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COVID-19-тэй хүмүүсийн тусгаарлалтыг дуусгах,
эмнэлгээс гаргахад зориулсан удирдамж
2020 оны 10 сарын 16
ЭНЭХҮҮ БАРИМТ БИЧГИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ
Энэхүү баримт бичиг нь COVID-19-тэй өвчтөний тусгаарлалтыг дуусгах болон эмнэлгээс гаргах
төлөвлөгөөний удирдамж юм.
ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ
Европын холбоо/ Европын эдийн засгийн бүсийн улс орнууд (ЕU/ЕEА) болон Их Британи улс дахь
нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагууд.
ҮНДЭСЛЭЛ
COVID-19-ийн тохиолдлын тусгаарлалтыг дуусгах болон эмнэлгээс гаргах шалгуурын талаар Европын
өвчний хяналт, сэргийлэлтийн төв (ECDC)-өөс өгсөн анхны шинэчлэлтийг хэвлэснээс хойш 2020 оны 10-р
сарын байдлаар EU/EEA бүх улсууд болон Их британи улс SARS-CoV-2 халдварын нийгэм дэх тархалт
харилцан адилгүй түвшинд үргэлжилсээр байна [1].
SARS-CoV-2 халдварын нийгэм дахь тархалт үргэлжилж буй өнөөгийн нөхцөл байдал, EU/EEA бүх
улсууд болон Их британи улсуудын шинжилгээ хийх хэмжээ буюу багтаамж нэмэгдсээр байгаа болон
вирусийн тархалт болон халдварлуулалтын талаарх баримт нотолгоо хуримтлагдсаар байгаа тул COVID-19тэй өвчтөнийг тусгаарлалтыг дуусгах болон эмнэлгээс гаргах зааварчилгааг шинэчлэх хэрэгцээ гарсан
байна[1].
Энэхүү баримт бичиг нь өнөөгийн хэвлэлүүдэд мэдээллэгдэж буй нотолгооноос урган гарсан бөгөөд
цаашид SARS-CoV-2-ийн халдвар болон вирусийн тархалт, өвчний нууц үеийн талаар нэмэлт мэдээлэл
шинээр гарах үед өөрчлөгдөх боломжтой.
SARS-COV-2 ХАЛДВАРЛУУЛАХ ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ НОТОЛГОО
Нууц хугацаа болон тохиолдлын ойрын хавьтлыг тусгаарлах хугацаа, хөл хорионы дэглэм
Нууц хугацаа нь 1-14 хоног байгаа дээр үндэслэх бөгөөд COVID-19 батлагдсан тохиолдлын хавьтал
болсон хүмүүсийн хөл хорионы дэглэмийг 14 хоногийн хугацаатай байлгахыг зөвлөж байна[2-5]. Хавьтлаас
хойш 10 дахь өдөрт шинжилгээ хийж болох бөгөөд хэрэв шинжилгээ сөрөг гарсан тохиолдолд хөл хориог
цуцалж болно, гэхдээ хөл хориог эрт дуусгавар болгох нь эрсдэлтэй байдаг. Ийм эрсдэлийг тооцож
асрамжийн газар, шорон эсвэл саатуулах төв зэрэг эрсдэлт хүн амын бүлэгт тусгаарлалтын хугацааг сунгах
шаардлагатай[6,7].
Вирусийн халдварлуулах чадвар
COVID-19 бүхий өвчтөнүүдийн халдварлуулах чадварын хугацааг одоогоор төгс тодорхойлоогүй
байна. Ихэнх халдвар дамжуулалт нь шинж тэмдгийн эхэн үед тохиолддог бөгөөд шинж тэмдэг эхлэхээс 2
хоногийн өмнө SARS-CoV-2-ийг амьсгалын дээд замын шинжилгээнээс илрүүлж болохыг судалгаанууд
харуулсан. Хүнд хэлбэрийн биш тохиолдлуудад шинж тэмдэг эхэлснээс хойш 10 өдрийн турш вирусийн
илэрч байгааг судалгаануудаар тогтоосон[8-13]. БНСУ-д халдварлуулагч-халдвар авагч 72 хосын шинжилгээнд
шинж тэмдэг эхэлсний дараа халдвар дамжих дундаж хугацаа нь 1.31 хоног (стандарт хазайлт 2.64 хоног)
байсан ба шинж тэмдэг эхлэхээс өмнөх 0.72 хоногт хамгийн өндөр байгааг тогтоожээ[14].

COVID-19-тэй эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа болон хүнд хэлбэрийн үед шинж тэмдэг эхэлснээс
хойш 20 хоногт SARS-CoV-2-ийг илрүүлэх боломжтой байсан бөгөөд медиан хугацаа нь 8 хоног (interquartile
range буюу IQR нь 5-11 хоног) байв[13,15]. Шинж тэмдэг илэрснээс хойш 15.2 хоногийн дараа SARS-CoV-2-ын
дуслаар халдварлах магадлал нь 5%-аас бага болж буурсан (95%-ийн итгэх интервал-CI 13.4-17.2) байна.
Энэхүү судалгаагаар SARS-CoV-2-ийн өсгөвөр эерэг байх эрсдэл нь дархлаа суларсан өвчтөнүүдэд бусад
өвчтөнүүдтэй харьцуулахад 3 дахин өндөр байсан бөгөөд энэ нь дархлаа суларсан өвчтөнүүд SARS-CoV-2ийг удаан хугацаанд дамжуулагч болж болзошгүйг харуулж байна[15]. Өндөр нас болон илүү хүнд халдвар нь
вирусийн ачаалал өндөр байхтай холбоотой[16,17].
Гэсэн хэдий ч сүүлийн үед хүүхдүүдэд насанд хүрэгчидтэй адил вирусийн ачаалалтай байсан бөгөөд
шинж тэмдэггүй өвчтөнүүдэд вирусийн ачаалал нь шинж тэмдэг бүхий өвчтөнтэй ижил байсан[19]. Нөгөө
талаар SARS-CoV-2-ийн халвдарлуулах хэмжээ нь хараахан бүрэн тодорхойлогдоогүй байна. Хавьтагчдын
байршлыг тогтоох судалгаанаас харахад индекс тохиолдлуудын[20,21] шинж тэмдэг эхэлснээс хойш 5 өдрийн
дотор хоёрдогч тохиолдлууд хавьтал болж байсныг тодорхойлсон боловч энэ хугацаанд бүрэн дүгнэлт хийх
тохиолдлуудын тоо хягзаарлагдмал байсан байна.
Лабораториор батлагдсан COVID-19-тэй зарим өвчтөнүүдэд халдвар авсан болон эмнэлзүйн
эдгэрэлтээс хойш удаан хугацааны туршид бодит хугацааны полимеразын гинжин урвалын шинжилгээ (RTPCR)-ээр SARS-CoV-2-ийн хариу эерэг гарсан байна. Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлж COVID-19-тэй тохиолдлын
судалгаагаар өвчин эхэлснээс 6 долоо хоног хүртэлх хугацаанд амьсгалын замын сорьцонд RT-PCR
шинжилгээгээр SARS-CoV-2 эерэг байж болохыг тогтоожээ[23,24]. Эдгээр тохиолдлууд нь хоёрдогч
дамжуулагчтай холбоогүй болохыг нотлох зарим баримтууд гарч ирж байна[24,25]. Сероконверсийн
(серологи сөрөгөөс эерэг болох) дараа ч SARS-CoV-2 РНХ удаан хугацаагаар тодорхойлогдож байна[25,26].
SARS-CoV-2-ийн халдвартай өвчтөнд RT-PCR шинжилгээгээр SARS-CoV-2 РНХ тодорхойлогдох нь
вирусийн амьдрах чадвартай тэнцүү биш юм. Хэдий тийм ч дархлаа суларсан өвчтөнүүдийн хувьд
вирусийн РНХ удаан хугацаагаар халдварлуулах чадвартай байгаа эсэхийг бүрэн тодорхойлоогүй байна.
Удаан хугацааны туршид SARS-CoV-2 RT-PCR шинжилгээгээр эерэг гарч байгаа өвчтөнүүдэд вирусийн
өсгөвөр эсвэл дэд геномын РНХ илрүүлгийг ашиглан амьдрах чадвартай SARS-CoV-2-ийн эерэг байдлыг
баталгаажуулж болно. Хэрэв амьдрах чадвартай SARS-CoV-2 илэрсэн бол өвчтөнийг зориулалтын байранд
эсвэл гэртээ үргэлжлүүлэн тусгаарлах шаардлагатай.
Халдварын шинж тэмдэг илрэхээс өмнө халдвар дамжих магадлал
Шинж тэмдэг бүхий өвчтөнүүдэд шинж тэмдэг эхлэх үед SARS-CoV-2 вирусийн ачаалал өндөр байгаа
нь халдварын эрт үед амархан тархах боломжтойг харуулж байна[16,27-30]. Индекс тохиолдлын шинж тэмдэг
илрэхээс 3 хүртэлх хоногийн дотор хоёрдогч хавьталд халдвар дамжсан болохыг судалгаанууд баталж
байна[30-33]. Нэгэн судалгаанд COVID-19-ийн үндсэн шинж тэмдэгүүд илрэхээс өмнөх 6 хоногийн турш, мөн
шинж тэмдэг илэрсний дараах 9 хоногийн турш амьдрах чадвартай SARS-CoV-2 нь илэрч байгааг
тогтоосон[34]. Индекс тохиолдлуудаас шинж тэмдэг илрэхээс өмнөх халдвар дамжуулалтын хувь нь 37%
(95%-ын итгэх интервал 16-52%)[14] ба 44% байна гэж судалгаагаар тогтоожээ[32].
Шинж тэмдэггүй өвчтөнүүдээс халдвар дамжих магадлал
Шинж тэмдэггүй халдварын тохиолдлууд лабораторийн шинжилгээгээр батлагдаж байсан ба эдгээр
тохиолдлын дийлэнх хэсэг нь халдварын сүүл үе шатанд COVID-19-ийн зарим шинж тэмдэг илэрч байсан[16].
Гэсэн хэдий ч лабораторийн болон эмнэлзүйн хяналтын бүх хугацаанд шинж тэмдэггүй тохиолдлууд байгаа
бөгөөд шинж тэмдэггүй тохиолдлын эзлэх хувь нь нийт COVID-19 халдварын 30-40% байдаг гэж
тооцоолсон[35-37]. Шинж тэмдэггүй өвчтөнд халдварлуулах чадвартай SARS-CoV-2-ийн РНХ
тодорхойлогдсон[27,38,39]. БНСУ-д хийсэн судалгаагаар вирусийн ачаалал болон SARS-CoV-2-ын амьдрах
чадвар нь шинж тэмдэгтэй болон шинж тэмдэггүй хүмүүст адилхан байсан нь шинж тэмдэггүй хүмүүс SARSCoV-2-ийн дамжих эх үүсвэр болж болохыг харуулж байна[19].

ДАРХЛАА
SARS-CoV-2-ийн эсрэг дархлааны тухай ойлголт одоог хүртэл бүрэн гүйцэд биш байна.
SARS-CoV-2-ийн эсрэг эсрэгбиеүүдийн холбогдох болон саармагжих байдал нь шинж тэмдэг
эхэлснээс 10-21 хоногийн хооронд ихэнхи хүмүүст үүсдэг болохыг тогтоожээ[16,40-42]. Хэвлэгдсэн нийтлэлийн
тоймуудад SARS-CoV-2 анхны халдварын дараа өвчтөний >91% нь серопозитив IgG, >90%-д нь
саармагжуулсан эсрэгбие үүсдэг болохыг харуулж байна[43-45]. Сүүлийн үеийн судалгаануудаас харахад эсрэг
биеийн титр шинж тэмдэг илэрснээс хойш 3-4 долоо хоногт дээд хэмжээндээ хүрч, 4 сар хүртэл хугацаанд
харьцангуй тогтвортой байна[46]. Хэдий тийм ч COVID-19-ээс хамгаалах харилцан хамаарал болон SARS-CoV2-ийн эсрэгбиеийн ач холбогдол бүхий титрүүдийг тодорхойлох шаардлагатай хэвээр байна.
Одоогийн шинэчлэлт нь дээрх үр дүнг тусгасан боловч өвчтөнүүдийн янз бүрийн бүлэгт SARS-CoV-2
тархах түвшин, үргэлжлэх хугацаа болон шинж тэмдэгтэй, шинж тэмдэг илрэхээс өмнөх үеийн халдварын
талаар илүү их судалгаа хийх шаардлагатай байна.
Дүгнэж хэлэхэд одоог хүртэл хязгаарлагдмал байгаа нотолгоон дээр суурилан SARS-CoV-2
халдварлууах чадвар нь хөнгөн/ дунд зэргийн тохиолдлуудад шинж тэмдэг эхэлснээс 10 хоног хүртэл,
хүнд тохиолдолд 20 хоног хүртэл байгааг тодорхойлсон бөгөөд хэрэв хөнгөн/ дунд зэргийн өвчтөнүүд 10
хоногоос өмнө, хүнд өвтөнүүд 20 хоногоос өмнө эмнэлгээс гарч байгаа бол гэртээ эсвэл аюулгүй газар
үргэлжлүүлэн өөрийгөө тусгаарлах хэрэгтэй.
ТУСГААРЛАЛТЫГ ДУУСГАХ БОЛОН ЭМНЭЛГЭЭС ГАРГАХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
COVID-19-тэй өвчтөнүүдийн гэрийн тусгаарлалтыг дуусгах болон эмнэлгээс гаргах шалгуур үзүүлэлтүүдийг
шийдэхдээ шийдвэр гаргагч нар эрүүл мэндийн тогтолцооны хүчин чадал, лабораторийн оношилгооны
нөөц, тархвар судлалын өнөөгийн нөхцөл байдал зэрэг хүчин зүйлийг тооцон үзэх хэрэгтэй.
COVID-19-тэй өвчтөнүүдийг дараах зүйлсийг харгалзан үзэж гарах шалгуурыг хэрэглэж болно:
a) Эмнэл зүйн шинж тэмдэгүүд арилах
b) Шинж тэмдэг илэрснээс хойш өнгөрсөн хугацаа;
c) Өвчний хүндийн зэрэг;
d) Дархлааны нөхцөл байдал;
e) Амьсгалын дээд замаас вирусийн РНХ устгагдсаны нотолгоо (Хүснэгт 1, зураг 1)
Эмнэлгээс гарах шалгуурыг хангаагүй, RT-PCR шинжилгээгээр SARS-CoV-2 сөрөг гараагүй үед
эмнэлгээс зайлшгүй гарах шаардлагатай хүнд өвчтөнүүд шинж тэмдэг эхэлснээс хойш хамгийн багадаа 1420 хоногийн турш гэртээ эсвэл аюулгүй газар тусгаарлах хэрэгтэй ба эрсдэлийн зэргийг үнэлгээг тогтмол
хийнэ.
Энэхүү үнэлгээнд дархлаа дарангуйлагдсан эсэх, хүнд хэлбэрийн COVID-19-тэй өвчтөн эсвэл эрсдэлт
бүлгийн хүмүүстэй харьцах эсвэл том хэмжээний дэгдэлт, тархалт үүсэх эрсдэлтэй орчинд байгаа эсэх
(жишээлбэл: асрамжын газар, шорон, цагаач/ дүрвэгчдийн байрлуулах байгууламж)-ийг харгалзан үзэх
хэрэгтэй. Өвчтөнд дахин эмнэл зүйн шинж тэмдэг илэрвэл, эмчид хандах хэрэгтэй.
SARS-CoV-2-ийн шинжилгээ эерэг гарсан, эмнэл зүйн шинж тэмдэг илрээгүй хүмүүс шинжилгээ
авсан өдрөөс хойш 10 хоногийн турш өөрийгөө тусгаарлах хэрэгтэй. КОВИД-19 өвчний шинж тэмдэгүүд
илрэх юм бол эрүүл мэндийн байгууллагад хандах шаардлагатай.
Тусгаарлалтыг дуусгах болон гарах шалгуурыг өвчтөнүүдийн тодорхой бүлэгт тохируулах хэрэгтэй.
Тухайлбал дархлаа дарангуйлагдсан тохиолдолд тусгаарлалтыг дуусгахын тулд SARS-CoV-2 RT-PCR
шинжилгээг 24 цагийн хугацаанд 2 удаа дарааллан авахад шинжилгээ сөрөг байх хэрэгтэйг зөвлөж байна.
Хуурамчаар сөрөг үр дүн гарах магадлалтай тул 2 дахь шинжилгээг баталгаажуулахын тулд хийх хэрэгтэй.
Үүнтэй адилаар, дараалласан SARS-CoV-2 RT-PCR-ийн шинжилгээг хүнд өвчтөний тусгаарлалтыг дуусгах,
эмнэлэг дотор бусад тасагруу шилжүүлэх, эмнэлгээс гарч ахмадын асрамжийн газарлуу шилжүүлэхийг
тодорхойлох зорилгоор хийж болно. Гэртээ эсвэл өөр аюулгүй газарт хөл хорионы дэглэмийг мөрдөж буй
хүмүүс халдвар хамгааллын дэглэм болон халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бусад гэр бүлийн хүмүүстэй
хавьтал үүсгэхгүй байх, хувийн эрүүл ахуйн зааврыг дагаж мөрдөх ёстой[47].

Европын өвчний хяналт, сэргийлэлтийн төв (ECDC)-ийн оролцсон мэргэжилтнүүд (үсгийн дарааллаар)
AgoritsaBaka, EevaBroberg, Orlando Cenciarelli, CsabaKödmön, AngelikiMelidou, DiamantisPlachouras, Carl
Suetens
ХҮСНЭГТ 1. COVID-19-тэй хүмүүсийн тусгаарлалтыг дуусгах, эмнэлгээс гаргахад зориулсан удирдамж
Тодорхойлолт
Заавар
Хөнгөн/ дунд зэргийн COVID-19-тэй Дараах шалгуурыг хангасан тохиолдолд өвчтөнийг
өвчтөн
тусгаарлалтаас гаргаж болно.
• Хамгийн багадаа 3 хоногийн турш халуураагүй болон
COVID-19-ийн батлагдсан эсвэл
халууралтаас бусад эмнэл зүйн шинж тэмдэг сайжирсан
магадлалтай тохиолдол (Үүнд
БОЛОН
дархлаа дарангуйлагдсан, эрсдэлт
- Шинж тэмдэг илэрснээс хойш 10 хоногийн дараа
бүлгийн хүн ам хамрахгүй)
ЭСВЭЛ
- Амьсгалын замын сорьцноос 24 цагийн хугацаанд хоёр
дараалласан SARS-CoV-2 RT-PCR шинжилгээнд сөрөг хариу
гарсан.
Эмчлэгч эмчийн үнэлгээний дагуу эмнэлзүйн шалгуур
үзүүлэлтийг үндэслэн эмнэлгээс эрт гарсан өвчтөнүүдийг дээрх
шалгуурыг биелэгдэх хүртэл гэртээ эсвэл аюулгүй газарт бие
дааж тусгаарлах зааварчилгаа өгнө.
Хүнд зэргийн COVID-19-тэй өвчтөн
Дараах шалгуурыг хангасан тохиолдолд өвчтөнийг
тусгаарлалтаас гаргаж болно.
COVID-19-ийн батлагдсан эсвэл
• Хамгийн багадаа 3 хоногийн турш халуураагүй болон
магадлалтай тохиолдол (Үүнд
халууралтаас бусад эмнэл зүйн шинж тэмдэг сайжирсан
дархлаа дарангуйлагдсан, эрсдэлт
БОЛОН
бүлгийн хүн ам хамрахгүй)
- Шинж тэмдэг илэрснээс хойш багадаа 14-20 хоногийн
дараа
ЭСВЭЛ
- Амьсгалын замын сорьцноос 24 цагийн хугацаанд хоёр
дараалласан SARS-CoV-2 RT-PCR шинжилгээнд сөрөг хариу
гарсан.
Эмчлэгч эмчийн үнэлгээний дагуу эмнэлзүйн шалгуур
үзүүлэлтийг үндэслэн эмнэлгээс эрт гарсан өвчтөнүүдийг дээрх
шалгуурыг биелэгдэх хүртэл гэртээ эсвэл аюулгүй газарт бие
дааж тусгаарлах зааварчилгаа өгнө.
Дархлаа дарангуйлагдсан өвчтөн
Дараах шалгуурыг хангасан тохиолдолд өвчтөнийг
(жишээлбэл: эрхтэн шилжүүлэн
тусгаарлалтаас гаргаж болно.
суулгуулсан хүн, кортикостероидын • Хамгийн багадаа 3 хоногийн турш халуураагүй болон
эмчилгээг удаан хугацаагаар
халууралтаас бусад эмнэл зүйн шинж тэмдэг сайжирсан
хийлгэсэн эсвэл дархлаа
БОЛОН
дарангуйлах эм эсвэл хорт хавдрын
- Шинж тэмдэг илэрснээс хойш 20 хоногийн дараа
хими эмчилгээ хийлгэсэн өвчтөн,
ЭСВЭЛ
ХДХВ-ийн халдвартай өвчтөн, CD4- Амьсгалын замын сорьцноос 24 цагийн хугацаанд хоёр
ийн хэмжээ багатай, дархлаа
дараалласан SARS-CoV-2 RT-PCR шинжилгээнд сөрөг хариу
дутагдалтай өвчтөн)
гарсан.
Эрсдэлт бүлгийн хүмүүс, тухайн
Дараах шалгуурыг хангасан тохиолдолд өвчтөнийг
байгууллагад ажилдаг хүмүүс
тусгаарлалтаас гаргаж болно.

(асрамжийн газар, шорон,
цагаачид/ дүрвэгсдийг байрлуулах
байр)

Шинж тэмдэггүй COVID-19
тохиолдол
Шинж тэмдэг илрээгүй, SARS-CoV-2
шинжилгээнд хариу нь эерэг гарсан
боловч хяналтын явцад шинж
тэмдэг илрээгүй

• Хамгийн багадаа 3 хоногийн турш халуураагүй болон
халууралтаас бусад эмнэл зүйн шинж тэмдэг сайжирсан
БОЛОН
- Шинж тэмдэг илэрснээс хойш 20 хоногийн дараа
ЭСВЭЛ
- Амьсгалын замын сорьцноос 24 цагийн хугацаанд хоёр
дараалласан SARS-CoV-2 RT-PCR шинжилгээнд сөрөг хариу
гарсан.
Эмчлэгч эмчийн үнэлгээний дагуу эмнэлзүйн шалгуур
үзүүлэлтийг үндэслэн эмнэлгээс эрт гарсан эмзэг бүлгийн
хүмүүстэй ойрхон амьдардаг өвчтөнүүдийг дээрх шалгуурыг
биелэгдэх хүртэл нэг өрөөнд ганцааранг нь бие дааж
тусгаарлах зааварчилгаа өгнө.
Энэ өвчтөн нь шинжилгээ авснаас хойш 10 хоногийн дараа
тусгаарлалтыг дуусгаж болно.
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