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Құрметті ақтөбеліктер, қадірлі
жерлестер!
Мен өңір басшысы ретінде 900 мың-

нан аса тұрғынның баршасына жауап-
тымын. Әлемде де, елімізде де қан-
дай ахуал қалыптасқанын өздеріңіз
біліп отырсыздар. Көрші облыстарда
да науқас сандары көбеюде. Яғни
қауіп күшейді. Ал, сіздердің амандық-
тарыңыз мен үшін өте қымбат.
Ақтөбе қаласында бүгінгі күнге бір

ғана коронавирусты жұқтырған науқас
тіркелген еді, осы жаңа тағы бір адам
анықталып, екеу болды. Осымен
шектеліп қалсақ, қанеки. Сондықтан
қауіп жоқ деген ойдан аулақ болып,
сақтық шараларын күшейтуіміз керек.
Сол себепті мен төтенше жағдай
режимін қамтамасыз ету жөніндегі
мемлекеттік комиссияға ұсыныс енгіз-
дім. Олар қолдады. Ақтөбе облы-
сында ертең, яғни, наурыз айының 30-
ынан 31-іне қараған түні сағат 00.00
ден бастап ерекше жағдайдағы
шектеу режимі енгізіледі. Ақтөбе
қаласының және барлық аудандар-
дың сыртқы периметрлеріне блок-
постар қойылады. Транзиттік көліктер,
сондай-ақ тамақ өнімдері, дәрі-дәр-
мектер және медициналық мақсат-
тағы бұйымдар, Ақтөбе облысының
және Ақтөбе қаласының өнеркәсіптік,
ауылшаруашылық кәсіпорындарына
қажетті тауарлар мен материалдарды
тасымалдайтын көліктердің жүрісі тек
арнайы рұқсат қағаздары арқылы
жүзеге асырылады. Басқа көлік
құралдары мен азматтарға облыс
аумағы мен Ақтөбе қаласының терри-
ториясына кіруге және шығуға тиым
салынады. Полиция, Ұлттық гвардия
жеке құрамы, арнайы құрама және
Қорғаныс министрлігінің әскери
күштері осы тәртіпті жүзеге асыруға
кіріседі. Мұны біз дұрыс түсінуіміз
керек. Ерекше жағдайдағы шектеу
режимі, яғни оқшаулану, ол ең әуелі

өз өмірімізді сақтау үшін қажет. Және
басқаларға қауіп тудырмаудың алғы-
шарты. Сол себепті бөгде адам-
дармен қарым-қатынасты тоқтату
керек. Мейлі, ол – жақын тумаңыз,
көршіңіз болса да. Осындай темірдей
тәртіпке бағынсақ зардаптан аман
қаламыз. Өзіміз де, отбасымыз да.
Індет кең тараған елдердің тәжірибесі
бізге осыны көрсетеді. Тек оқшаулану
ғана бізді індет дертін жұқтырудан
сақтандырады. Көпқабатты үйлердегі
пәтерлерден, жеке үйлердегі ауладан
шықпаған дұрыс. Қалада да, ауылда
да осындай тәртіп орнатылсын. Азық-
түлік дүкендері мен дәріханалар
жұмыстарын жалғастырады.
Күнделікті қажет заттарды, азық-

түлік, дәрі-дәрмек алу үшін жақын
орналасқан дүкенге, дәріханаға бару-
ға рұқсат беріледі. Үйден тек аса
қажет болғанда ғана шыққан жөн.
Басқадай бейсауат жүрістерге тиым
салынады. Ерекше жағдайдағы шек-
теу режимін бұзғандарға заң жүзінде
қатаң шара қолданылады. Жоғарғы
мөлшерде айыппұлдар салынады
және қамауға алынады. Қалалар мен
аудан орталықтарында үйден шықпай
интернет, телефон арқылы тапсырыс
беру жағдайлары қарастырылған.
Өңірде азық-түлік, дәрі-дәрмек қоры
жеткілікті. Оған алаңдаудың қажеті
жоқ. Дезинфекциялық залалсыздан-
дыру заттарының да қоры мол.
Өздеріңізге карантин жағдайындағы
ережелер жайлы ақпарат телеар-
налар мен әлеуметтік желілер арқылы
таратылады. Егер індеттің алғашқы
белгілері өзіңізде, немесе жақында-
рыңызда байқалса, бірден жедел
жәрдем шақырыңыз. Науқасқа шал-
дыққандарды оқшаулауға, медици-
налық көмек беруге тиісті орындар
анықталған. Құрал-жабдықтар, білікті
мамандар жеткілікті. Арнайы құрылған
штаб күні-түні тынбай қызмет жасай-

Просим обратить внимание на
пост Министра образования и науки
Асхата Аймагамбетова, опубли-
кованный на странице в Facebook.

 «В последнее время поступает
много вопросов о том, как будет
организован учебный процесс в
школах, ведь до начала четвертой
четверти осталось совсем немного
времени – чуть больше недели. Люди
устроены так, что их всегда пугает что-
то новое и неизвестное, и это
нормально, тем более в таких слож-
ных условиях.
Но я хочу вас заверить: те процес-

сы, которые происходят при форс-
мажорных обстоятельствах в сфере
образования, пойдут всем нам лишь
на пользу.
Мы видим и слышим критику. Тем

не менее все должны понимать, что
переход к дистанционному обучению
происходит в силу ограничений, свя-
занных с распространением корона-
вирусной инфекции. К сожалению,
другого выбора нет. Учебный процесс
не должен останавливаться.
Нами предварительно был изучен

опыт других стран, которые первыми
попали в такую ситуацию. Практи-
чески все из них перешли на обучение
в таком режиме: уже более 870 млн
школьников по всему миру обучаются
в дистанционном формате. Взвесив
все возможные варианты, аспекты и
риски, мы также приняли решение
временно перейти к дистанционной
форме обучения.
Как это будет выглядеть:
Первое. Уроки через телевидение.

Это совершенно новый формат. Теле-
каналы «Балапан» и «Ел Арна»
предоставили нам свое эфирное
время. Съемки уже начались. Всего
предстоит отснять больше 2000
видеоуроков по основным предметам.
Я вчера посетил студию, где полным
ходом идет съемочный процесс.

Білім және ғылым министрі Асхат
Аймағамбетовтің Facebook парақ-
шасында жариялаған жазбасына
назар аударуларыңызды сұрай-
мыз.

«Соңғы уақытта мектептерде оқу
процесі қалай ұйымдастырылатыны
туралы көптеген сұрақтар келіп түсу-
де, өйткені төртінші тоқсанның бас-
талуына небәрі он күн қалды. Адам-
дардың бойында, әсіресе, осындай
қиын кезеңде, жаңа әрі белгісіз
нәрсеге деген қорқыныш сезімінің
болуы – қалыпты жағдай.
Форс-мажорлық жағдайда білім

беру саласында болып жатқан про-
цестер бізге тек пайдасын тигізеді деп
сендіргім келеді.
Біз сыни пікірлерді естіп те, көріп те

отырмыз. Дегенмен, қашықтан білім
беруге көшу – коронавирустық инфек-
цияның таралуын азайтуға бағыттал-
ған шаралар аясында жүзеге асып
жатқанын барлығы түсінгені жөн.
Өкінішке орай, басқа таңдау жоқ. Оқу
процесі тоқтатылмауы тиіс.
Біз осындай жағдайға тап болған

басқа елдердің тәжірибесін алдын ала
зерделедік. Іс жүзінде олардың бар-
лығы қашықтан оқу режиміне көшкен:
бүкіл әлем бойынша 870 миллионнан
астам оқушы осындай форматта білім
алуда. Барлық мүмкіндіктерді, аспек-
тілер мен тәуекелдерді жан-жақты ой
елегінен өткізе отырып, біз де уақыт-
ша қашықтан оқытуға көшу туралы
шешім қабылдадық.
Бұл қалай болмақ:
Біріншіден. Теледидар арқылы

сабақ өткізу. Бұл - тіптен жаңа фор-
мат. «Балапан» және «Ел Арна» теле-
арналары бізге өздерінің эфирлік
уақытын ұсынды. Түсірілім жұмыс-
тары басталып кетті. Негізгі пәндер
бойынша 2000-нан астам бейнесабақ
түсіру қажет. Мен кеше түсірілім
жұмыстары жүргізіліп жатқан студия-
да болдым. Сценарий жазушылардан,
режиссерлер мен педагогтерден тұра-
тын жұмыс тобы әрбір шығарылымды

мұқият пысықтауда. Біздің ұстаздар
тележүргізуші ретіндегі мүлдем жаңа
рөлді меңгеруде. Бейнесабақтар
қазақ және орыс тілдерінде жазылуда.
Бұл оңай іс емес екенін бірден айтқым
келеді.
Екіншіден.
Арнайы мамандандырылған интер-

нет-платформалары арқылы өткізі-
летін сабақтар. Бұл цифрлық жүйелер
оқушыларға өткен сабақты немесе
бұрын талқыланған тақырыпты қайта
қарауға, сондай-ақ онлайн-сабақ
өткізуге, кері байланыс орнатуға, жеке
дара оқыту мен тапсырмаларды гей-
мификациялауға зор мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, бұл формат тестілеу
жұмыстарын өткізуге және алған білім-
дерін бағалауға мүмкіндік жасайды.
Бұрын мұндай компаниялардың білім
беру контентіне қол жеткізу ақылы
болса, осы кезеңде біздің балалар
барлық керек ақпаратты және плат-
формаларды тегін пайдалана алады.
Тиісті келісімге қол жеткіздік. Сондай-
ақ, біз интернет-провайдерлерімен
осы ресурстарды пайдаланған кезде
трафик есептелмейтіндей келісім
орнаттық.
Біз қашықтан оқыту жүйесін ұстан-

ған кезде басқа дамыған елдерде де
орын алып жатқан кейбір қиындықтар
туындауы мүмкін екенін жақсы
түсінеміз. Бір отбасында бірнеше
оқушы болған жағдайда бір компью-
тер мен бір смартфонды пайдалану
ыңғайсыз болуы немесе қажетті
техниканың мүлдем болмауы да мүм-
кін. Кейбіреулерде интернет байла-
нысы да жоқ.
Президент қашықтан оқытуды

ұйымдастыру үшін барлық қажетті
шараларды қабылдауға тапсырма
берді. Бұл мәселелер қазір ерекше
бақылауда. Әкімдіктермен бірлесе
отырып, мектептегі компьютерлерді
оқушылар мен мұғалімдерге уақытша
пайдалануға беру, тіпті, қажет болған
жағдайда, мектептерге қосымша
техника (планшеттер немесе компью-

терлер) сатып алып, оларды да уақыт-
ша пайдалануға беру мәселелерін
қарастырудамыз. Кейбір өңірлер бұл
жұмысты бастап кетті.
Эпидемиологиялық ахуалға қарай,

шалғайдағы ауылдық елді мекен-
дерде орналасқан шағын жинақты
мектептерде (80-ге жуық бала оқитын)
оқытуды дәстүрлі форматта жалғас-
тыру мүмкіндігін қарастырудамыз,
тағы бір мәрте атап айтамын – тек
қарастырудамыз. Бұл мәселе бойын-
ша түпкілікті шешім әлі қабылданған
жоқ, бұл мәселе каникул аяқталғанша
шешіледі. Ал әзірше олар да қашық-
тан оқытуға белсенді дайындалуда.
Жаңа режимде жұмыс істеу педа-

гогтер үшін де, балалар үшін де оңай
шаруа емес, біраз күш-қуатты талап
ететінін баса айтқым келеді. Бұл –
отандық білім беру жүйесі үшін үлкен
сын екені рас.
Біз бастапқы кезеңде оқушылардың

ата-аналары тарапынан да, педа-
гогтер тарапынан да көп сын айтыла-
тынына дайынбыз және әрқашан
ашық диалогқа шақырамыз. Ата-
аналар, педагогтер мен оқушылар
арасындағы пікірталасты мұқият
қадағалап отырамыз және қашықтан
оқытудың қол жетімділігін арттыратын
тиімді шараларды қабылдауға дайын-
быз.
Қандай да бір проблема туындаса,

Сіз әрқашан Білім және ғылым
министрлігіне хабарласа аласыз. Біз
проблемаңызды шешуге көмектесуге
тырысамыз.
Бұл ретте ұлағатты ұстаздары-

мызға алғысымды білдіргім келеді!
Қиын кезеңге қарамастан, көптеген
мұғалімдер жағдайға бейімделіп, өз
міндетін лайықты атқаруды жалғас-
тыруда. Еліміз мұндай кәсіби деңгей-
дегі мамандарымен мақтана алады.
Мен бірлескен күш-жігеріміздің

арқасында осы кезеңді абыроймен
еңсере алатынымызға шын жүректен
сенемін. #Біргеміз», – деп жазды
министр.

Рабочая группа из сценаристов,
режиссеров и педагогов тщательно
прорабатывает каждый выпуск. Наши
учителя осваивают совершенно
новую для себя роль – телеведущих.
Видеоуроки записываются на двух
языках – казахском и русском.
Сразу скажу: все это дается им

очень непросто.
Второе.
Занятия через специализирован-

ные интернет-платформы. Эти циф-
ровые системы дают возможность
просматривать ученикам предыдущий
урок или ту тему, которую они раз-
бирали ранее, проводить онлайн-
уроки, получать обратную связь,
создают возможность для индиви-
дуализации и геймификации обуче-
ния. Также этот формат позволит
проводить тестирование и оценивать
полученные знания. Раньше доступ к
образовательному контенту этих
компаний был платным, но нами
достигнута договоренность, что дети
будут получать всю информацию и
пользоваться этими системами бес-
платно. Мы договорились с интернет-
провайдерами, которые отменили
списание трафика, предоставив
бесплатные мегабайты при пользо-
вании этими ресурсами.
Мы понимаем, что при использо-

вании электронных систем обучения
могут возникнуть некоторые слож-
ности, которые возникали и в других
развитых странах. В одной семье
могут быть несколько учеников, и им
неудобно будет пользоваться одним
компьютером или смартфоном, либо
они вообще отсутствуют. У некоторых
нет подключения к интернету.
Президент поручил принять все

необходимые меры для организации
дистанционного обучения. Эти воп-
росы сейчас на особом контроле.
Совместно с акиматами мы решаем
вопрос о временной передаче школь-

ных компьютеров ученикам и учите-
лям, а также о приобретении при
необходимости дополнительной тех-
ники для школ (планшетов или ком-
пьютеров), которые можно передать
на временное пользование. Неко-
торые регионы уже начали эту работу.
В зависимости от эпидемиоло-

гической ситуации рассматриваем,
подчеркиваю – только рассматри-
ваем, возможность продолжить обу-
чение в традиционном формате в
малокомплектных школах, находя-
щихся в отдаленных сельских насе-
ленных пунктах (где обучается до 80
детей). Окончательного решения по
этому вопросу еще нет, оно будет
принято к окончанию каникул. А пока
им тоже предстоит активная подго-
товка к дистанционному обучению.
Хочу особо отметить, что работа в

новом режиме для педагогов ничуть
не проще, а наоборот, также ресурсо-
затратнее, как для детей и роди-
телей.
Дистанционное обучение – это

действительно серьезный вызов для
нашей системы образования.
Мы готовы к тому, что первое время

будет много критики, как со стороны
родителей учеников, так и со стороны
педагогов, и всегда готовы к откры-
тому диалогу. Мы внимательно сле-
дим за дискуссией в среде родителей,
педагогов и учеников, и готовы
принимать меры, повышающие дос-
тупность дистанционного обучения.
Если у вас возникнут проблемы, вы

всегда можете обратиться в МОН. Мы
постараемся помочь в их решении.
Хочу поблагодарить наших педа-

гогов – несмотря на тяжелую ситуа-
цию многие адаптируются к условиям.
Такими профессионалами страна
может гордиться.
Я верю, что совестными усилиями

мы сможем пройти все эти испы-
тания», – написал министр.

МЕКТЕПТЕРДЕ ҚАШЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ҚАЛАЙ ЖҮРГІЗІЛЕТІН БОЛАДЫ?

ҚР БҒМ баспасөз қызметі

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ДИСТАНЦИОННАЯ УЧЕБА В ШКОЛАХ?

Пресс-служба МОН РК

Әлеуметтік желіні аша қалсаң,
қауіпті індетті жұқтырғандар саны
күннен күнге артып жатқандығын
көресің! Бір қуанарлығы бұл вирустан
жазылып шыққандар да бар. «Сақ
адам сандығын құлыптайды», -
демекші, халық денсаулығына, ұлт
тағдырына алаңдаған үкімет бас-
шылары елімізде төтенше жағдай
жариялады. Бұл бағыт-бағдары айқын
болашаққа қанат серпіген елдің
қозғалысын кілт тыю деген емес.
Керісінше тұтастай қазақ ұлтын қауіпті
індеттен сақтап, аман алып қалудың
алғашқы қадамы. Сондықтан ардақты
ағайын өз денсаулығымыз үшін дұрыс
түсінікте болайық.
Осы орайда өткен сәрсенбіде

аудандық тауарлар мен көсетілетін
қызметтің сапасы мен қауіпсіздігін

бақылау басқармасының басшысы
Ғарифолла Құбаев бастаған арнайы
топ өкілдері аудандағы халық көп
баратын азық-түлік дүкендерін ара-
лап, санитарлық тәртібін қадағалады.
Әрине тұтынушылардың денсаулығы
үшін тазалық мәселесін бірінші орын-
ға қоятын дүкен иелері санитарлық
жағдай қашанда сақталатынын
жеткізді. Расында қарап отырсақ, жыл
сайын село орталығынан сәулетімен
сән беріп, бой көтеріп, аудан эконо-
микасына оң септігін тигізіп келе
жатқан дүкендерде олқылық болған
емес. Әйтсе де, дүниені дүр сілкін-
дірген қауіпті індеттің алдын-алу,
сақтану шараларын қолға алу мақса-
тында бет перде тағу, қолғап кию,
қолдан жасалған өнімдерді жабық
сату сынды әрекеттерді қатаң қарап,

санитарлық ережелер мен гигиеналық
нормаларды сақтау жолдары мен
талаптарын жиі бақылауда ұстау
керектігін түсіндірді. Сондықтан,
аталған топ өкілдері төтенше жағдай
кезіндегі заң талаптарына түсініс-
тікпен қарау керектігін ескертті. Сон-
дай-ақ, төтенше жағдай кезіндегі
айтылған ескертпелер орындалмаған
жағдайда айыппұлдар салынатын-
дығын да ашып айтты.
Р.S Сонымен қатар, Ақтөбе облы-

сында да өткен түнде ерекше жағдай-
дағы шектеу режимі енгізілді. Ерекше
жағдайдағы шектеу режимін бұзған-
дарға заң жүзінде қатаң шара
қолданылады.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ
ОҢДАСЫН ОРАЗАЛИННІҢ ӨҢІР ТҰРҒЫНДАРЫНА ҮНДЕУІ

Уважаемые актюбинцы, дорогие
земляки!
По стране выявляется все больше

новых случаев заражения опасным
вирусом. Сложившиеся обстоятель-
ства вынуждают срочно принять
безотлагательные меры предосто-
рожности. В нашей области на сего-
дня зарегистрировано два случая
заражения КВИ. По опыту тех стран,
которые столкнулись с этой бедой
раньше, установлена единственная
правильная мера. Эта мера – изо-
ляция как населенных пунктов, так и
людей.
Никакая экономическая выгода

ничто по сравнению с человеческой
жизнью. В связи с чем я внес пред-
ложение в государственную комиссию
по обеспечению режима чрезвы-
чайного положения о введении огра-
ничения особого режима функцио-
нирования и обеспечения жизнедея-
тельности Актюбинской области. И
оно было поддержано. Ограничение
особого режима начинает дейс-
твовать в полночь с 30 на 31 марта.
Вводится контроль внешнего

периметра области, города и между
 районами. Будут установлены блок-
посты, задействованы личный состав
патрульной полиции, Национальной
гвардии, подразделения Минис-
терства обороны, других силовых
структур.
Вместе с тем ввоз товаров первой

необходимости: продуктов питания,
лекарств и медицинской продукции,
средств защиты и гигиены будет
обеспечен. Для обеспечения функ-
ционирования деятельности произ-
водственных предприятий и сельхоз-
формирований предусмотрены раз-

ды. Су, жылу, электр жарығы, газ
уақтылы беріледі. Барлық мекеме-
лерде, қоғамдық орындарда, көше-
лерде санитарлық-дезинфекциялау
тәртібі қатаң сақталады. Қоғамдық
көлік тасымалдауы мен такси қыз-
меттері де осындай тәртіппен жұмыс
жасайтын болады.
Ардақты ағайындар!
Біз мұндай нәубеттің талайын

бастан өткізген халықпыз. Осындай
сын сағатта ел екендігімізді көрсе-
тейік. Бір-бірімізге демеу болайық.
Жасы үлкен қарттарымызды ұмыт-
пайық. Олар үйлерінде жападан
жалғыз назардан тыс қалып жүрмесін.
Көрші-көлем болып, телефонмен хал-
жағдай сұрасып тұрайық. Қажет-
тіліктерін өтеуге жәрдем берейік.
Көпбалалы отбасыларын да ұмыт-
пайық. Өмір бір орында тұрмайды. Ең
бастысы үмітімізді үкілеп, ертеңгі
күнге сенімімізді арттырайық. Елді-
гімізді асқақтатып, ұлттық ұйысудың
үлгісін көрсетейік. Өйткені ешкім де
сырттан келіп біздің жағдайымызды
түзетіп бермейді. Не жасасақ та өзіміз
жасаймыз. Тек береке-бірлік болсын.
Сонда ғана қандай қиындық болса да
бірге жеңіп шығамыз. Күн жаманы
кетер дегендей, бұл сынақтан да
аман-есен өтерміз. Індет зардабынан
келген шығындардың да орны толар.
Оны дұрыс түсінейік. Оңай болмайды.
Біраз уақыт қиыншылыққа төзуге тура
келеді. Тек ұнжырғамызды түсіріп
алмайық. Қазаққа тән қайсарлы-
ғымыз, асқақ рухымыз биік болсын!
Өзіміз жоспарлаған істерімізді іске
асырамыз. Көшелерімізді жөндеп,
жолдарымызға асфальт төсейміз.
Әлеуметтік нысандарымыздың құры-
лыстарын жалғастырамыз.
Ал енді, ағайындар, амандықтары-

ңызды тілеймін. Ерекше жағдайдағы
шектеу ережелерін қатаң сақтайды
деп өздеріңізге сенемін.

решительные меры. Штаб по проти-
водействию коронавирусу будет
оперативно рассматривать возни-
кающие вопросы и принимать по ним
необходимые меры.
Но основная мера – это прежде

всего самоизоляция. Следует нахо-
диться в своих городских квартирах и
в пределах двора своего дома. Эти
ограничения касаются всех жителей,
как городских, так и жителей сельской
местности. Выходить из дома можно
только при крайней необходимости.
За  продуктами и лекарствами, пред-
метами первой необходимости в
ближайший  магазин или аптеку. И в
этих случаях по возможности поль-
зоваться услугами  службы доставки,
которые организованы в городе
Актобе. Есть договоренность с тор-
говыми точками. Запасы необходимых
товаров первой необходимости,
продуктов питания, лекарственных
средств по области достаточны.
Главное – соблюдать меры пред-
осторожности.
Как я говорил выше, самая эффек-

тивная мера предосторожности – это
самоизоляция. Только таким обра-
зом мы сохраним себя и своих близких
от заражения вирусом. За нарушения
ограничения особого режима  пред-
усмотрено наказание с наложением
штрафа, вплоть до ареста. В случае
обнаружения первых признаков зара-
жения вирусом у себя или своих близ-
ких следует незамедлительно
сообщить по телефону 103.
Лечебные учреждения оснащены

соответствующим оборудованием и
квалифицированными специалис-
тами. В общественных местах и на
улицах будет соблюдаться санитарно-

дезинфекционный режим. В таком же
порядке должны будут работать
общественный транспорт и служ-
бы такси.
Уважаемые актюбинцы!
В такое непростое время нам

необходимо собраться и оказать
поддержку друг другу, не забывая
близких, пожилых и одиноких соседей,
не давая им ощущать одиночество.
Государство предусматривает ока-
зание финансовой поддержки неза-
щищенным слоям населения: много-
детным матерям, малообеспеченным
и семьям, воспитывающим детей с
особыми потребностями.
Никто извне не решит наши проб-

лемы. Только мы сами сможем пре-
одолеть это испытание. Самое глав-
ное – иметь надежду и уверенность в
завтрашнем дне. Не буду скрывать,
будет очень сложно в первые дни
введения ограничения особого
режима. Возможно, возникнут органи-
зационные проблемы. Прошу отнес-
тись с пониманием.
Мы готовы выслушать ваши поже-

лания и предложения, чтобы решить
возникающие трудности и помочь
вам. И понадобится достаточно дол-
гое время для преодоления послед-
ствий пандемии. Тем не менее прошу
вас не терять присутствия духа, быть
сплоченными и мудрыми. Намечен-
ные планы будем претворять в жизнь:
асфальтировать дороги, строить
социальные объекты и так далее.
Я прошу соблюдать правила осо-

бого режима.  Верю в вас и вашу
сознательность. Эти меры нужны
прежде всего для нас самих. Для
безопасности, сохранения здоровья,
здоровья наших близких.

ОРТАҚ ТАЛАПТЫ ОРЫНДАУ
АУРУҒА ЖОЛ БЕРМЕУДІҢ АЛҒЫШАРТЫ
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Мен, Ақтөбе облысының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәрігері
Беркімбаева Нұрсұлу Алтынбеков-
на, «Қазақстан Республикасында
төтенше жағдайды енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Президен-
тінің 2020 жылғы 15 наурыздағы №285
Жарлығының 3 тармағы 4) тармақ-
шасы, «Халық денсаулығы және
денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасы Кодексінің 7-
1 бабы 1-тармағы 13) тармақшасын
және 150 бабынҚазақстан Респу-
бликасы Ұлттық экономика минис-
трінің 2015 жылғы 20 наурыздағы
№239 бұйрығымен бекітілген, Қазақ-
стан Республикасының аумағында
шектеу іс-шараларын, оның ішінде
карантинді жүзеге асыру қағидасының
2 және 6 тармағын басшылыққа ала
отырып, Ақтөбе облысында корона-
вирустық инфекциялық жағдайлары-
ның тіркелуіне жәнекөршілес шекара-
лас аумақтарда (РФ, Атырау, Батыс
Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау,
Қарағанды) ауруларының тіркелуіне
байланысты, сонымен қатар
тұрғындар арасында инфекцияның
кеңінен таралуының алдын алу
мақсатында, ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Ақтөбе облысының аумағында

2020 жылғы 31 наурызы сағат 00:00-
ден 2020 жылғы 15 сәуірде сағат
07:00-ге дейін халықтың шаруашылық
және өзге де қызметінің ерекше
жағдайлары бар санитариялық-
эпидемияға қарсы ауқымды іс-
шараларжүзеге асырылсын.

2. Ақтөбе облысының әкімі 2020
жылдың 31 наурызы сағат 00.00 –ден
бастап:

2.1. Транзиттік көліктерін, сондай-
ақ тамақ өнімдері, дәрі-дәрмектер
және медициналық мақсаттағы
бұйымдар, Ақтөбе облысы мен
Ақтөбе қаласының өнеркәсіптік,
ауылшаруашылық кәсіпорындарының
үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз
етуге арналған тауарлар мен
материалдарды таситын көліктерін
қоспағанда, көлік құралдарының
барлық түрлеріне және азаматтарға
Ақтөбе облысы мен Ақтөбе қала-
сының аумағына кіруге және шығуға
тыйым салынады;

2.2. Еріп жүретін адамдарының ең
көп саны 10 адамнан аспайтын жер-
леу үдрістеріндегі автокөліктерге
блок-бекеттері арқылы өтуге рұқсат
ету;

2.3. Транзиттік көліктері, сондай-ақ
тамақ өнімдері, дәрі-дәрмектер және
медициналық мақсаттағы бұйымдар,
Ақтөбе облысы мен Ақтөбе қала-
сының өнеркәсіптік, ауылшаруа-
шылық кәсіпорындарының үзіліссіз
жұмыс істеуін қамтамасыз етуге
арналған тауарлар мен материал-
дарды таситын көліктерін кіргізудегі
блок-постында дезинфекциялық
тосқауылдармен қамтамасыз ету.

3.Шектеу шарасы уақытында қыз-
метін тоқтата тұру:

- үкіметтік, жүктік, транзиттік
рейстер мен Ақтөбе облысының
әкімімен келісілген рейстерді қоспа-
ғанда, барлық рейстер;

- жүк, транзиттік және соңғы стан-
циясы Ақтөбе қаласы және Ақтөбе
облысының станциялары болып
табылатын жолаушылар тасымалын
қоспағанда, жолаушыларға арналған
барлық теміржол байланыстары;

- Ақтөбе облысындағы автовок-
залдар мен автовокзалдар сәйке-
сінше халықаралық, қалааралық және
ауданаралық жолаушылар тасы-
малын.

4. Мемлекеттік органдар мен ұйым-
дардың басшыларына, сондай-ақ
меншік нысанына қарамастан заңды
тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге және
жеке тұлғаларға (адамдар көп жина-
латын объектілердің иелері мен жалға
алушыларына):

- Егер бұл үшін техникалық және
ұйымдастырушылық мүмкіндік болса,
жұмысшыларды қашықтықтан жұмыс
режиміне ауыстыру ұсынылады.

4.1. Шектеу шарасы уақытында
қызметін тоқтата тұру:

- барлық мемлекеттік және жеке
меншік балабақшалардың жұмысы;

- ірі сауда орталықтарының (азық-
түлік дүкендері мен оларда орналас-
қан дәріханалардан басқа), сая-
бақтар, зоодүкендер, монша кешен-
дері (жеке кабиналармен бірге),
санитариялық-куроттық насандар,
әсемдік салондары, шаштараздар,
сауналар мен массаж бөлмелері,
бильярд бөлмелері, компьютерлік,
интернет-клубтар, ойын бөлмелері,
боулинг орталықтары, букмекерлік
канторалар, лото, спорттық кешендері
(үйірмелер, секциялар), футболдар
алаңдары, балалардың даму орта-
лықтары және басқа да халық көп
шоғырланған нысандардың жұмысын;

- алкомаркеттер;
- азық-түлік, мал, автомобиль, киім-

кешек, құрылыс базарлары;
- азық-түлік тауарларының жәрмең-

келері;

- үйлену салондары, мерекелік
залдарының жұмысы;

- ұялы телефондарды сататын және
жөндейтін дүкендердің жұмысын.

4.2. Шектеу шаралары кезінде
санитарлық және дезинфекциялық іс-
шараларды күшейте отырып, жұмыс
істеуіне шектеу белгілеу:

- азық-түлік тауарлар дүкендері
сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін;

- супермаркеттер, гипермаркеттер
сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін, ал
сағат 20:00-ден 09:00-ге дейін
азаматтарды келтірмей ақ тапсырыс-
тарды шығаруға және жеткізуге жұмыс
істеу;

- қызмет көрсету саласындағы
объектілер (банктер, киім тігетін
орындар, химиялық тазартқыштар,
автомобиль майларын ауыстыру
бойынша қызмет көрсету орындары,
вулканизация, көлік жуу, қызмет
көрсету орталықтарыжәне ломбард-
тар) сағат 10.00-ден 18.00-ге дейін;

- бөлек тұрған тұрмыстық техника,
сантехника, автосалон дүкендері және
азық-түлік емес тауарлар сататын
басқа да дүкендер сағат 10.00-ден
18.00-ге дейін.
Мыналарды қоспағанда: дәріхана

және дәріхана дүңгіршегі штаттық
режімде жұмыс жасайды.

4.3. Қоғамдық тамақтану орын-
дары (кафелер, мейрамхалар,
барлар, асханалар, және т.б.):

- азаматтарменкәсіпорындардың
үй-жайларына бармай-ақ, алып кету
және апарып беруді тәулік бойы
жүзеге асыратын қызметтерді қоспа-
ғанда, жұмысты тоқтата тұру;

- персонал жұмыс кезінде бір рет
қолданатын қолғап пен максаны қол-
дануды қамтамасыз етілсін (масканы
3 сағатта кемінде 1 рет ауыстыру);

- кіре берісте қолды залалсыз-
дандыру үшін сантизаторлар орна-
тылсын, сантизаторларда көп функ-
ционалды антисептикалық затты
қолданылсын немесе бір рет қолда-
нылатын қолғаптармен қамтамасыз
етілсін;

- күшейтілген дезинфекциялау/
залалсыздандыру режимі енгізілсін,
әр сағат сайын үстелдерді орындық-
тарды, эксалатор тұтқалалырн,
баспалдақтар мен есіктерді, лифті-
лерді және әр үш сағат сайын еден-
дерді жуу үшін арнайы дезинфек-
циялық құралдар қолданылсын;

- асханаға келушілердің өзіне-өзі
қызмет көрсетуіне тыйым салынсын;

- жедел респираторлық инфекция-
лар (дене қызуының көтерілуі, жөтел)
көріністері бар қызметкерлер жұмыс
істеуге жол берілмесін;

- жұмыстың соңында (немесе кем
дегенде 6 сағаттан кейін) есік
тұтқаларын, үстелдерін, орындық-
тардың артқы жақтары, асханаға кіре
берісте қолды жууға арналған рако-
виналар, витриналар дезинфек-
циялық құралдарды қолдана отырып
дезинфекциялық ерітінділермен
сүртілсін, бөлмелер желдетілсін және
тазалансын;
жұмыстың соңында (немесе кем

дегенде 6 сағаттан кейін) дезин-
фекциялық құралдарды қолдана
отырып, үй-жайлардағы есік тұтқа-
ларын, тұтқаларды, үстелдерді,
орындықтардың артқы жағын (крес-
лолардың тіректері) дезинфекциялық
ерітінділердімен (немесе дезинфек-
циялық ерітінділермен) сүрту арқылы
тазалансынжәнежелдетілсін;

- халыққа қызмет көрсету бары-
сында сауда және қоғамдық тамақ-
тандыру объектілерінде ауысымына
кемінде екі рет және тұтастығы
бұзылған жағдайда ауыстыруға
жататын бір реттік қолғаптар қолда-
нылсын (сатушылар, аспаздар,
даяшылар, кассирлер және тамақ
өнімдерімен тікелей байланысы бар
басқа да қыметкерлер).

5. Ақтөбе облысы және Ақтөбе
қаласының тұрғындарына ұсыны-
лады:

- азық-түлік, бірінші кезекте қажетті
заттарды, дәрілік заттар мен меди-
циналық бұйымдарды сатып алуды,
медициналық көмекке жүгінуді,
жұмысқа шығуды қоспағанда, тұрғын
үйден шығуды шектеу;

- тұратын жерінен тыс жерде жүрген
кезде маска киюге, бір рет қолда-
нылатын қолғаптарды пайдалануға
және қолды өңдеуге арналған тері
антисептиктері болуға;

- отбасы мүшелерін қоспағанда, үш
адамнан аспайтын топтармен жүруін
шектеу;

- 65 жастан асқан азаматтарға өзін-
өзі оқшаулау режимін сақтау.

6. Ақтөбе облысы полиция
департаментінің бастықтары шек-
теу шарасы кезінде:

6.1. Азаматтардың жиналуына жол
бермеу және карантиндік режимді
бақылау мақсатында Ақтөбе қала-
сының және аудандардың елді
мекендерінің көшелерін патрульдеу;

6.2. Жеке және заңды тұлғалардың
шектеу іс-шараларын және үй

карантин режимін сақтауын бақылау,
ал COVID-19 ошақтары тіркелген
жағдайда қала аумағы мен тұрғын үй
алаптары учаскелерінің сегменттерін
оқшаулау және қорғау;

6.3. Ақтөбе облысының және
Ақтөбе қаласының карантиндік
аймағын толық қоршау;

6.4.Жергілікті атқарушы органдар
берген арнайы рұқсаты барларды
қоспағанда, Ақтөбе облысы мен
Ақтөбе қаласының аумағына рұқсат-
сыз автомобиль көлігінің өтуін және
жаяу жүргіншілердің кіруін бол-
дырмау;

6.5. емделуге жіберілетін адамдар-
ды қоспағанда, Ақтөбе қаласы мен
Ақтөбе облысының ішінде ресми
(тіркелген) және ресми емес (тіркел-
меген) жеке жолаушылар тасыма-
лына тыйым салу;

6.6. Осы қаулының талаптары,
сондай-ақ төтенше жағдай режимі
бұзылған кезде жауапты адамдарды
әкімшілік және қылмыстық жауап-
кершілікке тарту жөнінде көзделген
барлық шараларды қабылдасын.

7. Ақтөбе облысының денсаулық
сақтау басқармасының басшысына:

7.1. Денсаулық сақтау объекті-
лерінде санитариялық-дезинфек-
циялық және эпидемияға қарсы
режимді қатаң сақтауды қамтамасыз
ету;

7.2. COVID-19 анықталған науқас-
тарды және олармен қарым-қаты-
наста болаған адамдарды инфек-
циялық стационарға дереу оқшаулау;

7.3. COVID-19 клиникалық белгілері
бар адамдарды ерте анықтау және
оқшаулау мақсатында ішкі каран-
тиндік аймақтарды ауланы аралау;

7.4. Ішкі карантинге жатқызылған
жұмыс істейтін азаматтарға еңбекке
жарамсыздық парақтарын беру;

7.5. Ақтөбе облысы және Ақтөбе
қаласына кіру және шығу кезінде
транзиттік жүк көлігі, сондай-ақ облыс
қажеттілігі үшін азық-түлік тауарлары
бар жүк көлігі жүргізушілерінің
санитарлық блок-бекеттерінде ден-
саулық жағдайын тексеруді (темпе-
ратураны өлшеуді) қамтамасыз ету;

7.6. Іс-әрекеті КВИ-ға күдікті
науқастарды қараумен, тасымал-
даумен, ошақтағы жұмыспен, емдеуге
жатқызумен, емдеумен және оларға
қызмет көрсетумен байланысты
медицина қызметкерлерінің және
персоналдың қорғаныш дәрежесі
жоғары маскалармен немесе респи-
раторлармен қамтамасыз етілсін.

8. Ақтөбе қалалық және аудандық
әкімдері, Ақтөбе облысының
энергетика және тұрғын-үй комму-
налдық шаруашылығы басқар-
масы және Ақтөбе облысының
жолаушылар көлігі және авто-
мобиль жолдары басқармасының
басшылары:

8.1. COVID-19 аурушаңдығының
таралуына жол бермеу мақсатында
енгізілген карантиндік және шектеу
шараларын сақтау қажеттілігі туралы
Ақтөбе қаласы және аудан тұрғын-
дары арасында түсіндіру жұмыстарын
жүргізуді қамтамасыз ету;

8.2. Коммуналдық, дезинфекция-
лық және әскери қызметтерді тарта
отырып, қоғамдық көлік пен аялда-
маларды, көшелерді, адамдар көп
жиналатын орындарды қоса алғанда
Ақтөбе облысының аумағында күн-
делікті дезинфекциялық іс-шаралар
өткізуді қамтамасыз ету;

8.3. Облыста қоғамдық көліктің
жұмыс режимі сағат 07:00-ден 21:00-
ге дейін белгіленсін. Жолаушаларды
тасымалдауды тек отыратын орындар
саны бойынша қатаң түрде жүзеге
асыру;

8.4. Ақтөбе облысы мен Ақтөбе
қаласының аумағында кәсіпкерлік
субъектілерімен шектеу шаралары-
ның орындалуын қамтамасыз ету.

9. Ақтөбе облысының Тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаментінің
аумақтық басқарма басшыларына:

9.1. Аталған органдар мен ұйым-
дардың, мүдделі ведомстволардың
бірінші басшыларын осы қаулымен
таныстыру, сондай-ақ БАҚ мен
әлеуметтік желілер арқылы халыққа
жеткізу;

9.2. Ақтөбе облысында санита-
риялық-эпидемияға қарсы және
санитариялық-профилактикалық
шаралар жүргізілсін.

9.3. Аумақтық және жеріглікті
мемлекеттік органдармен бірлесіп осы
Қаулының орындалуын қамтамасыз
етілсін;
10. Осы Қаулы меншік түріне

қарамастан барлық жеке және заңды
тұлғалар орындауға міндетті.
11. Осы Қаулының орындалуын

бақылауды өзіме қалдырамын.
12. Осы Қаулы қол қойылған күннен

бастап күшіне енеді.
Ақтөбе облысының

Бас Мемлекеттік
санитариялық дәрігері-

Н. БЕРКІМБАЕВА,

Я, Главный государственный
санитарный врач Актюбинской облас-
ти Беркимбаева Нурсулу Алтын-
бековна, на основании подпункта 4
пункта 3 Указа Президента Респу-
блики Казахстан от 15 марта 2020
года №285 «О введении чрезвы-
чайного положения в Республике
Казахстан», подпункта 13) пункта 1
статьи 7-1 и статьи 150 Кодекса
Республики Казахстан «О здоровье
народа и системе здравоохранения»,
пунктов 2 и 6 Правил осуществления
ограничительных мероприятий, в том
числе карантина, на территории
Республики Казахстан, утверж-
денных приказом Министра нацио-
нальной экономики Республики
Казахстан от 20 марта 2015 года №
239, в связи с регистрацией случая
коронавирусной инфекции в
Актюбинской области и регистрации
заболевания на соседних грани-
чащих территориях (РФ, Атырауская,
Кызылординская, Мангистауская,
Карагандинская области), а также в
целях предупреждения ее даль-
нейшего распространения среди
населения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить масштабные

с а н и т а р н о - п р о т и в о э п и д е -
миологические мероприятия с
вводом ограничительных мер
временного характера с особыми
условиями хозяйственной и иной
деятельности населения с 00:00
часов 31 марта 2020 года до 07:00
часов 15 апреля 2020 года на
территории Актюбинской области и
города Актобе 2. Акиму Актюбинской
области с 00:00 часов 31 марта 2020
года:

2.1. Запретить въезд и выезд всех
видов автотранспортных средств и
граждан на (из) территории Актю-
бинской области и города Актобе, за
исключением транзитного грузового
автотранспорта, а также грузового
Ақтөбе қаласы автотранспорта с

продовольственными товарами,
лекарственными средствами и
медицинскими изделиями, произ-
водственными товарами и материа-
лами для обеспечения беспере-
бойного функционирования и
жизнедеятельности промышленных,
сельскохозяйственных предприятий
Актюбинской области и города
Актобе;

2.2. Обеспечить на блок-постах
дезинфекционные барьеры при
въезде транзитного грузового
автотранспорта, а также грузового
автотранспорта с продовольствен-
ными товарами, лекарственными
средствами и медицинскими изде-
лиями, производственными това-
рами и материалами для обеспе-
чения бесперебойного функцио-
нирования и жизнедеятельности
промышленных, сельско-хозяйс-
твенных предприятий Актюбинской
области и города Актобе.

3. Приостановить на время
ограничительных мер: - все авиа-
рейсы, за исключением правитель-
ственных, грузовых, транзитных
рейсов и рейсов, согласованных с
акимом Актюбинской области; - все
пассажирские железнодорожные
сообщения, за исключением грузо-
вых, транзитных сообщений и
сообщений с пассажирами, конечной
станцией которых является станция
города Актобе и станции Актю-
бинской области. - автовокзалов и
автостанций Актюбинской области,
соответственно приостановить
международные, междугородние и
межрайонные сообщения пасса-
жирских перевозок;

4. Руководителям государственных
органов и организаций, а также
юридическим лицам независимо от
форм собственности, индиви-
дуальным предпринимателям и
физическим лицам (собственникам и
арендаторам объектов массового
скопления людей): - рекомендуется
перевести работников на дистан-
ционный режим работы, при наличии
к этому технических и организа-
ционных возможностей.

4.1. Приостановить деятельность
на время ограничительных мер: -
всех государственных и частных
садов; - крупных торговых центров (за
исключением находящихся в них
продуктовых магазинов и аптек),
парков, зоомагазинов, банных
комплексов (в том числе отдельные
кабинки), санаторно-курортных
объектов, салонов красоты, парик-
махерских, саун и массажных каби-
нетов, бильярдных залов, компью-
терных, интернет-клубов, игровых
залов, боулинг-центров, букме-
керских контор, лото, спортивных
комплексов (кружки, секции),
футбольных полей, центров развития
детей и других объектов с массовым
скоплением людей; - продоволь-

ственных, скотных, автомобильных,
вещевых, строительных рынков; -
ярмарок продовольственных това-
ров; - свадебных салонов, залов
торжеств; - магазинов по продаже и
ремонту мобильных (сотовых)
телефонов.

4.2. Установить ограничение
функционирования с усилением
санитарных и дезинфекционных
мероприятий на время ограничи-
тельных мер: - с 09:00 часов до 20:00
часов магазинов продовольственных
товаров; - с 10:00 часов до 18:00
часов объектов в сфере услуг (банки,
ателье, химчистки, станции техни-
ческого обслуживания автомобилей,
вулканизации, автомойки, сервис
центры, ломбарды); - с 10:00 часов
до 18:00 часов отдельно стоящих
магазинов бытовой техники, сан-
техники, автосалонов, магазинов и
других объектов торговли непро-
довольственными товарами Исклю-
чение: аптеки и аптечные киоски
работают в штатном режиме.

4.3. Супермаркеты, гипермаркеты,
объекты общественного питания
(кафе, рестораны, бары, столовые и
другие): - приостановить работу, за
исключением обслуживания в
круглосуточном режиме на вынос и
доставку заказов без посещения
гражданами помещений таких
предприятий; - обеспечить исполь-
зование персоналом одноразовых
перчаток и масок при работе (смена
масок не реже 1 раза в 3 часа); -
установить санитайзеры для
обработки рук при входе, в сани-
тайзерах использовать многофунк-
циональное антисептическое вещес-
тво с пролонгированным антимикроб-
ным действием, либо обеспечить
выдачу одноразовых перчаток; -
ввести усиленный дезинфекционный
режим: каждый час специальными
дезинфицирующими средствами
обрабатывать столы, стулья, перила
эскалаторов, лестницы и двери,
лифты и каждые три часа - полы; - не
допускать к работе персонал, с
проявлениями острых респиратор-
ных инфекций (повышенная темпе-
ратура, кашель, насморк); - по
окончании рабочей смены (или не
реже, чем через 6 часов) проводить
проветривание и влажную уборку
помещений с применением дезинфи-
цирующих средств путем протирания
дезинфицирующими салфетками
(или растворами дезинфицирующих
средств) ручек дверей, поручней,
столов, спинок стульев (подло-
котников кресел),; - оказывать услуги
населению на объектах торговли и
общественного питания в одно-
разовых перчатках, подлежащих
замене не менее двух раз в смену и
при нарушении целостности (про-
давцы, повара, официанты, кассиры
и другие сотрудники, имеющие
непосредственный контакт с продук-
тами питания);

5. Жителям Актюбинской области
и города Актобе: - ограничить выход
из жилья без крайней необходимости,
за исключением: приобретения
продовольствия, предметов первой
необходимости, лекарственных
средств и медицинских изделий,
обращения за медицинской помо-
щью, выхода на работу; - при перед-
вижении вне мест проживания носить
маски, использовать одноразовые
перчатки и иметь кожные антисеп-
тики для обработки рук; - ограничить
передвижение группами не более
трех человек, за исключением членов
семьи; - гражданам в возрасте
старше 65 лет соблюдать режим
самоизоляции.

6. Начальникам Департамента
полиции Актюбинской области на
время ограничительных мер
обеспечить:

6.1. Патрулирование улиц города
Актобе и населенных пунктов
районов в целях недопущения
скопления граждан и контроля
карантинного режима;

6.2. Контроль соблюдения физи-
ческими и юридическими лицами
ограничительных мероприятий и
режима домашнего карантина, а в
случаях регистрации очагов COVID-
19 блокировку и охрану сегментов
участков городских территорий и
жилых массивов;

6.3. Полное оцепление каран-
тинной зоны Актюбинской области и
города Актобе;

6.4 Пресечение проезда автомо-
бильного транспорта и несанкцио-
нированного проникновения пеше-
ходов на территорию Актюбинской
области и города Актобе, за
исключением имеющих специальные
пропуска выданных местными
исполнительными органами;

6.5. Запрещение пассажирских
перевозок неофициальным (незаре-

гистрированным) частным перевоз-
чикам внутри города Актобе и
Актюбинской области, за исклю-
чением лиц, направляющихся на
лечение;

6.5. Принятие мер по привлечению
лиц к административной и уголовной
ответственности при нарушении
требований настоящего Постанов-
ления, а также режима чрезвы-
чайного положения.

7. Руководителю управления
здравоохранения Актюбинской
области обеспечить:

7.1. Обеспечить строгое соблю-
дение санитарно-дезинфекционного
и противоэпидемиологического
режима на объектах здраво-
охранения;

7.2 Немедленную изоляцию выяв-
ленных больных и близких контак-
тных с больными COVID-19 в
инфекционный стационар;

7.3. Подворовой обход внутренних
карантинных зон с целью раннего
выявления и изоляции лиц, с
клиническими проявлениями COVID-
19;

7.4. Привлечение к проведению
профилактических медицинских
мероприятий студентов старших
курсов медицинского университета
им. М.Оспанова;

7.5. Выдачу листков нетрудос-
пособности работающим гражданам,
подвергнутым внутреннему каран-
тину;

7.6. Обеспечить проверку состоя-
ния здоровья (замер температуры) на
санитарных блок-постах водителей
транзитного грузового автотранс-
порта, а также грузового автотранс-
порта с продовольственными това-
рами для нужд области, при въезде
и выезде из Актюбинской области и
города Актобе;

7.7. Обеспечить средствами
индивидуальной защиты, в том числе
респираторами высокой степени
защиты медицинских работников и
персонал, действия которых связаны
с осмотром, транспортировкой,
работой в очаге, госпитализацией,
лечением и обслуживанием больных
с подозрением на коронавирусную
инфекцию;

8. Акимам районов, города Актобе,
руководителю управления энер-
гетики и коммунального хозяйства
Актюбинской области, руководителю
управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог
Актюбинской области:

8.1. Обеспечить проведение
разъяснительной работы среди
жителей районов и города Актобе о
необходимости соблюдения введен-
ных ограничительных мер в целях
недопущения распространения забо-
леваемости COVID-19;

8.2. Обеспечить проведение ежед-
невных дезинфекционных меро-
приятий на территории Актюбинской
области и города Актобе, включая
общественный транспорт и оста-
новки, улицы, места массового
скопления людей, с привлечением
коммунальных, дезинфекционных и
военных служб;

8.3. Установить режим работы
общественного транспорта в Актю-
бинской области и городе Актобе с
07:00 до 21:00 часов;

8.4. Обеспечить контроль за
соблюдением ограничительных
мероприятий субъектами предпри-
нимательства на территории Актю-
бинской области и города Актобе.

9. Руководителям территориаль-
ных управлений Департамента
контроля качества и безопасности
товаров и услуг Актюбинской
области:

9.1. Ознакомить с данным Поста-
новлением первых руководителей
указанных органов и организаций,
заинтересованных ведомств, а также
довести до сведения населения
посредством СМИ и социальных
сетей;

9.2. Проводить санитарно-противо-
эпидемиологические и санитарно-
профилактические мероприятия на
территориях;

9.3. Совместно с территориаль-
ными и местными государственными
органами принять меры по реали-
зации настоящего Постановления;
10. Постановление обязательно

для исполнения всеми физическими
и юридическими лицами независимо
от форм собственности.
11. Контроль за исполнением

настоящего Постановления остав-
ляю за собой.
12. Настоящее Постановление

вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный
санитарный врач

 Актюбинской области-
Н.БЕРКИМБАЕВА,

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН

БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІКМЕКЕМЕСІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ БАС МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІ

29.03.2020 жылғы     №ПГСВ-4        Ақтөбе қаласы

ҚАУЛЫ

Ақтөбе облысы және Ақтөбе қаласының
аумағында халықтың қауіпсіздігінқамтамасыз  ету
 жөніндегі шаралар туралы

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
ТОВАРОВ И УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2020 год             №ПГСВ-4       город Актобе
О мерах по обеспечению безопасности населения
на территории Актюбинской области и города Актобе
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.
Басылу сапасы жөнінде 400-400
телефонына хабарласуға болады.Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Бұл-біреуге арман, біреуге жалған өмір
сыйлайтын атақты Алматы қаласы. Атышулы
шаһар кейбіреулердің сағын сындырып, олар
үшін мәңгілік орындалмас арман мекені болып
қалады. Бағзыбіреулердің дәл осы қалада
арман арғымағы арқырап, тасы өрге домалап,
орындалған ойлары опындырмайтын. Қасен
қария бұл қос санатқа да кірмейтін. Ол мұнда
арман қуып, не бір мақсат жетегінде келмеп
еді. Алматыға табан тіреткен қара басының
қамы да емес-тін. Қарияны амалсыз алма-
тылық еткен жалғыз ұлының армандары
болатын. «Қалаға үйреніп кетермін» деп ұлы
мен әйелін алдаса да, қарт өзін алдай алмады.
Ол үшін қала жат, мүлде үйренісе алмас,
ешқашан бауыр басып кете қоймас бөгде
болып көрінетін. Мұнда таң ауылдағыдай
арайлана атып, шапағымен жер бетін
аяламайды. Бар болғаны зәулім үйлердің
арасынан сыздықтай түсіп сығыраяды.
Алматы кештері де Қасенге ауылдағыдай
салтанатты сипатпен кербез қалып таныта
алмайтын. Сәнін асырып, күні бойғы шаруа
қамын тыныштыққа жасырып, жанын саябыр
таптырмайтын. Қайнаған қала тірлігі қарияға
тұрмыс теперішінен әлдеқайда қашып, бас
сұғар пана таппай бүрсеңдей безілдеген бір
бейбақтың күйін елестететін. Түрлі-түсті көше
шамдары да Қасен үшін тым ыстық ауыл
жарығындай жарқырай алмайтын. Қасен өзі
қиып, алыс-та қалдырған, сағынып ойлаумен
көңіл көзін талдырған ауылын аңсап жүр еді…

- Мужшина, подскажите, пожалуйста, это
какая улица?-Ойға батып, аяғын санап басып
баяу келе жатқан Қасеннің ойын бір жас
қыздың даусы бөлді.Бағытынан жаңылысқан
бір қара қыз ақсақалдан жөн сұрамаққа
тоқтатты. Қасен қаракөз қыздардың осылай
орысша шүлдірлегенін мүлде жақтырмайтын.
-«Әй, еркек, мынау қай көше?»-деп айтатын
аз-маз қазақшаң да жоқ па? Абай көшесі бұл.
Қиылысты айтайын ба?-Қарияның үнінен
қыңырлықтың лебі есіп тұрды. Шамасы жетсе
осы қара торы қызды қазақша сайратып
жібергісі келіп тұр. Оған пысқырған жас қыз
болмады.

- Значит, мне надо идти прямо,-деп адымдай
жөнелді.

- Иә, түзу жүр. Өмірде жолың түзу болсын,-
деп кімге кейігені белгісіз, Қасен қалың
қабағын түйіп,үйіне беттей берді. Аулада
қарама-қарсы пәтерде тұратын көрші шал
ұшырасты. Амандасуға ыңғайланған мұны
көрмегендей кейіппен жанынан жортып өте
берді. «Өзі кісікиік пе, әлде менің сұрқым
сонша сұсты ма?»-деп Қасен бесінші
қабаттағы үйіне келіп кірді.

- Отағасы, мал қоралайтын уақытта
шығатын әдетіңмен далада жүріп қайттың ба?
Мен Әлинұрды балабақшадан алып қайттым.
Қазір балалар да жұмыстан келеді. Тамақ
қамына кірісейін,-деп бәйбішесі Сәлима
салдырлай сөйлеп қарсы алды.

- Малымды қамдап, берекемді босағама
берік байлағандай көңілді жүретін едім. Мұнда
төрт қабырғаға қамалдым да қалдым.-Қасен
ауылын сағынып жүргенін осы сөзінен аңдатып
алды.

- Отағасы-ау, мен сағынбайды деймісің сол
шаңырақты? Ауылдағы ескікөздерді түсімде
көрсем,«е, олар мені ойлаған ғой» деп
қуанамын. Бәрі де баламыздың бақыты үшін
жасалған тірлік болды. Жаудың қолында
отырған жоқпыз ғой, бұл да өз үйіміз,-деп
Сәлима бір жағы еріне сыздаған сағынышын
сездіріп, бір жағы оған басу айтып қойды.Қасен
ауыл төңірегіндегі әңгімені ұзартса, жүрегіне
жасырған сағынышы тіптен тіріліп маза бермей
қоярын біліп, немересінің жанына барып
отырды. Төрт жасар Әлинұрының тәтті қылық-
тары оны күлкіге бөлейтін. Ойға шомып, мұңға
бөгуге мұршасын келтірмейтін.
Кешкі ас үстінде төрт көздері түгелденді.

Келіні Зайра мен ұлы Өмірбек дастархан
басында ата-аналарын сыйлап-ақ отыр. Ас үй
Әлинұрдың былдыр тілімен шала-шарпы
баяндаған әңгімелерімен шуға толды.

- Әке, бүгін балабақшада бізге Әнұран деген
ән үйретті. Бізге басқа жақтан аға-апайлар
келеді екен. Біз Әнұран әнді сол кісілерге
айтуымыз керек екен.

- Әлинұр, сен тәрбиеші апайдан кім келетінін
сұрап білмедің бе? Барлық жаңалықтан
хабардар болып жүруші едің ғой.-Өмірбек
ұлын еркелетіп көтеріп қойды.

- Неге сен баланы өсек тасуға дағдылан-
дырасың? Кейін үйдегіні далаға, түздегіні үйге
таситын суайт болып кетеді,-деді Зайра әке
мен бала әңгімесін теріс көріп.

- Зайра, өсегің не? Бала күні бойы бізді
көрген жоқ. Өз жаңалықтарын бізбен бөліс-
пегенде кіммен бөліспек? Әлде үн-түнсіз
тамағын беріп, қолына қалта телефонын
ұстатып бөлмесіне қуып тығайын ба?

- Жә, Өмір, Зайраның айтқаны да орынды.
Бірақ баламен әңгімелесу де керек. Шайдың
шырқын бұзбаңдар, - деп Сәлима ешкімді
ашық қостай алмай бүгежектеп сөй-
леді.Біреудің үйінде отырғандай бөгеліп
сөйлеп, жасқаншақтап отырған әйеліне қарап,
Қасеннің іші ұлып қоя берді. Сол жайсыз
сезімнен арылмақ болып немересіне:

- Қане, Әкөнай, айта қойшы сол үйренген
әніңді, - деді.Зайраның қату қабағы ұлына әнді
айтқызбады. Дастархан басынан үнсіз
көтерілгендер жандарына бір ауыр түйінді
жасырын байлап алып бара жатқандай еді…
Алматының таңы атты. Сызылып, баяу

атпады. Күн тұрғындарды тірлік қамымен ақ
сәулесі жерге түсер-түспестен тырбыңдатып,
«жарығым барда қарманып қал» дегендей
дегбірсіздене көтерілді.Ауылдағы әдетінше
Қасен де, Сәлима да ерте тұратын. Бірақ бұл
қылықтары келіндеріне жақпай-ақ қойды. Ол
қосарлана ас үйге кірген енесін елемегендей,
өзіне ұнайтын тәтті-пәттімен шай ішуге кірісті.
Сәлиманың жүрегіне ауыр тиетіні де келінінің
осы қылығы еді. Бір үйде тұрып, бір дастархан
басында шай ішпесе, несіне «бір отбасымыз»
деп кеуде қағады? Естіген елден ұят емес пе?

- Қызым, неге жеке шай ішіп отырсың?
Өмірге дастархан дайындап бермейсің бе?-

Сәлима келініне жұмсақ сөйлеп, суық қаба-
ғының мәнісін білмек болды.

- Мен жұмысқа асығып барамын. Өмір керек
болса өзі жасап ішсін. Мен ас үйді өзіммен
бірге алып кетпеймін. - Келін мен ененің сөзі
осылай тыйылды. Сәлима қызметкер келініне
ештеңе деместен, өзі дастарханның реңін

кіргізе бастады. Төртеуі дастарханды жағалай
отырып, таңғы нәсіптерін ішіп-жеді.

- Өмір, осы Зайра неге көбіне көңілсіз
жүреді? Қанша жақын сөйлесуге тырыссам да,
іш тартар емес.-Ұлымен сырласып, ашық
сөйлесіп үйренген Сәлима ойындағы түйткілін
жасырмады.

- Апа, ол қатты шаршап жүр. Қызметіне
тексеру келіп жатыр екен. Содан да сізбен
емен-жарқын сөйлесуге шамасы келмей
жүргені. - Өмір ақтағаны, не жақтағаны белгісіз
жайма-шуақ тіл қатты.

- Түздің салқынын үйге әкелмесе жақсы
болар еді. - Қасен бәйбішесін қостап, бір ауыз
ой тастады.

- Әже, балабақшаға кеттік. Мен атам сатып
әперген ұшағымды алып барамын. Иә деші,
әже! - Әлинұр да өзіне ғана тән, бірақ өзінше
қарбалас күнін бастап үлгеріпті.

- Ботам-ау, сенің балабақшаң үйдің
іргесінде. Көшені кесіп өтсек, балабақша тиіп
тұр. Несіне асығамыз? Одан да жақсылап
тамақтан.
Қызметіне баруға ыңғайланған ұлымен

Қасен қабаттаса шықты. Аялдамаға дейін
ұлын шығарып салмақ еді.

- Әке, бүгін мен өзімді бірінші сыныпқа бара
жатқан күнімдегідей сезініп тұрмын. Тек шоқ
гүл мен көк аспанда қалықтай жүзген нар
пішіндес ақша бұлт қана жетіспей тұр.

- Ақша бұлттан өзге ақ шаңқан үйлі ауылым
да жетпей жүр маған.

- Әке, біз бір аспанның астындамыз. Ауыл
да, қала да осы бір ғана астпанның астында,
бір ғана Жер-ананың құрсағында тербеледі.
Сондықтан ауылымнан шалғай кеттім деп
көңіліңе күз шақырмасаң да болады.

- Ұлы қалжыңға бұрып, әке жанын
қалтқысыз түсініп жүргенін байқатып, Қасенді
іштей қуантып тастады.

- Иә, Жер-Ана жалғыз, көк жалғыз. Ал менде
ұл жалғыз. Егер көп ұлым болса, қайсысымен
бірге тұрамын деп ойланып-толғанар едім.
Ондай таңдау реті болса, ауылдағы

ұлыммен қалар едім-ау!
- Әкесі Өмірдің әзілін жандандырып, жарқын

жүзбен жайраң қақты.
- Әке, сізде ұл жалғыз. Бірақ сол жалғыз

ұлыңызда арман көп.
- Арманы жоқтықтан Алла сақтасын.
Арманда, арында, балам!
- Әке, әңгіме автобустың келуін тездетті ме,

қалай? Күнде жарты сағаттан артық тосып,
тағатымды тауысатын автобус келіп қойды.
Кеттім мен, әкетай!

- Бара ғой, балам! Сені күнде осылай
жұмысыңа шығарып салып тұрмасам. Қасен
ұлын арқасынан қағып, автобусқа қарай бет
бұрды. Өмірі қолындағы папкасын кеудесіне
қысып, бірнеше адым аттай беріп, қайта кері
бұрылды.

- Әке, бүгінгі кәсіби суретшілер байқауынан
жүлдемен оралайын. Бата берші! - деп
қиылды. Жөпелдемеде аузына жаттап жүретін
баталарының бірі де түспей қалған Қасен сәл
тұрып:

- Бүгінгі емес, бар күнің күлімдесін,
Өмірде ақша бұлтың түнермесін! - деп төтеден
тауып кетті.

- Айтқаныңыз айнымай келсін, әкешім! Өмір
жылдам бұрылып, жылжып кетіп бара жатқан
автобусқа мініп үлгерді. «Орда бұзар отызы
ғой. Автобус түгіл шу асауға да қарғып мінер
шамасы бар,» - деп әке жүрек баласына
сүйсіне қарап қалды. Кенет ырымшыл қария
өз-өзінен тіксініп, «түу, ұлымның автобусқа
қарғып мінгеніне сұқтанғаным нем? Өз көзім
өзіме қатты тиіп жүрмесінші. Тфә-тфә!»-деп
қойды ішінен. Иә, ауыл қарттары ырымшыл
келеді ғой. Әрі сол ырымның астарында
шындық жататындай. Қасеннің Өмірге дейін
егіз ұлдары болған еді. Сол бір иті тынбай
ұлыған түні егіздерінен Сәлима екеуі көз жазып
қалған еді. Қалың қардың қыспағында қалған
ауылда ауырған қос ұлы ауруханаға жетпей,
үйде көз жұмған болатын. Сол қазадан соң иті
де тұмсығын көкке көтеріп ұлығанын қойып
кеткен-ді. Содан бері Қасен қатты ырымшыл
болып кетті. Содан да болар, әр күн сайын
«жалғызыма жанның көзі, тілі тиіп кетпесінші»
деп дұға етіп жүретін. Өткен күндердің елесін
санасында самсыратып, Қасен үйіне оралды.
-Әлинұрдың қызықтары бітпейді ғой, шіркін!
«А» деген әріп үй сияқты, мен өскенде атам
екеуіңе сол «а» тәрізді үлкен үй салып берем»
деп күлдірмеді ме жолда, - деп Сәлима ашық
қабақпен немересінің тәтті қылықтарын
баяндай бастады.

- Е, немереміз тілегіне жетсін. Оның бізге
үй салып, өзінің шаңырақ көтергенін біз
көреміз бе…- Қасен белгісіз мұң шырмауынан
шыға алмай күбірлей сөйледі

- Осы саған не көрінген? Не айтсам да, теріс
жорып отырасың. Бәйбішесі ренжігендей
кейіппен үйді реттеуге кірісті.
Қасен қонақбөлмеге келіп отырды. Үстел

үстіндегі жайылған қағаздарға көзі түсті.
Өмірінің салған суреттері ғой. Бұрын әр салған
суретін көрсетіп жүруші еді. Енді неге екені
белгісіз, әр туындысымен бөлісе бермейді.
Бірақ қарт ұлының жаны өзімен бірге екенін
сезетін. Үстел үстіндегі қағаздардың арасынан
көзіне бір сурет ерекше шалынды. Бір
қарағанда-ақ бүкіл толқыныс-тебіренісін
тербетіп жіберді.Суретте ауылы, ақ шаңқан
үйі, түзу ұшқан түтіні бейнеленіпті. Мамыражай
ауыл тірлігі ұлының қанық бояуларында тіптен
тіріліп, көңіл түкпірінде көмулі ыстық
сағынышын қопарып жіберді. Қасенге өзінің
туып-өскен ұясынан алыс кеткені бір жаз емес,
ғасыр толып кеткендей тым-тым жүрегін қарып
түсті. Қасен үшін жұмақ мекендей көрінетін
ауылының суреті оның қолында дір-дір етіп
тұрды.

- Шал-ау, бір нүктеге қадалып не істеп
отырсың? Тағы ойға батып кеткенбісің?-
Сәлима келіп иығынан қаққанда, құлпырған
ауыл суреті қолынан сусып түсіп, бөлменің қақ
ортасында тұрған шелекке түсті де кетті.
Бөлмелердің бар шаңын жұтқан шелектегі
қара су аппақ қағазды былғап тастады. Тіксініп
қалған Қасен жалжа-жан суретті жұлып алып,
кемпіріне ажырая қарады.

- Алпыстан асқанша күйбеңдейсің де
жүресің. Келін алып қолың ұзаратыны қайда?
Келініңе өзің келін болып сызылып жүргенің.
Бүлдірдің ғой Өмірдің суретін!

- Шал, шыдамымды тауыса берме. Келінім
емес қызым ғой ол менің. Суға түскен суретке

бола сонша ашуланғаның не? Не сурет ол?-
Шелектен бояуы қашып шыққан суретке
үңілген Сәлима терең күрсінді.

- Е-е, отағасы, ауыл бізге шерлі сағыныш
болды ғой.
Ортақ шерін бір-бірінен жасырғандай бұқпа

күймен жүріп кешті де батырды. Сәлима
Әлинұрын балабақшадан алуға асығып кетті.
Қасен оңаша қалып, ой құрсауында қалғанды
қанша жек көрсе де, ол қиын қыспақтан бұл
кеш құтыла алмады. Кенет үй телефоны шыр
етті. Селк еткен Қасен жалма-жан телефонды
көтерді. Ар жақтағы ұлы екенін жазбай
таныды.

- Әке, сүйінші! Сенің ұлың қалалық кәсіби
суретшілер байқауында бас жүлдегер атанды!

- Оу, балапаным, қалағаныңды ал! Ауыл
суреті ме сені аспандатқан?

- Әке, қайдан біліп қойдыңыз? Мен ауыл
жайын бейнелеп, жеңімпаз атандым. Менің
көреген әкем…-Телефондағы дауыс кілт
үзілді. Баласының қалта телефоны сұмдық
оқиғаның сорақы дыбыстарын жеткізіп тұрды.
Қасен қимылсыз сілейді де қалды…

* * *
Құлазыған жұпыны бөлмеде үш қарт отыр.

Әрқайсысы өз әлінше бір іспен айналысқансып
қояды. Бірақ бірде-біреуінің бет-жүзінде
шынайы өмір реңі жоқ. Құр сүлдерлері ғана.
Терезе түбінде отырған бір қария әлдеқайда
қадалып, тесіліп қалған. Оның тірі екенін
қасірет табы тұнып қалған,оты өшуге айналған
жанарынан ғана байқауға болады. Бұл
сүреңсіз мекенге біздің қоғам Қарттар үйі деп
ат қойып, арсыз айдар таққан. Ғұмырының
азынан көбін өткізген, бала-шағасын
мақсаттарына жеткізген қариялардың келер
орны бұл ма еді? Қарттар үйі емес, қорлық
үйі деп атаса жарасар…

- Қаке, келіңіз. Шай ішіңіз. Шер тарқа-
тысайық, - деп Елеусіз Қасенге жаны аши бет
бұрды.

- Біз аяғаннан не пайда? Ол бейбақты Алла
аясын,-деді тағы бір қарт самарқау ғана.

- Е, біреуді есіркеп-мүсіркейтіндей біздің қай
жеріміз оңып тұр? Бар жетіскеніміз - мына
меңіреу мекенге тез-ақ мойынсұнып кеткеніміз
бе? Ал Қасен шын асыл екен, тамұқ тағ-
дырдың темір қамытына мойын ұсынбай
асаусып отыр.

- Алла маңдайға жазды, пенде көнді.
Тулағанда қайтер дейсің? Өмір ғой, көндігіп
кетер.

- Өмір? Мына тірі жанға керексіз болып
сүмірейген күнімізді өмір деп атауға тұра ма?
Өмір дейді ғой тағы да? Қасен кенет жалт
бұрылып, сөзге төтеден қосылды.

- Өмір деп атауға келіспесең, неге келдің бұл
тозаққа? Менің ұл-келінім шет елге қоныс
аударып, мені ескірген тулақтай жұртқа тастап
кетті. Елеусіз қасіретінің түйінін шешуге ағыта
салды.

- Мені туған қызым артыққа балады.
Масылсың деп маза бермеді. Соның

қорлығынан кеттім емес пе?
- Өзім кеттім деймісің? Осы сөзіңе өзің

сенесің бе? Сен өзің мынадай малғұн халді
таңдап алдың ба? Ал менің бұдан өзге таң-
дауым қалмап еді. Кетірдіі ғой мені өз үйімнен,
кішкентай Әлинұрымның құшағынан айырды
ғой сұмдар. Күресерге дәрменім қалмады,
лажым таусылды. Табан тіреген тұсым осы
болды ақыры. Қасен ұзақ сөйлеп кетті.
Ашынып құсаланып, запыранын төге сөйледі.
Ол зарлана үн көтерген сайын, жанындағы
өзге бейбақтар уһілей қостап, көз жастарын
төге мақұлдап отырды. Өйткені олар
тағдырлас еді.

…сол күн Қасеннің санасынан мәңгіге
өшпейтін. Өйткені сол қарғыс атқан бір күннің
сұмдығы ендігі өмірінің әр сәтін тозаққа
айналдырып жүр. Өнер додасвынан даралана
шыққан ұлы Өмірбектің қуанышты хабар
айтқан телефондағы үні соңғы лебіз болып
жүрегіне жатталды.Сүйіншілі сөздің соңын ала
темір тажалдың шақыр-шұқыр еткен дыбысы
мен Өмірінің ащы үні бір-ақ естілді.Бұдан
кейінгі күндері Қасен үшін бір елестей болып
көрінді. Ол өмір сүріп емес,сары түзде сағым
қуып сенделген диуана күйге түсті. Аулынан
көшкенде іші текке қан жыламапты. Қала
мұның барын ұрлады, қымбатын тартып алды.
Өмірбегі отызында ажал құшты. Өзі аңсап

жүрген аулына Қасен барды, бірақ тойға емес,
жалғыз ұлының денесін туған жер қойнына
тапсыру үшін аһ ұра жетті. Сәлима бұл
қайғыны тістене көтергісі келгендей, зар жасын
төкпеді, сырт көзге тым салмақты көрініп, ескі
көз таныстары мен ала көз ағайынның
сыпсыңын үдетті. «Жалғызын жөндеп
жоқтамады» деп шолақ ойлылар жел сөздің
көрігін баса берді.Келіні кердең қалпынан аса
өзгермей, суп-суық дидарымен күйеуін соңғы
сапарына шығарып салды.Қан тамшылаған
жүрегінің солқылын тыңдап, жас қабір
басында Қасен сол күні тым ұзақ отырып
еді.Кемпіріне сүйеу болғысы келіп, көз жасын
іркіп келген қарт оңашада ағыл-тегіл жылады:

- «Қара темірдің жолын кесуге неге асықтың,
құлыным? Алпыс асып, жетпіске таянғанда, бір
өзіңнен айрылып, сая таппай қалғаным-ай!
Сен арман қуып барған ана шаһар
шаттығымды біржолата үзді ғой. Боздағым-ау,
сен кеткен соң не деп өмір сүремін?
Тағдырдың қыл бұрауын мойындармын,
білемін. Ала құйын болған көңілімді енді
Әлинұрыммен демермін. Сенің көзіңдей көріп,
немеремді аялап сүйермін. Қалған
ғұмырымның мәні сол болмақ. Мұнда тағы да
келемін. Жалғызсырамай күт бізді!» Отбасын
ертіп қалаға оралған Қасенді тағы бір қайғы
күтіп тұрды. Ішінен тынып, көз жасымен шерін
шығармаған Сәлима ми ісігі дертіне шалдығып,
көпке ұзамай-ақ қайтыс болды. Қасен туған
аулына тағы да бір қимасын мәңгілік сапарға
аттандыруға күңірене келді. Сәлимасын
ұлының жанына қойып тұрып, қария бұл жолы
мұң шаға кемсеңдеді: «Қайғыны да, қуанышты
да бірге көтереміз деп серттесіп қосылып едік
қой, Сәлимашым. Неге азапты жолда тастап
кеттің Қасеніңді? Қасіретімізді сен қайыспай
көтеріп келген едің ғой. Алдапсың мені ,
жарығым. Ішіңнен ұлып, сыртың құр күліп
алдапсың мен сорлыны. Мені жалғыз
қалдырып, кете бардың Өміріміздің соңынан.
Құдайдан «алсаң, кемпірімнің алдында ал»
деп тілек етуші едім мен күнде. Сол тілегімді
Жаратушым қабыл етпей, екеуіңнің артыңда
аңырап тұрған түрім бұл.Тастап жүре
беретіндей не жазығым бар менің? Екеуің
бірдей қайрылмай мәңгі кетердей не қателігім
бар менің? Ауылдан көшпей, қырсығып
отырып алғанымда бұл зұлмат күндер жырақ
болар ма еді мына бізден?! Сорыма бола
көштім ғой мен. Қара орманымды қаладағы
ана тас қапасқа айырбас-тап солайша
шырағымды өшіріппін. Жо-жоқ, шырағым то-
лық сөнген жоқ, кішкентай күнім Әлинұрымды
қайда тастамақпын? Сендер мұнда алаңсыз
ұйықтаңдар, мен Әлинұрыма қамқор болайын.
Иә, сөйтейін, қарақтарым!» Өзіне-өзі іштей бір
сүйеу болар ойлар тауып, Қасен келініне еріп,
қалаға кезекті рет қайтып оралды. Бірақ
қасірет шынжыры оны бұл жолы да бұғаулап
жібермеді…

- Е, Қаке, несін айтасың бұл өмірдің? Біз
шыр етіп туғанда, пешенемізге осындай нәубет
жазған екен Алламыз. Елеусіз Қасеннің шер-
шеменін өз басындағы ауыртпалықтай түсініп,
көкірегін кере күрсінді.

- Елеке-ау, туа сала сондай зобалаң жазып
беретіндей біз неден жаңылдық? Қартайған
шағымызда осы жер ме ед панамыз?

- Менің қандай кінәм бар деп мен де жиі
ойлаймын. Бірақ жауап таппай қиналамын күн
ұзақ.

- Елеке, менің ұлым жар таңдаудан оңбай
қателесіпті. Қара жер хабар бермесін, алғаны
арсыз болып шықты ғой. Қасен екі иығы
селкілдеп, жас балаша егіліп жылап отырды.
Өмірінің көзі кеткен соң, Сәлимасы өмірден
өткен соң, келіні күрт өзгерді. Алғашында оның
дөрекі, суық қылықтарын Қасен «жастай
жарынан айрылған соң, күйініп жүр» деп
жорып аса мән бермеген. Алайда келіні күйік
күйден есірік халге түсе бастағанда не әрекет
қыларын білмей дағдарды. Әлі оң-солын таны-
маған бүлдіршін Әлинұрының болашағына
алаңдап, мықты, қауқарлы болуға тырысып
бақты. Бірақ келіннің бір-ақ ауыз сөзі Қасенді
тірідей көрге тыққан еді.

- Шал, қысқасы, сен үйден кетесің. Мен
мына үйді өз атыма аударып алдым. Сен
аналарды аттандыру қамымен жүргенде, мен
өз жайымды жайғастырып алғанмын. Жеке
өміріме кедергі боласың. Кет үйімнен!

АҚША БҰЛТТАР ТҮНЕРГЕНДЕ

- Жеке өмір дегенің не пәле? Күйеуіңнің
топырағы суыған да жоқ. Енеңнің артын
күтпейсің бе тым құрығанда?

- Жеке өмірімді құрамын, ол тіпті құрылып
та қойған. Осы сөздерден соң Қасен іштей
опырыла құлады, енді қайтып тұра алмастай
еңсеріле құлады. Келіні тездетіп мұны Қарттар
үйіне жіберу қамын орайластырды. Ал
Қасеннің қолынан келгені Әлинұрын қысып-
сүю ғана болды. Жалғыз шырағынан оңай-
лықпен айрылғысы келмеп еді, бірақ заң сол
тексіздің ұпайын түгендеп берді. Қартайғанда
баланы қамқорлыққа алуға болмайды екен.
Келіннің аналық құқығы толық қорғалады екен.
Оның күйеуінің қазасына бір жыл толмай
жатып құрып үлгерген «жеке өмір» де заңды
екен. Заңнан да, қоғамнан да пана таппай,
ақыры келіп тығылған, тығырыққа тірелген
тұсы осы болды.

- Елеке-ау, мен күрестім. Соңғы амалым
қалғанша өліспей беріспеуге бар едім. Бәрі
Әлинұрымның текті азамат болып өсуі үшін
жасаған әрекетім еді. Қайтейін, қанша
амалдап бақсам да, келіннің айла-шарғысын
жұлқып күйретер күш таппадым.

- Қаке, таусылма, бұл да бір Алланың
сынағы болар. Алла сүйген құлын сынайды
деген. Келінің жас қой, ес кірер бір күні.
Елеусіз өзі де сенбейтін бір жұбату сөздерін

айтқансыды. Онымен тағдырласының көңілін
жұбатып жарытпаса да, ауыр үнсіздіктен
қашып әлденелерді айта берді.
Бұл Қасеннің Қарттар үйінде алғашқы және

соңғы рет шер тарқатуы болды. Осыдан соң
оның жағдайы күрт нашарлап кетті. Ас-судан
қалып, тілден айрылды. Әлеуметтік қызмет-
керлер «бейімделе алмады» деп ауруына ат
қойды.Қасен бұл жарық дүниеден сүйеніш,
жер басып жүрерге мән таппай біржолата
сынған еді. Төсегінен бас көтере алмаған
қарияның көзіне ұлы мен әйелі, кішкентай
немересі әлсін-әлсін елестеп, ол ара-тұра
жымиып та қойды. Міне, ол туғандарымен бірге
арқа-жарқа болып дастархан басында отыр.
Немересі құлдыраңдап жүгіріп, көз қуанышына
айналған. Өмірі де нұрланып, жүзі шырай-
ланып, әкесінің көңілін бағып отыр. Бала
күнінен-ақ осындай сезімтал, қамқор болып
өскен Өмірі жанында отыр. Сәлимасы да
ажарлы қалпында шай ұсына берген…

- Аға, туғандарыңызға хабар берейік пе?
Көргіңіз келетін кімдер бар? Қасенге төне
қарап қатты дауыстап сөйлеген күтуші
қызметкер екен.

- Менің көргім келетін ет жақындарым бұл
дүниеде жоқ қой, - деп талықси үн қатқан
Қасен тағы да елес-бейнелерге жақындап
кетті. Бір атадан жалғыз екендігін ұмыттырған
қайран аулы ағараңдап тұр ма, қалай?
Әупірімдеп сонда жетсе, мына тозақтың
жеңілдер ме еді азабы? Әне, түтіні шалқи
ұшқан өзінің аппақ аулы ғой бұл. Көзі жайнаған
кішкентай ұл Өмірі ме? «Әй, тентегім, неге
сонша алас ұра жүгіресің? Діңкесі құрыған
әкеңді сағыныпсың ғой! Келе ғой, балапаным!
Апаң да келе жатыр екен сенің соңыңды ала!
Асылдарым-ау, менің алдымнан жүгіре шығып,
қуанышты, тіпті езу тартуды ұмытқан мен
жазғанды бір жетістірдіңдер ғой. Сендерден
басқа мені бұл өмірде шын қуантатын пенде
бар ма еді! Мен қаңыраған қаладан өзімді
аялаған аулыма бара жатырмын. Жоқ, менің
жылжи алмай тұрғаным не? Аяулы
Сәлимашым мен бөбек Өмірім безілдеп өздері
келе жатқаны несі? Маған не болды төрт
тағандап?! Еңсемді езген ауырпалықтан
арыла алмай отыра бермекпін бе? Жоқ, оным,
сірә, жарамас. Ұмтылайын, бірге ұшайын
Өміріммен, жарыммен! Қане, балам, қолыңды
бер, бірге самғайық өзің жақсы көретін ақша
бұлттардың үстімен! Бір қолымнан сен де
ұста, ардақтым, үшеуміз де көктей тіліп
өтейікші тағдырды!» Қарияның әлсіз созған
қолдары осы сәт сылқ етіп құлап түсті.
Қасеннің денесі тірлік нышанынан арылып,
жаны жеп-жеңіл бір күйге еніп, қалықтай
жөнелді.
Дәл осы сәтте көк аспанда сән түзеген ақша

бұлттарды кенеттен тұрған жел үйіріп әкетіп
бара жатты…

Айзат РАҚЫШЕВА.

(әңгіме)
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Примечание: Основано на тех данных, которые доступны нам на дату публикации.

ПЕРЕЧЕНЬ ХЛОРОСОДЕРЖАЩИХ СРЕДСТВ, ВСЕ ВИРУЛИЦИДНЫЕ РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О

МИНИМАЛЬНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ВИРУЛИЦИДНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ (МЭВК) АКТИВНОГО ХЛОРА
В РАБОЧИХ РАСТВОРАХ.

Режимы* вирулицидной дезинфекции
поверхностей, удовлетворяющие

современным представлениями о МЭВК
активного хлора

№
п/п

Наименование Цена*
за 1л/кг

Состав средства по ДВ

1 Жавельон 682,66 дихлоризоцианурат
натрия, 44,7% АХ

0,134%-60мин(в% по препарату,
4таблетки на 10л воды, 0,06% АХ)

2 Гипостабил 81,52 натрия гипохлорит,
4,5% АХ

2,2%-60мин (в % по препарату,  0,1% по АХ)
5,5%-30мин (в % по препарату, 0,25% по АХ)

3 Тепсихлор 70А 928,61 кальция гипохлорит, 67,5% АХ 0,52%-30мин(в% по препарату)

4 Хлорамин Б 446,58 натриевая соль хлорамида
бензолсульфокислоты, 26%АХ

1%-60мин
3%-30мин

5 Анолит АНК Супер нет данных соединения хлора, в
пересчете на активный хлор-

0,05% по АХ

100%-15мин (средство не разбавляют водой)

6 Белодез нет данных гипохлорит натрия-50%
(активный хлор-2-3%)

при содержании в концентрате 2,5% АХ: 2,8%-
45мин(0,07% АХ)

7 Гиподез нет данных натрия гипохлорит с
содержанием активного хлора

4%

2,5%-45мин(в % по препарату, 0,1% по АХ)

8 Гипостабил-форте нет данных активный хлор 5% 1%-60мин
1,9%-30мин

9 Дезарексхлор нет данных гипохлорит натрия (активный
хлор 3,5%-4,5%)

2,5%-60мин (в% по препарату, 0,1% АХ)
6,25%-30мин (в% по препарату, 0,25% АХ)

10 Киилто Клориитти
Форте

нет данных гипохлорит натрия (активный
хлор 10,5%)

0,83%-60мин (в% по препарату, 0,1% АХ)
2,08%-30мин (в% по препарату, 0,25% АХ)

11 Форэкс-Хлор нет данных гипохлорит натрия, 4% AX 1,25%-60мин
2,5%-30мин
6,25%-15мин

12 Форэкс-Хлор комплит нет данных гипохлорит натрия, 4% AX 2,5%-45мин(в % по препарату)

13 Форэкс-хлор Ультра нет данных гипохлорит натрия, 1% AX 100%-5мин (средство не разбавляют водой)

14 Хлорамин Б 99,9 нет данных натриевая соль хлорамида
бензолсульфокислоты-не
менее 99,5% (25% АХ)

1%-60мин
3%-30мин

15 Хлорэффект нет данных трихлоризоциануровая
кислота (37,5% АХ)

0,62%-60мин(в % по препарату)

Примечание:* Основано на тех данных, которые доступны нам на дату публикации.

Режимы туберкулоцидной дезинфекции
поверхностей, удовлетворяющие современным
представлениями о МЭТК третичных аминов

№
п/п

Наименование Состав средства по ДВ

1 Десон N,N-бис(3-
аминопропил)додециламин-8%

25%-120мин; 30%-90мин

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ТОЛЬКО ТРЕТИЧНОГО АМИНА (N,N-БИС[3-
АМИНОПРОПИЛ]ДОДЕЦИЛАМИНА) И РЕЖИМОВ ТУБЕРКУЛОЦИДНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ПОВЕРХНОСТЕЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О МИНИМАЛЬНЫХ
ЭФФЕКТИВНЫХ ТУБЕРКУЛОЦИДНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ (МЭТК) N,N-БИС[3-

АМИНОПРОПИЛ]ДОДЕЦИЛАМИНА

Режимы вирулицидной дезинфекции
поверхностей, удовлетворяющие современным

представлениями о МЭВК ЧАС

№
п/п

Наименование Состав средства по ДВ

1 Бромосепт 50%
раствор

дидецилдиметиламмоний
бромид-50%

1,2%-60мин; 1,4%-30мин; 1,6%-15мин

2 Вапусан-эконом алкилдиметилбензиламмоний
хлорид-12,5%

4%-60мин; 6%-30мин

3 Дезацин алкилдиметилбензиламмоний
хлорид-12%

5%-120мин; 8%-90мин; 10%-60мин

4 Люмакс смесь ЧАС-18,5 3%-60мин

5 Миродез спрей комплекс ЧАС - 0,65% 100%-0,5мин (средство не разбавляется водой)

6 ПАЛ-1 алкилдиметилаллиламмоний
хлорид-35%

1,5%-15мин

7 Септустин алкилдиметилбензиламмоний
хлорид-10%

5%-120мин

8 ЭкстраДез алкилдиметилбензиламмоний
хлорид-50%

1%-90мин; 2%-30мин

9 Эстилодез спрей смесь ЧАС-0,65% 100%-3мин (средство не разбавляется водой)

Примечание: Основано на тех данных, которые доступны нам на дату публикации.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ТОЛЬКО ЧАС И РЕЖИМОВ ВИРУЛИЦИДНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О МИНИМАЛЬНЫХ

ЭФФЕКТИВНЫХ ВИРУЛИЦИДНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ (МЭВК) ЧАС

2020 жылдың 16 наурызынан бастап Қазақстан
Республикасының аумағында төтенше жағдайдың
енгізілуіне байланысты тұрғындардың ортақ пайдалану
орындарының қауіпсіз болуы үшін мыналарды сақтау
қажет:
1. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің іргелес аумағын таза

ұстау, соның ішінде орындықтар, қоқыс салатын жәшіктер,
балалар алаңдары;

2. Қоқыстарды уақытында шығаруды, қоқыс алаңының
іргелес аумағын таза ұстауды қамтамасыз ету;

3. Пайдаланылған маскаларды бір жолғы пайдаланатын
пакетке жинап, қоқыс бактарына тастау;

4. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің ортақ пайдалану
орындарында дезинфекциялық жұмыстар жүргізу үшін
дезинфекциялық қызмет көрсететін мамандандырылған
ұйымдарымен келісім-шарт жасау және дезинфекцияны
аптасына 1 рет (қабырғалар, жылыту аспаптары, сатылар,
едендер, сүйеніштер және лифт кабиналары, пошта
жәшіктері, терезе алды, лифт және домофондар
кнопкалары) жүргізуді қамтамасыз;

5. Көп пәтерлі тұрғын үйлерде санитарлық-
дезинфекциялық режимді күшейту:

- Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға
рұқсат етілген жуу және дезинфекциялау құралдарын
қолдана отырып, кіреберістерді (қабырғаларды, жылыту
аспаптарын, баспалдақтарды, едендерді, сүйеніштерді
және лифт кабиналарын, пошта жәшіктерін, терезе астын,
лифттер мен домофондардың кнопкаларын) күніне 2 рет
ылғалды тазалау жүргізу;

- кіреберістерді (подъезд) күніне 2 реттен кем емес
желдету;

6. Коронавирустық инфекция бойынша барлық сұрақтар
бойынша тәулік бойы жұмыс істейтін Ақтөбе облысы
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаментінің жедел штабына (8
(7132) 557737) және Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігінің call-орталығына (1406) хабарласа
аласыз.

Ақтөбе облысы Тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау

департаменті

В связи с введением чрезвычайного положения на
территории Республики Казахстан с 16 марта 2020 года  в
целях безопасного пребывания жителей в местах общего
пользования  необходимо соблюдать следующее:
1. Содержать прилегающую  территорию  много-

квартирных  жилых домов в чистоте в т.ч. скамейки, урны
для мусора, детские площадки;

2. Обеспечить своевременный вывоз мусора,
прилегающую территорию мусорной площадки содержать
в чистоте;

3. Использованные маски отдельно собирать в
одноразовые пакеты и выбрасывать  в мусорные баки;

4. Заключить договор со специализированной
организацией, оказывающие дезинфекционные услуги и
обеспечить проведение дезинфекционных работ в местах
общего пользования многоквартирных   жилых  домов в
неделю 1 раз  (стены, приборы отопления, лестницы,
полы, перила и лифтовые кабины, почтовые ящики,
подоконники, кнопки лифтов и домофонов) ;

5. Усилить санитарно-дезинфекционный режим в
многоквартирных  жилых домах:

   - 2 раза в день  проводить влажную  уборку подъездов
(стены, приборы отопления, лестницы, полы, перила и
лифтовые кабины, почтовые ящики, подоконники, кнопки
лифтов и домофонов) с применением моющих и
дезинфицирующих средств, разрешенных к применению
на территории Республики Казахстан;

  -   проветривать подъезды  не менее  2-х раз в день;
6. По всем интересующим вопросам по коронавирусной

инфекции, можете обратиться в оперативный штаб
Департамента контроля качества и безопасности товаров
и услуг Актюбинской области (8-7132-557737) и call-центр
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(1406),  работающие в круглосуточном режиме.

Департамент контроля качества и
безопасности товаров и услуг

Актюбинской области

ПӘТЕР ИЕЛЕРІНІҢ КООПЕРАТИВТЕРІ МЕН
КОНДОМИНИУМДЕР ҮШІН КОРОНАВИРУСТЫҚ

ИНФЕКЦИЯНЫ АЛДЫН АЛУ БОЙЫНША
ЖАДЫНАМА

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ
КООПЕРАТИВОВ СОБСТВЕННИКОВ

КВАРТИР И КОНДОМИНИУМОВ

Қазақстан Республикасының аумағында төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты 2020 жылдың 16 наурыздан
бастап Сіздің және жақындарыңыздың денсаулығын сақтау үшін келесі алдын алу шараларын ұстануыңызды  сұраймыз:

- вирустық аурулар белгілері бар адамдармен қарым-қатынасты болдырмау (жөтел, түшкіру, мұрын шырышты
қабатының қабынуы, дене қызуының көтерілуі);

- тұрғын үй жайларды дезинфекциялау заттарды қолдана отырып ылғалды жинау (дезинфекциялау заттарды
инструкцияға сәйкес дайындау);

- тұрғын үй жайларды тәулігіне 2 рет желдету;
- қолды, бетті сабынмен жуу (әжетханаға барған, қол алысқаннан, көшеден келгеннен кейін, сондай-ақ тамақ

дайындаудан бұрын және жеке сүлгілер қолдану), қолды сабынмен жуу мүмкіндік болмаған жағдайда антисептикалық
құралдарды пайдалану;

- көзді, мұрынды, ауызды қолмен ұстамаңыз;
- адамдар көп жиналатын орындардан (сауда-ойын-сауық орталықтары, діни мақсаттағы нысандар, қоғамдық тамақтану

базарлары, ХҚКО және т.б.) аулақ болуға тырысыңыз;
- егер жанында тұрған адамның ЖРВИ белгілері болса, онда 1 метрден кем емес қашықтықты ұстаңыз;
- адам орындарында және қоғамдық көлікте бетперде пайдаланыңыз, оның ауыз бен мұрынды тығыз жабатынына

көз жеткізіңіз;
- бір рет қолданылатын маскаларды 2 сағаттан артық қолданбаңыз, бет жағына тимей артқы жағына шешу керек;
- пайдаланылған маскаларды жеке бір реттік пакеттерге жинап, қоқыс бактарына тастау қажет;
- қоғамдық орындарда жерге түкрмеңіз;
- егер отбасы мүшесінде ЖРВИ симптомдары бар болса, онда оны жедел жәрдем келгенше жақсы желдетілетін жеке

бөлмеге оқшаулау қажет.;
туыс, дос, көршілеріңіздің арасында ЖРВИ симптомдары (дене қызуының көтерілуі, тыныс алудың қиындауы, жиі

құрғақ жөтел, қалтырау, дененің сынып ауыруы, мұрынның бітуі және т. б.) бар адам болса, сондай-ақ коронавирустық
инфекция бойынша барлық сұрақтар бойынша міндетті түрде тәулік бойы жұмыс істейтін Ақтөбе облысы тауарлар мен
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің жедел штабына (жедел штаб) 8-/7132/ 55-77-37 (1406)
және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің call-орталығына (1406) қоңырау шалыңыз және жедел
медициналық көмекті шақырыңыз.

ХАЛЫҚҚА КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯНЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ ТУРАЛЫ ЖАДЫНАМА

1 Ш.Берсиев атындағы а/о     20 - 22.04         08 - 09.06
2 Көптоғай а/о     23 - 25.04         10 - 11.06
3 Қараой а/о     27 - 28.04         15 - 16.06
4 Сарбие а/о     29 - 30.04         17 - 18.06
5 Ойыл а/о     04 - 06.05         22 - 23.06
6 Саралжын а/о     11 - 13.05         24 - 25.06
7 Қайынды а/о     14 - 15.05         29 - 30.06
8 Аграрлық колледж        18.05
9 Ойыл орман шаруашылығы        19.05
10 Ойыл электр жүйесі бөлімшесі        20.05
11 «Көкжар» коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорыны        21.05

В связи с введением чрезвычайного положения  на территории Республики Казахстан с 16 марта 2020 года в целях
обеспечения  сохранения Вашего здоровья и здоровья близких прошу Вас соблюдать следующие меры профилактики:

- избегать общения с людьми с признаками вирусных заболеваний (кашель, чихание, насморк, повышенная
температура);

- проводить влажную уборку жилья ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств (дезинфицирующие
средства готовить в соответствии инструкции);

- проводить проветривание помещений жилья не менее 2-х раз в сутки;
- мыть руки, лицо с мылом (после каждого посещения туалета, после рукопожатий, по возвращении с улицы, а также

перед приготовлением пищи, использовать личное полотенце), если нет возможности вымыть руки с мылом, используйте
антисептические средства;

- не трогайте глаза, нос, рот  руками;
- старайтесь избегать  места массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, объекты религиозного

назначения, общественного питания рынки, ЦОНы и т.д.);
- если рядом стоящее лицо имеет признаки ОРВИ, то небходимо придерживать дистанцию не менее 1 метра;
- в людных местах и в общественном транспорте используйте маски, убедитесь, что она плотно прикрывает рот и нос;
- носить одноразовые маски не более 2-х часов, снимать  надо сзади не прикасаясь к ее лицевой части;
- использованные маски необходимо отдельно собирать в одноразовые пакеты и выбрасывать в мусорные баки;
- не плюйте на землю в общественных местах;
- если в семье у кого-то симптомы ОРВИ, то необходимо его изолировать в отдельную хорошо проветриваемую

комнату до приезда скорой помощи;
при наличии болеющих среди родственников, друзей, соседей симптомами ОРВИ (повышение температуры тела,

затрудненное дыхание, кашель чаще сухой, озноб, ломота в теле, насморк и др.), а также по всем интересующим
вопросам по коронавирусной инфекции обязательно позвоните в оперативный штаб Департамента контроля качества
и безопасности товаров и услуг Актюбинской области (8-/7132/ 55-77-37) и call-центр Министерства здравоохранения
Республики Казахстан (1406), работающие в круглосуточном режиме и вызвите скорую медицинскую помощь.

Ақтөбе облысы Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области

ОЙЫЛ АУДАНЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ
СУБЪЕКТІЛЕРІНДЕГІ ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ

ТЕХНИКАЛАРЫН 2020 ЖЫЛЫ ТЕХНИКАЛЫҚ
БАЙҚАУДАН ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

Аудан көлеміндегі трактор өздігінен жүретін ауылшаруашылық,
мелиоративтік және жол құрлыс машиналарымен трактор тіркемелерінің,
астық жинайтын комбайындарды жыл сайынғы техникалық байқаудан
өткізу екі кезенде, «Электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-портал (бұдан
әрі – порталы) арқылы жүргізіледі.

1-кезең. Тракторлар, мелиорациялық, жол құрылыс машиналарын жыл
сайынғы техникалық байқаудан өткізу.

2-кезең. Өздігінен жүретін ауылшаруашылық машиналары мен
комбайндардың түрлерін, трактор тіркемелерін жыл сайынғы техникалық
байқаудан өткізу.

№
р/с

Ауылдық округтер, кәсіпорындар,
ұйымдар мен мекемелер атауы

1-кезең
Өтетін күні

2-кезең
Өтетін күні

Ескерту: Ауылшаруашылығы машиналарына, тракторларға, астық
жинайтын комбайндар мен трактор тіркемелеріне мемлекеттік техникалық
байқау тұрған елді мекендерде өткізіледі.

Ойыл аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

Құрметті Көптоғай, Шұбарши
ауылының тұрғындары!

2020 жылдың 30 сәуір күні сағат 15
00 –де  «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Көптоғай ауылдық округі әкімінің
аппараты» мемлекеттік мекемесінің
Көптоғай ауылы Достық көшесі №6
мекен жайындағы кеңсе ғимаратында
Көптоғай ауылдық округі бойынша
жергілікті қоғамдастық жиыны өтеді.
Күн тәртібіндегі мәселе:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің

24 ақпандағы 2014 жылғы № 138
«Әкімшілік – аумақтық бірліктерге,
елді мекендердің құрамдас бөлік-
теріне атау беру, оларды қайта атау,
сондай-ақ олардың атауларының
транскрипциясын нақтылау мен
өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының
пікірін ескеру қағидасын» және
«Қазақстан Республикасының әкім-
шілік-аумақтық құрылыс туралы»
Қазақстан Республикасының 1993
жылғы 8 желтоқсандағы Заңына,
Қазақстан Республикасының «Жер-
гілікті мемлекеттік және өзін-өзі
басқару туралы» заңдарына сүйене
отырып Көптоғай ауылдық округі,
Көптоғай, Шұбарши ауылының
көшелерінің атауын өзгерту  туралы
қоғамдастық жиыны өтеді.

«Көптоғай ауылдық округі
әкімінің аппараты» ММ

Ұлттық банк елде төтенше жағдай
енгізілген кезеңде ұлттық валюта
бағамын тұрақтандыру және эконо-
мика салалары мен секторларының
қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз
ету үшін халық пен кәсіпкерлердің
қаржылық жағдайын қолдау шара-
ларын қабылдады. Бұл мақсатқа ел
экономикасына 1 трлн теңгеден астам
қаржы көзделген.
Төтенше жағдай енгізуден зардап

шеккен кәсіпкерлерді қолдау
бойынша шаралар
1) Шағын және орта бизнес

субъектілерін жеңілдікпен несие-
лендіру бағдарламасы қабылданды,
ол коронавирустық инфекция пан-
демиясының таралуына байланысты
елде төтенше жағдайды енгізу
нәтижесінде зардап шеккен ШОБ
субъектілеріне және жеке кәсіп-
керлерге қолдау шараларын көрсетуді
көздейді. Жалпы сомасы 600 млрд
теңгеге қаржыландыру лимиті бар
шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау
үшін жеңілдікті несие беру бағдар-
ламасы қабылданды.

2) Мемлекет басшысының тапсыр-
масы бойынша Экономиканың басым
салаларын («қарапайым заттар
экономикасы») жеңілдікпен несие-
лдендіру бағдарламасы шеңберінде
Ұлттық Банк азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз ету және импортқа
тәуелділікті төмендету мақсатында
қосымша 400 млрд теңге бөлетін
болады. Бағдарламаның жалпы со-
масы бұрын бөлінген 600 млрд теңгені
есепке алғанда 1 трлн теңгеге жетеді.
Халықтың қаржылық қолдау және

теңгелік депозиттерді қорғау бойынша
шаралар
1) «7-20-25» және «Баспана Хит»

ипотекалық бағдарламалары бойын-
ша ай сайынғы төлемдерді 90 күнге

дейін кейінге қалдыру ұсынылып
отыр. Бұл шаралар коронавирустық
инфекцияның пандемиясына бай-
ланысты халықтың қаржылық жағ-
дайын қолдауға бағытталған. Бағдар-
ламаға толықтырулар корона-
вирустық инфекция пандемиясының
таралуы және елде төтенше жағдай
енгізу нәтижесінде зардап шеккен
қарыз алушылар үшін айыппұл және
(немесе) өсімпұл есептемей, негізгі
борышты және (немесе) сыйақыны
төлеу бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан)
күнге дейінгі мерзімге кейінге
қалдыруды көздейді.

2) Қазақстанның депозиттерге
кепілдік беру қоры (ҚДКҚ) теңгедегі
жинақ, мерзімді және мерзімді емес
депозиттер бойынша ұсынылатын ең
жоғары мөлшерлемерді көтерді,
кейбір депозиттер бойынша ең жоғары
мөлшерлемелердің мәні бүгін қайта
қаралды. Банктер неғұрлым жоғары
мөлшерлемелерге депозиттер қабыл-
дауға құқылы. Ең жоғары ұсынылатын
сыйақы мөлшерлемелерін қайта
қарау – бұл ақша нарығындағы
шарттардың өзгеруіне, базалық
ставканың 9,25-тен 12 пайызға дейін
едәуір жоғарылауына және базалық
ставканың пайыздық дәлізін +/– 0,5
пайыздық тармаққа кеңейтуге ден
қою. Ұзақ мерзімді жинақ салымдары
ең жоғары кіріске ие болып қалуда.
Толықтырусыз жинақ салымдары
бойынша ұсынылатын ең жоғары
мөлшерлеме 1 жылға 15,1%-ға дейін,
екі жылға – 15,5%-ға дейін көтеріледі,
бұл өткен мәндерден 1 пайыздық
тармаққа жоғары. Жинақ салым-
дарына деген сұраныс бәсеңдемейді
және ақша құнының өзгеруі жағ-
дайында дәл осы салымдар ҚДКҚ
қорғауымен қоса, ең жоғары кірістілік
әкелуді жалғастырады. Кез келген

сәтте ақшаны толтыруға және алуға
болатын мерзімді емес салымдар –
бұл жаппай қолданылады: мұндай
депозиттер барлық банктердің депо-
зиттік желісінде бар. Өткен аптада
мерзімді емес салымдар бойынша ең
жоғары ұсынылатын мөлшерлеменің
мәнін қайта қараудан кейін, базалық
ставканың пайыздық дәлізінің кеңе-
юіне байланысты, бүгінгі күні ҚДКҚ
базалық мөлшерлемеден жоғары
спредті 0,5-тен 1 пайыздық тармаққа
дейін ұлғайтады. Бүгінгі күннен бастап
банктер 13%-ға дейінгі мөлшерле-
мемен мерзімді емес салымдарды
қабылдауға құқылы. 3 және 6 айға
арналған қысқа мерзімді жинақ
салымдары ҚДКҚ-ның базалық
мөлшерлемеден жоғары спредті 1
пайыздан 2 пайыздық тармаққа дейін
қайта қарау шешімі есебінен неғұр-
лым кірісті болмақ. Бүгінгі күннен
бастап 3 және 6 айға жинақ депо-
зиттері бойынша мөлшер-лемелердің
ең жоғары мәні 14,0% құрайды. ҚДКҚ
мерзімді салымдар бойынша ставка-
лардың ең жоғары мәнін 10 наурызда
бекітілген мерзімдегідей өзгеріссіз
қалдырады, алайда мерзімді депо-
зиттер бойынша ең жоғары ұсыны-
латын мөлшерлемелерді арттырады:
бір жылға депоиттер бойынша –
12,2%-ға дейін, екі жылға – 12,9%-ға
дейін. ҚДКҚ-ның іс-әрекеттері нарық-
тық әдістемеге сүйенеді және бірінші
кезекте, қазақстандық салымшылар-
дың мүдделерін қорғауға және салым-
дарды саралаудың негізгі қағидатын
сақтауға бағытталған: барлық депо-
зиттер шамадан тыс инфляциядан
табыс әкеледі, ал ақшаны мерзімінен
бұрын алуға қойылатын ең жоғары
талаптары бар жинақ салымдары
неғұрлым жоғары табыс алып келеді.

inform.kz

ХАБАРЛАНДЫРУ

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ КЕЗІНДЕГІ
ЭКОНМИКАНЫ ҚОЛДАУ ШАРАЛАРЫ ҚАНДАЙ?


