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Аба- жылуулук режимине болгон талаптар. 

Жалпы билим берүү уюмдарынын мараттары борбордук жылуулук берүү жана аба 

алмаштыруу системалары менен жабдылат, алар турак жана коомдук имараттарды куруу 

жана долбоорлоштуру ченемдерине ал келиши керек жана микроклиматтын жана аба 

чөйрөсүнүн оптималдуу параметрлерин камсыз кылышы керек. 

   Уюмдарда буу менен жылуулук берүү колдонулбайт.Жылуулук берүү 

приборлоруна тосмолорду орнотууда колдонулуучу материалдар балдардын ден 

соолугуназыян келтирбеши керек. Жыгач-кырынды плиткасынан жана башка полимердик 

материалдардан жасалган тосмолорго тыюу салынат. 

    Ташып жүрүүчү жылуулук берүү приборлордун , ошондой эле инфракызыл нур 

чыгарган жылыткычтарды колдонууга болбойт. 

    Климатты шарттарга карата абанын температурасы окуу жайларында жана 

кабинеттерде, лабораторияларда, актовый залда, ашканада , рекреацияларда, китепканада, 

кире бериштеги бөлмөдө, гардеробдо -+18градус -+24 градус С болушу керек; спорттук 

залда жана секциялык сабактарды өткөрүү үчүн бөлмөлөрдө, устаканаларда - +17- +20 

градус С; медициналык кабинеттерде, спорттук залдын кийинип- чечинүүчү бөлмөсүндө -

+20-+22 градус С, душ бөлмөсүндө -+25 градус С. 

Температураны контролдоп туруу үчүн окуу жайлар жана кабинеттер тиричилик 

термометрлери менен камсыз болушу керек. 

Сабактардан сырткары мезгилде, жалпы билим берүү уюмдарынын жайларында 

балдар жок кезде +15градус С төмөн эмес температура кармалып турушу керек. 

    Жалпы билим берүү уюмдарынын жайларында абанын салыштырмалуу 

нымдуулугу 40-60%ды түзүш керек, абанын кыймыл ылдамдыгы 0,1 м/секундадан коп 

болбошу керек. 

Окуу жайлар таапис учурунда желдетилет, ал эми рекреациалытар- сабак 

учурунда.Сабактар башталганча жана алар бүткөндө окуу жайларын өтмө шамал менен 

желдетүү керек. Өтмө шамал менен желдетүүнүн узактыгы аба ырайына, шамалдын 

багытына жана ылдамдыгына, жылуулук берүү системасынын натыйжалуулугунакарата 

аныкталат. Өтмө шамал менен желдетүүнүн сунушталуучу узактыгы ушул санитардык 

эрежелердин 3- таблицасында көрсөтүлгөн. 

      Сырттагы абанын температурасына карата өтмө шамал менен желдетүүнүн 

сунушталуучу узактыгы.                     



    Дене тарбия сабактары жана спорттук секциянын сабактары жакшы 

аэрациялануучу спорттук залда өткөрүлөт. 

     Терезелердин ачылуучу рычагдык аспаптары бар фрамугдары же форточкалары 

болушу керек. Желдетүү үчүн колдонулган фрамугдардын жана форточкалардын аянты 

окуу жайларында полдун 1/50 аянтынан кем болбошу керек. Фрамугдар жана форточкалар 

жылдын бүт мезгилинде оң абалда болушу зарыл. 

    Терезелерге бүтүн айнек полотнолор салынышы керек. Сынган айнектерди тез 

арада алмаштыруу зарыл. 

  Абанын оп тартуучу озүнчө системалар төмөнкү жайлар үчүн каралат: окуу жайлар 

жана кабинеттер, актовый залдар, бассейндер, тирлер, ашканалар,медициналык 

пунттар,кинооаппарат бөлмөсу, санитардык түйүндөр, тазалоочу шаймандары даярдочу 

жана сактоочу жайлар, жыгач жана темир устаканалар. Механикалык абаны оп тартуу 

системасы устаканаларда жана мештер коюлган тейлөөчү эмгек кабинеттеринде 

орнотулат. 

 


