TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ
KARARY
«20» Oguz 2006 ý.

№ 7939

Aşgabat ş.

Yssy howa şertlerinde işde arakesme etmek ýa-da işi ýatyrmak
hakynda
(Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň hökümetiniň
çözgütleriniň ýygyndysy 2006 ý., №6, 925-madda)
Ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, adamyň saglygyna ýaramaz täsir
edip biljek howanyň yssy döwründe açyk howada ýa-da ýapyk jaýlarda agyr
mikroklimat şertlerinde işleýän zähmetkeşleriň iş şertlerini gowulandyrmagy
maksat edip karar edýärin:
1. Ýylyň yssy döwründe howanyň temperaturasy kölegede Selsiý boýunça 45
gradusdan ýokary galanda açyk howada ýa-da ýapyk jaýlarda agyr mikroklimat
şertlerinde işleýän işgärleriň işinde arakesme etmeli ýa-da işi ýatyrmaly.
2. Işde arakesme etmegiň ýa-da işiň ýatyrylmagynyň (işiň arasynyň wagtlaýyn
kesilmeginiň) wagtynyň we tertibiniň düzgünlerini iş beriji kärhanalaryň,
guramalaryň, edaralaryň ýolbaşçylary kesgitleýär.
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“Ýssy howa şertlerinde işde arakesme etmek ýa-da işi ýatyrmak
hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2006-njy ýylyň Oguz aýynyň 20-nde
çykaran № 7939 kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen:
1. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senasgaty ministrliginiň
Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy
göreşmek
gullugy:
ýapyk jaýlaryň mikroklimatynyň arassaçylyk kadalaryny we şonuň bilen
baglanyşykda ulanylýan kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we
goşmaçalary
girizmek hakyndaky teklipleri 2006-njy ýylyň Bitaraplyk aýynyň 1-ne çenli
bellenilen tertipde işläp taýýarlamaly we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine
bermeli;
“Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy we Türkmenistanyň Kärdeşler
arkalaşyklarynyň milli merkezi bilen ylalaşykda yssy howa şertlerinde işde
arakesme etmäge ýa-da işiň ýätyrylmagyna (işiň arasynyň wagytlaýyn
kesilmegine) bildirilýän esasy talaplary işläp taýarlamaly we tassyklamaly.
2. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we dwrman senagaty ministrligi:
“Yssy howa şertlerinde işde arakesme etmek ýa-da işi ýatyrmak hakynda”
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2006-njy ýylyň Oguz aýynyň 20-nde çykaran
№7939 kararyny gyşarnyksyz ýerine ýetirmegi üpjin etmekde geçirilmeli çäreler
hakynda pudaklaýyn buýrugy çykarmaly we onuş ýerine ýetirilişini guramaly;
Şol kararyň adam saglygyny goramakdaky ahmiýeti babatda köpçülikleýin
habar beriş serişdelerinde, edaralarda, kärhanalarda we guramalarda çykyşlary
guramagy we wagyz nesihat işlerini giňden gezirmegi üpjin etmeli.
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arkalaşyklarynyň milli merkezi bilen
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Yssy howa şertlerinde işde arakesme etmäge ýa-da işiň ýatyrylmagyna
(işiň arasynyň wagtlaýyn kesilmegine) bildirilýän esasy talaplar
I.

Umumy düzgünler

1.1. Şu Düzgünnama “Yssy howa şertlerinde işde arakesme etmek ýa-da işi
ýatyrmak hakynda “Türkmenistanyň Prezidentiniň 2006-njy ýylyň Oguz aýynyň
20-nde çykaran № 7939 kararyny ýerine ýetirmegiň tertibini kesgitleýär.
1.2. Düzgünnamanyň talaplary eýeçiliginiň görnüşlerine garamazdan ähli
kärhanalara, edaralara we guramalara hökmany degişlidir.
II.

Yssy howa şertlerinde işde arakesme etmegiň ýa-da işiň
ýatyrylmagynyň wagty we tertibi

2.1. Tomsyň jowzaly yssylarynda howanyň gyzgynlygy kölegede Selsiy
boýunça 45 gradusdan ýokary galanda açyk howada ýa-da ýapyk jaýlarda agyr
mikroklimat şertlerinde işleýän işgärleriň işinde sagat 10-11-den, 16-17-ä çenli
arakesme etmeli ýa-da işi wagytlaýyn ýatyrmaly.
Meýdan şertlerinde tomsuň yssy dňwründe iş wagty ir ertirden sagat 6-7-den
başlap sagat 10-11-e çenli, öýlän bolsa 16-17-den soň salkyn düşende dowam
edilýär.
2.2. Şu Düzgünnamanyň 2.1 bölüminiň çäklerinde işde arakesme ýa-da işiň
ýatyrlan wagtynda edara ýolbaşçylary takyk howa ýagdaýyna görä işde arakesme
ýa-da işi wagytlaýyn ýatyrmak möhletini iş ýagdaýynyň aýratynlyklaryna
laýyklykda özleri çözýärler.
2.3. Arakesme ýa-da işiň wagytlaýyn ýatyrylan pursatlarynada işçilere çaý,
pes derejedäki düzlanan gazly suwy, ýandagyň, buyan köküniň gaýnatmasyny we
süýtturşy içgilerini mugt bermek teklip edilýär.
0

2.4. Tomsyň yssy şertlerinde ýerine ýetirlýän zähmetiň dürli görnüşlerinde
göçme dynç alyş otaglary guralyp olary emeli sowadyjylar bilen abzallaşdyrmaly.
2.5. Edara – kärhanalaryň ýolbaşçylary işleriň şahsy arassaçylygyny berjaý
etmek üçin serur bolan şertleri döretmelidirler.
2.6. Mekdep ýaşyna ýetmedik çagalar edaralarynda we çagalaryň dynç alyşsagaldyş meýdançalarynda howanyň yssy wagtynda çagalaryň açyk howada
bolmaly wagty Şu Düzgünnamanyň 2.1 bölümine laýyklykda çäklenmelidir.
2.7. Edara – kärhanalaryň, guramalaryň ýolbaşçylary iş ýerinde “Gün urma”
ýa-da “Gyzgyn urmaň hadysalarynyň öňini almak için zerur çäreleri görmelidir we
ilkinji lykmançylyk kömegini bermek için gerek bolan derman serişdeleri bilen
doly derejede üpjün etmelidirler.
2.8. Edara- kärhanalarda, guramalarda ýylyň dowamynda howanyň yssy
döwrinde duş gelýän zeperli hadysalaryň “Gün yrmanyň’ we Gyzgyn urmanyň”
öňüni almak üçin wagyz- hesihat işleri yzygiderli geçirmelidir.
2.9. Eýeçiligiň görnüşlerine gasramazdan edara – kärhanalaryň, guramalaryň
ýolbaşçylary şu Düzgünnamanyň talaplaryny doly we dogry üpjin etmekde
jogapkärdirler.
2.10. Düzgünnamanyň ýerine ýetirlişine Türkmenistanyň kärdeşler
arkalaşyklaynyň guramalary, Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy
göreşmek gullugy hem-de “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy gözegçilik
edýär.

