
Энэхүү дуу дүрст сургалтын материал нь өнгөлгөөний талбарт ажилладаг ажилтан 
та бүхэнд зориулсан аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн үндсэн мэдлэг олгоход 

зориулан боловсруулсан материал болно.

塗装の安全衛生
まん が で わ か る Монгол хэл

モンゴル語

КОМИКООР МЭДЭХ
Өнгөлгөөний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй





Хөөх!

Өнөөдөр барилгын ажлын талбай, 
үйлдвэрүүд доторх өнгөлгөөний 
ажлын аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн талаар суралцацгаая!

Барилгын ажлын талбайд
өндөр газар хийх ч ажил байдаг, 

өнгөлгөөний ажил нь органик 
уусгагч бодистой ч харьцдаг тул 

аюулгүй байдлыг анхаарч
үзэх хэрэгтэй.

Тийм шүү!

Ямар ажил 
хийдэг юм бол.

Юунд 
анхаарвал 

болох юм бол.

Гадаах өнгөлгөөнд
"Өнхөрч унах, өндрөөс унах" нь 

харьцангуй олон байдаг. Үйлдвэрийн өнгөлгөөнд 
ойчих бэртэх болон техник төхөөрөмж, багаж 

хэрэгсэлтэй харьцахаас үүдэлтэй осол ч
бас их гардаг.

Тийм ажлын талбарт ч 
гэсэн үйлдвэрлэлийн 
осол үүсдэг юм шүү.

Үйлдвэрлэлийн ослын 
гол шалтгаан нь 
иймэрхүү байдаг.

Нэмэлт: Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, Халамжийн яам "Үйлдвэрлэлийн осол 
 (Нас барсан, ажлаа 4 хоногоос дээш хугацаагаар алдсан) мэдээллийн сан" (2012-2017)

  (Өнгөлгөөний ажилтай холбоотой гэж үзсэн 1,052 тохиолдлын нэгтгэл)

1 Өнхөрч унах, өндрөөс унах 66 % 17 %

2 Ойчих 7 % 12 %

3 Хавчуулагдах, орооцолдох 2 % 18 %

4 Үйлдлийн хариу үйлдэл,
хүчилсэн үйлдэл 6 % 9 %

5 Юм үсэрч ирэх, дээрээс юм унах 4 % 12 %

Өнгөлгөөний ажлын улмаас осолдож Өнгөлгөөний ажлын улмаас осолдож 
гэмтсэн хүмүүсийн байдалгэмтсэн хүмүүсийн байдал

* Будагт хэрэглэдэг органик уусгагчид хүний биед цочмог болон архаг хоруу
чанартай зүйл байдаг. Органик уусгагчаар амьсгалснаас болж толгой эргэх, 
биеийн байдал муудах нь үйлдвэрлэлийн осолд хүргэж болзошгүй.

Гадаах
өнгөлгөө

Үйлдвэрийн
өнгөлгөө



Тийм.

Юу?

Тэгэхээр, 
үйлдвэрлэлийн ослын 

тодорхой жишээг харцгаая!

будаг, шингэлэгчид ашиглагддаг 
органик уусгагчаар амьсгалснаар дотор 

муухайрах тохиолдол ч
мэдээлэгдэж байна.

Яагаад 
үйлдвэрлэлийн осол 

гараад байдаг юм болоо?

Аюулгүй байдал эрүүл ахуйг 
хангах дүрэм журмыг 

мөрдөөгүйтэй холбоотой юм.

Жишээлбэл, 
хөл халтирч унаж,

Жишээлбэл, ямар 
дүрэм журам байдаг вэ?

Тийм хэрэг үү.

Илүү ярвигтай дүрэм 
байдаг байх гэж
бодож байлаа.

Үйлдвэрлэлийн ослоос 
урьдчилан сэргийлэхэд 
дүрмийг ягштал мөрдөх 

нь чухал шүү!

З, Зааа!

Ажил эхлэхийн өмнө ажлын талбай дээрх 
аюулыг урьдчилан таних, аюулгүй байдлыг 

хянан шалгаж байх. Мөн, өндрийн бүс болон 
хийн маск мэтийн хамгаалах хэрэгслийг 
үргэлж зөв зүүж, хэрэглэх нь ч чухал юм.

Органик уусгагчийн 
хордлогын тохиолдол
①Гар биржийх

②Хэт их ядарсан мэдрэмж, 
хөл хүндрэх

③Толгой өвдөх, толгой өвдөх 
мэдрэмж, толгой эргэх

④Тайван бус болох, 
нойргүйдэл, хар дарах

⑤Ходоод хүнд оргих, хоолны 
дуршил буурах гэх мэт.



Өндөр газраас унахаас онцгойлон 
анхаарахгүй бол болохгүй нь. Хүнд 

гэмтэл авч ажил хийх чадваргүй болж, 
амь насаа алдах тохиолдол ч байдаг. 
1м хүрэхгүй өндрөөс унаад амь насаа 
алдсан тохиолдол ч байдаг юм шүү.

Өндрөөс унах нь зөвхөн гадаа байхад болдоггүй. 
Үйлдвэр дотор ч хоёр гуравхан догол бүхий 

намхан гишгүүрээс унах осол олон бий.

Аюул осол хажууд 
байдаг байх нь.

Тиймээс 
дүрэм журмыг сайтар 
мөрдөж байх нь чухал.

Ойчихоос сэргийлэхэд 
өндрийн бүс зүүх нь 

чухал байдаг.

Органик уусгагчаас өөрийгөө 
хамгаалахын тулд хийн маск зүүх нь 

онцгой ач холбогдолтой. Зориулалтад 
тохирсон зүйлийг зөв өмсөж,

зүүх явдал.

Ихэвчлэн ямар зүйлд 
анхаарах ёстой вэ?

Шат болон А шат нь унах Шат болон А шат нь унах 
эрсдэлтэй  өндөр байдаг тул эрсдэлтэй  өндөр байдаг тул 
хөдөлгөөнт  барилгын шат хөдөлгөөнт  барилгын шат 
эсвэл зөөврийн ажлын эсвэл зөөврийн ажлын 
тавцан болгон өөрчлөх талаар тавцан болгон өөрчлөх талаар 
бодож үзээрэй.бодож үзээрэй.

Тэгэхээр дараа нь,

бодит ажлын 
талбайг,

харцгаая!

4S гэдэг зүйлийг 
мэдэх үү?

4S гэдэг нь эмхлэх, цэгцлэх, цэвэрлэх, 
цэмцгэр байснаас аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн үндсэн суурийг хангах 

явдал юм. Мөн ажлын талбайд ямар 
эрсдэл нуугдаж байгааг сайтар бодож 

байх нь ч чухал.

Эмхлэх (Seiri) Цэгцлэх (Seiton) Цэвэрлэх (Seiso) Цэмцгэр (Seiketsu)

Хэрэгтэй хэрэггүйгээр нь 
ялгаж, хэрэггүй зүйлээ 
хая

Хэрэгтэй зүйлийг Хэрэгтэй зүйлийг 
хэзээ ч шууд хэзээ ч шууд 
авах боломжтой авах боломжтой 
байхаар болгохбайхаар болгох

Бохирдол, 
үртэс 
зэргийг 
арилгаж, 
цэвэрхэн 
болгож 
цэвэрлэх

Цэвэр байдлыг 
сахиж, бие, 
хувцас, ойр 
орчимд бохирдол 
байхгүй



CASE 1
Барилгын шатнаас болгоомжлох

Ингээд, 
барилгын шатыг 
бэхэлчихлээ шүү.

Өглөөний аюулыг урьдчилан 
таних (KY) уулзалт

Ажил эхлэхээс өмнө эхлээд 
өнгөлгөөний багаж хэрэгсэлд 

доголдол байгаа эсэхийг шалгаж, 
будгийн лааз дотор байгаа будгийн 

хэмжээ нь зохистой хэмжээнд 
байгаа эсэхийг шалга.

Тэгээд дуулга өмсөхгүйгээр 
барилгын шат уруу авирах нь 
хориотой шүү. Хөл доорхдоо ч 

гэсэн анхаарлаа
хандуулаарай.

Дандаа л нөгөө яриа юу, 
мэдэж л байна шүү дээ. 

Аюулыг урьдчилан таних? 
Гэмтэж бэртэж үзээгүй 

бол мэдэхгүй ээ.

KY уулзалт гэдэг нь ажлаас үүдэх аюулыг (Kiken)-г урьдчилан таньж (Yochi), 
аюулгүй байдлын ухамсрыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн цуглааныг хэлнэ.

Ингээд одоо өнгөлгөө 
хийх газар болон 
аюултай газрыг 

шалгацгаая!

Барилгыг бүтэн тойрох 
тул дагаад яваарай

За! 
Ойлголоо!

Дуулгыг 
сайтар 

өмс.

Ингээд, 
за ажлаа 

эхэлцгээе!



Өө, утас 
дуугарлаа.

Өө, Ахлах 
сайн байна уу.

Шинэ өнгөлгөөний 
багаж хэрэгсэл үү? 

Агуулахын ард хураагаад
тавьчихсан шүү.

Байнга халааснаас 
гаргах нь ядаргаатай юмаа. 

Энд тавьчихъя.

Үдийн завсарлага―

Халуун байна!
Халуун байна! 
Өлсөж байна.

Өө !? 
Миний утас 

дуугарч байна.

Гар утсаа 
барилгын шатан 

дээр тавиад 
орхисон байна.

За, ойлголоо. 
Одоохон очлоо.

Хурдан 
бууя.



CASE 1 Дүгнэлт

Анхаарах зүйлсийг 
сайтар сонс!

Хөдөлгөөн хийхдээ 
хөл доорхоо анхаар!1 2

2м ба түүнээс дээш өндөрт унахаас хамгаалах 
хэрэгсэл, дуулга байхгүйгээр барилгын шат уруу 
гарахыг хориглоно!

TIPS

Барилгын шат уруу авирч буухдаа хөл доорхоо 
анхаарцгаая. Осол нь яарч сандарсан үед болон 
өдөр тутмын бус ажил дээр гарахад хялбар 
байдгийг ямагт санаж яваарай.

Өглөөний хурал, уулзалтад анхаарах зүйлсийг 
сайтар сонсож, үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэхэд хичээн чармайя. Мөн будаг, 
шингэлэгчийн хор хөнөөлийг ч ойлгох мэдэцгээе.

Үргэлж дуулга өмс

Өндрийн бүс зүү

Хөдөлгөөнд саад учруулахгүй
байх хэмжээнд унахаас
хамгаалах хэрэгслийн гогцоо,
дэгээг бариулд тогтоо

Хувцсаа зөв өмс

Багаж хэрэгслийг 
оосорлож унахаас сэргийл

* Жижиг зүйл ч гэсэн өндрөөс унавал 
маш аюултай. Халаас доторх зүйл болон 
бал зэргийг үлдээж дээш авирцгаая.

* Гар утас гэх мэт зайлшгүй авч явах 
шаардлагатай жижиг зүйлсийг товчтой 
энгэрийн халаасандаа хийцгээе.

Тэгээд дуулга өмсөхгүйгээр 
барилгын шат уруу авирах нь 
хориотой шүү. Хөл доорхдоо ч 

гэсэн анхаарлаа
хандуулаарай.

Дандаа л нөгөө яриа юу, 
мэдэж л байна шүү дээ. 

Аюулыг урьдчилан таних? 
Гэмтэж бэртэж үзээгүй 

бол мэдэхгүй ээ.

Өө, Ахлах 
сайн байна уу.

Аа аа.

Аа аа.

Хөлөө хугалаад

толгойдоо ч
гэсэн 8 оёдол 

тавиулсан гэсэн
үү?

КҮ уулзалт дээр ижил
зүйл дахин давтан 

анхааруулаад байгаа нь 
дүрмийг мөрдөхгүй бол 

гэмтэж бэртдэг
болохоор тэр.

За, 
ойлголоо.

Яаруу байсан ч
дуулга өмсөж бай. Яарсан
үед болон хийж дадаагүй

ажлын үед осол гэмтэл 
гарахад хялбар байдаг. 

Хөл доорхдоо ч гэсэн сайтар 
анхаарал хандуулна шүү.

Тэрээр KY уулзалтын ач 
холбогдол, дүрмийг дагаж 
мөрдөхийн ач холбогдлыг яс 
махандаа тултал мэдэрсэн.



CASE 2
Хамгаалах хэрэгсэл өмсөж зүүцгээе

シンナー塗料

Хоцорчихлоо 
уучлаарай! 

Унадаг дугуйны дугуй 
хагараад хоцорчихлоо.

Хоцрохоор бол 
холбоо барьж бай.

Хурдхан хувцсаа 
соль! Тэгээд 

будаг найруулна.

Ойлголоо!

Найруулах өрөө

Эхлээд 
агааржуулалтын 

сэнсийг асаацгаая.

Ажлын стандартын 
дагуу будаг болон 

шингэлэгчийг
найрууллаа.

Баларсан! 
Хамгаалалтын шилээ 

мартаад ирчхэж.

За яахав, 
маск бээлий байхад 

хангалттай биз.

Эхлээд 
будгаа хийгээд,

дараа нь 
шингэлэгчээ 

хийнэ.

Хоцорч ирсэн 
болохоор хурдалъя. 

Хурдан, хурдан!

БудагБудаг
ШингэлэгчШингэлэгч



Аа! 
Шингэлэгч үсрээд 
нүдрүү орчихлоо!

Крантны усаар 
угаачхад 

хангалттай 
байлгүй.

Дүрэмд бол 
хянагчид шууд 

мэдэгдэх ёстой ч 
гэсэн,

уурлавал ажил 
хойшлох тул 
дараа болъё.

Тэгэхдээ л 
нүд өвдөж байна. 
Нулимс тогтохгүй 

байна.

Холигчоор 
хутгаж холиод 
бэлэн боллоо.

Дараа нь 
өнгөлгөө!

Будгийн цех

Дуулга, 
хамгаалалтын шил, 
химийн бодисоос 
хамгаалах бээлий 

өмссөн байгаа.
Өнөөдөр гэхдээ 

их халуун 
байнаа.

Аа! Хэцүү байна! 
Хийн маск зүүхээр 
байж чадахгүй нь!

Ажлаа хурдан 
дуусгачихвал хийн 

маск хэрэггүй 
байлгүй дээ.

Ммм, 
бага зэрэг толгой 
эргэж байх чинь.

Одоо жаахан 
ажиллаад дуусах 

гэж байхад

манараад дотор 
муухайрч байна.



CASE 2 Дүгнэлт

Будаг, шингэлэгчтэй 
ажиллахдаа анхааралтай 
байгаарай!

Хамгаалах хэрэгслийг 
өмсөж зүү!1 2

Будаг, шингэлэгчтэй ажиллахдаа гал, 
хордлогоос ч бас болгоомжил!TIPS

Будаг, шингэлэгчтэй ажиллахдаа агаар 
сэлгэлт хийж, савыг таглана. 
Хэрэв асгарвал нэн даруй арчиж, хамаж авна.

Будаг, шингэлэгчтэй ажиллахдаа хийн маск, 
хамгаалалтын шил зэргийг заавал зүүгээрэй.

Осол, гамшиг тохиолдоход өчүүхэн зүйл байсан ч нэн даруй өөрийн дарга,
ахлахад мэдэгдэж, зааварчилгаа аваарай.

Органик уусгагч гал авалцахад 
хялбар тул гал гаргахыг хатуу 
хориглоно.
[Жишээ]
● Тамхи
● Зуух
● Гагнуур, тасдагч, точилын оч
● Гар утас (дуудлага ирэх үеийн статик цахилгаан)

Статик цахилгаан ч бас гар гарах 
шалтгаан болдог тул дараах 
зүйлсийг анхаарна.
● Газардуулагч авах
● Будаг, шингэлэгчийг аажуухан хийж, аажуухан 

хутгана.
● Статик цахилгаанждаггүй гутал, цэнэгждэггүй 

хувцас өмс.

Органик уусгагчаас үүдсэн хордлогоос 
болгоомжил.
● Будаг, шингэлэгч хэрэглэхдээ хийн маск зүү.
● Будаг, шингэлэгчийн тагийг сайтар таглана.
● Агааржуулалтын сэнс болон яндангийн хоолойг 

ажиллуулна.
● Ямар химийн элемент орсон талаар аюулгүйн өгөгдлийн 

хуудсыг (SDS) шалгана.

Найруулах өрөө

Эхлээд 
агааржуулалтын 

сэнсийг асаацгаая.
Баларсан! 

Хамгаалалтын шилээ 
мартаад ирчхэж.

Аа! Хэцүү байна! 
Хийн маск зүүхээр 
байж чадахгүй нь!

Хоцорсон ч гэсэн 
гайгүй ахицтай

байна шүү.

Өнөөдөр халуун байгаа 
болохоор агаар сэлгэлтийг 

сайтар хийхгүй бол 
болохгүй.

Хөөе, 
Яасан бэ! 
Зүгээр үү?

Дараагийн өдөр

Санаа 
зовоочихлоо...

Наад нүд чинь 
яасан юм бэ?

Яараад будаг найруулж
байтал шингэлэгч нүд
рүү үсрээд орчихсон. 

Уучлаарай, үүнийг бас 
танд мэдэгдсэнгүй.

Үгүй ээ,
ажлаа бодоод хамгаалах 

хэрэгсэл зүүлгэх болон агаар 
сэлгэлтийг сайтар хийх заавар 

өгөөгүй би буруутай.
Уучлаарай.

Яарч байсан ч
аюулгүй байдал

болон эрүүл мэнд
бол нэгдүгээрт 

байх ёстой.
Тиймээс ажлын 

стандартын дагуу
ажиллах нь чухал шүү.

Будаг, шингэлэгчид орсон 
уусгагчтай Органик уусгагчийн 

хордлогоос урьдчилан 
сэргийлэх журам
 (Органик журам) 

баримтлан харьцаарай.

Үйлдвэрт байгаа хүн 
бүр аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйг нэн тэргүүнд 
тавьж байх ёстой гэдгийг 
ойлгосон.* GHS марк тэмдэглэгээ бүхий уусгагч нь тодорхой заасан эрсдэлт аюултай тул удирдагч болон 

бусад ажилтантай хамт үсгэн мэдээллийг уншиж, уусгагчийн эрсдэлт аюулыг шалгацгаая.

シンナー

Нэмэлт: Комикоор мэдэх Ажил хийх хүний аюулгүй байдал, 
эрүүл мэнд (Боловсролын сургалтын материал)
[Химийн бодистой харьцах (Үндэс)]



CASE 3
Багаж хэрэгсэл, техник төхөөрөмжтэй
зөв харьцах

Өнөөдөр энэ 
цахилгаан хэсгийн

эд ангийг 
өнгөлөн будна шүү.

Чи эд ангийг 
тавцант тэргэнд ачаад 
арын хаалгаар ажлын 

талбай хүртэл
зөөгөөрэй.

Тэгээд чи наад 
эд ангиа өлгүүрт 
өлгөөд яваарай.

За!

Дүүжин конвейер Эд анги ингээд 
дуусаж байгаа 
тул аваад ир.

Ойлголоо!

Үүнээс илүү 
ачихгүй нь ээ.

Хурдан хурдан~

Аа! 
Болгоомжтой!

Тавцант 
тэрэг 

уналаа!?



Яаа!?

Ааа!
Зүгээр үү?

Хүнд болохоор
хөдөлж чадахгүй нь! 

Хурдан аваарай!

Хэн нэгэн
ирээч! 
Осол!

Юу? 
Юу болсон бэ...

Аа! 
Баларсан!

Анхаарал сарниад 
эд ангийг дутуу 

өлгөчихлөө.

Хурдан буцааж 
өлгөхгүй бол.



CASE 3 Дүгнэлт

Үйлдвэр дотор гүйж 
болохгүй.

Доголдол гарсан бол 
төхөөрөмжийг зогсоож эргэн 
тойрондоо мэдэгдэнэ.

1 2

Будгийн төхөөрөмжөөс болгоомжил!TIPS

Үйлдвэрт гүйлгүйгээр уулзвар дээр 
түр зогсож, зүүн баруун талаа шалгацгаая.

Өлгөж буулгах ажил хийх үед ойчих, татагдахад 
анхаар. Доголдол гарвал улайралгүйгээр 
яаралтай зогсолтын товчлуурыг дарж, эргэн 
тойрондоо мэдэгдэцгээе.

Будгийн робот Булт будагч Холигч

Удирдах болон бууг цэвэрлэх 
үед гартай мөргөлдөх.

Буланд гар хавчуулагдах Эргэлдэгч голд бээлий 
хавчуулагдах

Төрөл бүрийн будгийн төхөөрөмж байдаг. Эргэлдэгч төхөөрөмж, хурдтай хөдөлдөг 
төхөөрөмжүүдээс онцгойлон болгоомжлох хэрэгтэй.

Хурдан хурдан~

Аа! 
Болгоомжтой!

Аа! 
Баларсан!

Анхаарал сарниад 
эд ангийг дутуу 

өлгөчихлөө.

Хурдан буцааж 
өлгөхгүй бол.

Аааххх

Яаа!! Зүгээр 
үү !?

Хөөш энд ч 
бас осол. 

Хүрээд ирээрэй!

Би нүүрэндээ 
гэмтэл аваад шагайн 
хэсгээрээ ч хугалсан. Эд анги мултарч 

унаад би 
бугуйгаа хугалсан.

Тавцант тэргээр зөөх үед эргэн 
тойрноо анхаарч удаан явах ёстой.

Тэгээд өөрийн эргэн тойронд 
ямар эрсдэл нуугдаж байгааг 
ажил хийж эхлэхээсээ өмнө 

бодож байх нь чухал.

Өлгөж буулгах ажил хийх үед доголдол 
гарвал конвейерийг зогсоосны дараа эргэн 

тойрондоо мэдэгд.

Энэ хоёр цаашид 
тайвнаар ажлаа 
хийхээр амлалт өгцгөөв.



Аюул осол санаснаас 
гадуур өөрт ойр байдаг 

зүйл гэдгийг сайн ойлгов уу?

Ажлын байрны аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн хувьд хүн бүрийн ухамсар, 
дүрэм журмыг дагаж мөрдөх нь чухал.

Тэгээд ······,

Энд гарсан дүрүүдийн 
инээдтэй хэсэг нь хэн 

нэгэнтэй төстэй байлаа. Юу? Ямар 
нэг юм хэлсэн үү?

Үйлдвэрлэлийн осол бол 
бусдын хэрэг огт биш бөгөөд 
өөрт ойр байдаг асуудал юм.

За 
тэгэхээр! Дүрмийг дагаж

мөрдөөд, өдөр бүр 
хичээнэ ээ!

Дүрэм дагаж мөрдөх гэдэг нь 
"өөрийн бие", "гэр бүл", 

"амьдрал"-аа хамгаалах явдал 
гэдгийг тогтоож авах хэрэгтэй.

Ямар нэг зүйл 
тохиолдсон үед,
өдөр тутмын ажлын

байран дээрх харилцаа
ч бас чухал юм.



Статик цахилгааныг 
зайлуулж, оч
үсрэхээс сэргийлэх 
зүйл бөгөөд, хүнд 
зүйлээс хөлийг 
хамгаална

Өөрт тохирсон хэмжээтэй гутал өмсөх. 
Ажилдаа тохирохыг нь ашиглах.

Өндөр газраас 
өнхөрч унах,
өндрөөс унахаас 
сэргийлэх зүйл

Бүрэн бэхэлгээний
төрөлтэй байх нь
үндсэн зарчим. 
Ажлын орчинд нийцсэн 
зүйл ашиглах.

Хатуу хоншоортой статик 
цахилгааны хамгаалалтын гутал

Өндрийн бүс

Амьсгалын хамгаалах хэрэгсэл

Тоос тоосонцроор 
амьсгалахаас 
сэргийлэх зүйл.

Хорт хийгээр 
амьсгалахаас
сэргийлэх зүйл.

Тоосны маск

Хийн маск

Толгойг цохилтоос 
хамгаалах зүйл

Дуулга

Эрүүний түгжээг тааруулж, 
хөдөлгөхгүйн тулд сайтар 
чангал. Нэг удаа ч гэсэн 
цохилт авсан малгайг
сольж байх.

● Хортой бодисын төрөл, концентрацид 
тохирохыг нь хэрэглэх.

● Өмсөхөд тохиромжтой байдлыг шалгах 
(Эвтэйхэн байдлыг шалгах)

● Шүүлтүүр болон хураах савыг солих
● Нэг удаагийн төрөлтэй бол ашиглах 

хугацааг баримтлах.

Их хэмжээний тоосоор 
урт хугацааны туршид 
амьсгалбал уушги тоосжих 
өвчин үүсгэх эрсдэлтэй.

Зориулалтад нийцсэн 
хамгаалах хэрэгсэл 

ашиглацгаая!Хамгаалах 
хэрэгсэл

Бээлий

Хормогч

Хамгаалалтын шил

Химийн бодисоос 
хамгаалах комбинзон

Зориулалтад тохирсон 
материалтай, урт ханцуйвчтай, 
таван хурууны бээлий 
ашиглана.

Өөрт тохирсон 
хэмжээтэйг өмсөнө.

Аль болох өндөр 
байрлалаас зүүнэ.

Аюултай эсвэл хортой 
бодисын төрөлд 
тохирохыг нь хэрэглэнэ.

Уусгагчийн үсэрч 
ирсэн дусал болон 
ууршилтаас 
нүдийг хамгаалах зүйл

Химийн бүтээгдэхүүн, 
тоос тоосонцор 
гэх мэтээс биеийг 
хамгаалах зүйл

Химийн 
бүтээгдэхүүн, 
тоос тоосонцор 
гэх мэтээс биеийг 
хамгаалах зүйл

Химийн бүтээгдэхүүн 
болон хурц үзүүртэй 
зүйлээс гарыг
хамгаалах зүйл

Авах арга хэмжээний санаа 2 Авах арга хэмжээний санаа 3
Биеийн хэмжээнд тохирсон хамгаалах 

хэрэгсэл хэрэглэ!
Бохирдсон, эвдэрсэн 
чигээр нь байлгахгүй!

Хэмжээ 
таарахгүй бол 
нэн даруй 
солиулах.

Бохирдлыг цэвэрлэх. Цэвэр газар хадгалах.

Эвдэрч, нүх 
гарсан бол солих.

Авах арга хэмжээний санаа 1
Зөв зүүж, зөв хэрэглэ!

Хөдөлгөөн 
болон 
завсар 
байхгүй 
байхаар!

Хамгаалах хэрэгслийг 
ажилд тохирсон зүйл 
байхаар сонгож, зөв 

хэрэглэхгүй бол 
утгагүй болно!



2022 оны 3-р сарын хэвлэл

Хэвлүүлсэн: Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, Халамжийн яам

Төлөвлөн хэрэгжүүлсэн: Mizuho Research & Technologies, Ltd.
Хамтран ажилласан: Өнгөлгөөний аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 
боловсрол сургалтын материал боловсруулах ажлын хэсэг
Хэвлэсэн: Sideranch Inc.

КОМИКООР МЭДЭХ

Өнгөлгөөний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй



Энэ материалтай холбоотой холбоо барих

Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, Халамжийн яамны
Хөдөлмөрийн стандартын товчооны

Аюулгүй ажиллагааны хэлтэс,
Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн газар


