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Карантиндік шектеу шаралары және 
оларды кезең-кезеңмен жеңілдету туралы 
 

Қазақстан Республикасының халқы арасында COVID-19 коронавирустық 
инфекциясының (бұдан әрі – COVID-19) таралуының алдын алу мақсатында, 
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексінің 38-бабы, 1-
тармағының 7) тармақшасы, 104-бабының 1-тармағына және 7-тармағының 8) 
тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:  

1. «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік 
қоғамы: жұмыс поездарын қоспағанда, жолаушылар поездарының құрамында 
ортақ вагондарды жасақтауды болдырмасын.  

2. Облыстардың, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының 
әкімдері, орталық мемлекеттік органдар, құқық қорғау және арнайы 
органдар: 

1) жолаушылар ағынын төмендету және халықтың көп жиналуын 
болдырмау мақсатында «қарбалас сағаттарда» қоғамдық көлік санын ұлғайтуды; 

2) ұлттық құрама, клуб командалары үшін спорттық жаттығуларға 
рұқсат беруді (30 адамнан артық емес, байланыссыз термометрия, спорттық 
базаларда тұру); 

3) қоғамдық көлікке, таксиге, әуежайларға, балалардың аула 
алаңдарына, азық-түлік және азық-түлік емес базарларға және басқа да қоғамдық 
орындарға санитариялық және дезинфекциялық өңдеу жүргізуді; 

4) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің актісіне сәйкес 
уақыты мен саны бойынша шектеу арқылы қаржы нарығы субъектілерінің 
қызметіне рұқсат беруді; 

5) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес алгоритмді сақтай отырып, 
кеңестерді (отырыстарды) көзбе-көз режимде өткізуге рұқсат беруді (оларды 
қашықтықтан өткізу мүмкіндігі болмаған кезде); 

6) өңірлердегі эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, 
«Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығы» және «Бөбек» ұлттық 
ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығы» РМҚК қызметіне 
рұқсат беруді; 

7) спортшылар мен жаттықтырушылар құрамы COVID-19-ға қарсы 
вакцинациялаудың толық курсын алғаны туралы құжаттамалық растау ұсынған 
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жағдайда облыстық командаларды дайындау үшін оқу-жаттығу жиындарын 
қайта бастауға рұқсат беруді;  

8) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес өлшемшарттар негізінде 
әлеуметтік-экономикалық объектілердің қызметін шектеуді қамтамасыз етсін. 
Бұл ретте шектеу шараларын қатаңдату 5 күн бойы эпидемиологиялық жағдай 
күрделенген жағдайда («жасыл» аймақтан «сары» аймаққа немесе «сары» 
аймақтан «қызыл» аймаққа көшу), карантиндік шараларды жеңілдету «қызыл» 
аймақтан «сары» аймаққа немесе «сары» аймақтан «жасыл» аймаққа көшкеннен 
кейін 7 күннен кейін жүргізіледі. 

3. Облыстардың, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының 
әкімдері, облыстардың, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының 
санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменттері, 
облыстардың, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының полиция 
департаменттері:  

1) қызметіне рұқсат етілген объектілерде карантиндік шаралардың, 
санитариялық-дезинфекциялық режимнің сақталуын бақылауды қамтамасыз 
етсін. Бұзушылықтар анықталған жағдайда «Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес 
әкімшілік шаралар қолдансын; 

2) осы қаулыға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес қызметі шектелмеген 
объектілерді қоса алғанда, объектілердің қызметін қайта бастауды қамтамасыз 
етсін.  

4. Облыстардың, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының, көліктегі 
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерлер, Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының, Қазақстан 
Республикасы Президенті Іс Басқармасының ведомстволарының халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын құрылымдық бөлімшелерінің басшылары қалыптасқан 
эпидемиологиялық жағдайға байланысты тәуекелі жоғары аймақта (қызыл 
аймақ) орналасқан карантиндік шараларды қатаңдату туралы шешім қабылдауға 
құқылы.  

Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігерлері «жасыл» және «сары» аймақтарда 
орналасқан өңірлерде карантиндік шараларды қатаңдату туралы шешім 
қабылдау құқығынсыз осы қаулыны басшылыққа алады 

5. «Қазақстан Республикасының халқы арасында коронавирустық 
инфекция ауруларының алдын алу жөніндегі шараларды одан әрі күшейту 
туралы» Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 
2021 жылғы 2 қыркүйектегі № 38 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:  

преамбула мынадай редакцияда жазылсын:  
«Қазақстан Республикасының халқы арасында COVID-19 коронавирустық 

инфекциясының (бұдан әрі – COVID-19) таралуының алдын алу мақсатында, 
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 
шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Қазақстан Республикасы Кодексінің 38-бабы 1-
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тармағының 7) тармақшасына, 104-бабының 1-тармағына және 7-тармағының 8) 
тармақшасына, «Медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
оларға қарсы міндетті профилактикалық екпелер жүргізілетін аурулардың 
тізбесін, екпелерді жүргізу қағидаларын, мерзімдерін және халықтың 
профилактикалық екпелерге жататын топтарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 24 қыркүйектегі № 612 қаулысына сәйкес 
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:». 

6. Осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулыларының күші жойылды деп 
танылсын. 

7. Осы қаулының орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын. 
8. Осы қаулы 2021 жылғы 13 қыркүйек сағат 00-ден бастап күшіне енеді. 
 
 

        Қазақстан Республикасының  
                  Бас мемлекеттік  
            санитариялық дәрігері                                                     Е. Қиясов   
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Қазақстан Республикасының  
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

2021 жылғы 10 қыркүйектегі  
 №42  қаулысына 

1-қосымша 
 

 
Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңінде объектілердің қызметін 

қайта бастау 
 

№ Қызмет түрлері Объектілерге 
қойылатын талаптар 

Объектіні  іске қосу 
сипаты 

Ескертпе 

1. Мемлекеттік органдар 
(ұйымдар), ұлттық 
компаниялар, 
квазимемлекеттік сектор 
ұйымдары, бизнес-
орталықтар және кеңселер 

№ 38 БМСДҚ-ға 1-
қосымша   
 Хабарлама  

2. Өнімнің бөлшек сауда 
объектілері, үй жанындағы 
дүкендер  

№ 38 БМСДҚ-ға  
5-қосымша Хабарлама  

3. Тамақ өнімдерінің көтерме 
және бөлшек сауда 
объектілері  
(азық-түлік базарлары), 
азық-түлік қоймалары 

№ 38 БМСДҚ-ға  
5-қосымша 

Хабарлама 

 

4. Көтерме және бөлшек сауда 
объектілері (азық-түлік 
емес базарлары), азық-
түлік емес қоймалары 

№ 38 БМСДҚ-ға  
5-қосымша 

Хабарлама 

 

5. Сауда алаңы 2000 шаршы 
метрден кем болатын бөлек 
тұрған дүкендер, сауда 
желілері 

№ 38 БМСДҚ-ға  
5-қосымша Хабарлама  

6. Сауда алаңы 2000 және 
одан артық болатын бөлек 
тұрған дүкендер, сауда 
желілері  

№ 38 БМСДҚ-ға  
5-қосымша 

Хабарлама 

Бару арқылы 

7. Сауда алаңы 2000 және 
одан артық болатын сауда 
ойын-сауық кешендері 
(орталықтары), сауда 
үйлері  

№ 38 БМСДҚ-ға  
5-қосымша 

Хабарлама 

Бару арқылы 

8. Онлайн сауда объектілері 
(интернет дүкендер, 
курьерлік қызметтер және 
т. б.) 

№ 38 БМСДҚ-ға  
1-қосымша, 5-қосымша Хабарлама  

9. Автосалондар, 
автомобильдің қосалқы 
бөлшектері дүкендері және 
техникалық қызмет көрсету 

№ 38 БМСДҚ-ға 
6-қосымша Хабарлама  
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№ Қызмет түрлері Объектілерге 
қойылатын талаптар 

Объектіні  іске қосу 
сипаты 

Ескертпе 

станциялары 
(вулканизация, автожуу, 
шиномонтаж)  

10. Қызмет көрсету саласы 
объектілері (сұлулық 
салондары, шаштараздар, 
косметологиялық қызмет 
көрсететін объектілер 
(алдын ала жазылу 
бойынша), химиялық 
тазалау, кір жуу орындары, 
ұйымдастыру техникасын 
жөндеу) 

№ 38 БМСДҚ-ғаға 
 7-қосымша 

Хабарлама  

11. Фитнес қызметін көрсету 
бойынша объектілер, спорт 
кешендері 

№ 38 БМСДҚ-ға  
8-қосымша Хабарлама  

12. Халыққа қызмет көрсету 
(типографиялық 
қызметтер, тігін ательесі, 
аяқ киім шеберханалары, 
аяқ киім, киім жөндеу 
сервисі) бойынша 
объектілер және өзге де 
объектілер 

№ 38 БМСДҚ-ға  
10-қосымша 

Хабарлама  

13. Халықтың тұруы бойынша 
қызмет көрсету 
саласындағы объектілер 
(қонақүйлер, отельдер) 

№ 38 БМСДҚ-ға  
11-қосымша Хабарлама  

14. Әуежайлар, теміржол  
вокзалдары, автовкозалдар, 
автостанциялар, 
жолаушыларға қызмет 
көрсету пункттерінің 
қызметі 

№ 38 БМСДҚ-ға  
12-қосымша 

Хабарлама  

15. Маусымдық ауыл 
шаруашылығы дала 
жұмыстарына, табиғат 
қорғау, ветеринариялық, 
ауыл шаруашылығы, оның 
ішінде ара шаруашылығы 
іс-шараларына тартылған 
ұйымдар мен 
қызметкерлердің қызметі  

№ 38 БМСДҚ-ға  
15-қосымша 

Хабарлама  

16. Мектепке дейінгі балалар 
ұйымдары 

Қазақстан 
Республикасының Бас 
мемлекеттік 
санитариялық 
дәрігерінің 2021 жылғы 
25 тамыздағы № 36 

Хабарлама  
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№ Қызмет түрлері Объектілерге 
қойылатын талаптар 

Объектіні  іске қосу 
сипаты 

Ескертпе 

қаулысына (№ 36 
БМСДҚ) 3-қосымша  

17. Орта білім беру ұйымдары, 
колледждер мен жоғары 
оқу орындары, интернаттар 
мен жатақханалар 

№ 36 БМСДҚ-ға 1-
қосымша Хабарлама  

18. Білім беру объектілеріндегі 
қоғамдық тамақтану 
объектілері 

№ 36 БМСДҚ-ға  
2-қосымша Хабарлама  

19. Қоғамдық көлік № 38 БМСДҚ-ға  
14-қосымша Хабарлама  

20. СПА, массаж салондардың, 
моншалардың, 
сауналардың қызметі 

№ 38 БМСДҚ-ға  
16-қосымша Хабарлама  

21. Санаторий-курорттық 
мақсаттағы объектілер, 
демалыс үйлері, туристік 
базалар 

№ 38 БМСДҚ-ға  
17-қосымша Хабарлама  

22. Балаларды сауықтыру 
лагерлері 

№ 38 БМСДҚ-ға  
18-қосымша Хабарлама  

23. Білім беру, түзету 
орталықтарының қызметі 

№ 36 БМСДҚ-ға  
1-қосымша 

Хабарлама  

24. Тамақ өнеркәсібі 
объектілері 

№ 38 БМСДҚ-ға  
25-қосымша 

Хабарлама  

25. Қоғамдық тамақтану 
объектілері (білім беру 
объектілеріндегі 
тамақтануды қоспағанда) 

№ 38 БМСДҚ-ға  
20-қосымша Хабарлама  

26. Ұйымдастырылған 
ұжымдардағы, ас 
блоктарындағы қоғамдық 
тамақтану объектілері 
(білім беру және тәрбиелеу 
ұйымдарындағы қоғамдық 
тамақтану объектілерін 
қоспағанда) 

№ 38 БМСДҚ-ға  
20-қосымша 

Хабарлама  

27. Тамақ жеткізуді жүзеге 
асыратын қоғамдық 
тамақтандыру объектілері 

№ 38 БМСДҚ-ға  
21-қосымша Хабарлама  

28. Пенитенциарлық 
(қылмыстық атқару) 
жүйедегі мекемелері 

№ 38 БМСДҚ-ға                    
24-қосымша 

Хабарлама  

29. Өнеркәсіптік  кәсіпорындар 
мен өндірістік объектілер, 
оның ішінде вахталық 
әдіспен жұмыс істейтіндер, 

№ 38 БМСДҚ-ға  
25-қосымша Хабарлама  
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№ Қызмет түрлері Объектілерге 
қойылатын талаптар 

Объектіні  іске қосу 
сипаты 

Ескертпе 

қалдықтармен жұмыс істеу 
саласындағы объектілер 

30. Медициналық-әлеуметтік 
объектілер (қарттар, 
мүгедектер үйлері, сәбилер 
үйлері және басқалары) 

№ 38 БМСДҚ-ға  
27-қосымша Хабарлама  

31. Өнеркәсіптік және 
индустриялық 
кәсіпорындар құрылыс 
компаниялары (құрылыс 
салушылар) 

№ 38 БМСДҚ-ға  
26-қосымша 

Хабарлама  

32. Денсаулық сақтау 
объектілері 
(стоматологиялық 
клиникаларды қоспағанда) 

№ 38 БМСДҚ-ға  
2, 3, 4 және 34-
қосымшалар  

Хабарлама  

33. Стоматологиялық  
клиникалар 

№ 38 БМСДҚ-ға 
30-қосымша Хабарлама  

34. Экскурсиялық қызметті 
жүзеге асыратын 
объектілердің кеңселері 
(туристердің 
ұйымдастырылған топтары 
үшін экскурсиялар 
ұйымдастыру)  
 

№ 38 БМСДҚ-ға  
41-қосымша 

Хабарлама  

35. Зертханалар № 38 БМСДҚ-ға  
31, 32 және 33-қосымша 

Хабарлама  

36. Ашық ауадағы 
аттракциондар 

№ 38 БМСДҚ-ға  
9, 44-қосымша  Хабарлама  

37. Қаржы нарығы объектілері № 38 БМСДҚ-ға  
1-қосымша Хабарлама  

38. Мәдениет объектілері (30 
адамға дейін жеке және 
топтық дайындықтар), 
кңтапханалар, музейлер, 
кинотеатрлар, театрлар, 
концерт залдары, цирктер 

№ 38 БМСДҚ-ға  
9-қосымша 

Хабарлама  

39. 
Діни объектілер  

№ 38 БМСДҚ-ға 
19-қосымша 

Хабарлама 
 

40. 
Бассейндер  

№ 38 БМСДҚ-ға 
16-қосымша 

Хабарлама 
 

41. Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар (мемлекеттік 
ұлттық табиғи парктер, 

№ 38 БМСДҚ-ға 
40-қосымша 

Хабарлама 
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№ Қызмет түрлері Объектілерге 
қойылатын талаптар 

Объектіні  іске қосу 
сипаты 

Ескертпе 

қорықтар, резерваттар және 
басқалар) 

42. 
Боулинг, бильярд  

№ 38 БМСДҚ-ға 
42-қосымша 

Хабарлама 
 

43. 
Компьютер клубтары 

№ 38 БМСДҚ-ға 
42-қосымша 

Хабарлама 
 

44. 
Ойын-сауық орталықтары  

№ 38 БМСДҚ-ға 
5, 44-қосымша 

Хабарлама 
 

45. Лотерея клубтары, 
букмекерлік кеңселер 

№ 38 БМСДҚ-ға 
46-қосымша 

Хабарлама 
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Қазақстан Республикасының  
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

2021 жылғы 10 қыркүйектегі  
 №42  қаулысына 

2-қосымша 
 

 
2021 жылғы «_____»_________ объектінің дайындығын бағалау  актісі     

 
Біз, мониторинг тобы құрамында: 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 
(мамандардың Т. А. Ә. және лауазымын көрсету) 
Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2021 жылғы 

«___»__________ қаулысының талаптарына, сондай-ақ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
талаптарына сәйкестігіне объектінің ______________________________________ аумағында 
карантин кезеңінде қызметті жүзеге асыруға дайындығын бағалауды жүргіздік.  

Мыналар анықталды: Объекті карантин кезеңінде қызметті қайта бастауға дайын 
(дайын емес) (қажеттісінің астын сызу):  

Анықталған бұзушылықтар ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Қол қою: 
1.________________ 
2.________________ 
3.________________ 
4.________________ 

 
 Іnfokazakhstan.kz сайтында орналастырылған COVID-19 бойынша шектеу іс-
шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңінде объектінің қызметіне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптармен таныстым және орындауға міндеттенемін 
___________________ (басшының Т. А. Ә. және қолы) 
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Қазақстан Республикасының  
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

2021 жылғы 10 қыркүйектегі  
 №42  қаулысына 

3-қосымша 
 

Кеңестерді (отырыстарды) көзбе-көз режимде өткізу алгоритмі   
 
Кеңестерді (отырыстарды) көзбе-көз режимде өткізу кезінде COVID-19-дың 

таралуының алдын алу мақсатында мынадай шаралардың сақталуын қамтамасыз ету қажет:  
1. Үй-жайларда ауаны желдету/ауа баптау жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуі.  
2. Ғимаратқа кіреберісте барлық кіретін адамдарға байланыссыз термометрия жүргізу, 

холлдарда антисептикалық құралы бар санитайзерлер орнату және кеңестерге (отырыстарға) 
қатысушылардың қолды антисептикалық құралдармен өңдеуін бақылау.  

3. Кеңестерге (отырыстарға) қатысушыларды залда әлеуметтік қашықтықты сақтай 
отырып отырғызу.  

4. Көзбе-көз кеңестерге (отырыстарға) қатысушыларға қойылатын талаптар: 
1) COVID-19-ға қарсы вакцинацияның толық курсын алғанын растайтын құжаттың 

болуы немесе алынған сәтінен бастап 3 тәуліктен аспайтын уақыт өткен ПТР әдісімен COVID-
19-ға тестілеудің теріс нәтижесін растайтын құжаттың болуы;  

2) отырыс (кеңес)  өткізілетін үй-жайда болған барлық кезең ішінде медициналық 
масканы пайдалану;      

3) әлеуметтік қашықтықты сақтау;  
4) қол алысуды немесе тікелей байланыстың басқа да нысандарын болдырмау.  
5. Сөз сөйлеу ұзақтығы 30 минуттан артық болғанда және қатысушылардың бірінші 

қатарынан кемінде 3 метр қашықтықта болғанда спикерлерге қорғау құралдарын пайдаланбай 
сөйлеуге жол беріледі. 
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Қазақстан Республикасының  
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

2021 жылғы 10 қыркүйектегі  
 №42  қаулысына 

4-қосымша 
 

Әлеуметтік-экономикалық объектілердің жұмысын шектеу өлшемшарттары 

 
№ Объектілер/салалар Қызыл аймақ  Сары аймақ Жасыл аймақ 

1.  Өнеркәсіп + + + 

2.  
Құрылыс (тұрмыстық үй-
жайларда байланыс болмаған 
жағдайда) 

+ + + 

3.  
Ауыл және балық 
шаруашылығы, мал 
шаруашылығы 

+ + + 

4.  

Байланыссыз қызметтер 
(автожуу, автомобильдерді, 
тұрмыстық техниканы, 
сағаттарды, телефондарды, 
компьютерлерді, аяқ киімді 
жөндеу, тігін ательесі, кір жуу, 
химиялық тазалау, кілттерді 
жасау, тұрмыстық үй қағидаты 
бойынша көрсетілетін қызметтер 
және т. б.). 

+ + + 

5.  

Туристік компаниялар, бизнес 
орталықтары (сақтандыру 
компаниялары, адвокат, 
нотариус, бухгалтер және 
консалтинг көрсетілетін 
қызметтері, жылжымайтын 
мүлік жөніндегі агенттіктер, 
жарнама агенттіктері, сот 
орындаушылары, айырбастау 
пункттері, ломбардтар және т. б.) 

+ + + 

6.  Гүл дүкендері, фотосалондар + + + 

7.  Медициналық ұйымдар, 
дәріханалар + + + 

8.   Музейлер, кітапханалар + + + 

9.  
 Балалардың түзету кабинеттері, 
балалар мен ересектердің білім 
беру орталықтары 

 
топты 15 адамнан 

артық толтырмаған 
кезде, алдын ала 
жазылу бойынша 

+ + 

10.  

 Сұлулық орталықтары мен 
салондары, шаштараздар,  
маникюр мен педикюр 
қызметтері, косметологиялық 
қызмет көрсететін орындар 
(жазылу бойынша) 

 
алдын ала жазылу 

бойынша 
+ + 
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11.  Азық-түлік дүкендері, шағын 
маркеттер + + + 

12.   Супермаркеттер, 
гипермаркеттер + + + 

13.   Азық-түлік емес дүкендер (жеке 
тұрған) 

 
Алаңы 2000 ш.м 

дейін 
+ + 

14.   Ашық базарлар (азық-түлік, 
азық-түлік емес) + + + 

15.  Жабық  базарлар (азық-түлік, 
азық-түлік емес) 

 
(сенбі, жексенбіден 

басқа) 
+ + 

16.  

Халықтың тұруы бойынша 
қызметтер көрсету саласындағы 
ұйымдар (қонақүйлер, отельдер, 
санаторий-курорттық ұйымдар, 
демалыс үйлері/базалары, 
туристік базалар және т. б.). 

 
80%-дан асырмай 

толтырғанда 
+ + 

17.   Медициналық орталықтар, 
кабинеттер, стоматология  

 
алдын ала жазылу 

бойынша 

 
алдын ала жазылу 

бойынша 

 
алдын ала жазылу 

бойынша 

18.   Қоғамдық көлік 

 
(қарбалас уақытта 
автобустар санын 
көбейту, барлық 
есіктерді ашу, 

отыратын орындар 
саны бойынша 

толтыру) 

 
(қарбалас уақытта 
автобустар санын 
көбейту, барлық 
есіктерді ашу, 

отыратын орындар 
саны бойынша 

толтыру) 

  
(қарбалас уақытта 
автобустар санын 
көбейту, барлық 
есіктерді ашу, 

отыратын орындар 
саны бойынша 

толтыру) 

19.   Банктер, ХҚКО, «Қазпочта» АҚ 
бөлімшелері + + + 

20.  Мектепке дейінгі мекемелер + + + 

21.  Ұйымдар, кеңселер *(ескертуді қараңыз) 
 

80 %- 
қашықтықтан,   

20%- күндізгі режим 

 
50 %- қашықтықтан,     
50%- күндізгі режим 

 
30 %- қашықтықтан, 

70%- күндізгі 
режим 

22.   Діни объектілер 

 
Жабық үй-жайларда 

ұжымдық іс-
шараларды өткізбей 

 

 
30%-дан асырмай 
толтырылған, бір 
адамға кемінде 4 

ш.м. алаң 
қамтамасыз етілген  

жағдайда  

 
50%-дан асырмай 
толтырылған, бір 
адамға кемінде 4 

ш.м. алаң 
қамтамасыз етілген  

жағдайда 

23.  

 Мейрамхана, дәмхана және 
кофехана типі бойынша 
қоғамдық тамақтану объектілері 
(үй-жайда)*** 

  
толтырылуы 50%-ға 

дейін, бірақ 30 
орыннан асырмай 
сағат 9-дан 20-ға 

дейін жұмыс істеуге 
рұқсат 

  
толтырылуы 50%-ға 

дейін, бірақ 50 
орыннан асырмай 

сағат 7-ден 24.00-ге 
дейін жұмыс істеуге 

рұқсат  

  
толтырылуы 50%-ға 

дейін, бірақ 50 
орыннан асырмай 
сағат 7-ден 2.00-ге 

дейін жұмыс істеуге 
рұқсат  

24.   Жазғы алаңдар*** 

 
  

9-дан 20-ға дейін 
жұмыс істеуге 

рұқсат 

  
7-ден 24.00-ге дейін 

жұмыс істеуге 
рұқсат 

  
сағат 7-ден 2.00-ге 

дейін жұмыс істеуге 
рұқсат 

25.  
Асханалар типі бойынша 
қоғамдық тамақтану 
объектілері*** 

24.00-ге дейін + 
(тәулік бойы) 

+ 
(тәулік бойы) 
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26.  
Стрит-фуд (жеке тұрған 
шатыр/ларек/отыратын орны жоқ 
дүңгіршек) 

+ + + 

27.  Моншалар + + + 

28.  Сауналар  
  

(сенбі, жексенбіден 
басқа) 

+ + 

29.  СПА-орталықтар, бассейндер 
  

(сенбі, жексенбіден 
басқа) 

+  + 

30.  
 Қала маңындағы жолаушылар 
поездарының (электричкалар)  
қозғалысы 

  
ортақ вагондарсыз 

  
ортақ вагондарсыз  + 

31.   Жолаушылар поездарының 
қозғалысы 

  
ортақ вагондарсыз 

  
ортақ вагондарсыз + 

32.  
Қалааралық/облысаралық 
тұрақты автобустардың (шағын 
автобустардың) қозғалысы 

– + + 

33.  

 Спорт кешендері, йога-
орталықтарды қоса алғанда 
спорттық- сауықтыру 
орталықтары және фитнес-
орталықтар,  

  
(сенбі, жексенбіден 

басқа) 
+ + 

34.   СОО, сауда үйлері 
 

(сенбі, жексенбіден 
басқа) 

+ + 

35.   Мәдениет объектілері 
(дайындық) –  

30 адамға дейін 
  

50 адамға дейін  

36.   Театрлар, кинотеатрлар, концерт 
залдары, филармониялар – 

 
толтырылуы 20%-

дан артық емес 

 
толтырылуы 30%-

дан артық емес 

37.  Облысаралық тұрақты емес 
(туристік) тасымалдар – 

  
толтырылуы 75%, 
бірақ 15 адамнан 

артық емес 

 
толтырылуы 75%, 
бірақ 25 адамнан 

артық емес 

38.  Қалалық тұрақты емес (туристік) 
тасымалдар – 

  
толтырылуы 75%, 
бірақ 15 адамнан 

артық емес 

  
толтырылуы 75%, 
бірақ 25 адамнан 

артық емес 

39.  Бильярд – – 
  

толтырылуы 30%-
дан артық емес 

40.  Компьютер клубтары  – – 
  

толтырылуы 30%-
дан артық емес 

41.  Боулинг  – – 
  

толтырылуы 30%-
дан артық емес 

42.  Цирктер  – – 
  

толтырылуы 30%-
дан артық емес  

43.  

Балалардың ойын-сауық 
орталықтары (ойын алаңдары, 
жабық үй-жайлардағы 
аттракциондар ) 

– – 

  
толтырылуы 30%-

дан артық емес, 
бірақ 50 адамнан 

артық емес 
44.  Ашық ауадағы аттракциондар + + + 
45.  Балаларды сауықтыру ұйымдары     + 
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толтырылуы 30%-
дан артық емес 

толтырылуы 50%-
дан артық емес 

46.  Көрермендермен спорттық іс-
шараларды өткізу  – 

  
толтырылуы 15%-

дан артық емес 

  
толтырылуы 20%-

дан артық емес 

47.  Ас беру  – – 

  
толтырылуы 30%-

дан артық емес, 
бірақ 50 адамнан 

артық емес 

48.  Банкет залдары** (ескертуді 

қараңыз),*** – – 

  
30%-дан артық 
емес, бірақ 50 

адамнан асырмай 
толтырып, ас беруді 

өткізу үшін ғана 
жұмыс істеуге 

рұқсат беру 
49.  Түнгі  және ойын клубтары  – – – 
50.  Караоке  – – – 
51.  Океанариум – – – 

52.  

Конференциялар, форумдар, 
ойын-сауық, салтанатты, еске 
алу, отбасылық, оның ішінде 
үйдегі іс-шаралар (банкеттер, 
үйлену тойлары, мерейтойлар) 
және адамдар көп жиналатын 
өзге де іс-шаралар  

– – – 

53.  Көрмелер  – – – 

54.  Лотерея клубтары, букмекерлік 
конторалар – – – 

55.  Мерекелік корпоративтер – – – 
«+» - қызметке рұқсат етілген; 
 «« - қызметке ішінара (шектеулермен) рұқсат етілген;  
«-» - қызметке тыйым салынған. 
 
* - Ұйымдар, кеңселер қызметкерлерге COVID-19-ға қарсы вакцинациялау жүргізілген 
жағдайда қызметін қашықтықтан және күндізгі жұмыс форматында жұмыс істейтін 
қызметкерлердің пайыздық арақатынасы жөніндегі талаптарды ескермей жүзеге асырады. 
Бұл ретте CОVID-19-ға қарсы вакцинациялаудың толық курсын алған және соңғы 3 ай ішінде 
COVID-19-бен ауырып жазылған барлық қызметкерлердің күндізгі режимде жұмыс істеуіне 
жол беріледі. 
** - банкет залдары мейрамханалар, дәмханалар типі бойынша ас беру және келушілерге 
қызмет көрсету үшін жұмыс істейді. 
*** - тұрғын үй ғимараттарының үй-жайларында және тұрғын үй құрылысы 
аумақтарында шу көтерілетін объектілердің қызметі сағат 22-ден таңғы 9-ға дейін, ойын-
сауық мекемелерінде - жұмыс күндері сағат 22-ден таңғы 9-ға дейін, демалыс және мереке 
күндері сағат 23-тен таңғы 10-ға дейін шектеледі ("Халық денсаулығы және денсаулық 
сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 113-
бабының 7 және 8-тармақтарына сәйкес); 
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Қазақстан Республикасының  
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 

2021 жылғы 10 қыркүйектегі  
 №42  қаулысына 

5-қосымша 
 

Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 
күші жойылған қаулыларының тізбесі 

 
1) «Карантиндік шектеу шаралары және оларды кезең-кезеңмен 

жеңілдету туралы» Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 68-БМСд қаулысы; 

2) «Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 
жылғы 14 қаңтардағы № 2 қаулысы; 

3) «Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2021 жылғы 27 
ақпандағы № 9 қаулысы; 

4) «Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2021 жылғы 5 
наурыздағы № 10 қаулысы; 

5) «Қазақстан Республикасына Үндістаннан коронавирустық 
инфекцияның әкелінуінің алдын алу жөніндегі шараларды күшейту туралы» 
Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2021 
жылғы 30 сәуірдегі № 19 қаулысы; 

6) «Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы № 67, 2021 жылғы 27 қаңтардағы № 
3, 2021 жылғы 30 сәуірдегі № 18 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің 2021 жылғы 6 мамырдағы № 20 қаулысы; 

7) «Қазақстан Республикасына Мальдив аралдарынан коронавирустық 
инфекцияның әкелінуінің алдын алу жөніндегі шараларды күшейту туралы» 
Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2021 
жылғы 16 мамырдағы № 21 қаулысы; 

8) «Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы № 67 қаулысына өзгерістер мен 
толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік 
санитариялық дәрігерінің 2021 жылғы 26 мамырдағы № 24 қаулысы; 

9) «Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2021 жылғы 1 
шілдедегі № 31 қаулысы. 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  

МИНИСТРЛІГІ 
 

БАС МЕМЛЕКЕТТІК 
САНИТАРИЯЛЫҚ  ДӘРІГЕРІ  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

           
                 ҚАУЛЫСЫ                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_ 10  сентября 2021 года__ № __42__   
         Нұр-Сұлтан қаласы                                                                    город Нур-Султан 
 
 

Об ограничительных карантинных  
мерах и поэтапном их смягчении   
 
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в 
соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 38, пунктом 1 и подпунктом 8) 
пункта 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года                   
№ 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан 
темір жолы»: исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских 
поездов, за исключением рабочих поездов. 

2. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, 
Центральным государственным органам, правоохранительным и 
специальным органам обеспечить: 

1) увеличение количества общественного транспорта в «часы пик» с целью 
снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения; 

2) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, 
клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание 
на спортивных базах); 

3) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного 
транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных 
и непродовольственных рынков и других общественных мест; 

4) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением 
по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка 
Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
развитию финансового рынка; 

5) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при 
отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с 
соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

6) разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-
оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический 
образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» с учетом 
эпидемиологической ситуации в регионах; 
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7) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для 
подготовки областных команд  при условии предоставления документального 
подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 
спортсменами и тренерским составом; 

8) ограничение деятельности социально-экономических объектов на 
основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 
При этом, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения 
эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в 
«жёлтую» или из «жёлтой» зоны в «красную»), смягчение карантинных мер 
проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в 
«зеленую» зону из «жёлтой». 

3. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, 
Департаментам санитарно-эпидемиологического контроля областей, 
городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам полиции 
областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить: 

1) контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-
дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При 
выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с 
Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных 
правонарушениях»; 

2) возобновление деятельности объектов, включая объекты, деятельность 
которых не ограничивалась, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, 
Нур-Султан, Шымкент, на транспорте, руководители структурных 
подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов 
национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами 
Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать 
решения об ужесточении карантинных мер в регионах,  расположенных в зоне 
высокого риска  (красная зона) в зависимости от складывающейся 
эпидемиологической ситуации. 

Главные государственные санитарные врачи областей, городов Нур-
Султан, Алматы, Шымкент руководствуются настоящим постановлением без 
права принятия решения об ужесточении карантинных мер в регионах, 
расположенных в «зеленой» и «желтой» зонах. 

5. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 2 сентября 2021 года № 38 «О дальнейшем усилении 
мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди 
населения Республики Казахстан» следующее изменение: 

 преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в 
соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 38, пунктом 1 и подпунктом 8) 
пункта 7 статьи 104  Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года                           



3 
 
№ 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612 «Об 
утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные 
профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской 
помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих 
профилактическим прививкам» ПОСТАНОВЛЯЮ:»;  

6. Признать утратившими силу постановления Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан согласно приложению 5 к настоящему  
постановлению. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее постановление вступает в силу с силу с 00 часов 13 сентября 

2021 года. 
 
 
Главный Государственный  
       санитарный врач     
  Республики Казахстан                                                            Е. Киясов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к постановлению 
Главного государственного 

санитарного врача  
Республики Казахстан 
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от 10 сентября 2021 года № 42 

Возобновление деятельности объектов на период введения ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина 

 
№ Виды деятельности Требования к объектам Характер 

запуска объекта 
Приме
чание  

1.  Государственные органы 
(организации) национальные 
компании, организации 
квазигосударственного сектора, 
бизнес-центры и офисы 

Приложение 1 к ПГГСВ №38 

Уведомительный  

2.  Объекты розничной торговли 
продукцией, магазины у дома 

Приложение 5 к ПГГСВ №38 Уведомительный  

3.  Объекты оптовой и розничной 
торговли пищевой продукцией 
(продовольственные  рынки), 
продовольственные  склады  

Приложение 5 к ПГГСВ №38 

Уведомительный  

4.  Объекты оптовой и розничной 
торговли непродовольственные  
рынки), непродовольственные 
склады 

Приложение 5 к ПГГСВ №38 
 Уведомительный   

5.  Отдельно стоящие магазины с 
торговой площадью менее 2000 
квадратных метров, торговые 
сети 

Приложение 5 к ПГГСВ №38 
 Уведомительный  

6.  Отдельно стоящие магазины с 
торговой площадью 2000 и 
более квадратных метров, 
торговые сети 

Приложение 5 к ПГГСВ №38 

Уведомительный  

7.  Торгово-развлекательные 
комплексы (центры), торговые 
дома с торговой площадью 2000 
и более квадратных метров 

Приложение 5 к ПГГСВ №38 

Уведомительный  

8.  Объекты онлайн торговли 
(интернет магазины, 
курьерские службы и пр.)  

Приложение 1, Приложение 
5 к ПГГСВ №38 Уведомительный  

9.  Автосалоны, магазины 
автозапчастей и станции 
технического обслуживания 
(вулканизации, автомойки, 
шиномонтаж) 

Приложение 6 к ПГГСВ №38 

Уведомительный  

10.  Объекты сферы обслуживания 
(салоны красоты, 
парикмахерские, объекты 
оказывающие 
косметологические услуги (по 
предварительной записи), 
химчистки, прачечные, ремонт 
оргтехники) 

Приложение 7 к ПГГСВ №38 
 
 

Уведомительный  

11.  Объекты по оказанию услуг 
фитнеса, спорткомплексы 

Приложение 8 к ПГГСВ №38 Уведомительный  
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№ Виды деятельности Требования к объектам Характер 
запуска объекта 

Приме
чание  

12.  Объекты по оказанию услуг 
населению (типографические 
услуги, швейные ателье, 
обувные мастерские, сервис по 
ремонту обуви, одежды) и иные 
объекты 

Приложение 10 к ПГГСВ 
№38 
 

Уведомительный  

13.  Объекты в сфере оказания услуг 
по проживанию населения 
(гостиницы, отели) 

Приложение 11 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

14.  Деятельность аэропортов, 
железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, автостанций, 
пунктов обслуживания 
пассажиров 

Приложение 12 к ПГГСВ 
№38 
 

Уведомительный  

15.  Деятельности организаций и 
работников, задействованных 
на сезонных 
сельскохозяйственных полевых 
работах, природоохранных, 
ветеринарных, 
сельскохозяйственных 
мероприятий, в том числе 
пчеловодстве 

Приложение 15 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

16.  

Организации дошкольного 
образования 

Приложение 3 к 
постановлению Главного 
государственного 
санитарного врача 
Республики Казахстан от 25 
августа 2021 года № 36 
(далее – ПГГСВ №36) 

Уведомительный  

17.  Организации среднего 
образования, колледжей и 
высших учебных заведений, 
интернатов и общежитий 

Приложение 1 к ПГГСВ № 
36  
 

Уведомительный  

18.  Объекты общественного 
питания на объектах 
образования 

Приложение 2 к ПГГСВ № 
36 
 

Уведомительный  

19.  Общественный транспорт Приложение 14 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

20.  Деятельность СПА и 
массажных салонов, бань, саун  

Приложение 16 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

21.  Объекты санаторно-курортного 
назначения, дома отдыха, 
туристические базы 

Приложение 17 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

22.  Детские оздоровительные 
лагеря  

Приложение 18 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

23.  Деятельностиь 
образовательных, 
коррекционных центров 

Приложение 1 к ПГГСВ № 
36 
 

Уведомительный  
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№ Виды деятельности Требования к объектам Характер 
запуска объекта 

Приме
чание  

24.  Объекты пищевой 
промышленности 

Приложение 25 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

25.  Объекты общественного 
питания (за исключением 
питания на объектах 
образования) 

Приложение 20 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

26.  Объекты общественного 
питания в организованных 
коллективах, пищеблоках (за 
исключением питания в 
организациях образования и 
воспитания) 

Приложение 20 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

27.  Объекты общественного 
питания, осуществляющие 
доставку еды 

Приложение 21 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

28.  Учреждения пенитенциарной 
(уголовно-исполнительной) 
системы 

Приложение 24 к ПГГСВ 
№38 
 

Уведомительный  

29.  Промышленные предприятия и 
производственные объекты, в 
том числе работающие 
вахтовым методом, объекты в 
сфере обращения с отходами 

Приложение 25 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

30.  Медико-социальные объекты 
(дома престарелых, инвалидов, 
дома ребенка и другие) 

Приложение 27 к ПГГСВ 
№38 
 

Уведомительный  

31.  Промышленные и 
индустриальные предприятия, 
строительные компании 
(застройщики) 

Приложение 26 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

32.  Объекты здравоохранения (за 
исключением 
стоматологических клиник) 

Приложения 2, 3, 4 и 34 к 
ПГГСВ №38 Уведомительный  

33.  Стоматологические клиники Приложение 30 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

34.  Офисы объектов, 
осуществляющих 
экскурсионную деятельность 
(организации экскурсий для 
организованных групп 
туристов) 

Приложение 41 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

35.  Лаборатории Приложение 31, 32 и 33 к 
ПГГСВ №38 Уведомительный  

36.  Аттракционы на открытом 
воздухе 

Приложение 9, 44 к ПГГСВ 
№38  Уведомительный  

37.  
Объекты финансового рынка Приложение 1 к ПГГСВ №38 Уведомительный  

38.  Объекты культуры 
(индивидуальные и групповые Приложение 9 к ПГГСВ №38 Уведомительный  
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№ Виды деятельности Требования к объектам Характер 
запуска объекта 

Приме
чание  

репетиции до 30 чел.), 
библиотеки, музеи, кинотеатры, 
театры, концертные залы, цирки 

39.  
Религиозные объекты  Приложение 19 к ПГГСВ 

№38 Уведомительный  

40.  
Бассейны  Приложение 16 к ПГГСВ 

№38 Уведомительный  

41.  Особо охраняемые природные 
территории (государственные 
национальные природные 
парки, заповедники, резерваты 
и прочие) 

Приложение 40 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

42.  Боулинг, бильярдные  Приложение 42 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

43.  Компьютерные клубы Приложение 42 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

44.  Развлекательные центры  Приложение 5, 44 к ПГГСВ 
№38  Уведомительный  

45.  Лотерейные клубы, 
букмекерские конторы 

Приложение 46 к ПГГСВ 
№38 Уведомительный  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 к постановлению 
Главного государственного 

санитарного врача  
Республики Казахстан 

от 10 сентября 2021 года № 42 
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АКТ 
оценки готовности объекта от «_____»_________2021 года 

 
Нами, мониторинговой группой в составе: 

1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. и должность специалистов) 
проведена оценка готовности объекта ___________________________к осуществлению 

деятельности в период карантина на территории ______________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, 

на соответствие требованиям постановления Главного государственного санитарного 
врача Республики Казахстан от «___»__________2021 года №______, а также 
требованиям:_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.  

Установлено: Объект готов (не готов) к возобновлению деятельности в период 
карантина (нужное подчеркнуть).  

Выявленные нарушения:______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Подписи: 
1.________________ 
2.________________ 
3.________________ 
4.________________ 

 
 C санитарно-эпидемиологическими требованиями к деятельности объекта на период 
введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина по COVID-19, размещенными 
на сайте infokazakhstan.kz ознакомлен и обязуюсь выполнять ___________________ (Ф.И.О. 
руководителя и подпись)». 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 к постановлению 
Главного государственного 

санитарного врача  
Республики Казахстан  

от 10 сентября 2021 года № 42 
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Алгоритм проведения совещания (заседания), в очном режиме 

В целях предупреждения распространения COVID-19 при проведении 
совещания (заседания) в очном режиме необходимо обеспечить соблюдение 
следующих мер: 

1. В помещениях бесперебойное функционирование системы 
вентиляции/кондиционирования воздуха. 

2. На входе в здание, проведение бесконтактной термометрии всех 
входящих лиц, в холлах установку санитайзеров с антисептическим средством и 
контроль обработки участниками совещания (заседания) рук антисептическими 
средствами. 

3. Рассадку участников совещания (заседания) в зале с соблюдением 
социальной дистанции. 

4.Требования к участникам очного совещания (заседания): 
1) наличие документа, подтверждающего получение полного курса 

вакцинации против COVID-19 или отрицательного результата тестирования на 
COVID-19 методом ПЦР, с момента получения которого прошло не более 3 
суток; 

2) использование медицинских масок в течение всего периода пребывания 
в помещении, в котором проводится заседание (совещание);    

3) соблюдение социального дистанцирования;  
4) исключение рукопожатий либо других форм прямого контакта. 
5. При продолжительности выступления более 30 минут и нахождения на 

расстоянии не менее 3 метров от первого ряда участников, спикерам допускается 
выступление без использования средств защиты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 к постановлению 
Главного государственного 

санитарного врача  
Республики Казахстан 

от 10 сентября 2021 года № 42 
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Критерии ограничения работы социально-экономических объектов 

№ Объекты/отрасли Красная зона Желтая зона Зеленая зона 

1.  Промышленность + + + 

2.  
Строительство (при условии 
отсутствия контактов в 
бытовых помещениях) 

+ + + 

3.  Сельское и рыбное хозяйство, 
животноводство + + + 

4.  

Бесконтактные услуги 
(автомойки, ремонт 
автомобилей, бытовой 
техники, часов, телефонов, 
компьютеров, обуви, швейные 
ателье, прачечные, химчистки, 
изготовление ключей, услуги 
по принципу дом быта и пр. 

+ + + 

5.  

Туристические компании, 
бизнес центры (страховые 
компании, услуги адвоката, 
нотариуса, бухгалтера и 
консалтинга, агентства по 
недвижимости, рекламные 
агентства, судебные 
исполнители, обменные 
пункты, ломбарды и т.п.) 

+ + + 

6.   Цветочные магазины, 
фотосалоны + + + 

7.   Медицинские организации, 
аптеки + + + 

8.   Музеи, библиотеки + + + 

9.  
 Детские кабинеты коррекции, 
детские и взрослые 
образовательные центры  

 
при заполняемости 

группы – не более 15 
человек, по 

предварительной 
записи 

+ 
 + 

10.  

Центры и салоны красоты, 
парикмахерские, услуги 
маникюра и педикюра, 
оказывающих 
косметологических услуг (по 
записи) 

 
по предварительной 

записи 
+ + 

11.   Продуктовые магазины, 
минимаркеты + + + 

12.  Супермаркеты, гипермаркеты 
 

+ 
 

+ + 

13.  Непродуктовые магазины 
(отдельно стоящие) 

  
площадью до 2000 

кв.м. 
+ + 
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14.  
Открытые рынки 
(продуктовые, не 
продуктовые) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

15.  Крытые рынки (продуктовые и 
непродуктовые) 

  
(кроме субботы, 

воскресенья) 
+ + 

16.  

Организации в сфере оказания 
услуг по проживанию 
населения (гостиницы, отели, 
санаторно-курортные 
организации, дома/базы 
отдыха, туристические базы и 
др.)  

 
при заполняемости не 

более 80% 
+ + 

17.  Медицинские центры, 
кабинеты, стоматологии  

 
по предварительной 

записи 

 
по предварительной 

записи 

 
по предварительной 

записи 

18.   Общественный транспорт 

 
(увеличение 

количества автобусов в 
часы пик, открытие 

всех дверей, 
заполняемость по 
числу посадочных 

мест) 

 
(увеличение 

количества автобусов 
в часы пик, открытие 

всех дверей, 
заполняемость по 
числу посадочных 

мест) 

  
(увеличение количества 
автобусов в часы пик, 
открытие всех дверей, 

заполняемость по числу 
посадочных мест) 

19.   Банки, ЦОН, отделения АО 
«Казпочта» 

+ 
  

 
+ 
 

+ 

20.  Дошкольные учреждения               + 
 

+ 
 

+ 
 

21.  Организации, офис*(см. сноску) 
 

80% – удаленный 
режим; 

20% – очный режим 

 
50% – удаленный 

режим;   
50% – очный режим 

 
30% – удаленный 

режим;  
70% – очный режим 

22.   Религиозные объекты 

 
 

без проведения 
коллективных 
мероприятий в 

закрытых помещениях 
 

 
при заполняемости не 

более 30%, 
обеспечении площади 
не менее 4-х кв.м. на 

одного человека 

 
при заполняемости не 

более 50%, обеспечении 
площади не менее 4-х 

кв.м. на одного человека  

23.  

 Объекты общественного 
питания (в помещении) по 
типу ресторана, кафе и 
кофейни*** 

  
разрешение работы с 9 

до 20 часов при 
заполняемости до 50%, 

но не более 30 мест 

  
разрешение работы с 7 

до 24.00 часов при 
заполняемости до 

50%, но не более 50 
мест 

  
разрешение работы с 7 

до 2.00 часов при 
заполняемости до 50%, 

но не более 50 мест 

24.  Летние площадки*** 
  

разрешение работы с 9 
до 20 часов  

  
разрешение работы с 7 

до 24.00 часов  

  
разрешение работы с 7 

до 2.00 часов  

25.  Объекты общественного 
питания по типу столовых*** До 24.00 + 

(круглосуточно) 
+ 

(круглосуточно) 

26.  
Стрит-фуды (отдельно стоящая 
палатка/ларек/киоск без 
посадочных мест) 

+ + + 

27.  Бани + + + 
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28.  Сауны  
  

(кроме субботы, 
воскресенья) 

 
+ 
 

+ 

29.  СПА-центры, бассейны 
  

(кроме субботы, 
воскресенья) 

+ 
 

+ 

30.  
Движение пригородных 
пассажирских поездов 
(электричек)  

  
без общих вагонов 

  
без общих вагонов  + 

31.  Движение пассажирских 
поездов  

  
без общих вагонов 

  
без общих вагонов + 

32.  

Движение 
междугородних/межобластных 
регулярных автобусов 
(микроавтобусов) 

– + + 

33.  

Спорткомплексы, спортивно- 
оздоровительные центры и 
фитнес-центры включая йога-
центры 

  
(кроме субботы, 

воскресенья) 
+ + 

34.  ТРЦ, торговые дома 
 

(кроме  субботы, 
воскресенья) 

+ + 

35.  Объекты культуры (репетиция) –  
до 30 человек 

 
до 50 человек 

36.  Театры, кинотеатры, 
концертные залы, филармонии – 

 
заполняемость не 

более 20% 

 
заполняемость не более 

30%  

37.  Межобластные нерегулярные 
(туристические) перевозки  – 

  
заполняемость на 75%, 

но не более 15 чел. 

 
заполняемость на 75%, 

но не более 25 чел. 

38.  Городские нерегулярные 
(туристические) перевозки 

– 
  

(заполняемость на 
75%, но не более 15 

чел.) 

  
(заполняемость на 75%, 

но не более 25 чел.) 

39.  Бильярдные – – 
 

заполняемость не более 
30%  

40.  Компьютерные клубы – – 
 

 
заполняемость не более 

30% 
 

41.  Боулинг – 
– 
 
 

 
 

заполняемость не более 
30% 

 

42.  Цирки – – 
 

заполняемость не более 
30%  

43.  

Детские развлекательные 
центры (игровые площадки, 
аттракционы в закрытых 
помещениях) 

– – 
 

 
заполняемость не более  

30%, но не более 50 
человек 

44.  Аттракционы на открытом 
воздухе 

+ + + 

45.  Детские оздоровительные 
организации  

 
заполняемость не 

более 30% 
 

заполняемость не 
более 50% 

+ 
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46.  Проведение спортивных 
мероприятий со зрителями 

– 
 
 

заполняемость не 
более 15% 

 
заполняемость не более  

20% 

47.  Проведение поминок  – – 
 

заполняемость не более 
30%, но не более 50 

человек 

48.  Банкетные залы **(см. сноску),*** – – 

 
Разрешение работы 

только для проведения 
поминок при 

заполняемости не более 
30%, но не более 50 

человек 
49.  Ночные и игровые клубы,  – – – 
50.  Караоке – – – 
51.  Океанариум – – – 

52.  

Конференции, форумы, 
зрелищные, торжественные, 
памятные, семейные 
мероприятия (банкеты, 
свадьбы, юбилеи), в том числе 
на дому и иные мероприятия с 
массовым скоплением  людей 

– – – 

53.  Выставки – – – 

54.  Лотерейные клубы, 
букмекерские конторы – – – 

55.  Праздничные корпоративы – – – 
 

 
«+» - деятельность разрешена; 
 «» - деятельность разрешена частично (с ограничениями); 
«-» - деятельность запрещена. 

 Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников  против COVID-19 -٭
осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению 
сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом 
допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации 
против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев. 
** - банкетные залы функционируют для проведения поминок и обслуживания посетителей 
по типу ресторанов, кафе; 
*** - в помещениях жилых зданий и на территориях жилой застройки ограничивается 
деятельность объектов, сопровождаемая повышенным шумом, с 22 до 9 часов утра, 
развлекательных заведений – с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные 
и праздничные дни (согласно пунктов 7 и 8 статьи 113 Кодекса Республики Казахстан от 7 
июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»; 

 
Приложение 5 к постановлению 

Главного государственного 
санитарного врача  

Республики Казахстан 
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от 10 сентября 2021 года № 42 

Перечень 
утративших силу постановлений Главного государственного  

санитарного врача Республики Казахстан 
 
1) постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №68-ПГВр «Об ограничительных 
карантинных мерах и поэтапном их смягчении»;  

2) постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 14 января 2021 года №2 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан»; 

3) постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 27 февраля 2021 года №9 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан»; 

4) постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 5 марта 2021 года №10 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан»; 

5) постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года №19 «Об усилении мер по 
предупреждению завоза коронавирусной инфекцией в Республику Казахстан из 
Индии»; 

6) постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 6 мая 2021 года №20 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67, от 27 января 2021 года № 
3, от 30 апреля 2021 года № 18»; 

7) постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 16 мая 2021 года №21 «Об усилении мер по 
предупреждению завоза коронавирусной инфекцией в Республику Казахстан из 
Мальдивских островов»; 

8) постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 26 мая 2021 года №24 «О внесении изменений и 
дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67»; 

9) постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 1 июля 2021 года №31 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан». 
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