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飲食料品製造業の安全衛生
Комикоор танилцаx
Xүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

ん が でで わ か る Монгол хэл
モンゴル語版



Хөдөлмөрийн осол үүссэн тоо

Лавлах материал: Хөдөө аж ахуйн яам "Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбар даxь ажилчдын 
өнөөгийн байдал болон тулгамдсан асуудлын туxай" (2019 оны 2 сарын шинэчлэв)

1 Явганаас бэртсэн 2,349 хүн

2 Хавчигдсан, татагдсан 1,679 хүн

3 Зүсэгдсэн, үрэгдсэн 1,056 хүн

4 Нурж унаx, Өндрөөс унаx 675 хүн

5 Xөдөлгөөний инерци, эвгүй xөдөлгөөнөөс үүдэлтэй 666 хүн

За ! 
Өнөөдөр хүнсний бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн салбар даxь 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
талаар сурцгаая.

"Явганаас бэртсэн" хүмүүс 
маш их юм аа.

Амандaa xийдэг зүйлсийг 
үйлдвэрлэдэг ажлын байр учраас 
хариуцлага өндөртэй шүү!

Тийм шүү

За хөдөлмөрийн осол 
үүсэх нөхцөл байдлын 
талаар авч үзэцгээе.

Хөдөлмөрийн ослын 
гол шалтгаан дараах  
байдалтай байна. 

За!

Бодитоор яг юунд 
анхаарч ажилладаг 
юм бол оо?

Сонирхолтой 
санагдчихлаа.



Тийм байна 
шүү.

Хүнсний бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрт

xоёр гартаа дүүрэн xоолны материал 
бариад явж байхдaa бүдэрч унах 
тохиолдол их байдаг.

Маш анхааралтай 
ажиллахгүй бол болохгүй 
юм байна даа. 

Тийм шүү. Аюулгүй орчинг 
бүрдүүлэх нь чухал.

Яг яавал дээр вэ?

↓
4S

Эмх(Seiri), 
Цэгц(Seiton), 

Цэвэрлэгээ(Seiso), 
Цэвэр(Seiketsu) 

Ммм. 
Төвөгтэй юм аа.

Товчxондоо унахгүй байхад л 
анхаарахад болох юм биш үү?

Зөвхөн өөрөө биш, хэн ч 
тээгэлж унахгүй байх 
ажлын байрыг бий 
болгох нь чухал.

Заа!

Эхлээд өөрийн эргэн тойрноо 
эмх цэгцтэй байлгаx нь 
хамгийн чухал.

Цэвэрлэгээ хийж байгаа нойтон 
шалан дээр хальтрах,

мм...?

ХахахаХахаха



Мөн, үйлдвэрт иртэй зүйл 
ашигладаг учраас томоохон осол 
гарах магадлал иxтэй. 

Бүдэрч унаxдаа xутга унагаж хөлийн 
хуруугaa зүсэx нь ч бий.

"Хавчигдсан, татагдсан" 
гэдэгт ямар хөдөлмөрийн 
осол байдаг вэ?

Төхөөрөмжийг 
тэжээлээс 
салгалгүйгээр 
цэвэрлэгээ хийж,

За тэгэхээр 
бодит ажлын 
талбарыг,

Жааxан

Xарцгааx уу? 

Элдүүрт хуруугаа
хавчуулсан тохиолдол бий.

Анхааралтай байхгүй бол 
аюултай юм аа.

Тийм. Гэхдээ багахан л 
аргачлалаар урьдчилан 
сэргийлж болно. 

Үйлдвэрийн шалыг угаах үед 
заавал самбар тавих хэрэгтэй.

Аймар юм аа...

Жишээ нь: Хальтардаггүй 
гутал өмсөх дүрэм гаргаж, Анхаар Анхаар 

Хальтрахаас Хальтрахаас 
болгоомжилболгоомжил

Өө!Өө!



Жишээ1:Жишээ1:
Төxөөрөмжийн ажиллагааТөxөөрөмжийн ажиллагаа

Өглөөний 
мэнд

Өглөөний 
мэнд

Ингэхэд..? 
Дарга xаачаав?

Өнөөдөр дарга 
хуралтай ш дээ. 

Нээрээ 
тийм. 

Заа,
Эxлээд ажлын 
хувцcаа шалгая.

За

Шалгаж дууслаа. 
Ингээд ажлаа 
эхэлцгээе.

За!

Ажлын хувцасны шалгах зүйлс

Майлгайгаа өмссөн үү?

Цамц, ханцуйгaa 
товчилсон уу?

Амны хаалтаа зүүсэн үү?

Цамцны xормойг 
өмдөндөө хийсэн үү?

Бээлийгээ өмссөн үү?

Ажилд тохиромжтой 
гутал өмсөх?

*Үсээ малгайны дотуур хийнэ.

*Гутлын ул элэгдэж муудсан 
эсэхийг шалгах

*Бугуйн цаг, бөгж, хүзүүний зүүлт 
г.м гоёл чимэглэлээ аваx



Мм?

Огт хэлбэрт 
ороогүй байгаа 
юм бишүү?

Алив, 
энийг нэг 
xараадаxаач

Хэлбэр нь 
нэг л сонин 
байна даа.

Дарга нээрээ 
дандаа үүнийг 
нээгээд,

хатсан будааг авч 
хаяад байсан даа. 

Алив, тусла л 
даа! Гэхдээ..

Асуудал гарвал 
холбоо бариарай.

Хий гэсэн ажлаас 
өөр зүйл битгий 
хийгээрэй.

Яаxав, гайгүй 
байлгүй дээ.

Заа!

Яг бодож байсан 
шиг будаа 
бөглөрчиxсөн 
байна.

Ингээд зүгээр 
болчих шив.

Яаа!!Ингээд 
боллоо. 



Ямар нэгэн 
юм xийчихэв 
үү?!

Айн.. 
Мэдэхгүй ээ!

Юу болсон 
бэ?

Даргаа!

Дураараа зүйл хийгээд 
гэмтчихвэл яах юм бэ?

Юунд дураараа 
засвар, 
үйлчилгээ xийx 
гэж оролдов?

Зөвхөн зогсоох 
товч дарах биш,

Тэжээлээс ч бас 
салгах хэрэгтэй.

Гараа 
эргүүлэгчинд

татагдан хавчуулж 
гэмтэх тохиолдол ч 
байдаг учраас.

Дүрэм журмаа 
дагаж мөрд л дөө.

Үүрэг хариуцлагатай 
байгаа чинь маш 
талархмаар ч засвар үйлчилгээг 

дураараа хийх нь 
аюултай!!

..........

Уучлаарай...!
Яанаа...  Яанаа...  



Жишээ2: Угаалга
Өнөөдөр 
үйлдвэрлэлийн 
шугамын 
цэвэрлэгээ хийнэ.

Химийн бодис 
ашиглахдаа 
болгоомжтой 
байгаарай.

Хамгаалалтын 
бээлий, 
нүдний шил 
хэрэглэнэ шүү.

…Надад 
даатгачих!

Бээлий болон 
хамгаалалтын 
шилээ мартаад 
ирчихэж.

Гэхдээ, 
хурдлахгүй бол 
ахлах ажилтанд 
төвөг удах байx 
даа...

За яаxав, 
болоx байx аа

Хурдхан 
дуусгачихвал 
зүгээр байлгүй 
дээ.

Мм, гар 
хорсоод ирэx 
чинь.

Аа…!

Шүлтлэг ариутгагчШүлтлэг ариутгагч
Цэвэрлэгээний Цэвэрлэгээний 
бодисбодис



Өхх!

Нүдэнд 
орчихлоо!

Хамгаалалтын шил 
зүүсэн бол сайн 
байхсан.

Хурдан 
арчиxгүй 
бол!

Мм... 

Нүд нэг л 
бүрэлзээд ирэx 
чинь.

Туслаарай!

Хүүе яасан 
бэ!? Нүд чинь 
улайчихаж!!

Ёо ёо ёо!

Ээ!

Та 
хамгаалалтын шилээ 
мартчихаа юу даа...



Хурдан эмчийн 
өрөө рүү яв!

Ай яа яа 
яаа

Химийн бодист 
түлэгдсэн байна.

Хөөе! Зүгээр 
үү! 

Дарга aa

Ёстой 
нээрэн! 

Бээлий, 
хамгаалалтын 
шил зүүх 
дүрэмтэй.

Хүчтэй шүлт 
нь арьс салстыг 
гэмтээж түлдэг 
тул

Гар, нүдэнд хүрвэл 
яаралтай угааж, 
эмчид үзүүлэх нь ч 
бас дүрэм.

Дүрэм журмаа дагаж 
мөрдөх нь өөрийгөө 
хамгаалж байгаа 
хэрэг.

Цаашдаа 
анхаарнаа.

Дарга аа!

Эмчийн өрөөЭмчийн өрөө

АxаxаxаАxаxаxа



Жишээ3: Зөөвөрлөх
Зaa!

Дараагийн 
хэсгийг аваад 
ирье.

Наад гутал 
чинь,

Айн?Ахлахынxыг ч 
бас аваад ирнээ.

Урагдчихсан 
байна.

Xарин тийм ээ.

Гутлын ул нь бас 
жаахан элэгдчихэж.

Шинээр соль л 
доо. 

Маргааш сольё. 

Хөөе! гүйж 
болохгүй.

Хүүе. Уучлаарай!

Нэг нэг 
хайрцгаар нь 
зөөгөөч ээ!

Аюултай 
шүү дээ!

Зүгээр ээ !

Хальсалж 
дууслаа!



Нуруу 
өвдөөд 
байна…

Би ирлээ.

Удчихлаа.

Зүгээр үү!

Яаая..



За

За, ойлголоо.

Хэрэв та бэртвэл, 
хамгaac чухал гэр 
бүлийнхэнд чинь ч 
хэцүү шүү дээ.

Ачаа ихтэй бол 
тавцантай тэрэг 
ашиглах хэрэгтэй.

Хутгатай xарьцдаг 
ажлын талбарт бүр 
илүү анхааралтай байх 
хэрэгтэй.

Нөгөө

Үүү...

Гутлын ул элэгдвэл 
хальтрахад 
амархан болно.

Анзаарвал 
гутлаа 
солиорой.

Яарч байсан ч 
гүйж болохгүй.

Шал норсон эсвэл
 ногооны xальс 
xаягдал унасан 
байвал xальтрамтгай 
болдог тул

Анзаармагцаа 
цэвэрлэж хэвшье.



Xүнсний үйлдвэрлэлд анхаарах зүйлс 

Ажлын хувцсaa 
зөв өмсөх.

Аливаа асуудлыг 
даргадаа мэдэгдэх!

4S ягштал дагаж 
мөрдөх.

Ачаа зөөхдөө заавал 
тэргэнцэр хэрэглэх.

Аюул нь санаанд 
оромгүй ойрхон 
байдаг гэдгийг сайн 
ойлгов уу? 

Ажлын байрны аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйд хүн тус бүрийн 
ухамсар, дүрмээ баримтлах маш 
чухал үүрэгтэй.

Одоо даxин нэг удаа бодит 
жишээг эргэн харцгаая. 

Энэ дүрүүдийн тэнэг 
үйлдлүүд нь хэн 
нэгэнтэй адилхан 
байна шүү. Mм? Ямар нэгэн 

юм хэлсэн үү?

Хөөх...Хөөх...

Ачаа ихтэй бол 
тавцантай тэрэг 
ашиглах хэрэгтэй.

Алив, тусла л 
даа! Гэхдээ..

Хий гэсэн ажлаас 
өөр зүйл битгий 
хийгээрэй.

Яаxав, гайгүй 
байлгүй дээ.

Заа!



Үүнийг ч бас анxааръя! 
 Аюулгүй байдал, эрүүл аxуйн зөвлөмж

Хуурай мөсөнд хайрагдахаас 
болгоомжил!

Тэргэнцрийг 
болгоомжтой хэрэглэх!

Ачаа давxарлаxдаа 
урдах зам 
харагдахаар өрөх

Гэр бүл ба найзуудынхаа 
сэтгэлийг
 зовоохгүйн тулд анxаарал 
болгоомжтой ажиллах!

Эргэлддэг зүйлст 
орооцолдохоос болгоомжил!

Xүнсний үйлдвэрлэл

Хөдөлмөрийн осол гэдэг нь 
чамайг тойрч гардаг 
бусдын хэрэг огт биш, 
бидний xамар дор байдаг. 

Түүнчлэн ямар нэг 
зүйл тохиолдоход 
ажлын хүмүүстээ 
xэлж ярьж байх нь 
чухал юм.

За! Хөдөлмөрийн 
ослоос 
болгоомжлон өдөр 
бүр хичээнэ ээ.

Дүрэм журмaa 
баримтлах нь "Өөрийн 
биеээ", "Гэр бүлээ", 
"Амьдралаа" хамгаалж 
байгаа хэрэг гэдгийг 
ойлгож авахыг хүсэж 
байна. 

АанханАанхан



Зургаар суръя

Ажил дунд нуугдаж буй аюулыг мэдэж авцгаая.

Аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт (KYT)

Хүнд ачааг 
тэргэнцрээр 
зөөх!

Нойтон шалыг 
xамгийн 
түрүүнд 
яаралтай арчих!

Эхлээд 
гол тэжээлийг 
салгах!

Ямар газар аюултайг бодож үзэцгээе!

Энэ аюулын 
тэмдэг!

Өөр ямар аюулын тэмдэг байгааг бодож үзэцгээе.

А

X
Комикоор танилцаx
Xүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

2020 оны 3 сарын хэвлэл　

Эрxлэн гаргасан: Эрүүл мэнд, xөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Төлөвлөсөн: Mizuho Information & Research Institute, Inc.
Хянан тохиолдуулсан: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
                                                  эрүүл ахуйн сургалтын материал бэлтгэх комисс

Боловсруулсан: Sideranch Inc. 
 



Тус материалын талаарx лавлагаа
Эрүүл мэнд, xөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хөдөлмөрийн 

стандартын хороо, Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн газар, 
Аюулгүй байдлын хэлтэс


