ХАБЭА-Н АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНЫ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ
Байгууллагын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны ХАБЭА-н үйл
ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, сайжруулах, манлайлах,
илтгэх ур чадварыг эзэмшүүлнэ.

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:

СУРГАЛТЫН ЦАГ:

Нийт 138 цаг. Үүнээс: лекц 122 цаг, дадлага 16 цаг
Нэг хичээлийн үргэлжлэх хугацаа 45 минут

ТАНХИМЫН СУРГАЛТ:

“ Ололт амжилтын түлхүүр” ХХК-ийн ХАБЭА-н сургалтын танхим
1309 тоот, 1303 тоот
Онол, Семинар, Багийн ажил

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР:
НОМ, ГАРЫН АВЛАГА:

Үйлдвэрлэлийн дадлага

Танхимд

Гэрээт байгууллагуудын ажлын
талбай дээр
“ХАБЭА-н Гурвалсан эмхэтгэл” ном, бусад хэвлэмэл материал, гарын
авлага
ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
эрүүл ахуйн хууль тогтоомж

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
эрүүл ахуйн удиртгал хичээл

СЭДЭВ

ДЭД СЭДЭВ
МУ-ын өнөөгийн
ХАБЭА-н
менежментийн
тогтолцооны талаарх
ерөнхий ойлголт
ХАБЭА-н ажилтны ёс
зүй, мэргэжлийн
чадамжийн асуудал

СЭДВИЙН АГУУЛГА

ЦАГ

СЭДВИЙН ЗОРИЛГО

2

Байгууллагын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан
ажилтанд МУ-ын ХАБЭА-н өнөөгийн байдал,
ХАБЭА гэж юу болох талаарх анхдагч ойлголт,
чиглүүлгийг өгөх.

Олон Улсын болон МУ-ын
ХАБЭА-н хөгжлийн түүхэн үйл
явц,
ХАБЭА-н өнөөгийн байдал ба
тулгамдаж буй асуудлууд
Ёс зүй ба ХАБ
ХАБЭА-н ажилтны эрхэмлэх ба
хориглох зүйлс
ХАБЭА-н ажилтанд шаардагдах
мэдлэг, ур чадварууд
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн
ерөнхий ойлголт

Хөдөлмөрийн харилцааг
зохицуулсан хууль,
дүрэм, журам

Хөдөлмөрийн гэрээ, талуудын
эрх, үүрэг, хязгаарлалтууд
Ээлжийн амралт, Цалин, Олговор
ХАБЭА-н тухай хуулийн ерөнхий
ойлголт
Ажилтан, ажил олгогчийн эрх,
үүрэг, хязгаарлалтууд

2

ХАБЭА-н асуудлыг
зохицуулах хууль,
тогтоомж

ХАБЭА-н ажилтны эрх, үүрэг

МУ-ын ХАБЭА-н тухай хууль, тогтоомжууд,
дүрэм, журам, стандартуудын талаарх шат
дараалсан мэдлэг, ойлголт өгөх.

ХАБЭА-н төсөв, санхүүжилт
Хариуцлага
НД-ын тухай хуулийн ерөнхий
ойлголт

НД, ҮОХХ, МШӨ-ий
тэтгэвэр тэтгэмж,
төлбөрийн талаарх хууль
тогтоомж

Байгууллагын ХАБЭА-н
бүтэц зохион
байгуулалт, ажилтан,
зөвлөл ажиллуулах
тухай

ХАБЭА-н техникийн
зохицуулалт, дүрэм,
журам

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал

Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдлын тухай ерөнхий
ойлголт

Үйлдвэрлэлийн суурин
машин, тоног
төхөөрөмжийн аюулгүй
байдал

Цахилгааны аюулгүй
ажиллагаа

Өндөр эрсдэлтэй ажлын
аюулгүй ажиллагаа

ҮОХХ, МШӨ-ий тэтгэвэр
тэтгэмж,төлбөрийн талраах
заалтууд

1

Хөдөлмөрийн сайдын А/114 тоот
тушаалын тухай
Байгууллагын ХАБЭА-н орон
тооны бус Зөвлөл байгуулах,
түүний эрх, үүрэг
ҮОХХ-ыг судлан бүртгэх орон
тооны бус комисс байгуулах
1
Түлш эрчим хүчний сайдын А/93
тоот тушаалын хавсралт-Даралтат
сав
Өргөх зөөх машин механизмын
АА-ы дүрмүүд
Барилгын норм дүрмүүд

2

Ил, Далд уурхайн АА-ы дүрмүүд
Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа,
Эрүүл ахуй, Байгаль орчны
ялгаатай байдал
АА -ы тухай ойлголт
Нэр томъёоны тайлбар

1

Суурин тоног төхөөрөмжийн
хаалт, хашилт
Эргэлдэх тоног төхөөрөмжийн
хаалт, хашилт
Бутлуурт тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй ажиллагаа
Тоног төхөөрөмжийн заавар ,
тэмдэг тэмдэглэгээ
Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын
үеийн паспорт, ашиглах үеийн
зөвшөөрлийн гэрчилгээ
Цахилгааны талаарх ерөнхий
ойлголт
Цахилгаан тоног төхөөрөмж
болон гар багажны аюулгүй
ажиллагаа
Барилга байгууламж болон
цахилгаан тоног төхөөрөмжийн
газардуулга
Тусгаарлалт хийх журам (
Цоожлох, Пайзлах )

2

БЭА-н ажилтныг ажлын байран дахь өндөр
эрсдэлтэй ажлуудын аюулгүй ажиллагааны
талаарх мэдлэг ойлголттой болгох.
3

Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй
ажиллагаа

2

Өндрийн аюулгүй ажиллагаа

2

Барилгын аюулгүй ажиллага
Даралтат савны аюулгүй
ажиллагаа
Ухалт малталтын аюулгүй
ажиллагаа

2
2
2

Химийн бодисын аюулгүй
ажиллагаа

ХЭА-н суурь ойлголт

Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуй гэж юу
вэ?

2

2

Эрүүл ахуйтай холбоотой хууль ,
эрх зүйн актууд

Ажлын байрны
хөдөлмөрийн нөхцөлийн
үнэлгээ

Хөдөлмөрийн эрүүл
мэндийн эрсдэлийн
үнэлгээ

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн
хэмжилтийн арга зүй
Хэмжилтийн багаж хэрэгслүүд
Хөдөлмөрийн нөхцөлийн
үнэлгээний тариф

3

Эрсдэлийн үнэлгээний арга зүй

1

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй

Эргономик гэж юу вэ?
Эргономик орчны талаарх ойлголт
Эргономикын төрлүүд
Эргономик

Хор судлалын тухай
ерөнхий ойлголт,
Хөдөлмөрийн эрүүл
ахуйн зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ

Хөдөлмөрийн эрүүл
ахуйн урьдчилан
сэргийлэх арга
хэмжээний эрэмбэ

Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал
эрүүл ахуйн
сургалт,
зааварчилгаа

Хөдөлмөрийн
нөхцөлийн сөрөг хүчин
зүйлс

Сургалтын хөтөлбөр,
төлөвлөгөө
боловсруулах

Эргономикийн эрсдэлийг тань
мэдэж, түүнээс урьдчилан
сэргийлэх
Хортой химийн бодис, түүний
ангилал
Хортой химийн бодисийн
хадгалалт, тээвэрлэлт, хаягжилт

2

3
Хор аюулын лавлах мэдээлэл
Техник технологийн урьдчилсан
сэргийлэх хяналт
Удирдлага зохион байгуулалтын
хяналт

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйтай холбоотой ХАБЭА-н
ажилтны мэдвэл зохих цогц мэдлэг, ойлголтыг
олгох.

2

Хувь хүнд чиглэсэн хяналт
Хөдөлмөрийн хортой, аюултай
сөрөг хүчин зүйлийн талаарх
ойлголт
Ажлын байран дахь биологийн
хортой хүчин зүйлс өртөлтөөс
урьдчилан сэргийлэх зарчим
Ажлын байран дахь физикийн
хортой хүчин зүйлс өртөлтөөс
урьдчилан сэргийлэх зарчим
Ажлын байран дахь химийн
хортой хүчин зүйлс өртөлтөөс
урьдчилан сэргийлэх зарчим
Ажлын байран дахь сэтгэлзүй
физиологийн хортой хүчин зүйлс
өртөлтөөс урьдчилан сэргийлэх
зарчим
Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө
гэж юу вэ?
Хөтөлбөр, төлөвлөгө
боловсруулах аргачлалууд(
OGSM; 3W)
Багаар ажиллах

5

Конспект, түнийг бэлтгэх
аргачлал
Сургалтын
хэрэглэгдэхүүн
боловсруулах

Гарын авлага, хэвлэмэл материал,
хичээлийн слайд бэлтгэх аргачлал

10
ХАБЭА-н ажилтанд сургалтын хөтөлбөр,
төлөвлөгөө боловсруулах, конспект, гарын авлага
, материал боловсруулж сургах, сургалтын заах
арга зүйг эзэмшүүлнэ.

Багаар ажиллах
Илтгэл, илтгэх ур чадварын тухай
ойлголт
Дадлага ( Илтгэл тавих )
Сургалтын зохион
байгуулалт, заах арга зүй

Сургалтын арга зүйн техник
Дадлага ( Хичээл бэлтгэж заах )
Семинар

Аюул ба эрсдэлийн тухай ойлголт
Аюулын ангиллууд, түүнийг олж
илрүүлэх арга замууд
Аюул ба эрсдэл,
тэдгээрийг илрүүлэх,
үнэлэх арга хэлбэрүүд

Эрсдэлийн үнэлгээ хийх
аргачлалууд

3

Эрсдэлийн менежмент

Багын дадлага ажил

Аюул, эрсдэлийг хянах
арга хэмжээ, зохион
байгуулалт
Эрсдэлийн
менежментийн
төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт

Эрсдэлийн хяналтын 5 арга (
Арилгах, Орлуулах, Инженерчлэл,
Захиргааны, НБХХ )
Эрсдэлийн менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулах
аргачлал
Эрх мэдэл, Үүргийн хуваарилалт

1

2

Хяналтын төрлүүд
Эрсдэлийн
менежментийн хяналт,
мониоринг

Хяналтыг амжилттай зохион
байгуулахад анхаарах зүйлс

3

Хяналтын тайланг бэлтгэх
аргачлал
Дүн шинжилгээ,
сайжруулах боломж

3
Тайлагнах
Багийн ажиллагаа ( Дадлага )

Хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээ,
тавигдах шаардлага

НБХХ-ийн талаарх суурь ойлголт
Нэг бүрийн хамгаалах
хэрэгслийн хэрэглээ,
тавигдах шаардлага

Нийтийн хамгаалах
хэрэгслийн хэрэглээ,
тавигдах шаардлага

НБХХ-үүдэд тавигдах
шаардлагууд
НБХХ- ийн хэрэгцээг
тодорхойлох, тохиромжтой
байдал ба үр нөлөөг үнэлэх
Нийтийн хамгаалах хэрэгслийн
талаарх суурь ойлголт
Нийтийн хамгаалах хэрэгслүүдэд
тавигдах шаардлагууд
Нийтийн хамгаалах хэрэгслийн
хэрэгцээг тодорхойлох,
тохиромжтой байдал ба үр нөлөөг
үнэлэх
Тусгай хамгаалах хэрэгслийн
талаарх суурь ойлголт
Тусгай хамгаалах хэрэгслүүдэд
тавигдах шаардлагууд

3

2

Ажлын байран дээр ажлын байрны үзлэг шалгалт
хийх, аюулыг олж илрүүлэх, эрсдлийг үнэлэх,
хяналтын үр дүнтэй аргыг хэрэгжүүлэн эрсдэлийн
менежментийг зохион байгуулах арга барил,
чадварт сургана.

Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл, бэлэн байдал, галын аюулгүй ажиллагаа

Аюулыг илрүүлэх, мэдээлэх
харилцаа

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц
хордлогыг судлан бүртгэх,
мэдээлэх, дүн шинжилгээ хийх

Тусгай хамгаалах
хэрэгслийн хэрэглээ,
тавигдах шаардлага
Үйлдвэрлэлийн осол,
хурц хордлогын талаарх
ойлголт, түүнийг судлан
бүртгэх, дүн шинжилгээ
хийхийн ач холбогдол,
зорилго
ҮОХХ-ын шалтгаан
хүчин зүйлийг тогтоох
ҮОХХ -ыг тогтоосон
акт, бүрдүүлэх баримт
бичиг, баталгаажуулалт

Аюулыг илрүүлэх,
мэдээлэх харилцааны
тухай ойлголт

ХАБЭА-н тэмдэг
тэмдэглэгээний ангилал,
хэлбэрүүд

МУ-ын Гамшгаас
хамгаалах тогтолцоо,
бүтэц, зохион
байгуулалт

Гамшгаас хамгаалах
бэлэн байдал, бэлтгэл

Тусгай хамгаалах хэрэгслийн
хэрэгцээг тодорхойлох,
тохиромжтой байдал ба үр нөлөөг
үнэлэх
Дадлага

2

ҮОХХ -оос үүдэн гарах шууд ба
шууд бус зардал
Ослын кейс

3

Засгийн Газрын 269-р тогтоолын
хавсралт" ҮОХХ судлан бүртгэх
дүрэм" -ийн тухай
Ослын судалгааны ICAM аргачлал
Ослыг акт тогтоох, баримт бичиг
бүрдүүлэх багийн дадлага ажил
Аюулыг олж илрүүлэх арга
хэлбэрүүд
Аюулыг мэдээлэх хуудсыг үр
дүнтэй ажиллуулах
Ажлын байрны үзлэг шалгалтыг
үр дүнтэй гүйцэтгэх
Аюултай тохиолдлыг судлах,
судалгааны үр дүн
Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг
тэмдэглэгээний тухай ойлголт
Тэмдэг тэмдэглэгээний төрөл,
ангилал, өнгөний ялгамж
Тэмдэг тэмдэглэгээний
хэмжээсийн стандарт
Тэмдэг тэмдэглэгээг оновчтой
байрлуулах нь
МУ-ын Гамшаас хамгаалах тухай
хуулийн ерөнхий ойлголт
Гамшгаас хамгаалах орон бус
бүлэг, түүний томилгоо, эрх,
үүрэг
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө
боловсруулах аргачлал
Гамшгаас хамгаалах бэлэн
байдлыг хангах бүлгийн
сургалтын талаарх ойлголт
Гамшгаас хамгаалах арга
хэмжээний төсөв, санхүүжилт
Гамшгаас хамгаалах бэлэн
баййдлыг хангах дадлага
сургуулилтыг амжилттай зохион
байгуулах

1

Үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх орон тооны
бус байнгын комисс томилох шаардлага,
комиссын ажлын онцлог, ажиллах аргачлалын
талаар мэдлэг олгох
3
4

4

4

3
Гамшгаас хамгаалах тухай МУ-ын хуулт
тогтоомж, дүрэм журам, стандартын талаар
мэдлэг ойлголт өгөх, гамшгаас хамгаалах бэлэн
байдлын төлөвлөгөө боловсруулж сургах, онцгой
байдлын дадлага сургуулилтад бэлгэх, зохион
байгуулж сурах

Дадлага ажил (Гамшгаас
хамгаалах төлөвлөгөө
боловсруулах)

Галын аюулгүй байдлын
тухай ойлголт

Гамшгаас хамгаалах эрсдэлийн
үнэлгээний ач холбогдол
Галын байдлын тухай хуулийн
ерөнхий ойлголт
Галын аюулын эх үүсвэрүүд,
төрөл, ангилал
Ажлын байран дахь галын
аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга
замууд

Байгууллагын үйл ажиллагаан дахь аюулуудыг
олж илрүүлэн, мэдээлэх аргуудад суралцах,
ХАБЭА-н тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийн ангилал,
хэлбэрүүдийг мэдэх, хэрэгжүүлэх

2

Гамшгаас хамгаалах эрсдэлийн
үнэлгээний талаарх ойлголт
Гамшгаас хамгаалах
эрсдэлийн үнэлгээний
талаарх ойлголт

Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн МУ-д
мөрдөгдөж байгаа стандартуудыг мэдэх, НБХХ ийн хэрэгцээг тодорхойлж, үр дүнтэй зохион
байгуулж сургах.

1

2

Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

Гал унтраах анхан шатны багаж
хэрэгсэл, түүнд тавигдах
шаардлага, стандарт,

Эрүүл мэндийн үзлэг

Түгээмэл тохиолддог
МШӨ -үүд

Эмнэлгийн анхан шатны
тусламж

Ажлын байран дахь
дадлага ажил

ХАБЭА-н менежментийн тогтолцоо

ХАБЭА-н
менежментийн бүтэц,
зохион
байгуулалт

Эрүүл мэндийн үзлэгийн төрлүүд
Ажилчдын эрүүл мэндийн
үзлэгийг зохион байгуулах
Ажилчдын эрүүл мэндийн
үзлэгийн тайланг үндэслэн
судалгаа хийх, төлөвлөгөө
боловсруулах
Ажилтны эрүүл мэндэд тавигдах
шаардлага, ажил хөдөлмөрийн
тохирол
МШӨ -ийн талаарх ерөнхий
ойлголт
МШӨ-ийн төрөл, ангиллууд,
түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
МШӨ -ийг тодорхойлох үе
шатууд
МШӨ -өөс урьдчилан сэргийлэх,
хөнгөн ажлын байранд
шилжүүлэх
Осолдогчдод үзүүлэх анхны
тусламжийн талаарх суурь
ойлголт
Зүрхний ажиллага зогсох үед
үзүүлэх анхны тусламж
Амьсгалын үйл ажиллагаа
алдагдсан үед үзүүлэх анхны
тусламж
Цус алдалтын үед үзүүлэх анхны
тусламж
Анхны тусламжийн иж бүрдэл,
бэлэн байдал
ХАБЭА-н менежментийн
тогтолцооны талаарх ерөнхий
ойлголт

2

Эрүүл мэндийн үзлэгийн талаарх мэдлэг
ойлголттой болох, болзошгүй тохиолдолд
осолдогчдод анхны тусламж үзүүлэх чадвартай
болох.
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ISO 45001:2018 стандартын тухай
ойлголт

ХАБЭА-н бодлого,
удирдлагын манлайлал

Байгууллагын ХАБЭА-н бодлого,
зорилго, зорилтуудыг
тодорхойлох ( SWOT, PESTLE гийн арга)
ХАБЭА-н манлайлал, багийн
ажиллагаа

ХАБЭА-н гүйцэтгэлийн
үнэлгээ, дотоод хяналт
шалгалт

Байгууллагын дотоод хяналтыг
хэрхэн зохион байгуулах тухай (
ЗГ-ын 311 тоот тогтоолын
хавсралт)
Байгууллагын дотоод аудитын
тухай ойлголт ( ISO 19011
стандарт)
Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж
хэрхэн хийх

Өглөөний наряд

3

Архи согтууруулах ундааг
хэмжигч багажийг ашиглах,
бүртгэл үүсгэх
Өдөр тутмын зааварчилгааг өгөх
арга барилд сургах
Өглөөний дасгал хөдөлгөөн
Ажлын байрны үзлэг, шалгалт
хийх

10

Байгууллагын ХАБЭА-н менежментийн
тогтолцоо болон ОУ-ын ХЭМАБ-ын стандартын
талаарх ерөнхий мэдлэг ойлголттой болох.

ХАБЭА-н ажилтын
ажлын өдрийн үйл явц

ХАБЭА-н ажилтны
ажлын оройн үйл явц

Ажилчдад ажлын байран дээр
өгөх заавар, зөвлөмж
Хөдөлмөрийн нөхцөлийн физик
хэмжигдэхүүнд хэмжилт хийх
Аюул, эрсдэлийн нэгдсэн бүртгэл
хөтөлж, залруулах арга хэмжээ
авах
Ажлын байран дээр эрсдэлийн
үнэлгээ хийх
ХАБЭА-н орон тооны бус
зөвлөлийн хуралд оролцох,
удирдах арга барилд суралцах
Өдрийн тайлан мэдээг бэлтгэх,
холбогдох албан тушаалтнуудад
илгээх
ХАБЭА-н бичиг баримтуудын
алхив үүсгэх, хадгалах
Дараа өдрийн ажлын үйл явцад
бэлтгэх

ХАБЭА-н асуудал хариуцлсан ажилтны өдөр
тутмын ажлын үйл явцыг заах, мэдлэг ойлголт
өгөх, туршлага суулгах.
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