу жана башка суюктуктарды 

ичип туруңуз. 

• Жакшы тамактаныңыз жана уйкуңузду кандырыңыз. 

Өзүңүздүн рационго жемиштерди жана 

жашылчаларды кошуңуз. Түнкү уйку жок дегенде 8 

саатка созулууга тийиш. 

• Тездик менен күчөгөн же оор белгилери (жогоруда 

тизмени караңыз) байкалган учурда медициналык 

жардамга кайрылыңыз. 

• Кечиктирүүгө болбой турган абалда, эгерде буга 

мүмкүн болсо, тез жардам кызматына чалыңыз 

(жергиликтүү бийлик органдарынын нускамаларын 

окуп алыңыз).  

 
 КАЧАН ООРУКАНАГА БАРЫП, КАЧАН 

ҮЙДӨ КАЛУУ КЕРЕКТИГИН КАНТИП 
БИЛСЕ БОЛОТ? 
 
• Эгерде сиздин дене табыңыз анча деле көтөрүлбөсө 

(38°C чейин) жана жөтөл сыяктуу оорунун жеңил 

белгилери байкалса, үйдө эле болуп туруңуз, 

аларды үйдө карап, рецептти жок бериле турган 

препараттардын жардамы менен айыктырууга 

болот.   

• Тездик менен күчөгөн жана/же оор белгилери 

(жогоруда тизмени караңыз) байкалган учурда гана 

медициналык жардам алуу үчүн үйдөн 

чыгыңыз.  

• Өзүңүздүн абалыңыз тууралуу ооруканага же 

эмканага кабарлаңыз жана медициналык мекемеге 

дарыгердин белгилөөсү менен гана барыңыз. 

COVID-19 пандемиясы менен күрөшүү үчүн 

өкмөтүңөр тарабынан көрүлүп жаткан чараларга 

жараша, сизди түздөн-түз жергиликтүү карантиндик 

мекемеге жөнөтүшү мүмкүн. 

• Кечиктирүүгө болбой турган абалда, эгерде буга 

мүмкүн болсо, тез жардам кызматына чалыңыз 

(жергиликтүү бийлик органдарынын нускамаларын 

окуп алыңыз). Өзүңүз менен медициналык 

камсыздандыруу полисин алып алыңыз. 

 
 ЭГЕР ООРУКАНАГА ЖЕ ЖЕРГИЛИКТҮҮ 

ЭМКАНАГА БАРЫШЫМ КЕРЕК БОЛСО, 
МЕН ЭМНЕ КЫЛЫШЫМ КЕРЕК? 
 
• Тездик менен күчөгөн жана/же оор белгилери 

(жогоруда тизмени караңыз) байкалган учурда гана  

COVID-19га байланыштуу медициналык жардам 

алуу үчүн үйдөн чыгыңыз. 

• Өзүңүздүн абалыңыз тууралуу ооруканага же 

эмканага кабарлаңыз жана медициналык мекемеге 

дарыгердин белгилөөсү менен гана барыңыз. 

COVID-19 пандемиясы менен күрөшүү үчүн 

өкмөтүңөр тарабынан көрүлүп жаткан чараларга 

жараша, сизди түздөн-түз жергиликтүү карантиндик 

мекемеге жөнөтүшү мүмкүн. 

• Эгер сизге COVID-19га байланыштуу эмес 

маселелер боюнча жергиликтүү эмканага баруу 

керек болсо, эмканага күн мурун чалып, кабыл 

алууга жазылышыңыз керек. Медициналык 

мекеменин кызматкерлери андан ары эмне 

кылышыңызды айтып беришет.  

• Эгерде сизге ооруканага же эмканага барууну сунуш 

кылышса, үйдөн чыгаардын алдында бир жолу 

колдонулуучу же колго тигилген бет капты кийиңиз, 

ал мурунду жана оозду толугу менен жаап тургандай 

болсун. Мүмкүнчүлүккө жараша коомдук 
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транспортту пайдалануудан оолак болуңуз. 

• Медициналык мекемеге жетип алууга 

жардамдашып, сизди коштоп жүргөн адамдардын 

санын чектеп, бирөөнү гана калтырыңыз. 

• Кечиктирүүгө болбой турган абалда, эгерде буга 

мүмкүн болсо, тез жардам кызматына чалыңыз 

(жергиликтүү бийлик органдарынын нускамаларын 

окуп алыңыз). Өзүңүз менен медициналык 

камсыздандыруу полисин алып алыңыз. 

 
 ЭГЕР МЕН ООРУП КАЛГАН ҮЙ-

БҮЛӨМДҮН МҮЧӨСҮН КАРАП 
ЖАТСАМ, ӨЗГӨЧӨ САКТЫК 
ЧАРАЛАРЫН КӨРҮШҮМ КЕРЕКПИ? 
 
• Ооба, эгер сиз ооруп калган үй-бүлөңүздүн  

мүчөсүнө жардам көрсөтүп жаткан болсоңуз, өзүңүз 

жөнүндө да кам көрүшүңүз маанилүү. 

• Ооруп калган үй-бүлөңүздүн мүчөсү менен 

контактта болуудан мурда коргоочу кол каптарды 

жана 1 жолу колдонулуучу же колго тигилген бет 

каптарды кийиңиз, алар мурдуңузду жана оозуңузду 

толугу менен жаап тургандай болсун. 

• Ар бир өз ара аракеттешүүдөн кийин колуңузду (ал 

тургай сиз коргоочу кол каптарды колдонсоңуз дагы) 

такай жууп туруңуз. 

• Өзүңүздүн ден соолугуңузга, өзгөчө дене 

табыңыздын көтөрүлүшүнө тыкыр көз салып туруңуз 

(дене табын күнүнө эки жолу өлчөп туруу 

сунушталат). Эгер сизге көрсөтүлгөн белгилер 

сезиле баштаса, тийиштүү чараларды көрүңүз (бул 

документтеги нускамаларга ылайык). 

• Эгер диабет же жогорку кан басымы сыяктуу өнөкөт 

ооруларыңыз болсо, сиз дарыгердин жазып бергени 

боюнча дарыларды ичип жатканыңызга ынаныңыз. 

Кандагы канттын деңгээлин жана артериалдык кан 

басымын такай көзөмөлдөп, ошондой эле 

дарыгериңизге кандай болбосун өзгөрүүлөр 

тууралуу билдирип туруңуз. 

• Жакшы тамактаныңыз жана уйкуңузду кандырыңыз. 

Өзүңүздүн рационго жемиштерди жана 

жашылчаларды кошуңуз. Түнкү уйку аз дегенде 8 

саатка созулууга тийиш. 

• Үйдө болуп жатканда эс-тутумдун жана дене бойдун 

активдүүлүгүн карманыңыз.  

• Колуңузду самындап, тез-тез жууп турууну уланта 

бериңиз. Жуулбаган колдоруңуз менен көзүңүздү, 

мурдуңузду жана оозуңузду кармалабаңыз 

(негизинен бетиңизди кармалабаганга аракет 

кылыңыз). 

• Тездик менен күчөгөн же оор белгилери (жогоруда 

тизмени караңыз) байкалган учурда медициналык 

жардамга кайрылыңыз. 

• Кечиктирүүгө болбой турган абалда, эгерде буга 

мүмкүн болсо, тез жардам кызматына чалыңыз 

(жергиликтүү бийлик органдарынын нускамаларын 

окуп алыңыз). 

 
 МЕНИН ҮЙҮМДӨ ВИРУСТУН 

ЖАЙЫЛЫШЫН КАНТИП АЛДЫН 
АЛУУГА БОЛОТ? 
 
• Эгерде сиздин үй-бүлөңүздүн кимдир-бирөөсүндө 

көрсөтүлгөн белгилер байкалса, андан болушунча 

алысыраак болуп, ага өзүнчө бөлмө бөлүп берүү 

керек. Башкаларга оору жуктуруп албашы үчүн анын 

үйдө ары-бери басып жүрүшүнө чектөө коюңуз. 

(мисалы, бөлмөсүнөн чыкпай тамактана тургандай 

кылып тамактануусун уюштуруп бериңиз). Жуунуучу 

бөлмө сыяктуу жалпы бөлмөлөргө барганда, бир 

жолу колдонулуучу же колго тигилген бет капты 

кийип жүргөндүгүнө ынаныңыз, ал анын мурду 

менен оозун толугу менен жаап тургандай болсун. 

• Колуңузду самындап, тез-тез жууп турууну уланта 

бериңиз (сиздин үй-бүлөңүз дагы ушул эрежени 

карманып жатканына ынаныңыз). 

• Жуулбаган колуңуз менен көзүңүздү, мурдуңузду, 

оозуңузду кармалабаңыз (негизинен, бетиңизди 

кармалабаганга аракет кылыңыз). 

• Жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозуңузду жана 

мурдуңузду кол аарчы менен жабыңыз; кол аарчыны 

оозу жабык таштанды салуучу себетке таштап, 

андан кийин колуңузду жууңуз (колуңузга 

жөтөлбөңүз). 

• Үйүңүздөгү тегиз беттерди залалсыздандыруу үчүн 

агарткыч аралашмасын же башка тазалоочу 

тиричилик каражаттарын пайланыңыз. Өтө көп 

контакт болуучу нерселердин беттерин (мисалы, 

үстөлдүн үстүн, эшиктин туткаларын жана өчүрүп-

жандыруучуларды) баарынан кылдат сүрүп туруңуз,  

• Эгерде мүмкүн болсо, ашкана приборлору, сүлгү 

жана идиш-аяк сыяктуу буюмдарды чогуу 

колдонуудан оолак болуңуз. Өзүңүздүн жана үй-

бүлөңүздүн ден соолугуна тыкыр көз салып туруңуз 
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жана кимдир–бирөөдө жөтөл, дене табынын 

көтөрүлүшү же дем алуусунун оорлошу пайда 

болсо, тиешелүү чараларды көрүңүз.  

• Башка адамдар менен кандай болбосун контактта 

болуудан оолак болуңуз (мисалы, үйүңүздө 

меймандарды тоспоңуз, досторуңуз менен жолугуу 

 үчүн үйдөн чыкпаңыз, иштеген жериңизге 

барбаңыз). 

 
 ЭГЕР ҮЙ-БҮЛӨ МҮЧӨЛӨРҮНӨН 

КИМДИР БИРӨӨСҮ АЛДЫН АЛА 
ЭРКИН БИЛДИРСЕ ЖЕ 
РЕАНИМАЦИЯДАН БАШ ТАРТУУ 
ЭРКИН БИЛДИРСЕ, ЭМНЕ КЫЛУУ 
КЕРЕК? 
 
• Алдын ала эркин билдирүүнүн же реанимациядан 

баш тартуу эркин билдирүүсүнүн бар экендигин 

тастыктаңыз, эгерде буга мүмкүн болсо, бул 

маселеге тиешеси бар документтердин кагаз 

көчүрмөлөрүнүн сакталышын камсыз кылыңыз. 

• Кычкылтектин киришин камсыз кылууга 

аракеттениңиз. Өтмө желдетүү камсыз кылынышы 

үчүн үйдүн терезелерин ачыңыз. 

• Бул киши үчүн дарыгер сунуштаган дары-

дармектерди колдонуңуз. Оорулууга ыңгайлуу 

шарттарды камсыз кылыңыз, үй-бүлөнүн калган 

мүчөлөрү андан мүмкүн болушунча алысыраак 

болууга тийиш. Ага үйдөн өзүнчө бөлмө бөлүп 

бериңиз. Башкаларга жуктуруп албашы үчүн анын 

үйдө ары-бери басканына чек коюңуз (мисалы, 

бөлмөсүнөн чыкпай тамактана тургандай кылып 

тамактануусун уюштуруп бериңиз). Жуунуучу бөлмө 

сыяктуу жалпы бөлмөлөргө барганда бир жолу 

колдонулуучу же колго тигилген бет капты кийип 

жүргөнүнө ынаныңыз, ал анын мурдун жана оозун 

жаап тургандай болсун. 

• Жергиликтүү бийлик органдарынын COVID-19 

илдетинин жайылышын алдын алуу боюнча 

көрсөтмөлөрүн аткарыңыз, мисалы, башка адамдар 

менен физикалык контактта болуудан оолак 

болуңуз, колуңузду самындап, тез-тез жууп туруңуз, 

бетиңизди кармалабаңыз, турак-жай бөлмөлөрүнүн 

жумушчу беттерин залалсыздандырыңыз ж.б.. 

• Өзүңүздүн жана үй-бүлөңүздүн ден соолугуна тыкыр 

көз салып туруңуз жана эгер кимдир бирөөсүндө 

жөтөл, дене табынын көтөрүлүшү же дем алуусунун 

оорлошу байкалса, тийиштүү чараларды (ушул 

документтеги көрсөтмөлөргө ылайык) көрүңүз.      

 

 МЕНДЕН ЖАНА/ЖЕ МЕНИН үй-
БҮЛӨМДҮН МҮЧӨЛӨРҮНӨН 
КАРАНТИНДИ КАЧАН АЛЫП 
САЛУУГА БОЛОТ? 

 
• Эгер 72 саттын (дары-дармек колдонбой калгандан 

кийинки толук үч күндүн) ичинде сиздин дене 

табыңыз эч кандай көтөрүлбөсө, ошондой эле башка 

симптомдордун түшө баштаганы байкалса, сиз 

карантинден 14 күндөн кийин чыга аласыз.    

• Карантинден чыккандан кийин аралыкты сактоону 

уланта бериңиз. 

• Эгер сизге 14 күндөн кийин дагы деле оорунун 

симптомдору сезилип жатса, өзүңүздүн 

дарыгериңизге же жергиликтүү ооруканага же 

эмканага консультация алуу үчүн кайрылсаңыз 

болот. 

• Өзүңүздүн келериңиз тууралуу ооруканага же 

эмканага күн мурун кабарлап коюңуз жана   

медициналык мекемеге дарыгердин белгилөөсү 

менен гана барыңыз. COVID-19 падемиясы менен 

күрөшүү үчүн өкмөтүңөр тарабынан көрүлүп жаткан 

чараларга ылайык, сизди түздөн-түз жергиликтүү 

карантиндик мекемеге жөнөтүшү мүмкүн . 

 

 

 

Суроолоруңуз калдыбы? 
COVID-19 боюнча биздин 
порталыбызга кириңиз 

https://www.akdn.org/akdn- 
updates-covid-19 
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