ХАМРАХ ХУГАЦАА: 2021/04/01 – 2021/04/30

МОНГОЛ ДАХЬ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН
КОВИД-19: Нөхцөл байдлын тайлан #12
ТООГООР
ИЛЭРХИЙЛБЭЛ

НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТОЙМ
Өнгөрөгч 4-р сар КОВИД-19-ийн эерэг тохиолдлын
тоо 3-р сарын сүүлчтэй харьцуулахад 4 дахин өссөн
нь Монгол улсад цар тахлын анхны тохиолдол
бүртгэгдсэнээс хойш тохиосон хүнд үеүдийн нэг
байлаа. Улаанбаатар хот халдварын голомт бүс
хэвээр байгаа бөгөөд өнгөрөгч сард бүртгэгдсэн
халдварын тохиолдол 7,000-аас 31,362 болж өссөн.
Монгол улс 5 дахь хөл хориог 4-р сарын 10-ны
өдрөөс 4-р сарын 25-ны өдрийн 06:00 цаг хүртэл
тогтоохоор шийдвэрлэсэн бөгөөд энэ нь хүн амын
дархлаажуулалтыг
эрчимжүүлж
байгаа
үед
иргэдийн дундах халдварын тархалтыг бууруулна
хэмээн үзсэн. Гэвч хүлээж байсан үр дүн гараагүй
тул хөл хориог Засгийн Газар 2021 оны 5-р сарын 8ны өдрийн 06:00 цаг хүртэл сунгасан.

2021 оны 4-р сарын 30-ны байдлаар
КОВИД-19-ийн
батлагдсан
нийт
тохиолдол
35,979
болсноос
Улаанбаатар хотод батлагдсан нийт
тохиолдол 31,362-т хүрсэн бөгөөд 21
аймгийн 20-д нь дараах 4,617
тохиолдол бүртгэгдээд байна:

301
85
6
91
621
36
61
54
54
45
58
236
68
390
401
168
790
32
257
238

Архангай
Баянхонгор
Баян-Өлгий
Булган
Дархан-Уул
Дорнод
Дорноговь
Дундговь
Говь-Алтай
Говьсүмбэр
Хэнтий
Ховд
Хөвсгөл
Орхон
Сэлэнгэ
Сүхбаатар
Төв
Увс
Өвөрхангай
Завхан

139 Тусгаарлалт, хяналтаас
Эх орондоо эргэн ирсэн

486 хүмүүсийн дунд эерэг
тохиолдол

19,642 Нийт эдгэрсэн тохиолдол
4,746 Нийт эмчлэгдэж буй
2,591 Биеийн байдал хөнгөн
1,579 Биеийн байдал хүндэвтэр
464 Биеийн байдал хүнд
112 Биеийн байдал маш хүнд
110 КОВИД-19-ийн улмаас нас
барсан тохиолдол

2,697,262
Лабораторийн шинжилгээ
(ПГУ)

67,415
Тусгаарлалтад байгаа хүний
тоо
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САНХҮҮЖИЛТИЙН ТОЙМ
2021 онд шаардлагатай санхүүжилт: $2,000,000
Дутуу байгаа санхүүжилт: $1,180,407.7
Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сангаас 2021 онд КОВИД-19-ийн хариу арга хэмжээ,
хүмүүнлэгийн тусламжид шаардлагатай санхүүжилтийг 2,000,000$ гэж тооцсон
бөгөөд одоогийн байдлаар тусгай эх үүсвэрээс нийт 819,592.3$-ын санхүүжилтийг
амжилттай гаргаад байна. Тусгай эх үүсвэрт Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн
дэмжлэгтэй жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй (ЖСХ) тэмцэх төсөл, Люксембургийн
Засгийн Газрын сунгасан санхүүжилт, Рио Тинто Монгол ХХК-ийн санхүүжилт, мөн Оюу
Толгой Монгол ХХК-ийн санхүүжилтээр дахин хөтөлбөрчилсөн “Өмнөговь аймгийн
эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр” багтаж байна.

Монгол дахь НҮБХАС-ын санхүүжилтийн хэрэгцээ ба нөөцийн ашиглалт, тэргүүлэх чиглэлээр
1,500,000$

1'500'000$

Шаардлагатай санхүүжилт
Гаргасан санхүүжилт

1,000,000$
764'592$

500,000$
400'000$

55'000$

0$

Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 1:
Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 2:
Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл
Жендэрт суурилсан
мэндийн үйлчилгээ, арга хэмжээг
хүчирхийлэлтэй тэмцэх
тасалдуулахгүй байх, мөн эрүүл
мэндийн салбарын ажилтнуудыг
хамгаалах

100'000$
0$
Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 3:
.
Жирэмслэлтээс хамгаалах орчин
үеийн хэрэгслүүд болон нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийн бусад
бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг
хангах

ЗАСГИЙН ГАЗАР, НҮБ, БУСАД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ
Улсын Онцгой Комисс (УОК) 4-р сарын 3-наас 18-ныг хүртэл бүх нийтийн бэлэн
байдлын зэрэг тогтоох санал гаргасан боловч Засгийн Газар энэхүү зөвлөмжийг
дэмжээгүй бөгөөд оронд нь ресторан, лаунж, саун, усан бассейн, алжаал тайлах төв,
кино театр, тоглолт, үзвэрийн газар, амралтын газар, сургалтын төв болон хүмүүс
олноор цуглардаг бусад бизнесүүд зэрэг тодорхой хэдэн бизнес, үйлчилгээг түр
хориглох шийдвэр гаргасан юм. Томоохон худалдааны төвүүдийг ажлын өдрүүдэд
ажиллахыг зөвшөөрсөн бөгөөд төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг 30
хувийн ирцтэйгээр оффисоосоо ажиллахыг зөвшөөрчээ.
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УОК эх орондоо эргэж ирсэн хүмүүсийг 10 хоног тусгаарлах албан шаардлагыг 7 хоног
болгон багасгаж, КОВИД-19-ийн шинжилгээний хариу нь сөрөг гарсан бол гэртээ
өөрийгөө тусгаарлах шаардлагыг цуцалсан.
Иргэдийн дунд КОВИД-19-ийн халдварын тоо нэмэгдсээр байсан тул 4-р сарын 8-ны
өдөр Засгийн Газрын шийдвэрээр 4-р сарын 10-наас 25-ныг хүртэл онцгой байдлын
түвшинг улбар шараас улаан түвшинд шилжүүлж, хатуу хөл хорио тогтоохоор болсон.
Засгийн Газраас хөл хорионы үеийн нэг удаагийн тусламж болгож иргэн бүрд 300,000
төгрөг олгосон юм.

4-р сарын 21-нд ЭМЯ шүлснээс КОВИД-19-ийн эсрэг биет илрүүлэх 10,000 багц
оношлуур хүлээн авав. Уг оношлуурыг Монгол Улсын Анагаахын Шинжлэх Ухааны
Үндэсний Их Сургуулийн Эмнэл Зүйн Молекул Оношилгооны Төв бүтээсэн байна. Нэг
хайрцаг багц оношлуурыг 96 хүнд ашиглаж болох бөгөөд шинжилгээний хариу нь 90
минутын дотор гардаг аж. Багц оношлууруудыг Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний
Төв, Зоонозын Өвчин Судлалын Үндэсний Төв, Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний
Төв, Сүхбаатар дүүргийн Нэгдсэн Эмнэлэг болон Улсын нэг, хоёрдугаар төв
эмнэлгүүдийн лабораториудад тараажээ.
4-р сарын 23-нд Засгийн Газар бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг болон хатуу хөл
хорионы дэглэмийг 2021 оны 5-р сарын 8-ны өдрийн 06:00 цаг хүртэл сунгахаар
шийдвэрлэсэн. Энэхүү шийдвэрийг Улаанбаатар хот болон орон нутгийн иргэдийн
дунд КОВИД-19-ийн халдварын тархалт өсөж буйг харгалзан үзэж ЭМЯ болон УОК-ын
зөвлөмжид үндэслэн гаргасан байна.
Засгийн Газраас тусгай үүргийн гурван нислэг зохион байгуулж, Токио, Сөүл, Шинэ
Дели, Казахстанаас 390 иргэнийг авчирсан байна.
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КОВИД-19-ИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Өнөөдрийн байдлаар дархлаажуулалтынхаа хоёр тунд бүрэн хамрагдсан иргэдийн
тоо нийтдээ 1,138,731-д хүрээд байна. Иргэд вакцины талаарх санал хүсэлтээ
E-Mongolia цахим платформоор илгээж болох бөгөөд уг платформоос вакцины нэр,
үйлдвэрлэсэн улс, огноо, иргэдийг вакцинжуулах төвүүд, хуулийн этгээд,
байгууллагуудын байршлыг үзэх боломжтой.
Засгийн Газраас 4-р сарын 10-наас 25-ны хооронд тогтоосон хөл хорионы үеэр
дархлаажуулалтын хөтөлбөрөө эрчимжүүлэх шийдвэр гаргасан.

4-р сарын 9-нд Эрүүл Мэндийн Сайд дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа 2 долоо
хоногоор саатах болсныг мэдээлсэн юм. Дархлаажуулалтыг түр зогсоох шийдвэр нь
вакцинжуулалтын төвүүд дээр хүмүүс олноор цугларч, хүн хоорондын зай барих
дүрэм зөрчигдөж, вакциныхаа эхний тунг хийлгэсэн иргэдийн дунд халдварын шинэ
тохиолдол өссөнтэй холбоотой.
4-р сарын 21-нд Монгол улс Ковакс хөтөлбөрөөр 50,400 тун АстраЗенека
вакцинхүлээн авсан бөгөөд 4-р сарын 22-нд Хятад улсаас 300,000 тун Вероселл
вакцин Улаанбаатар хотод ирэв.
4-р сарын 23-наас Үндэсний дархлаажуулалтын хөтөлбөр Улаанбаатар хот болон
стратегийн ач холбогдолтой зарим аймгуудад үргэлжилж байна.

4-р сарын 24-нд Монгол улс дахин Синофарм үйлдвэрийн 300,000 тун Вероселл
вакцин хүлээн авлаа. Монгол Улсын Засгийн Газар Оросын Засгийн Газраас Монгол
улсад хүмүүнлэгийн тусламж болгож хандивласан 300,000 тунгаас гадна 1 сая тун
Спутник-V вакцин худалдан авахаар тохиролцсон байна.
4-р сарын 29-нд Монгол улс Хятад улсаас 33,400 тун Вероселл вакцин хүлээн авлаа.
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МОНГОЛ ДАХЬ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ
Энэхүү
AMAZE
дүрс
бичлэгүүдийг
Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамны
цахим
сургалтын
платформд
(www.econtent.edu.mn) нийтэлсэн юм.
Дүрс бичлэгүүдийн зорилго, агуулгыг
бичмэлээр
тайлбарлаж,
уг
дүрс
бичлэгүүдийг
хичээл
дээрээ
ямар
дарааллаар үзүүлж, хэрхэн ашиглавал
бүрэн ашиг тусыг нь гаргах талаар эрүүл
мэндийн
боловсролын
багш
нарт
зориулсан практик зөвлөгөөг оруулж
өгсөн болно. Хэлэлцүүлэг өрнүүлэх жишиг
асуултуудыг мөн монгол хэл дээр бэлдэж,
онлайн сургалтуудаар танилцуулсан юм.

Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн
эрүүл мэндийн үйлчилгээ, арга
хэмжээг тасалдуулахгүй байх, мөн
эрүүл
мэндийн
салбарын
ажилтнуудыг хамгаалах нь
Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл
мэнд, эрхийн багаас саяхан батлагдсан
(1)
Коронавируст
халдварын
үед
жирэмсэн эмэгтэй, хүүхдэд эмнэлгийн
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, үүний дотор
гар утас, таблет, компьютероор виртуал
үзлэг хийх, мөн (2) Анхан шатны суурь
үйлчилгээний
багцын
(MISP)
удирдамжуудыг
танилцуулах
уулзалтуудыг зохион байгууллаа. Уг
уулзалтуудыг аймгуудын эрүүл мэндийн
газрууд, түүнчлэн Улаанбаатар хотын
эрүүл мэндийн байгууллагуудад зориулж
онлайнаар зохион байгуулсан юм.

Залуучуудын
дэмжих нь

хөгжил,

оролцоог

Мөн Залуучуудын хөтөлбөр нь Монголын
өсвөр үе, залуучуудын дунд хамгийн
хандалттай платформ болох YOLO.mn веб
хуудсаар дамжуулан бэлгийн болон нөхөн
үржихүйн
эрүүл
мэндийн
сэдэвт
өгүүллүүдийг
нийтэлсээр
байна.
Уг
өгүүллүүд нь 4-р сард 11,495 гаруй
залуучуудад хүрчээ.

НҮБ-ын Хүн Амын Сан ЮНЕСКО болон
Advocates for Youth ТББ-тай хамтран 14
нас хүртэлх хүүхдүүдэд зориулсан, нас
сэтгэхүйн онцлогт нь тохирсон, шинжлэх
ухааны баримтад тулгуурласан нийт 28
дүрс бичлэг бэлдээд байна.
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4-р сарын 14-нд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан Оюу Толгой Монгол ХХК-ийн
санхүүгийн дэмжлэгээр Өмнөговь аймгийн Эрүүл Мэндийн Газарт 50,076,000
төгрөгийн өртөг бүхий хувийн хамгаалах хэрэгсэл (ХХХ) гардууллаа.
Түүнчлэн, 4-р сарын 28-нд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Онцгой Комисс болон
Сум дундын эмнэлэгт 32,285,000 төгрөгийн өртөг бүхий ХХХ хүлээлгэн өгсөн билээ.
Энэхүү ХХХ-ийг Оюу Толгой Монгол ХХК-ийн санхүүгийн дэмжлэгээр худалдан авсан
юм.

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь
4-р сарын 6-нд Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан Хууль Зүй, Дотоод Хэргийн Яаманд
95.3 сая төгрөгийн өртөг бүхий ХХХ хүлээлгэн өглөө. Уг ХХХ-ийг Швейцарын Хөгжлийн
Агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын Сан болон Монгол Улсын
Засгийн Газраас хэрэгжүүлсэн “Монгол улсад Жендэрт Суурилсан Хүчирхийлэлтэй (ЖСХ)
тэмцэх нь” төслийн хоёрдугаар үеийн нэг хэсэг болгон ханган нийлүүлсэн юм. Мэс
заслын амны хаалт, хамгаалах өмсгөл, N95 маск, нүдний шил, нүүрний хаалт, бээлий,
гар ариутгагч зэргээс бүрдсэн уг ХХХ-ийг орон даяар үйл ажиллагаа явуулж буй 17 Нэг
Цэгийн Үйлчилгээний Төв (НЦҮТ) болон 15 түр хамгаалах байранд тараасан байна.
НЦҮТ-үүд, хамгаалах байрнууд болон хамтарсан багуудын зүгээс КОВИД-19 цар тахлын
үед ЖСХ-д зохих хариу арга хэмжээ авч ажиллах тухай удирдамжийг саяхан
нийтлэгдсэн НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн төв байгууллагын удирдамжид үндэслэн
нягталж, шинэчиллээ. Түүнчлэн, үйлчлүүлэгчдэд зайн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тухай
нэмэлт удирдамж боловсруулсан бөгөөд тус хоёр удирдамжийг орчуулж, редакторлан
ашиглахад бэлэн болгосон байна. Удирдамжийг ашиглах хүмүүст танилцуулга хийх
онлайн уулзалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ тухай дараагийн Нөхцөл
байдлын тайлангаас үзнэ үү.
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Зохицуулалт

Агентлаг дундын зохицуулалтын механизмд оролцох.
ЖСХ-ийн асуудлыг зохицуулах агентлаг дундын механизмыг удирдах.
НҮБ-ын Хүн Амын Сан Бэлгийн Хүчирхийлэл, Мөлжлөгөөс Хамгаалах (БХМХ) сүлжээг
Суурин Зохицуулагчтай хамтран удирдах.

ГАДААД ХАРИЛЦАА, НӨЛӨӨЛЛИЙН АЖЛУУД
“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь” төслийн хүрээнд 95.3 сая төгрөгийн
үнэ бүхий хамгаалах хэрэгсэл гардууллаа, accessible at https://ikon.mn/n/26j3?
fbclid=IwAR2_4lYa7hLpy4gm6xQQ2aScomv2EJTzGum9tD6tYBGSzmhf5g2apkOrw28
UNFPA Mongolia CO hands over PPE to the DOH, Umnugobi province, accessible at:
https://www.facebook.com/108266741107760/posts/204730651461368/
UNFPA Mongolia CO hands over PPE to Khanbogd soum, accessible at:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1001228663744580&id=100015723664883
Health information and counselling services become available to adolescents with help of
technology, accessible at:https://montsame.mn/mn/read/259018?
fbclid=IwAR3JN8vT_V6h9AlWxcjQ5uu2hY1QYyRQWp3G6_4w6A63B0sW4KVjn6f9BHk
With the help of technology sexual and reproductive health information and counselling
services
become
available
to
adolescents,
accessible
at:
https://mongolia.unfpa.org/en/news/help-technology-sexual-and-reproductive-health-informationand-counseling-services-become
Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зөвлөгөөг технологиор дамжуулан
өгөх боломжтой боллоо, accessible at https://ikon.mn/n/26cx
Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зөвлөгөөг технологиор дамжуулан
өгөх боломжтой боллоо, accessible at https://gogo.mn/r/8xjkj
Unitel Group signs an agreement with UNFPA Mongolia Country Office, accessible at:
https://www.facebook.com/unitelofficial/posts/3998353263520479
Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зөвлөгөөг технологиор дамжуулан
өгөх боломжтой боллоо, accessible at https://www.unitel.mn/unitel/news/566

FДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ БОЛ:

МОНГОЛ ДАХЬ КОВИД-19-ИЙН ШИНЭ МЭДЭЭ АВАХ БОЛ:

Хатагтай Каори Ишикава, Монгол дахь НҮБ-ын Хүн Амын
Сангийн Тэргүүн, Имэйл: kishikawa@unfpa.org.

ЭМЯ-ны өдөр тутмын мэдээ https://covid19.mohs.mn/p/cat/post/57/?page=2.

Др. Лхагвасүрэнгийн Оюунаа, КОВИД-19-ийн Зохицуулагч,
Имэйл: olkhagvasuren@unfpa.org.

Улсын Онцгой Комиссын шийдвэрүүд https://nema.gov.mn/c/resolution.

