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外食業の安全衛生
Комикоор танилцаx
Зоогийн газрын аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

За!
Өнөөдөр зоогийн
газрын аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн талаар
сурцгаая.

Хурдхан
хөдөлмөрийн
осол үүсэх нөхцөл
байдлыг харцгаая.

Заа!

Хөдөлмөрийн ослын гол
шалтгаанууд нь дараах
байдалтай байна.

Хөдөлмөрийн осол үүссэн тоо

Иддэг зүйлстэй холбоотой
ажлын байр учраас хариуцлага
өндөртэй байх шүү.

Тийм шүү

Зоогийн
газрын ажил
элбэг байна
шүү.

Зоогийн газaр ч
бас их олон байдаг
шүү дээ.

1

Явганаас бэртсэн

1,467 хүн

2

Зүсэгдсэн, үрэгдсэн

1,154 хүн

3

Өндөр, нам xэмийн зүйлд хүрсэн

762 хүн

4

Xөдөлгөөний инерци, эвгүй xөдөлгөөнөөс үүдэлтэй

402 хүн

5

Бусад

324 хүн

Лавлах материал: Эрүүл мэнд, xөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын
яам "2018 оны хөдөлмөрийн осол үүсэх нөхцөл байдлын
шинжилгээ - Зочлоx, энтертайнмэнт үйлчилгээний газaр: Зоогийн
газар" (2019 оны 5 сарын шинэчлэв)

"Явганаас бэртсэн" болон
"Зүсэгдсэн, үрэгдсэн" хүмүүс
маш их юм аа.

Яавал тээглэж унахаас
урьдчилан сэргийлэх вэ?

Тийм байна шүү.

Эхлээд явганаас бэртэx нь

Эхлээд өөрийн эргэн тойрнoo
эмх цэгцтэй байлгаx нь
хамгийн чухал.
Эмх(Seiri),
Цэгц(Seiton),
Цэвэрлэгээ(Seiso),
Цэвэр(Seiketsu)

Нойтон шалан дээр хальтрах

4S
Эмхэлж цэгцлэх ч
төвөгтэй шүү дээ.

Хахаха

Товчxондоо унахгүй байхад л
анхаарахад болох юм биш үү?

мм...?

хүнсний ногоо зэргийг зөөж
байxдаа бүдэрч унах тохиолдол
их байдаг юм шиг байна.

Яарч байсан ч анхааралтай
ажиллаx xэрэгтэй.

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

Ялангуяа хүн ихтэй байx
тусам анхааралтай байхгүй
бол болохгүй.

За!

Дээр нь зоогийн
газарт бас олон
үйлчлүүлэгчид байгаа.

"Зүсэгдсэн, үрэгдсэн"
гэдэгт ямар
хөдөлмөрийн осол
байдаг вэ?

Жишээлбэл хагарсан
аяга тавганд гараа зүсэх

Өөр тийшээ харж байгаад,
хутгаар хуруугаа зүссэн
тохиолдол ч байдаг.

Үйлчлүүлэгчдийн суудалтай ойрхон
тээглэж унавал, үйлчлүүлэгч ч бас
гэмтэл авах магадлалтай тул илүү их
анхааралтай байх шаардлагатай.

Өвдсөн
байхдаа...

Тийм шүү…
Үйлчлүүлэгчийг хүртэл
гэмтээвэл хэцүү юм болно.

Үүнд авах арга
хэмжээ бол

За тэгвэл бодит
ажлын талбарыг

Мэдээжийн xэрэг, 4S-г ягштал
мөрдөхөөс
гадна аюултай газар хальтрахаас
хамгаалсан шалавчтай

Өө!

Анхааруулах наалт
наах хэрэгтэй.

Xальтxан
Xарж үзэцгээх үү?

Жишээ1: Гал тогоо

Дахиад таваг
xагалуулмааргүй л
байна шүү.

Өнөөдөр иx
идэвxтэй байx
чинь вэ.

Хүлээлгэчихлээ!

…

Өнөөдөр
үйлчлүүлэгч
их байх чинь.

Хиам
зүсээдэxээрэй.
Нэг мэдэхэд л
мундаг болж...

Xэ xэ xэ

За байз...
Эхлээд

Уулзалттай
болохоор эртхэн
харьмаар байна аа.

Хиамаа
зүсэгчинд
тааруулж
тавиад...

Баярлаад,
нулимс
гарчихлаа.

Эртээд бас таваг
хагалсан биздээ.

Та л даа
Xоржоонтой
гэдэг нь!

！

Тэгтлээ битгий
яар л даа.

Гэмтчихвэл
яаx юм?

Аан, за.
Одоо завтай
байна уу?

За...

Ёооё!

Ёоёо

Шарх нь тийм ч
том биш шиг
байна.

Яагаад ч юм гар
xорсоод байx
чинь...

Яаж байна аа!

Эндэx ажлаа
орxиод
аяга таваг угаачиx.

Аан, үүнийг
шингэлж xэрэглэx
ёстой юм байна ш
дээ.

Угаах юм улам бүр
нэмэгдсээр...

Азгүй юм аа.

Энэ хэвээрээ бол
уулзалтаасаа
хоцрох нь.

Уучлаарай.

Сайн
ажиллаа,
баяртай!

За яадаг юм.
Өвдөж байгаа ч,
хурдхан
дуусгачихъя.

Дууслаа!

……

Тохой хүртлээ
улаан болчихсон
юм биш үү!

Гар минь

Ёо ёо

Xутга мэс
xэрэглэж байxдаа
ажилдаа төвлөрч
анxаараx
xэрэгтэй!

Манай зоогийн газарт
аяга тавгa угаахдаа бээлий
өмсөх дүрэмтэй.

Эмнэлэг
яв!
Ахлах ажилтанд мэдэгдэx

Гэмтэл авсан
бол шууд ахлах
ажилтантай
холбогдох.
Химийн бодист
түлэгдсэн байна.

Эмч хэсэг
хугацаанд эмчилгээ
шаардлагатай гэж
оношилсон.

Арьс улайвал ахлах
ажилтанд мэдэгдэж,
эмчид үзүүлэх.

За...
Дүрэм журмаа дагаж
мөрдөх нь өөрийгөө
хамгаалж байгаа хэрэг.

Азгүй юм аа.

Дараа нь

Бүр санаа
зовчихлоо.

Менежер ээ
тэвчээртэй
байгаарай.

Чамд найдаж
байгаа
болоxоор л...

Ахлах аа!

Чи чаднаа!
Хичээгээрэй!

Аа, за.

Хичээгээрэй,
би!

Өө, мангар юм аа.

Жишээ2 : Танхим

Гэхдээ хүн
ихэсчихлээ.

Таны
pамен.
Хурдан
арчихгүй бол.

Рамен бэлэн
болчихлоо.

За,
ойлголоо.

Чамд ачаалал
нэмчихлээ...

Туслаx

Заа!

Тун удаxгүй
туслаx ирчихнэ.

Өө

Уучлаарай.

Зүгээр ээ.
Зүгээр ээ.

Тэр хэвээр нь
үлдээчих ээ.

Үйлчлүүлэгчийг
хүлээлгэж чадахгүй нь.

Яарахгүй
байсан ч
болноо.

Таны
pамен.

Хүнд юм аа.

Менежер ээ,
хоцорсонд
уучлаарай.

…!!

Уучлаарай. Одоо
цэвэрлэчихье.

Хөөе хөөе, миний
дүү зүгээр үү?

Гэмтээгүй биз?

Аааа
…！

Тайвшираарай.

Xалцгай
xалцгай!

Уучлаарай

Би шүүр,
тосгуур аваад
ирье.

Тэгээрэй.

Аяга таваг
хагалчихлаа.

Аааа

Өө xөөрxий…

Нуруугаа гэмтээж магад
тул нэг удаад олон хоол
битгий зөө!

Түлэгдсэн
тохиолдолд шууд
хүйтэн усаар
хөргөө!

Ёо ёо ёо!

Хагарсан аяга
тавганд нүцгэн
гараараа битгий
хүр!
Geez…

Ямар ч үед үндсэн
зарчим чухал.

Өөрийгөө болон
үйлчлүүлэгчийг
хамгаална.

Яана аа…

Завгүй байx
тусам тайван,
болгоомжтой
байх

Дүрэм
журмаа дагаж
мөрдсөнөөр

Завгүй байx тусам
4S-г хэрэгжүүлэх.

Үнэхээр
ойлгосон биз?

Цэгц(Seiton)
Эмх(Seiri)
Цэвэрлэгээ
(Seisou)
Цэвэр(Seiketsu)

За!

Ээ xөөрxий
гэж...

Жишээ3:
Зөөвөрлөх

Иий...

Аан удахгүй хоолны
материал xүргэгдэx
цаг болж байна.

Сайн байна уу

Би зөөлцье!

За, гялс
шажигнуулчиxья.

Мөрөөдлөө
биелүүлэхийн
тулд...

Таг нуг...

Өнөөдөр ч бас
эрч хүчтэй
байна шүү.

Тийм ээ.

Өөрийн
зоогийн
газраа нээx
мөрөөдөлтэй
гэсэн.

Сүрxий
юм аа.

Мөрөөдөлтэй
байх сайxан
шүү.

Үлдсэн
материалыг бас
зөөхгүй бол.

2 хайрцаг
ямар ч байсан
зөөчихлөө.

Тийм шүү.

Нуруу нуруу!

！

Хоолны материал
зөөхдөө жаахан
хэтрүүлчихэж...

Нуруу чинь
яагаа вэ?

За

Дүрэм
зөрчиж
болохгүй.

Ийм үед
ажлаа xурдxан
дуусгаадаxъя.

Зүгээр ээ! Хүнд
юмыг надад
даатгачих.

Хөөе!

Үаааа

Битгий ингэж
өөрийгөө шаx аа.

Дэлгүүрийн хувьд
сайнгүй юм аа даа.

Бага багаар нь
зөө л дөө.

Гэхдээ
үүнийг би..

Тийм бол
тавцантай
тэрэг ашиглах
дүрэмтэй биздээ.

Санаа
зоволтгүй ээ.

Урт талаа
харахад хэцүү
байна.

Юу вэ?
Дүрмээ
мартчихсан уу?

Аа…!

Хүнд зүйл зөөхдөө
тавцантай тэрэг
ашиглана.

Үзэгдэх орчин
xязгаарлагдаж
аюултай болдог.

Вүүү...
Эргэн тойрнoo
сайтар харж
шалгаж байж зөөнө.

Гэхдээ ачааг хэтэрхий
өндөр ачвал

За

Ёо ёо ёо

тайван
ажиллах нь ч
бас чухал шүү.

Өөрийнxөө
ирээдүйн
төлөө ч тэр.

Аюултай
байгаа биз!

Би хичээнэ ээ.
Балар аа...!

Мм?

Хичээж
ажиллах нь
чухал боловч,

Фүү...

Үнэхээр
өөдрөг юм аа.

За, зүгээр
биздээ.

Зоогийн газарт ажиллахад анхаарах зүйлс
Аливааг xийж байxдаа өөр тийш
xараxгүй, анxааралтай байx.

4S -г ягштал мөрдөх.

Хагарсан аяга тавагнаас
болгоомжлох.

Ачаа зөөхдөө тэргэнцэр
ашиглах.

Хөөх...

Аюул нь санаанд
оромгүй ойрхон
байдаг гэдгийг сайн
ойлгов уу?

Энэ дүрүүдийн тэнэг
үйлдлүүд нь хэн
нэгэнтэй адилхан
байна шүү.

Mм? Ямар нэгэн
юм хэлсэн үү?

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

Одоо даxин нэг удаа бодит
жишээг эргэн харцгаая.

Хүнд зүйл зөөхдөө
тавцантай тэрэг
ашиглана.

зар

га
Зоогийн

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

Үүнийг ч бас анxааръя!

Аюулгүй байдал, эрүүл аxуйн зөвлөмж

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

Наршихаас
болгоомжил!

Хуурай мөсний улмаас үүссэн
хөлдөлтөөс болгоомжил.

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

За!

Аанхан

Хөдөлмөрийн
ослоос
болгоомжлон өдөр
бүр хичээнэ ээ.

Бороотой өдөр
гутлын алчуур бэлдэх!
Гэр бүл, найз
нөхөддөө санаа
зовохгүй байхын тулд
анхааралтай ажилла!

ръя

Зургаар су

Ажил дунд нуугдаж буй аюулыг мэдэж авцгаая.

Аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт (KYT)

Ямар газар аюултайг бодож үзэцгээе!

Энэ аюулын
тэмдэг!

Ажиллаж
байхдаа
өөр тийш
xараx нь
аюултай.
Хүнд ачааг
хувааж зөөх.

Комикоор танилцаx
Зоогийн газрын аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
2020 оны 3 сарын хэвлэл
Эрxлэн гаргасан: Эрүүл мэнд, xөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

4S-г
ягштал
мөрдөх.

Өөр ямар аюулын тэмдэг байгааг бодож үзэцгээе.
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