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Жазатайым жағдайлар мен жарақаттар 

Барлық жазатайым жағдайлар, өрттер, ауыр немесе зардапты жағдайлардың барлығы 
әкімшіліктегі оқыс жағдайлар мен оқиғалар кітабында тіркеліп, Директордың орынбасарларына 
есеп жөнінде жіберіледі.  
 
Кішігірім оқиғалардан басқа барлық жазатайым жағдайлар/оқиғалар мектептің тиісті 
қызметкерлерімен қаралып, жұмыс процедураларын қайта қарау, оқыту және т.б. жағдайларды 
қоса алғанда, барлық қажетті түзету шаралары жүзеге асырылады. Өндірістік немесе 
құрылыстық ақаулардан туындаған оқиғалар жөнінде тиісті шаралар, қолдану мақсатында 
әкімшілікке хабарланады. Жазатайым жағдайлар/оқиғалар әкімшіліктің кезекті жиналысында 
талқыланады.  
 
Ауыр зардапты жазатайым жағдайлар/оқиғалар дереу әкімшілікке телефон арқылы 
хабарландырылып, мектеп директорлары тексеріс жүргізеді.  
 

Егер баланың басында соққылар болса немесе омыртқаның сыну қаупі болса, оқушы ауруханаға 
жауапты қызметкердің сүйемелдеуімен жеткізіледі. Мұндай жағдайларда сынып жетекші 
немесе балаға жауапты мұғалімнің көмекшісі бұл туралы ата-анасына немесе қамқоршысына 
хабарлайды, ол дереу хабардар етіледі және ата-аналардың ауруханаға келуі немесе баланы 
үйге жіберуі үшін шаралар қабылданады. Оқушыны ертіп жүрген қызметкер ата-анасымен 
немесе қамқоршыларымен қауіпсіз Жерге оралғанға дейін онымен бірге болады. 

Алғашқы көмек 

Дәрігер/мейірбике бөлмесінде алғашқы медициналық көмек жинағы бар. Медициналық 
персонал осы алғашқы көмек қобдишаларын ұстауға жауапты болады. Медбике орналасқан 
балалар бөлмесінде бастапқы учаскесінде. Жедел жәрдемді шақыруды талап ететін қандай да 
бір төтенше жағдай туындаған жағдайда, төтенше жағдайдың нақты орналасқан жерін және 
сипатын көрсетіңіз, содан кейін бұл туралы директордың кеңсесіне хабарлаңыз. 
 
Әкімшілік пен профессорлық-оқытушылық құрамның әртүрлі қызметкерлері медициналық 
персоналды қолдау үшін алғашқы көмек ретінде дайындықтан өтеді. Бұл қызметкерлердің 
есімдері әртүрлі мектептердің дәліздеріне ілінуі керек. Оларға медициналық қызметкерлер қол 
жетімді болмаған кезде шұғыл жағдайда хабарласу керек . 

Аллергия мен анафилаксия  

Қызметкерлер балада болуы мүмкін барлық аллергияның ауырлығы туралы хабардар. Баланы 
мектепке қабылдаудан бұрын біз арнайы диеталар немесе тамаққа қатысты аллергиялар туралы 
толық мәліметтерді жазып аламыз, сол мәліметтерді қызметкерлер арасында таратып,  
жиналыста күнделікті қайталанып хабарланып отырады.  
 
Бұл қандай аллергия, бала оны қалай қабылдайды, және балаға жауапты кезде қызметкерлер не 
істеу керектігі туралы толық ақпарат біздің жүйемізге енгізіледі. Басқа ата-аналар артық 
байланыстардан, аулақ болу мақсатында сыныпта мұндай баланың бар екендігі туралы хабар 
алады.  
 
Анафилаксия  аллергиялық әсердің ең ауыр формасы және жедел медициналық көмекті талап 
етеді. Оған келесі қадамдар қолданылады: 
Жедел жәрдемнен кейін ата-анасы шақырылады. Егер балада өзімен бірге эпинефрин мен 
шприц болса, онда киім арқылы дереу түрде дәрі егеді (мектеп мейірбикесі немесе оның 
орнындағы алғашқы көмек көрсетуші тұлға). Жағдайы жақсармаса, 5-10 минуттан кейін дәріні егу 
қайталанылады. Өзге балаларды, зардап көрген баланың жанына жақындатпайды. Киімін 
шешеді. Тыныс алуы тоқталу кезінде жүрек-өкпе реанимациясы (КПР) жүргізіледі. 
 
Баланың мектепке келуінен бұрын медқызметкерлер эпинефринмен шприцті қолдану туралы 
тренинг өткізеді (EpiPen). Ата-анаға мектепте екі шприцті қалдыру ұсынылады.   
 
Егер тамақтың дәмін тату немесе дайындайтын жағдай болса, қызметкер қандай азық-
түліктермен байланыста болатыны туралы хабарлама алады немесе ата-анасына хат жөнелтеді.  
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Егер балаға антибиотиктер жазылып берілсе, онда біз ата-аналарға алдымен үйде аллергиялық 
реакцияны тексеріп алуға кеңес береміз.  

 

Дәрі-дәрмектер  

Өкінішке орай, TAMOS қызметкерлері ата-аналарының немесе қамқоршыларының арнайы 
жазбаша рұқсатынсыз дәрі-дәрмектерді немесе дәрі-дәрмектерді бере алмайды. Бұл хатта дәрі-
дәрмектің немесе препараттың атауы, дәрі-дәрмектің немесе препараттың тағайындалу себебі, 
дәрігердің тиісті анықтамасы және мектепке дәрі-дәрмектің таралуы үшін өтемақы көрсетілуі 
керек. 

Гигиена  

«TAMOS Education» қызметкерлері мектептегі гигиенаның жоғары талаптарын орындау 
инфекциялардың таралуы мен ғимараттарды таза ұстаудың алдын алатынын жақсы түсінеді.   
Егер бала жерге немесе ойыншықтарға құсып жіберсе, онда ол тез арада қағаз орамалмен 
сүртіледі, үстіне бактерияға қарсы спрей шашылады; мұндай жағдайда қызметкерлер әрдайым 
біржолғы қолғаптарды қолданады.  
Тамақтанар алдында барлық балалар қолдарын жуады.  
Қызметкерлер жұмыс басталар алдында және күні бойы оқушыларға да солай істеуге кеңес 
береді. Мысалы, жалпы су ортасында құмсалғышпен ойнағаннан кейін, сәндік-қолданбалы 
өнермен айналысқаннан кейін, тамақтануға дейін және кейін.  
 

 Биологиялық сұйықтықтар 

Баланың ашық жарасын қорғаныс қолғабысыз өңдеуге тыйым салынады. Қорғаныс қолғабы 
мейірбикенің бөлмесінде сақталады. АҚТҚ жұқпасын жұқтырудың алдын алу мақсатында  
тазалауға арналған сулы ыдыстарды алғашқы көмек көрсету үшін ешқашан қолданбайды.  
Барлық биологиялық сұйықтықтар дереу шайылады (құсу, іш өту, қан).  Бұл инфекцияны 
таратумен күресте өте маңызды. Қан немесе биологиялық сұйықтықтармен байланыс кезінде 
міндетті түрде қолғап киіледі.  
 
Қарапайым резеңке қолғаптар (асүйде немесе жұмысшының сөресінде тұратын) биологиялық 
сұйықтықтарды тазалауға қолданылады. Қолғапты тек осы мақсат үшін сақтаған абзал. 
Қолданғаннан кейін қолғаптар жуылып, кептіріледі.  Абсорбиоланған түйіршіктер заттарға 
бөлінеді және бірнеше минут ішінде сіңіріледі, содан кейін газетпен шығарылады. Биологиялық 
сұйықтықты тазалау үшін қоқысқа арналған қалақ пен щетка керек, олар тазалағыш заттармен 
бірге сақталады. Ластанған аймағын жылы суға жуғыш құралға салынады, және кептіріледі. 
Ақсөлді бірреттік қолғаптар алғашқы көмек көрсету мен гигиеналық процесттерді жүзеге асыру 
үшін әрдайым болу керек. Биологиялық сұйықтықтарды тазалағаннан кейін газеттің үстіне 
қолғапты шешіп, қолды жақсылап жуу шарт. Сұйықтық жиналған газетті қара жабық платик пакет 
пен қалдықтарды көмуге арналған көк қоқыс қорабына салынады.  
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Implemented: March 2019 

Выполнено: март 2019 г. 

Орындалды: 2019 жылдың наурыз айы 

Reviewed: July 2022 

Рассмотрен: июль 2022  

Қайта қаралды: 2022 жылдың шілде айы 

To be reviewed: July 2025 

Подлежит рассмотрению: июль 2025 

Қайта қарау: 2025 жылдың шілде айы 
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