
Хавсралт-1 
 

ТАКИКАВА ХОТЫН ХОРГОДОХ БАЙРАНД БАЙРЛАХАД 
МӨРДӨХ ЖУРАМ 

 
Такикава хотын хоргодох байранд байрлаж буй тохиолдолд дараах журмыг мөрдөнө.  
 
1 Энэхүү хоргодох байр нь бүс нутгийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх бааз юм.  
2 Хоргодох байранд байрлахад анхаарч мөрдөх зүйлсийн талаар зөвлөлдөж 

зохион байгуулахын тулд хоргодохоор ирсэн иргэдийн төлөөлөл болон 
хоргодох байрны хариуцагч, засаг захиргааны зүгээс хариуцсан ажилтан зэрэг 
гишүүдээс бүрдэх хоргодох байрны зохион байгуулах хороог (Цаашид “хороо” 
гэх) байгуулна. 
2.1 Хороо нь өдөр бүр үдээс өмнө _______цаг, үдээс хойш _______цагаас 

тогтмол хуралдана.  
2.2 Хороог зохион байгуулах ажлын бүтцээр нь ерөнхий зохион байгуулах 

хэсэг, хоргодох байрыг хариуцах хэсэг, хохирол амссан иргэдийг хариуцах 
хэсэг, мэдээ мэдээллийн хэсэг, хүнс хангамжийн хэсэг, эрүүл ахуйн хэсэгт 
хуваах ба сайн дурын ажилтны хэсгийг хорогдохоор ирсэн иргэдээс 
бүрдүүлж хамтран ажиллана.   

3 Хоргодох байрны үйл ажиллагааг байгалийн гамшгийн улмаас цахилгаан, ус 
зэрэг тасарч, амьдралын наад захын хэрэгцээ доголдсон нөхцөл байдал буцаж 
хэвийн байдалд орсон тохиолдолд зогсооно.  

4 Хоргодож буй иргэд гэр бүлийн гишүүдтэйгээ хамт бүртгүүлэх шаардлагатай.  
4.1 Хоргодох байрнаас гарах болсон тохиолдолд хохирол амссан иргэдийг 

хариуцах хэсэгт мэдэгдэж, очих газрын хаягийг бүртгүүлнэ.  
4.2 Нохой, муур зэрэг тэжээвэр амьтныг дотогшоо оруулахыг хориглоно.  

5 Ажилчдын өрөө, эрүүл ахуйн өрөө, хоол бэлтгэх өрөө зэрэг хоргодох байрны 
үйл ажиллагаанд шаардлагатай болон нийтийн хэрэглээний өрөө, ослын 
аюултай өрөөнд хоргодох боломжгүй.  
5.1 「Орохыг хориглоно (立入禁止)」,「Ашиглахыг хориглоно (使用禁止)」, 

「Хэрэглэхдээ анхаар (利用上の注意)」зэрэг заавар, тэмдгийг анхаарч 
мөрдөх шаардлагатай.  

5.2 Хоол хүнсийг иргэдэд тараах үндсэн зарчим нь хоргодож буй нийт иргэдэд 
хүрэлцэхүйц хэмжээгээр хангамж ирэх хүртэл тараах боломжгүй байдаг.  

5.3 Хоол хүнсний хангамжийг хуваасан груп групээр нь тарааж өгнө.   



5.4 Тараахдаа хоргодож буй иргэдээс гадна, ойролцоох иргэдэд ч зэрэг тарааж 
өгнө. 

5.5 Хүүхдийн сүү, памперс зэрэг тусгай хэрэгцээт зүйлсийн хүсэлтийг хүнс 
хангамжийн хэсэг ＿＿＿＿ өрөөнд хүлээж авч байна.  

6 Гэрэл унтрах цаг , орой ＿＿＿＿ цаг   
6.1 Коридорын гэрлийг асаалттай үлдээж, заалны гэрлийг унтраана.  
6.2 Ажилчдын өрөө болон шаардлагатай өрөөнүүдийн гэрлийг хулгай зэргээс 

сэргийлж асаалттай орхино.  
7 Чанга яригчаар мэдээлэл дамжуулалтыг орой ＿＿ цагаас хойш явуулахгүй.  
8 Утсан холбоог өглөө ＿＿ цагаас оройн ＿＿ цаг хүртэл зөвхөн дуудлага 

хүлээн авах шугамыг ажиллуулна.    
8.1 Мэдээлэл дамжуулах чанга яригчаар ярих хүнийг дуудаж, зурвасыг 

дамжуулна.  
8.2 Нийтийн утсыг яаралтай тохиолдолд л хэрэглэх боломжтой. (Гар утсаар 

ярихдаа тогтсон газраас бусад газарт ярихыг хориглоно.)    
9 Ариун цэврийн өрөөний цэвэрлэгээг, өглөө ＿＿ цаг, үдээс хойш ＿＿ цаг, 

үдээс хойш ＿ ＿  цагт хоргодож буй иргэд өөрсдөө хуваарийн дагуу 
цэвэрлэнэ.  
9.1 Цэвэрлэгээний цагийг чанга яригчаар мэдээллэнэ.  
9.2 Ус урсгах шаардлагатай тохиолдолд (ус тасарсан үед), зөвхөн хүндээр бие 

зассан тохиолдолд хувинд бэлдсэн усыг ашиглан урсгана.  
10 Согтууруулах ундааны хэрэглээ болон тамхи татах бол заасан газраас бусад 

газарт хатуу хориглоно.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


