ХАБЭА-Н НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль,
Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын сайдын 2019 оны А/370 тоот
тушаал болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, түүнтэй
нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандартын шаардлага, хэм
хэмжээг Компанийн нийт ажилтанд танилцуулж, мэдлэг олгох.
Нийт :
/ Академик цагаар 12 цаг /

СУРГАЛТЫН ЦАГ:
СУРГАЛТ ЯВАГДАХ
ГАЗАР:

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

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР:

Ирц

Сорилын шалгалт

Бүх сэдэвт хамрагдсан байх

Шалгалтын дүн 70 хувиас дээш

СУРГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ:

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР:
СЭДЭВ

ДЭД СЭДЭВ

СЭДВИЙН АГУУЛГА

ЦАГ

СЭДВИЙН ЗОРИЛГО

Хөдөлмөрийн
нөхцөл,
эрүүл ахуй

ХАБЭА-н хууль, дүрэм
,журам, стандарт

Хөдөлмөрийн тухай хууль

Хөдөлмөрийн тухай
хуулийн үүсэл, гарал
Хөдөлмөрийн тухай
хуулийн талаарх
ерөнхий ойлголт

Хөдөлмөрийн гэрээ,
хамтын гэрээний тухай
ойлголт

Хөдөлмөрийн тухай
хуулийн хэрэгжилт, ач
холбогдол
Ажилтан, ажил олгогчийн
эрх, үүрэг
Ажил, амралтын цаг
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Ажилчдад хөдөлмөрийн тухай хуулийн ерөнхий
ойлголт, хөдөлмөрийн гэрээний талаарх үндсэн
мэдлэг ойлголтуудыг өгөх.

Цалин хөлс
Хөдөлмөрийн сахилга, дотоод
журам
Хөдөлмөрийн тухай
хуулийн талаарх
ерөнхий ойлголт

ХАБЭА-н сургалт,
зааварчилгаа

Хөдөлмөрийн нөхцөл,
түүний төрлүүд

ХАБЭА-н хуулийн
Ажил олгогч, ажилтны эрх,
үүрэг
Зөрчил гаргагчдад
хүлээлгэх хариуцлага
ХНХ-ын сайдын А/370 тоот
тушаал-сургалтын журам
MNS4969:2000
стандартын тухай ойлголт
Хэвийн, хэвийн бус
хөдөлмөрийн нөхцөлийн
тухай ойлголт
Хөдөлмөрийн нөхцөлийн
үнэлгээний тухай ойлголт
Физикийн сөрөг хүчин зүйлс,
тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх
арга зам

Хөдөлмөрийн
нөхцөлийн сөрөг хүчин
зүйлс

Хими, Биологийн сөрөг хүчин
зүйлс, тэдгээрээс урьдчилан
сэргийлэх
арга зам

ХАБЭА-н хууль, түүнтэй холбогдох дүрэм,журам,
стандартуудын талаар ерөнхий мэдлэг ойлголтыг
өгөх.
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Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний сөрөг
хүчин зүйлсийг мэдсэнээр ажил олгогч болон
ажилчдын оролцоотойгоор түүнээс урьдчилан
сэргийлэх, НБХХ- ийг зөв ашиглах тухай мэдлэг
ойлголтыг өгөх.

Сэтгэлзүй, физиологийн сөрөг
хүчин зүйлс, авах арга хэмжээ
МШӨ -үүд
Мэргэжлээс шалтгаалах
өвчлөл
Нэг бүрийн хамгаалах
хэрэгсэл

Урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ
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НБХХ-ийн төрөл,
ангилал

Цахилгааны ерөнхий аюулгүй
ажиллагаа

Галын аюулгүй байдал,
онцгой байдлын үед авах
арга хэмжээ

Үйлдвэрлэлийн
осол, хурц
хордлогын
талаарх
ойлголт

Ажлынбайрны
эрсдэлийн
үнэлэгээ

НБХХ-ын зохистой
хэрэглээ, ач холбогдол

Аюул ба эрсдэлийн
тухай ойлголт

Аюул, түүний төрөл
,ангилал
Эрсдэлийн тухай
ойлголт, ач холбогдол

Эрсдэлийн үнэлгээний
арга, хэлбэрүүд

ҮОХХ-ын тухай

ҮОХХ-ыг судлан
бүртгэх комиссын
тухай

Галын аюулгүй
ажиллагаа
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Хувь хүний эрсдэлийн
үнэлгээний арга БОД-5
хуудас
ААДШ бөглөх
Матрицын тухай
ҮОХХ, түүний шалтгаан
ҮОХХ-оос урьдчилан
сэргийлэх арга замууд
Орон тооны бус
байнгын комисс
байгуулах, эрх үүрэг
Орон тооны бус
байнгын комиссын үйл
ажиллагаа
Галын аюулын тухай
ойлголт, түүний үндсэн
шалтгаанууд
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Гал унтраах хэрэгсэл,
түүний ашиглалт
1
Цуглах цэгт цуглах
Онцгой байдлын үед
авах арга хэмжээ

Цахилгааны аюул

Үйлдвэрлэлийн осол, түүний шалтгааныг мэдэх,
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаарх мэдлэг
ойлголтыг өгөх.

Ажлын байран дээр галын аюулгүй ажиллагааг
хангаж ажиллах, онцгой байдлын үед мөрдөх арга
хэмжээний талаарх мэдлэг ойлголтыг өгнө.

Газар хөдлөлтийн үед авах
арга хэмжээ

Цахилгааны аюулын эх
үүсвэрүүд
Цахилгааны аюулгүй
ажиллагаа
Цоож, пайзны систем
Цахилгааны осол
гэмтлүүд, түүнээс
урьдчилан сэргийлэх
Цахилгаан хүчдэлээс салгах

Цахилгаан хүчдэлд
өртсөн хүнд үзүүлэх
анхны тусламж

Ажлын байран дахь аюулыг таньж, илрүүлэх,
аулын байран дээр үзлэг шалгалт хийх, эрсдэлийг
үнэлэх, арга хэмжээ авах цогц мэдлэг ойлголттой
болгох.

CPR хийх, бусад
шаардлагатай анхны
тусламж үзүүлэх
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Цахилгааны аюулын эх үүсвэрийг таньж мэдэх,
цахилгааны аюулгүй ажиллагааг хангаж
ажиллах ерөнхий мэдлэг ойлголтыг өгөх.

Осолдогчдод үзүүлэх анхны тусламж

Осол бэртлийн
шалтгаан, ангилал
Осолдогчтой харилцах
Осолдогчдод үзүүлэх
анхны тусламж, түүний
төрөл ангилал

Анхны тусламжийн иж
бүрдэл, хэрэглээ

CPR- цээжний шахалт
хийх шаардлага, арга
техник
Боолт, түүний төрлүүд,
боолт хийх
Ясны хугаралд үзүүлэх
анхны тусламж, чиг
тавьж боох
Анхны тусламжийн иж
бүрдэл, зориулалт
Анхны тусламжийн иж
бүрдэлийн хэрэглээ
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Шаардлагатай тохиолдолд осолд өртөгсдөд хэрхэн
анхны тусламж үзүүлэх талаар зөв ойлголт, зөв арга
техникийг зааж сургах.

