
Жөтелген және түшкірген кезде аузыңыз бен мұрныңызды шынтағыңызбен немесе майлықпен жауып
қалқалаңыз, пайдаланылған майлықтарды қоқыс шелегіне тастап, бірден қолыңызды жуыңыз.
Мүмкін болса – бәрінен оқшауланыңыз, үйде болыңыз. Қоғамдық орындарға бармаңыз! Қоғамдық
көліктен аулақ болыңыз!
Айналаңыздағы адамдармен дене түйістіруді барынша азайтып, қол алысудан бас тартыңыз.
Адамдардан кем дегенде 1 метр немесе созылған екі қолдың ұзындығындай қашықтықты сақтаңыз.

Ауа-тамшы жолымен жұқтырған адам жөтелгенде, түшкіргенде, сөйлеген немесе ән
салған кезде оның сілекейі мен тынысы арқылы. Түйісу жолымен вирус қонған беттер
арқылы (одан кейін ауызды, мұрынды немесе көзді ұстаған кезде).

Күнде денеңіздің температурасын өлшеп тұрыңыз. 
Салауатты өмір салтын жүргізіп, зиянды әдеттерден
аулақ болыңыз.
Дұрыс тамақтану рационын ұстаныңыз, көкөністер
мен жемістерді көбірек жеңіз, ет пен жұмыртқаны
мұқият термиялық өңдеуден өткізіңіз.
Дәрігердің кеңесін орындаңыз. Күн сайын қысқа
сауалнаманы толтырып жергілікті мейірбикеге жіберіп
отырыңыз.
Жоспарлы қарау мен тексерулерден қатаң түрде
дәрігермен келісім бойынша және алдын ала уақыт
тағайындап өтіп тұрыңыз.

Ө З І Ң І З Г Е  Қ А М Қ О Р Л Ы Қ  Ж А С А Ң Ы З :

В И Р У С П Е Н  Т Ү Й І С У Д Е Н  Қ А Л А Й  Қ О Р Ғ А Н У Ғ А  Б О Л А Д Ы ?

қоғамдық орындарда, далада әлеуметтік қашықтықты сақтау мүмкін болмаған кезде, медицина
ұйымдарына барғанда.
Талаптар:

БЕТПЕРДЕ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ

көшеден қайтып кіргеннен кейін;
түшкіргеннен, сіңбіргеннен, жөтелгеннен кейін;
тамақ дайындауға дейін және оны ішкенге дейін;
жұқтырған науқасқа күтім жасау кезінде;
дәретханаға барғаннан кейін;
қолыңыз анық лас болған кезде; 
жануарлармен немесе олардың тіршілік ету
қалдықтарымен түйіскеннен кейін.

ҚАШАН?

Дезинфекциялау құралдарын
қолдану нұсқаулығына сәйкес
пайдалана отырып, өзіңіз жиі
ұстайтын заттардың беттерін
күнде сүртіп тұрыңыз (үстелдер,
есік тұтқалары, жарық
қосқыштар, телефондар,
пернетақта, су шүмектері және
т.б.).
Бөлмелерді желдетіп тұрыңыз.

Т А З А Л Ы Қ  С А Қ Т А Ң Ы З :

ЖҮКТІ ЖӘНЕ БАЛА ЕМІЗЕТІН
ӘЙЕЛГЕ АРНАЛҒАН

 ЖАДНАМА

сабынмен және сумен 40-
60 секундтан кем емес
уақыт бойы;
құрамында спирт бар
антисептикті қолданып 20
секундтан кем емес уақыт
бойы.

ҚАЛАЙ?

«КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯ (COVID-19) ТУРАЛЫ НЕ БІЛУ КЕРЕК»
Қ А З А Қ С Т А Н

Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Ң
Д Е Н С А У Л Ы Қ  С А Қ Т А У

М И Н И С Т Р Л І Г І
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Қолыңызды
жуыңыз:

Бетперде тағарда
және шешерде

қолыңызды
тазалаңыз

Саңылау болмау
керек, мұрынды,

ауызды және иекті
жабуы қажет

2 сағат сайын
немесе ылғал не лас

болып кетсе
ауыстыру қажет

Алдыңғы жағына
қол тигізбей

бауынан ғана ұстап
шешу қажет

Бір реттік
бетпердені қайта
пайдаланбаңыз

Пайдаланғаннан
кейін бірден
лақтырыңыз



КЕЗ КЕЛГЕН COVID-19 БЕЛГІЛЕРІ ПАЙДА БОЛҒАН КЕЗДЕ ЖҮКТІ ӘЙЕЛГЕ
МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕККЕ ЖҮГІНУ ҚАЖЕТ.

COVID-19 басты симптомдары: дене температурасының көтерілуі, жалпы әлсіздік,
дененің сырқырап ауыруы, дәм мен иіс сезудің бұзылуы, құрғақ жөтел, тыныстың
тарылуы немесе демікпе.

COVID-19 жұқтырған жүкті әйел асқынуды дер кезінде танып білу үшін және аурудың
ауырлап кетуін болдырмау үшін үнемі медицина қызметкерінің бақылауында болып,
оның жағдайына мониторинг жүргізілуі қажет (температурасы, тамырының соғуы мен
тыныс алуының жиілігі, артериялық қысымы).

Жүкті әйелдің үйінде тонометр, термометр, мүмкіндігінше пульсоксиметр және
несептегі ақуызды анықтайтын экспресс-тест болғаны абзал.

Таңертең шамадан тыс құсу (4-5 реттен артық);
Жыныс жолдарынан қан аралас шығындылар;
Тұрақты бас ауруы, көрудің нашарлауы және
онымен бірге көзде дақ немесе жарқылдардың
пайда болуы;
Қолдардың немесе беттің кенеттен және
жылдам ісінуі;
Температураның 38º С дейін және одан да
жоғары көтерілуі, құрғақ жөтел мен демікпенің
болуы;
Қынапта қатты қышу мен ашып аурудың болуы
немесе одан мол сұйық шығындылардың
болуы; 
Зәр шығару кезінде ашып ауыру және сыздау; 
Іштің қатты ауыруы және оның тіпті жатып,
денені бос ұстағанда да басылмауы;
Бір сағаттың ішінде толғақтың 4-5 рет келуі;
Сіз құлап қалып немесе автомобиль апаты
кезінде ішіңізді ауыртып алсаңыз немесе Сізді
біреу ұрған болса;
Жүктіліктің алты айынан кейін – егер балаңыз
12 сағаттың ішінде 10-нан кем қимыл жасаса.

Жүктілік кезінде:

Сүт бездерінде немесе емшек ұштарында
ісіну, қызару, тығыздану немесе ауырсыну
болса
Қынап шығындыларының мөлшері көбейсе
немесе босанғаннан кейін 6 аптадан соң
азаймаса.
Қынап шығындылары жағымсыз иіске ие
болса
Денеңіздің температурасы 38º С дейін және
одан да жоғары көтерілсе, Сіз қалтырап,
қатты жүрек соғуын сезінсеңіз (пульс
минутына 100 және одан да көп болса),
басыңыз айналса
Кесарь тілігі отасынан кейін келесілер пайда
болса: ауырсыну, қызару, ісіну, тігістердің
ашылуы немесе жарадан іріңді шығындылар.
Зәр шығаруда қиындықтар және/немесе зәр
тоқтамау мәселелері.
Іштің төменгі жағында және/немесе
шатыңызда ауырсынудың күшеюі.

Босанғаннан кейінгі кезеңде:

103
1406

Әйел келесі қауіпті белгілер пайда болған кезде ДЕРЕУ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕККЕ жүгінгені
жөн:

Жүкті әйелдер COVID-19-дан қорғануға бағытталған барлық алдын алу
шараларын қатаң сақтауға және дене температурасының көтерілуі, жөтел,
тыныстың тарылуы сияқты симптомдардың пайда болуы туралы дереу дәрігерге
хабарлауға тиіс (103 нөміріне қоңырау шалыңыз).

Коронавирусқа байланысты сұрақтарыңыз болса, 1406 нөміріне қоңырау шалыңыз.

Қазақстандағы коронавирус туралы ресми ақпаратты ҚР ДСМ Қоғамдық
денсаулық сақтау ұлттық орталығының сайтында таба аласыз: https://hls.kz/


