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АҢДАТПА 
 

Бұл дипломдық жұмыс Covid-19 вирусының таралуын ГАЖ бағытында 
зерттеуге арналған. 

Дипломдық жоба 3 тараудан, 7 бөлімнен, 37 беттен тұрады. 
Дипломдық жұмыстың бірінші тарауында вирустың шығу ошағы және 

қандай қарқында басқа мемлекеттерді қамтығаны сипатталады. Бірінші тарау 3 
бөлімнен тұрады, олардың  әрқайсысы нысанды толық сипаттайды. 

Екінші бөлімде ArcGIS бағдарламалық қамтамасыз ету және әлемдік 
талдау көрсетілген. 

Үшінші тарау зерттелетін негізгі нысан ҚР облыстары бойынша Covid-19 
таралуына арналған және 2 бөлімнен тұрады, олардың әрқайсысы 2020, 2021, 
2022 жылдық көрсеткіштер бойынша егжей-тегжейлі қарастырылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
 

Данная дипломная работа посвящена исследованию распространения 
вируса Covid-19 в направлении ГИС. 

Дипломный проект состоит из 3 глав, 7 разделов, 37 страниц. В первой 
главе дипломной работы описывается очаг происхождения вируса и в каком 
темпе он охватывает другие государства.  

Первая глава состоит из 3-х частей, каждая из которых подробно 
описывает объект.  

Во втором разделе представлено программное обеспечение ArcGIS и 
мировой анализ.  

Третья глава посвящена распространению Covid-19 по областям РК и 
состоит из 2 разделов, каждый из которых подробно рассматривается по 
годовым показателям 2020, 2021, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ANNOTATION 
 

This thesis is devoted to the study of the spread of the Covid-19 virus in the 
direction of GIS.  

The graduation project consists of 3 chapters, 7 sections, 37 pages. 
The first chapter of the thesis describes the origin of the virus and at what rate 

it covers other states.  
The first chapter consists of 3 parts, each of which describes the object in detail.  

The second section presents the ArcGIS software and world analysis.  
The third chapter is devoted to the spread of Covid-19 across the regions of the 

Republic of Kazakhstan and consists of 2 sections, each of which is considered in 
detail according to the annual indicators 2020, 2021, 2022. 
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КІРІСПЕ 
 

Бұл дипломдық жұмыста негізінен пандемия кезіндегі вирустың ықпалы 
қаншалықты ҚР облыстарын қамтығандығы қарастырылады. Covid-19 
пандемиясының таралуын зерттеудің өзіндік экономикалық, экологиялық, 
саяси жағынан болсын маңыздылығы өте жоғары. Сондықтан бұл ізденіс 
жұмысы ГАЖ бағытында талдау жүргізілді 

Дипломдық жұмыстың негізгі бөлімінде вирустың шығу ошағы 
қарастырылады. COVID-19 пандемиясы-SARS-CoV-2 коронавирусының 
таралуынан туындаған қазіргі пандемия. Вирустың таралуы алғаш рет 
Қытайдың Ухань қаласында 2019 жылдың желтоқсанында тіркелді. 2020 
жылдың 30 қаңтарында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл індетті 
Халықаралық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдай және 11 наурызда 
пандемия деп жариялады. 2022 жылғы 10 мамырдағы жағдай бойынша бүкіл 
әлем бойынша аурудың 518 миллионнан астам жағдайы тіркелді.  

Екінші тарау зерттелетін негізгі нысан ҚР облыстары бойынша Covid-19 
таралуына арналған және 2 бөлімнен тұрады, олардың әрқайсысы 2020, 2021, 
2022 жылдық көрсеткіштер бойынша егжей-тегжейлі көрсетіледі. Сонымен 
қатар вирустың таралуына қарсы вакцинация. COVID‑19 вакцинасы — SARS-
CoV-2 коронавирусынан туындаған covid-19 коронавирустық инфекциясына 
қарсы иммунитеттің қалыптасуын тудыратын вакцина. Вирустың вакцинацияға 
дейінгі және вакцинациядан кейінгі көрсеткіштері. Қазақстанда  пандемияның 
таралу деңгейін бақылау келесі шығуы мүмкін ауруларғада маңызды. Жұмыс 
ArcGIS (ArcGIS-американдық ESRI компаниясының жер кадастрларына, жерге 
орналастыру, жылжымайтын мүлік объектілерін есепке алу, инженерлік 
коммуникациялар жүйелері, геодезия және жер қойнауын пайдалану және басқа 
салаларда қолданылады.) бағдарламалық кешені арқылы талданып жасалады. 
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1 Коронивирустық пандемия(COVID-19) 
 

1.1 Қытайда COVID-19 өршуі және Қытай шекарасында  карантин 
енгізілуі 

 
COVID-19 пандемиясы-SARS-CoV-2 коронавирусының таралуынан 

туындаған қазіргі пандемия. 
Вирустың таралуы алғаш рет Қытайдың Ухань қаласында 2019 жылдың 

желтоқсанында тіркелді. 2020 жылдың 30 қаңтарында Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы бұл індетті Халықаралық денсаулық сақтау саласындағы 
төтенше жағдай және 11 наурызда пандемия деп жариялады[1]. 2022 жылғы 25 
наурыздағы жағдай бойынша әлем бойынша 478 миллионнан астам жағдай 
тіркелді; аурудың 6,1 миллионнан астам өлімі расталды, бұл covid-19 
пандемиясын тарихтағы ең қауіпті жағдайлардың бірі етеді. 

2019 жылдың желтоқсанында Қытайдағы Уханьда ауруханалардың 
бірінде белгісіз себептермен ауыр ағымы бар пневмония жағдайларының 
көбеюіне назар аударылды. Кейіннен терең зерттеу барысында осы ауруларды 
тудырған этиологиялық фактор ретінде жаңа вирус анықталды. 

Көптеген алғашқы науқастар теңіз өнімдерін, сонымен қатар құстар, 
жыландар, жаралар және ауылшаруашылық жануарларын сататын Ухань 
базарына қатысты болды. Коронавирус геномын декодтау кезінде онда жаралар 
мен панголиндердің коронавирустарына жақын компоненттер табылғандықтан, 
бір нұсқа бойынша, Ухань теңіз өнімдері нарығының кеңістігінде жаралар мен 
панголиндердің кездесуі болды, бұл жануарлардың коронавирустарын 
рекомбинациялауға жағдай жасады. Бұл нұсқа алғаш рет Ухань қалалық 
билігінің мәлімдемесінде 2019 жылдың 31 желтоқсанында, Вухан вирусология 
институтының басшылығы жаңа вирустың пайда болуын анықтауға кіріскеннен 
бір күн өткен соң пайда болды [2]. Муниципалды есептерге сәйкес, жаралар 
ешқашан жергілікті нарықта сатылмаған,ал панголиндер Қызыл кітапқа 
енгізілген. ҚХР-ның Ресейдегі елшісі коронавирус белгілі бір жұқтырған 
адамның нарыққа әкелгенін, содан кейін індет басталғанын жариялады. 

2020 жылдың 1 қаңтарында Ухань базары жабылып, инфекцияның 
клиникалық көріністері бар адамдар оқшауланды. Кейіннен 700-ден астам адам, 
оның ішінде 400-ден астам медицина қызметкерлері аурудың күдікті 
жағдайларымен байланыста болған мониторинг жүргізілді [3]. Диагностикалық 
ПТР-тестті қолдану кезінде Ухань ауданында 41 адамда covid-19 
коронавирустық инфекциясының бар екендігі расталды. Кейінірек ерлі-
зайыптылардың біреуі нарықта болмаған, бірақ әлі де ауырып қалған ерлі-
зайыптылар туралы хабарланды, ал сол отбасының тағы үш мүшесі осы 
нарықта жұмыс істеді. 9 қаңтарда уханьда 61 жастағы адам жаңа аурудан 
қайтыс болды. 16 қаңтарда Қытай билігі бір күн бұрын Уханьда тағы бір 69 
жастағы ер адамның қайтыс болғанын мәлімдеді, ол да ауруды растады. 

Қытайдан тыс жерлерде бірнеше жағдай тіркелгендіктен, эпидемиологтар 
Уханьда жұқтырғандардың саны ресми түрде жарияланған 41 жағдайға 
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қарағанда едәуір көп болуы керек деген қорытындыға келді. Вирусологтардың 
айтуынша, 17 қаңтарда Уханьда жұқтырғандардың саны 1700-ге жетті. 
Науқастарды емдеумен айналысқан бірнеше аурухана қызметкерлерінің де 
ауруға шалдыққаны вирустың адамнан адамға берілуі мүмкін екенін анық 
көрсетті. 

Сингапур мен Гонконг әуежайларында қауіпсіздік шаралары 
қабылданды: Уханнан келген жолаушылар жоғары температура үшін арнайы 
тексеріліп, пневмония белгілері туралы сұралды. Ресейдегі, Таиландтағы, 
Оңтүстік Кореядағы, Малайзиядағы және Филиппиндегі әртүрлі әуежайлар 
осындай шараларды қабылдады. 

2021 жылғы наурызда ДДҰ Қытайдағы тергеу нәтижелері бойынша 
коронавирустың пайда болуы туралы баяндама жариялады, онда оның адамға 
жануарлардан берілуі ең ықтимал нұсқа деп аталды. Онда жасанды шығу 
нұсқасы "екіталай" деп бағаланды. Сонымен бірге, ДДҰ Қытай билігі 
халықаралық мамандарды вирустың пайда болуы туралы қорытынды жасауға 
мүмкіндік беретін қажетті құжаттармен толық таныстырмағанын атап өтті. 

Сонымен бірге, Wall Street Journal газеті 2021 жылдың мамыр айында 
АҚШ-тың барлау қызметінің құпия есебіне сілтеме жасай отырып, 2019 
жылдың қараша айында Вухан вирусологиялық зертханасының үш қызметкері 
дәрігерлерге covid-19 және қарапайым ЖРВИ-ге ұқсайтын ауруға 
шағымдануына байланысты жүгінді. 

Сингапур мен Гонконг әуежайларында қауіпсіздік шаралары 
қабылданды: Уханнан келген жолаушылар жоғары температура үшін арнайы 
тексеріліп, пневмония белгілері туралы сұралды. Ресейдегі, Таиландтағы, 
Оңтүстік Кореядағы, Малайзиядағы және Филиппиндегі әртүрлі әуежайлар 
осындай шараларды қабылдады. 

20 қаңтарда Қытай билігі covid-19 коронавирустық инфекциясынан 
туындаған жаңа жағдайлардың бірден 140 жаңа науқасқа күрт өскенін 
хабарлады; олардың кейбіреулері Уханнан тыс жерде — Шэньчжэнь мен 
Пекинде болды. Сондай-ақ, вирустың тағы бір өлімі және Оңтүстік Кореядағы 
алғашқы жағдай туралы хабарланды. Қытай билігі инфекцияның адамнан 
адамға берілу жағдайлары болғанын ресми түрде растады. 21 Қаңтарда 15 
Қаңтарда Уханнан Сиэтлге (АҚШ) оралған американдыққа Азиядан тыс жерде 
алғашқы COVID-19 инфекциясы диагнозы қойылды. Алдағы қытайлық Жаңа 
жыл вирустың таралуына айтарлықтай ықпал етуі мүмкін деген үлкен 
алаңдаушылық айтылды. Жүздеген миллион қытайлар дәстүрлі түрде бұл 
мерекені Қытайда және одан тыс жерлерде демалып, тойлап, туыстарына 
барады. 

17 қаңтарда Ұлыбритания Императорлық колледжінің микробиологтар 
тобы аурудың таралу динамикасын бағалауды жариялады, оған сәйкес 12 
қаңтарда инфекцияның 1723 жағдайы болды. Бұл есептеулер Таиланд пен 
Жапонияда ұқсас коронавирустың алғашқы таралу статистикасы мен моделіне 
негізделген. Олар сонымен бірге "вирустың адамнан адамға тез өздігінен берілу 
мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды"деген қорытындыға келді. Жаңа 
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инфекциялар пайда болған кезде, кейінірек түзетулер енгізілді: "Covid-19 
жұқтыру белгілері бар адамдар санының өсу қарқыны туралы жаңа 
мәліметтерге сәйкес, Ухань қаласында 4000-нан астам жағдай болуы керек". 
Гонконг университеттерінің вирусологтары тобы алдыңғы зерттеушілер сияқты 
[4]. Қытайда аурудың таралу жылдамдығына қатысты қосымша 
түсіндірмелермен бірдей қорытындыға келді.Қытайда провинциялар бойынша 
COVID-19 расталған жағдайлары (1.1-сурет). 

 

 
 

1.1 Сурет – Қытайда covid-19 таралуы 22 қаңтарынан 2020жылдың 7 
наурызына дейін 

 
30 Қаңтарда ДДҰ Төтенше жағдайлар комитетінің отырысында жаңа 

коронавирустың өршуі Халықаралық денсаулық сақтау саласындағы төтенше 
жағдай деп танылды. 

2020 жылдың ақпан айында инфекция Қытай билігі қабылдаған 
карантиндік шараларға қарамастан әр түрлі елдерге тез тарала бастады. 2020 
жылдың 11 наурызында ДДҰ індеттің пандемия сипатына ие болғанын 
жариялады. Сонымен қатар, Қытайдың өзінде наурыз айының екінші 
жартысына дейін инфекцияның өршуі негізінен жеңе алды. 19-20 наурызда 
Қытайда инфекцияның жаңа жағдайлары тіркелген жоқ (бірақ шетелден келген 
жұқтырғандар анықталды).  

25 наурызда Қытай билігі Хубэй провинциясында карантинді алып 
тастады. 28 наурыздан бастап уханьда метро жұмысын қайта бастады. 29 
наурызда Қытай билігі елде коронавирустық індеттің аяқталғанын мәлімдеді. 

 Екінші жағынан, 28 наурыздан бастап Қытайда инфекцияның қайта 
өршуіне байланысты шетелдіктердің елге кіруіне тыйым салынды. Тыйым 
шетелдік азаматтардың көпшілігіне, соның ішінде жарамды виза немесе 
Қытайда тұруға рұқсаты бар адамдарға қатысты. 

COVID-19 вирусының таралуын тежеу бойынша қатаң шараларды енгізу 
(мәжбүрлі өзін-өзі оқшаулау, карантин, шекаралар мен өндірістерді жабу, елдер 
арасындағы әуе қатынасын шектеу) қоршаған ортаның жай-күйіне оң әсер ете 
бастады. Пандемия нәтижесінде әлемдегі парниктік газдардың ең үлкен 
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эмитенті Қытайда құлыптау басталғаннан кейін екі апта ішінде (өткен 
жылдармен салыстырғанда) энергия тұтынуы мен шығарындылары 25%-ға 
қысқарды. Қысқарту негізінен өнеркәсіп өндірісінің, электр энергиясын 
тұтынудың және көлікті пайдаланудың төмендеуіне байланысты. 2020 жылдың 
басында Қытайда шығарындылардың өсуі 1%-ға төмендеді. 

NASA спутниктік суреттері бір айда Қытайда азот диоксидінің 
айтарлықтай төмендеуін көрсетеді, ал Еуропалық ғарыш агенттігінің суреттері 
Оңтүстік Корея мен Еуропада, әсіресе Италияда парниктік газдар 
шығарындыларының азайғанын көрсетеді. ESA Sentinel-5 спутнигімен 
жиналған мәліметтер, 1 жылғы 25 қаңтар мен 2020 ақпан аралығында Қытайдан 
азот диоксиді шығарындыларының төмендеуін көрсетеді (1.2-сурет). 

Пандемиядан туындаған дағдарыс және оның салдары экологиялық 
қозғалыстардың қызметіне, мысалы, қалдықтарсыз қалдыруға әсер етуі мүмкін. 
Атап айтқанда, корпорациялар дағдарыстан тез шығу үшін қалдықтарды қайта 
өңдеу, бір реттік қайта пайдалануға болатын және т.б. ауыстыру туралы 
ережелерінен бас тартуы мүмкін.  

Қытайда сатылған оралған ет пен теңіз өнімдерінің үлесі АҚШ пен Батыс 
Еуропамен салыстырғанда төмен, бірақ вирустың өршуінен кейін Wood 
Mackenzie консалтингтік компаниясының есебіне сәйкес, ел сұранысты 
арттыруы мүмкін ет орау талаптарын күшейтуі мүмкін. пластикалық қаптамаға 
арналған. 

 

 
 

1.2 Сурет – ESA Sentinel-5 спутнигімен жиналған мәліметтер 
 

Covid-19 расталған жағдайлары тіркелмеген жалғыз құрлық Антарктида 
болды, алайда, 2020 жылдың желтоқсанында бұл инфекцияның инфекциясы 
сол жерде тіркелді [5]. 
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1.2 Бүкіл әлем бойынша вирустың  таралуы статистикасы 
 

Қытайдан тыс бірінші жағдай 13 қаңтарда белгілі болды. Бұл 61 Қаңтарда 
Уханнан Бангкокқа (Таиланд) ұшып келген 38 жастағы әйелден табылды. 
Ақпанда Филиппинде қайтыс болған науқас, Қытайдан тыс жерде болған 
алғашқы өлім Уханнан келген 44 жастағы қытайлық болды. Ол 25 қаңтарда 
қызба, жөтел және жұлдыру ауруымен ауруханаға түсті. Ауыр пневмонияның 
дамуына дейін. Соңғы бірнеше күнде "науқас тұрақты болды және жақсару 
белгілерін көрсетті, бірақ соңғы 24 сағат ішінде науқастың жағдайы 
нашарлап,оның өліміне әкелді", -деп хабарлайды Филиппин Денсаулық сақтау 
министрлігі. 

2020 жылдың қаңтарында Ресейде премьер-министрдің орынбасары 
Татьяна Голикованың басшылығымен COVID-19-мен күресу үшін жедел штаб 
құрылды. 28 қаңтарда Ресей туризм индустриясының одағы Қытайдан 
ұйымдасқан туристік топтардың келуін ресми түрде жапты, ал 26 қаңтарда 
Қытай билігінің өзі ұйымдасқан топтарды шетелге жіберуді тоқтатты және 
шығу тізімдерін жойды. 

2020 жылдың 31 қаңтарында Ресейде COVID-19 инфекциясының 
алғашқы екі жағдайы туралы алғашқы хабарламалар алынды. Науқастардың 
екеуі де аурудың жеңіл түрімен ауыратын Қытай азаматтары болды. Науқастар 
11-12 ақпанда емделіп, ауруханалардан шығарылды. 

2020 жылдың 20 ақпанында Қытай азаматтарының Ресейге кіруіне тыйым 
салынды. 

2020 жылдың 2 наурызында Мәскеуде аурудың алғашқы жағдайы 
анықталды. Италиядан оралған ресейлік турист 27 ақпанда медициналық 
көмекке жүгініп, инфекциялық жәшікте карантинге жатқызылды. Ауру жеңіл 
түрде көрінді. 

2020 жылдың 11 наурызында Ресей алғаш рет Германияға ұшуға рұқсат 
беріп, COVID-19 пандемиясына байланысты ЕО-мен әуе қатынасын елеулі 
түрде шектей бастады. 

18 қаңтардан бастап АҚШ — тың үш негізгі әуежайларында-Сан-
Франциско халықаралық әуежайында (SFO), Лос-Анджелес халықаралық 
әуежайында (LAX) және Нью-Йорктегі Джон Кеннеди халықаралық 
әуежайында (JFK) тиісті бақылау шаралары енгізілді.Осындай шаралар Ресей 
Федерациясында да қабылданды. Роспотребнадзордың хабарлауынша,28 
қаңтардағы жағдай бойынша жедел респираторлық вирустық инфекциялар 
белгілері бар 103 науқас анықталды,бірақ зертханалық зерттеулердің 
нәтижелері бойынша олардың ешқайсысында COVID-19 жаңа инфекциясы 
тіркелген жоқ. 

Еуропаның, АҚШ-тың және Азияның көп бөлігі вирусқа байланысты 
шектеулермен өмір сүретіндіктен, Оңтүстік Африка вирустың 1000-нан астам 
жағдайын растаған алғашқы африкалық ел болғаннан кейін ұлттық оқшаулауды 
енгізеді.Президент Сирил Рамафоса 57 миллион халқы бар бүкіл ел бойынша 
әскери қызметшілерді азық-түлік сатып алудан,жалғыз жүруден, әлеуметтік 
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жәрдемақы жинаудан және медициналық көмекке жүгінуден басқа кез-келген 
қозғалысқа тыйым салатын осы шараны орындау үшін жібереді. Карантин 
бірнеше айға созылады және Африкадағы ең қатаңдардың бірі болады. 

Аргентинада COVID-19 2020 жылдың 3 наурызынан бастап тарала 
бастады. 7 наурызда Латын Америкасындағы вирустың алғашқы құжатталған 
өлімі болған 64 жастағы ер адамның коронавирустан қайтыс болғаны расталды. 
13 наурызда Аргентина басшылығы елде денсаулық сақтау жүйесінде бір жыл 
мерзімге төтенше жағдай енгізді. 2020 жылдың 5 мамырында 4887 жұқтыру 
оқиғасы анықталды, 1310 адам сауығып, 260 адам қайтыс болды (1.3-сурет). 

 

 
 

1.3 Сурет – Еуропаның әртүрлі елдерінде 1 000 000 халыққа шаққандағы 
коронавирус инфекциясының анықталған жағдайларының саны 

 
Ұлыбританияда COVID-19 2020 жылдың қаңтарында тарала бастады, 

онда бірінші жағдай 31 Қаңтарда Йоркта тұратын қытай азаматтарының екі 
отбасы мүшесінде анықталды, содан кейін індет Наурызда жағдайлардың тез 
өсуімен басталды. 10 ақпанда Ұлыбританияның Денсаулық сақтау министрі 
Мэттью Ханкок Денсаулық сақтау саласында ерекше жағдай енгізілгенін 
жариялады. 5 наурызда 70 жастағы әйел Ұлыбританияда коронавирустың 
алғашқы құрбаны болды, ал 19 наурызда Солтүстік Ирландияда алғашқы 
құрбан болды. 27 наурызда Ұлыбритания Премьер-министрі Борис Джонсон 
өзінің коронавирус жұқтырғанын мәлімдеді. 5 мамырдағы жағдай бойынша 
елде 194 990 вирус жұқтырғандар (әлемде 4-ші орын) және 29 427 қайтыс 
болғандар (әлемде 2-ші орын) анықталды (1.4-сурет).  

22 наурызда Үндістанда инфекциямен күресу үшін 14 сағаттық 
коменданттық сағат енгізілді, оның барысында билік тұрғындарды көшеге 
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шықпауға шақырды. 31 наурызға дейін жолаушылар теміржол қатынасы 
тоқтады. 25 наурыздан бастап Үндістанда жалпы үш апталық карантин енгізілді 
(21 күнге созылады); осы кезеңде ел тұрғындарына үйлерінен кетуге тыйым 
салынады. Бұл елдегі Карантин әлемдегі ең үлкен болды (Үндістанда 1,3 
миллиардтан астам адам тұрады). Алдын ала ескертусіз енгізілген карантин 
миллиондаған адамдарды үйден және азық-түліксіз қалдырды. 

 

 
 

1.4 Сурет – КОВИД-19-дан қайтыс болғандар үшін ұйымдастырылған жаңа 
зират, Манаус қаласы 

 
Италияда Жаңа коронавирустан қайтыс болған адамдардың саны соңғы 

тәулікте 969 адамға өсті (1.5-сурет), бұл дағдарыс басталғаннан бергі ең үлкен 
күнделікті секіріс болды [6]. Италияның азаматтық қорғаныс агенттігінің 
мәліметінше, қазіргі уақытта қайтыс болғандардың жалпы саны 9 134 адамды 
құрайды, бұл кез-келген басқа елдерге қарағанда көп. Италияның азаматтық 
қорғаныс агенттігі соңғы тәулікте коронавирустық инфекциялардың саны 4401-
ге артқанын хабарлады. Италияда коронавирустың тіркелген жағдайларының 
жалпы саны, оның ішінде қайтыс болғандар мен қалпына келтірілгендер қазіргі 
уақытта 86 498 адамды құрайды. 

 2020 жылдың наурыз айында Италия үкіметі елдегі барлық спорттық 
турнирлерді, соның ішінде А сериясын 2020 жылдың 3 сәуіріне дейін тоқтатты. 
Қытай, Ресей және Куба инфекцияның таралуына қарсы тұру үшін Италияға өз 
мамандарын жіберді. Сонымен қатар, Қытай мен Ресей Италияға медициналық 
жабдықтар мен қорғаныс құралдарын жіберді, ал Ресей бөлек көлік пен 
аумақты дезинфекциялау үшін мобильді кешендерді жіберді. 
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1.5 Сурет – Италияда пандемиядан өлім-жетім көрсеткіші. 
 
Наурыз айының соңында Италияның ауруханалары, әсіресе солтүстік 

аймақтарда, ауыр жағдайда болды және қосымша медициналық қызметкерлер 
мен өкпені жасанды желдету аппараттарын қажет етті. Пандемияға байланысты 
итальяндық дәрігерлер басқа елдердегі әріптестеріне көмек сұрап жүгінді [7]. 
Елдер бойынша расталған жағдайлардың жалпы санының картасы (1.6-
сурет)     10 000 000 және одан да көп расталған жағдайлар,     1 000 000-нан 9 
999 999 расталған жағдайға дейін,     100 000-нан 999 999 расталған жағдайға 
дейін,     10 000-нан 99 999 расталған жағдайға дейін,     1000-нан 9999-ға дейін 
расталған жағдай. 
 

 
1.6 Сурет – Елдер бойынша расталған жағдайлардың жалпы санының картасы 

 
12 наурызда Чехияда 30 күндік мерзімге төтенше жағдай енгізілді және 

бір мезгілде барлық қоғамдық тамақтандыру орындарының, сондай-ақ 30 және 
одан да көп адамның бір мезгілде (театрлар, мұражайлар) баруына арналған 
мекемелердің жұмысы болды. , кітапханалар және т.б.), азық-түлік дүкендерін 
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қоспағанда, дәріханалар мен тұрмыстық химия және жеке гигиена өнімдерін 
сататын дүкендер тоқтатылды. Сондай-ақ Германия және Австриямен де 
шекаралық бақылау енгізілді, олармен шекараны тек белгіленген пункттерде 
кесіп өтуге болады. 14 наурыздан бастап Үкімет барлық шетелдіктердің (Чехия 
азаматтарынан немесе Чехияда тұрақты немесе уақытша тұратын 
шетелдіктерден басқа) кіруіне, сондай-ақ Чехия азаматтарының тәуекел тізіміне 
енгізілген елдерге шығуына тыйым салуды бұйырды. 2020 жылдың 16 
наурызынан бастап таңғы сағат 00:00-ден 24 наурызға дейін таңғы сағат 06:00-
ге дейін карантин режимі жұмыс істей бастады, басқалармен қатар, 
азаматтардың өмірлік қажеттіліксіз еркін жүріп-тұруын шектейді.  

Барлық халықаралық жолаушыларды теміржол және автобуспен 
тасымалдауға тыйым салынады. 19 наурызда Үкімет азаматтардың республика 
бойынша жеке қорғану құралдарынсыз (маска, респиратор) жүруіне тыйым 
салды, тек 65 жастан асқан адамдарға сағат 10:00-ден 12:00-ге дейін азық-түлік 
дүкендері мен дәріханаларға кіруге рұқсат етілді. 23 наурызда еркін жүріп-
тұруды шектеу мерзімі 1 сәуірге дейін ұзартылды. Чехия Парламентінің 2020 
жылғы 7 сәуірдегі No 1012 Жарлығымен Чехиядағы төтенше жағдай 2020 
жылдың 30 сәуіріне дейін ұзартылды. 

 
 
1.3 Вирус эпедемиологиясы 

 
Негізінен, SARS-CoV-2 вирусы тығыз байланыс арқылы, көбінесе жөтелу, 

түшкіру және сөйлесу кезінде пайда болатын кішкентай тамшылар арқылы 
беріледі.Тамшылар әдетте жерге немесе жер бетіне түседі және ауа арқылы ұзақ 
қашықтыққа қозғалмайды. Беріліс сонымен қатар ауада ұзақ уақыт бойы тоқтап 
қалуға қабілетті кішкентай тамшылар арқылы да пайда болуы мүмкін. 
Ластанған бетке, содан кейін бетке тигеннен кейін инфекция аз болады. 
Инфекция белгілері пайда болғаннан кейінгі алғашқы үш күнде ең жұқпалы 
болып табылады,  дегенмен таралуы белгілер пайда болғанға дейін де, белгілері 
жоқ адамдар арқылы да мүмкін. 

COVID‑19 вакцинасы — SARS-CoV-2 коронавирусынан туындаған covid-
19 коронавирустық инфекциясына қарсы иммунитеттің қалыптасуын 
тудыратын вакцина [8]. 

COVID-19 пандемиясының басталуына дейін басталған ауыр жедел 
респираторлық синдром (SARS) және Таяу шығыс респираторлық синдромы 
(MERS) сияқты коронавирустық ауруларға қарсы вакциналардың дамуы 
коронавирустардың құрылымы мен қызметі туралы білімді қалыптастыруға 
мүмкіндік берді; бұл білім 2020 жылдың басында әртүрлі вакциналық 
технологиялардың дамуын тездетуге мүмкіндік берді. 

Convidicea коронавирусына қарсы алғашқы вакцина Қытайда әскери 
қызметшілерді вакцинациялау үшін тіркелді, бұл 25.06.2020 болды.  Алғашқы 
көпшілікке қол жетімді "Гам-КОВИД-Вак" вакцинасы (Спутник V) Ресейде 
11.08.2020 ж тіркелді. 
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Вакцинация ұжымдық иммунитетке қол жеткізуде маңызды рөл 
атқарады. 

Мысалы ұжымдық иммунитетке қол жеткізу үшін қажетті вакцинаның 
тиімділігі мынадай формула бойынша айқындалады (1-формула). 

 
                                                     𝐸𝐸 = 1−1/𝑅𝑅0

𝑉𝑉𝑐𝑐
 (1)                                                       

 
мұндағы E-тиімділік;  
               R-репродуктивті сан;  
               V-вакцинацияланғандардың үлесі. 
Қазіргі уақытта Мета-талдаулардың бірінде репродуктивті Сан 2,87 — ге, 

кейінірек 4,08-ге бағаланады, ал нәтижелер елдер мен өлшеу әдістеріне 
байланысты өзгереді. Жаңа штамдардың репродуктивті саны артып келеді. 
Вакциналар мен вакцинациялардың мәртебесі бойынша елдердің картасы (1.7-
сурет). 

 

 
 

1.7 Сурет -     Толық қолдануға рұқсат, жаппай егу жүргізілуде,    Шұғыл 
қолдануға рұқсат, жаппай егу жүргізілуде 

 
Nature журналында covid-ке ұжымдық иммунитеттің мүмкін болмауының 

5 себебі"мақаласы жарық көрді. Осы себептердің арасында вакциналардың 
covid-19 белгілері емес, вирустың таралуына қалай әсер ететіндігі, 
вакциналардың біркелкі бөлінбеуі, жаңа штамдардың пайда болуы, 
иммунитеттің белгісіз ұзақтығы, вакцинацияланғандар арасында абайсыз мінез-
құлықтың таралуы мүмкін екендігі туралы мәліметтердің болмауы атап өтілді.  

Сол журналдағы тағы бір мақалада эпидемиологтар коронавируспен бірге 
өмір сүрудің болашағы туралы сауалнама жүргізді. Сарапшылардың 39% - ы 
кейбір елдерде коронавирусты жоюға болады деп санайды. Бұл сценарийде 
коронавирус эндемиялық вирусқа айналады, яғни планетаның белгілі бір 
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аймақтарында көптеген жылдар бойы таралады. коронавирус бүкіл әлемде ұзақ 
уақыт бойы таралады, бірақ вакциналар вакцинацияланғандарды ауыр 
жағдайлардан жақсы қорғайды, нәтижесінде ол маусымдық тұмауға айналады. 

COVID-19 вакциналары туралы кең тараған жалған ақпарат, теңсіздік 
және нақты ақпаратты табудың сәтсіздігі вакциналарға сенімсіздік тудырып, 
халықты вакцинациялау әрекеттеріне нұқсан келтіруі мүмкін. Вакцинацияға 
қатысты белгісіздік жаһандық проблемаға айналу үшін жеткілікті кең тарады. 
Сонымен қатар, вакциналарға күмәнданатын адамдар бетперде киіп, әлеуметтік 
қашықтықты ұстануы мүмкін емес. Кемсітушілікке, үкімет пен денсаулық 
сақтау органдарына сенімсіздікке байланысты инфекцияға көбірек бейім 
этникалық азшылық өкілдері вакциналарға азырақ сенеді. 

Вакциналардың қауіпсіздігі он мыңдаған адамдарда жүргізілген үлкен 
клиникалық сынақтар кезінде зерттеледі, содан кейін жанама әсерлер 
қауіпсіздікті бақылау жүйелері арқылы бақыланады. Антиваксерлер 
вакцинациядан болатын жанама әсерлердің санын асыра бағалау үшін мұндай 
жүйелердің (мысалы, американдық VAERS) деректерін жиі пайдаланады. 
Түсіну керек, кез келген адам дерлік VAERS-те жанама әсерлер туралы 
хабарлай алады - дәлірек айтқанда, денсаулық сақтау провайдерлері, вакцина 
өндірушілері және жұртшылық. VAERS веб-сайтында VAERS қолайсыз 
оқиғалар туралы есептер вакцинация мен асқыну арасында себепті байланыс 
бар деген қорытынды жасауға мүмкіндік бермейтінін анық айтады. VAERS-те 
хабарланған көптеген вакцинациядан кейінгі өлім-жітім вакцинамен 
байланысты болуы мүмкін емес. . VAERS-те 1997 жылдан 2013 жылға дейін 
хабарланған барлық өлімді талдау осы өлімнің негізгі себептері мен жалпы 
популяциядағы өлім-жітімнің негізгі себептері арасындағы күшті ұқсастықты 
көрсетті, вакцинаның миллион дозасына бір ғана өлім тіркелді. Тұтастай 
алғанда, талдау вакцинация мен өлім арасында себепті байланыс анықталмады. 
VAERS жанама әсерлерінің үш талдауына сәйкес, олардың жартысынан азы 
белгілі бір дәрежеде сенімділікпен вакцинациямен байланысты болуы мүмкін 
(оң жақтағы суретті қараңыз). Коронавирустық вакциналар жағдайында 
VAERS-те тіркелген вакцинациядан кейінгі өлім санын кездейсоқ күтуге 
болатын сияқты. Өлім туралы барлық есептерді CDC және FDA талдады және 
ешқандай себепті байланыс табылмады. 

Жаңа вакциналардан кейін, соның ішінде COVID-19 вакциналарынан 
кейінгі асқынулар туралы есептердің көбеюі Уэббер әсеріне байланысты болуы 
мүмкін: жаңа дәрі-дәрмектер әдетте көбірек назар аударады, ал олардан кейінгі 
жанама әсерлер көбірек хабарланады. Сонымен қатар, көптеген вакциналар 
негізінен балаларға енгізілгенімен, коронавирусқа қарсы вакциналар көбінесе 
егде жастағы адамдарға енгізілді. Егер кәдімгі вакциналардан кейін қайтыс 
болғандардың 68% -ы балалар болса, коронавирустық вакциналардан кейін 
қайтыс болғандардың 80% -ы 60 жастан асқан, әсіресе өлім қаупі жоғары. 

АҚШ-тың Ауруларды бақылау және алдын алу орталықтары 
вакцинацияның тиімділігі туралы бірнеше зерттеулерді шығарды. Осылайша, 
3950 медицина қызметкерінің перспективті зерттеуінде мРНҚ вакциналарының 
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(Pfizer және Moderna) тиімділігі 90% құрады. Басқа зерттеуде вакцина 65 
жастан асқан адамдар арасында ауруханаға жатқызу қаупін 94%-ға төмендетті. 
Үшінші зерттеуде, қарттар үйінің тұрғындарына вирустық инфекцияның алдын 
алудағы вакциналардың тиімділігі вакцинация бағдарламасының басында 
74,7% және Delta штаммының таралуынан кейін 53,1% болды. 
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2 Arc GIS бағдарламалық жасақнама 

2.1 Карталар негізінде қосымшалар құру 

ArcGIS-бұл географиялық ақпаратты жинауға, ұйымдастыруға, басқаруға, 
талдауға, бөлісуге және таратуға мүмкіндік беретін толық жүйе. Геоақпараттық 
жүйелерді (ГАЖ) құруға және пайдалануға арналған платформалар арасында 
әлемдік көшбасшы бола отырып, ArcGIS-ті бүкіл әлемдегі адамдар 
географиялық білімді мемлекеттік басқару, бизнес, ғылым, білім және БАҚ-тың 
практикалық саласында қолдану үшін пайдаланады. ArcGIS платформасы кез-
келген пайдаланушыларға қол жеткізу және пайдалану үшін географиялық 
ақпаратты жариялауға мүмкіндік береді. Жүйе веб-браузерлерді, смартфондар 
түріндегі мобильді құрылғыларды, сондай-ақ жұмыс үстелі компьютерлерін 
пайдалануға болатын кез келген жерде қол жетімді. 

ArcGIS-пен дайындалған карталар ақпаратты көрсетеді және оны 
сұраныстарды қолдау, талдау, жоспарлау және басқару үшін жұмыста 
пайдаланады. Бұл ArcGIS-тегі маңызды сәт: карталар ГАЖ жұмысының соңғы 
өнімі және осындай жұмыстың құралы болып табылады. ArcGIS карталары-бұл 
адамдар географиялық ақпаратты елестете, зерттей, талдай және жаңарта 
алатын интерактивті терезе. ArcGIS көмегімен сіз тек ақпаратты көрсету үшін 
ғана емес, сонымен қатар трендтер мен қатынастарды іздеу және түсіну, арнайы 
мәселелерді шешу үшін талдау және модельдеу, мәртебені визуализациялау 
және бақылау, деректерді енгізу және жинақтау, идеялармен, жоспарлармен 
және әзірлемелермен алмасу үшін карталар жасауға болады. 

ArcGIS деректерді бірнеше көздерден бір байланысты географиялық 
түрге синтездеуге мүмкіндік береді. Мұндай деректер көздеріне географиялық 
мәліметтер базасынан алынған ақпарат, дерекқорды басқару жүйелерінен 
(ДҚБЖ) және кәсіпорынның басқа жүйелерінен, файлдардан, электрондық 
кестелерден, географиялық белгілері бар фотосуреттер мен бейнелерден, KML, 
CAD деректерінен, Сенсорлардан нақты уақыттағы мәліметтер, аэроғарыштық 
және спутниктік суреттер және т. б. кіреді. географиялық сілтеме, мысалы, 
көше, қала атауы, жер учаскесінің идентификаторы, GPS координаттары және 
т.б. картаға орналастырылуы мүмкін және оған қол жеткізуге болады. Сондай-
ақ, Esri, деректер провайдерлері және бүкіл әлем бойынша мыңдаған ГАЖ 
агенттіктері мен ұйымдары ұсынған пайдалануға дайын, сенімді географиялық 
деректерді қосуға болады. 

Қосымшаларды құру ArcGIS карталарын, деректерін, құралдары мен 
тәжірибелерін кез-келген қолданушы пайдалана алатын ақпараттық өнімдерге 
айналдыруға мүмкіндік береді. Бұл, шын мәнінде, сізге ГАЖ инвестицияларын 
толығымен жүзеге асыруға және сіздің карталарыңыз бен 
функционалдылығыңызды көптеген тапсырмалар ауқымында жұмыс істеуге 
мүмкіндік береді. 
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2.2 Әлем бойынша GIS форматында бақылау 
 
Reuters күн сайын COVID-19 инфекциясы мен өлім-жітім туралы 

мәліметтерді бүкіл әлем бойынша 240 ел мен аумақ бойынша жинайды, олар 
күн сайын үнемі жаңартылып отырады. Əр ел бұл сандарды сәл басқаша айтады 
және сөзсіз диагноз қойылмаған инфекциялар мен өлім жағдайларын жіберіп 
алады. Осы жоба аясында біз вирустың таралуын болдырмауға тырысатын 
елдердегі тенденцияларға назар аударамыз, олар инфекцияның ең жоғары 
деңгейіне жақындады ма, жоқ па, немесе олар инфекциялар мен өлімнің 
көбеюін бақылайды. 

Есептеулер кез-келген уақытта Reuters агенттігіне қол жетімді ең жақсы 
ақпаратқа негізделген. Елдер инфекция мен өлім жағдайларын бірнеше 
себептермен өткізіп жіберуі мүмкін, мысалы, тестілеу деректерін өңдеудің 
кешігуі, есеп берудің кешігуі, тестілеудің болмауы және т. б. кейбір елдер 
инфекциялар мен өлімнің белгілі бір санаттарын алып тастауы мүмкін, олардың 
құрамына басқалары кіреді (мысалы, мүмкін инфекциялар) немесе инфекция 
деп санауға болатын басқа критерийлер бар немесе covid-19-дан қайтыс болу. 

Кейбір елдер инфекцияның немесе өлімнің белгілі бір санатын қосу 
немесе алып тастау үшін есеп беру тәсілін өзгертеді, бұл олардың жалпы 
санының және бұрын хабарланғанның айтарлықтай өсуіне немесе азаюына 
әкелуі мүмкін. 

Осы жобада көрсетілген ең жоғары санның пайызы елдің қай жерде 
орналасқанын көрсетеді. Қарапайым мысал ретінде, егер ел күн сайын COVID-
100 жұқтырудың 19 жағдайы туралы хабарлаған болса, бірақ қазір орташа 
есеппен 25-ке ғана есеп береді, бұл ел күнделікті инфекциялардың ең жоғары 
деңгейінің 25% - ын хабарлайды. Бұл бізге індеттің басталуынан ұзақ жол 
жүргенін айтады, бірақ вирустың таралуын толығымен қамту үшін әлі ұзақ жол 
бар. 

Халық саны бірдей екі ел бар делік, және екеуі де бастапқыда осындай 
індеттерден зардап шегуі мүмкін. Айталық, осы елдердің бірі өзінің өршуін 
ертерек ұстап тұру үшін әлдеқайда агрессивті әрекет етті, сондықтан бастапқы 
шыңы әлдеқайда аз болды. Бұл ел қазір әлсіз елге қарағанда COVID-19 
инфекциясының аздығы туралы хабарласа да, белсенді елдегі шыңның пайызы 
жоғары болуы мүмкін, өйткені оның бастапқы шыңы (деноминаторы) аз болды. 

Бұл басқа жолмен жұмыс істейді. Айталық, әлсіз ел өзінің алғашқы 
шыңынан кейін белсенді әрекет етеді және ол қазір жұқтыратын жағдайлардың 
санын екі есе азайтады. Бұл белсенді елде оның ең төменгі шыңымен 
салыстырғанда 50% - ға төмендегеннен әлдеқайда үлкен өзгеріс болуы мүмкін 
және абсолютті түрде қазіргі уақытта әлсіз елде вирус жұқтырған адамдар аз. 
Мұның бәрі осы бастапқы шыңның қаншалықты үлкен болғанына байланысты. 

Осы ескертулермен біз шыңның пайыздық мөлшерін, олардың өршуіне 
қарамастан, елдердегі тенденцияларды бөліп көрсету үшін қолданамыз. 
Пайыздық өзгерісті байқау бізге елдердің жаңа шыңға жақындағанын көрсетеді 
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және көп жағдайда қазіргі жағдайдың аурудың алдыңғы кезеңімен қалай 
салыстырылатындығы туралы жақсы түсінік береді. 

Covid-19 инфекциясының саны 47 елде әлі де өсуде. Қазіргі уақытта кем 
дегенде 519,309,000 инфекция және жаңа коронавирус тудырған 6,657,000 өлім 
тіркелді. 

Америка Құрама Штаттарынан басқа барлық елдер туралы мәліметтер 
Джонс Хопкинс университетінің жүйелік ғылымдар және инженерия 
орталығынан алынған. Америка Құрама Штаттарының мәліметтері мемлекеттік 
және жергілікті денсаулық сақтау органдарынан келіп түседі және жиналады 
New York Times. Дүниежүзілік банктің және АҚШ халық санағы бюросының 
демографиялық мәліметтері. Америка Құрама Штаттары, Дания, Франция және 
Нидерланды сияқты кейбір елдер туралы мәліметтерге шетел аумақтары 
бойынша есептеулер кіреді. "Нью-Йорк Таймс" газеті отыздан астам елдің 
ресми мәліметтері тестілеудің шектеулі болуына байланысты коронавирустың 
өршуі кезінде өлім-жітімді төмендететінін анықтады. Төменде sстық нүктелер 
картасы соңғы аптада жаңа тіркелген аурумен ауыратын халықтың үлесін 
көрсетеді (2.1-сурет).  

 

 

 
 

2.1 Сурет- соңғы жеті күнде 100 000 тұрғынға шаққанда ең көп жағдайлар 
 

Worldometer нақты уақыт режимінде мыңдаған көздерден алынған 
деректерді қолмен талдайды, тексереді және жинақтайды және бүкіл әлемдегі 
қамқор адамдардың кең аудиториясына COVID-19 Ғаламдық нақты уақыт 
статистикасын ұсынады. 

 
 
 
 
 

24 
 



3 Қазақстан аумағында вирустың таралуы 
 
Қазақстандағы COVID-19 пандемиясы 2 ауыр жіті респираторлық 

синдром (SARS-CoV-2) коронавирусынан туындаған 2019 жылғы 
коронавирустық аурудың (COVID-19) Дүниежүзілік пандемиясының бір бөлігі 
болып табылады[9]. Вирус Қазақстанға 2020 жылдың 13 наурызында 
Қазақстанның екі азаматы Алматыға жақында Германиядан оралғаннан кейін 
келгені расталды. Сол күні аурудың тағы екі жағдайы расталды[10]: бір әйел 
Италиядан Нұр-сұлтанға, ал екіншісі Германиядан Алматыға келді. ауру 
басталғаннан кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев 15 жылдың 2020 
наурызында төтенше жағдай жариялады, ол 15 жылдың 2020 сәуіріне дейін 
созылуы керек еді, бірақ вирустың таралуын болдырмау үшін 2020 жылдың 30 
сәуірі мен 11 мамырына дейін ұзартылды, бұл Наурыз және Жеңіс Күні сияқты 
көптеген танымал мерекелердің жойылуына әкелді. 2020 жылғы 19 наурызда 
аурудың ең көп жағдайлары болған Нұр-сұлтан және Алматы қалаларында 
қатаң карантин енгізілді. 

1 наурызда Денсаулық сақтау министрлігі күшейтудің төртінші кезеңін 
енгізді. 1а санатындағы елдерден келген адамдар 14 күн карантинде болды, 
содан кейін олар тағы 10 күн бойы дәрігерлердің бақылауында болды. 1б 
санатындағы елдерден келген адамдар 14 тәулікке үй карантиніне 
орналастырылды, санитарлық қызметтің шешімімен бұл адамдар медициналық 
мекемеде карантинге жатқызылуы мүмкін. Екінші санаттағы елдерден 
келгендер 14 күн бойы үйде дәрігердің бақылауында болды, одан кейін 10 
күндік шақырту жүргізілді. Үшінші санаттағы елдерден келгендер 24 күн бойы 
телефон арқылы қашықтан медициналық бақылауда болды. 

2020 жылдың 26 қаңтарынан бастап мемлекеттік шекара арқылы өткізу 
пункттерінде санитарлық-эпидемиологиялық бақылау күшейтіліп, оқу-
жаттығулар өткізілді. Сонымен қатар, Қытайдан келген азаматтарға 
медициналық бақылау жүргізілді, Қытай азаматтарының Қазақстанда 72 
сағаттық визасыз жүруі тоқтатылды 

2020 жылғы 20 наурызда Covid-19 ауруының алғашқы жағдайы 
Минскіден Нұр-сұлтанға бара жатқан ұшақтың екі жолаушысымен расталды, 
нәтижесінде рейс Қарағандыға мәжбүрлі түрде қонды. Сол күні 8 жағдай 
расталды, нәтижесінде жаңа жағдайлардың жалпы саны 41-ге жетті. 21 
наурызда вирус алғаш рет Алматы облысының Қарасай ауданында табылды. 22 
наурызда алғаш рет Ақтөбе облысында коронавирус ауруы анықталды. 

2020 жылғы 27 сәуірде президент Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдай 
2020 жылғы 11 мамырға дейін қайта ұзартылатынын мәлімдеді, онда Тоқаевтың 
айтуынша, шешім «қазіргі күрделі шындықпен» және елдегі эпидемиологиялық 
жағдайды және денсаулық сақтау саласындағы түрлі сарапшылар мен 
мемлекеттік комиссияның ұсынымдарын ескере отырып қабылданды.Тоқаев 
инфекцияның жаңа толқыны болмаса, 11 мамырдан бастап төтенше жағдайдың 
ұзартылуын жоққа шығармады. Ол сонымен бірге Алматы мен Нұр-сұлтан 
арасындағы ішкі рейстер 2020 жылдың 1 мамырында қайтадан басталады деп 
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мәлімдеді және сол жерден Қазақстан жұртшылығын «барлық сақтық 
шараларын мұқият ойластыруға, авиация мен санитарлық-эпидемиологиялық 
қызметтердің өзара әрекеттесу ережелерін жасауға»шақырды. Жарлыққа 
Тоқаевпен 2020 жылдың 29 сәуірінде қол қойылды. 

19 наурыздан бастап Нұр-сұлтан және Алматы қалаларында төтенше 
жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның шешімі 
бойынша адамдардың кіруі мен шығуын шектеуді қоса алғанда, карантин 
енгізілді. Карантин жағдайында осы қалаларға кіру шектелді, қалаларға 
кіреберістерде блокпосттар қойылды. Азық-түлік дүкендері мен дәріханалардан 
басқа қалалардың ірі сауда орындары жабылды. Жүк көліктерін азық-түлікпен 
өткізу үшін "жасыл дәліз"ұйымдастырылды. 19 наурыздан бастап Алматыда 
тұрғындарда коронавирустық инфекцияның анықталуына байланысты бірнеше 
тұрғын үй кешендері мен көп қабатты үйлер оқшауланды. 26 наурыздан бастап 
Алматыда карантин режимі күшейтілді: қалада азық-түлік дүкендері мен 
дәріханалардан басқа барлық сауда және қызмет көрсету нысандары жабылды. 

28 наурыздан бастап Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның шешімі бойынша карантин күшейтілді: Нұр-сұлтан 
мен Алматыда азық-түлік, дәрі-дәрмек сатып алуды және жұмысқа шығуды 
қоспағанда, азаматтардың тұратын жерлерінен шығуы шектелді, адамдар көп 
жиналатын барлық орындар (жаяу жүргіншілер көшелері, саябақтар, скверлер 
және т. б.) жабылды.Қоғамдық көліктің жұмысы шектеулі, көше мен қоғамдық 
орындарда үш адамнан астам топпен жиналуға тыйым салынды, отбасы 
мүшелерін қоспағанда, кәмелетке толмағандардың ересектердің қарауынсыз 
жүруіне тыйым салынды. Шымкентте әуежайдың, теміржол және 
автовокзалдардың, балабақшалардың қызметі тоқтатылды; кіруге және шығуға 
тыйым салынды [11].  

6 сәуірде бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Айжан Есмағамбетова 
жұқтырған 604 жағдайдың 120-сы медицина қызметкерлерінде, оның ішінде 67 
жағдай коронавирустық инфекцияға күдікті немесе қазірдің өзінде ауырған 
адамдарға тікелей медициналық көмек көрсеткен медицина қызметкерлерінде 
екенін хабарлады. 03.06-30.06 аралығында анықталған симптомсыз 
тасымалдаушылар саны симптоматикалықтардан бөлек есептелді. Осы кезеңде 
барлығы 17642 симптомсыз тасымалдаушы анықталды.«3 маусымнан бастап 
біз симптоматикалық және асимптоматикалық статистиканы жүргізе бастадық. 
Бұрын болған статистикаға симптоматикалық жағдайлар қосылады. 3-7 маусым 
аралығында – 1357 асимптоматикалық тасымалдаушы», - деді А.Есмағамбетова 
8 маусымда. 

Кейінірек бұл тәжірибеден бас тарту туралы шешім қабылданды, ол 
туралы жаңа денсаулық сақтау министрі Алексей Цой: «Бұл біздің елімізде 
қазір нақты көрініс қандай екенін түсіну үшін қажет. Əрбір пациент, 
симптомдарға қарамастан, ықтимал жұқпалы болып табылады. Біздің 
міндетіміз - қазіргі көлемдерді түсіну. Біз сондай-ақ пневмониялардың санын 
қадағалаймыз ...» 
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3.1 Arc GIS бағдарламалық кешенінде Covid-19 пандемиясын талдау 
 
Инфекция тек бір мемлекетті ғана емес бүкіл әлемді алып жатқандықтан 

ArcGIS бағдарламасында (ArcGIS-американдық ESRI компаниясының жер 
кадастрларына, жерге орналастыру, жылжымайтын мүлік объектілерін есепке 
алу, инженерлік коммуникациялар жүйелері, геодезия және жер қойнауын 
пайдалану және басқа салаларда қолданылады.) Қазақтанда облыстары 
бойынша қандай қарқында өршіді зерттеп талдаған болатынмын. Пандемияның 
алғашқы сиппатамасы 2020жылғы 1-і ақпан айындағы мәлімет (3.1-кесте). 

 
3.1 Кесте – 2020жылғы 1-і ақпан айындағы мәлімет 
 

Жұқтырғандар саны 363 Жазылып шыққандар 24 Өлім жетім 3 
Нұр-Сұлтан қ.-184 Нұр-Сұлтан қ.-16 2 
Алматы қ-84 Алматы қ.-8 1 
Шымкент қ.-3   
Ақмола облысы.-16   
Алматы облысы.8   
Атырау облысы.-16   
ШҚО.-2   
Жамбыл облысы.-3   
БҚО.-2   
Қарағанды облысы.-14   
Қызылорда облысы.-18   
Маңғыстау облысы.-1   
Павлодар облысы.-1   
СҚО.-3   
Түркістан облысы.-5   

 
Осы сипаттама 3 ай ішінде 4 есеге ұлғайды 2020 жылғы 1 шілде 

айындаңы мәлемет бойынша Қазақстанда жалпы ауруды жұқтырғандар саны 
22308 болса, одан жазылып шыққандар 13845,ал өлім жетім үлесі 188-ге тең 
болды [12]. 

Жұмыс барысы бойынша ең алдымен 2020, 2021, 2022 
қараша,мамыр,маусым,қыркүйек айлары бойынша  вирус жұқтырғандар саны 
жинақталды (3.1-сурет). 

Əрі қарай осы бағдарламада картографиялық графика әдісі арқылы 
жинақталған мәліметтер бойынша Қазақстан картасына енгізілді. Ең алдымен 
2020 жылдың қазан,мамыр,шілде айлары бойынша көрсеткіш елдегі 
пандемиялық жағдай (2.2-сурет). 
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3.1 Сурет - жинақталған бастапқы деректер 
 

 

 

 

 
 

3.2 Сурет – 2020жылғы ҚР облыстар арасында пандемия таралу картасы 
 

Дөңгелек диаграмма вирус жұқтырғандар көптігін байқауға болады және 
де  түстер арқылы сол айдағы облыстардың қай зонаға кіргені көрсетілген. 
2020Жылдын шілде айында Қазақстан бүкіл әлем бойынша вирус таралуы   
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қарқыны 1-шы орынға шықты. Картада вирустың біртіндеп емес  күрт өсуі 
көрсетілген. 

2021 жылдын Мамыр айында елде жағдай бір қалыпты болды Өлім жетім 
бойынша Жамбыл облысы өсімі жоғары болды. 

2021 жылдың шілде айындағы көрсеткіш бойынша ауруды жұқтырғандар 
саны 244981, жазылып шыққандар 219094, өлім жетім 3046-ға тең болды [13]. 

Осы жылдың маусым айынан бастап  бір қатар облыстарда вирус 
қарқыны біршама төмендеді. Жалпы елімізде 2021жылдың маусым айнан 
бастап карантинтік щектеулер алынып тасталды (2.3-сурет) . 

 

 

 

 
 

3.3 Сурет – 2021жылғы пандемия таралу картасы 
 

COVID‑19 вакцинасы — SARS-CoV-2 коронавирусынан туындаған covid-
19 коронавирустық инфекциясына қарсы иммунитеттің қалыптасуын 
тудыратын вакцина. 
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3.2 Вакцинациядан кейінгі елдегі жағдай 
 

2019 жылғы коронавирустық жұқпалы аурудың қазіргі пандемиясы 
(COVID-19) - Бұл біздің заманымыздың ең үлкен Денсаулық сақтау дағдарысы, 
Ол өлім-жітім мен ауруға, сондай-ақ бүкіл әлемде айтарлықтай экономикалық 
шығындарға әкелді. Пандемияның әсері үнемі өсіп келе жатқаны анық, ал 
кейбір елдер вирустың таралуының үшінші толқынын бастан кешуде. 
Пандемиямен күресудің негізгі құралдарының бірі-өлімге әкелетін вирустың 
таралуын тоқтата алатын тиімді вакцинаның болуы. Вакцинация-медицина 
тарихында дамыған, ауыр жұқпалы аурулардың алдын алуға мүмкіндік беретін 
денсаулық сақтаудың маңызды шараларының бірі. 

Коронавирусқа қарсы вакцина 21-ден 90 күнге дейінгі аралықпен екі 
кезеңде енгізіледі. Бірінші доза (I компонент) антиденелердің аз мөлшерін 
өндіруге байланысты қысқа қорғаныс әсерін береді. Екінші доза (II компонент) 
біріншісінің әсерін күшейтеді және бекітеді, адам ағзасындағы антиденелер 
саны артады. Екі дозаны алған адам толық вакцинацияланған болып саналады. 

Қазақстанда бес вакцина қолдануға мақұлданды: QazVac," Спутник V"," 
Спутник лайт", VeroСell (және оның араб тектес егізі Hayat Vax), CoronaVac. 

"Спутник V" - біріктірілген векторлық екі компонентті вакцина. Онда 
генетикалық материалды адам жасушасына тасымалдайтын басқа вирустың 
модификацияланған нұсқасы қолданылады. Бұл вирус өзгертілген және ауруға 
қауіп төндірмейді, оның covid-19-ға тән гені бар. Бұл ген организмде Covid-19 
болуын модельдеуге мүмкіндік береді, осылайша иммунитет инфекциямен 
күресуге үйретіледі. Ресейлік вакцинаның ерекшелігі-екі доза бірдей емес, олар 
вирустық векторларда ерекшеленеді. 

"Спутникке" Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен 
ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев егілді. Ресей билігі олардың мемлекет 
басшысы Владимир Путинді де "Спутник" егді деп мәлімдейді, бірақ президент 
осы оқиғадан кадрларды жариялаудан бас тартты. 

Hayat-Vax пен VeroСell арасындағы айырмашылық тек біріншісі БАƏ – 
де, екіншісі Қытайда жасалады. Белсенділігі жойылған екі компонентті вакцина 
72 сағатқа дейін логистикаға мүмкіндік беретін 2°С-ден 8°с-қа дейінгі 
температуралық режимді сақтай отырып, термоконтейнерлерде 
тасымалданады. Бұл препарат әртүрлі атаулармен Қытайда, БАƏ мен Сербияда 
шығарылады. Вакцинаға жиі реакциялар: инъекция орнындағы ауырсыну, 
қызару және қышу, бас ауруы, қызба, шаршау, ентігу, жүрек айну және диарея. 

QazVac (ғылыми атауы – QazCovid-in) вакцинасын әзірлеуші 
биологиялық қауіпсіздік проблемаларының қазақстандық ғылыми-зерттеу 
институты болып табылады. Клиникалық зерттеулердің бірінші және екінші 
кезеңдеріне 244 ерікті қатысты [14]. Үшінші кезеңде-үш мың адам. Шетелдік 
ғылыми басылымдарда қазақстандық вакцина туралы ақпарат жоқ. Жалғыз 
жарық-The Lancet тобы шығаратын Eclinicalmedicine журналы QazVac туралы 
мақала жариялады. Мақала авторлары вакцинаны әзірлеуші 14 ғалым және 
басқа да қазақстандық және ресейлік мамандарды көрсетті. Зерттеуде QazVac – 
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бұл инактивтендірілген тұтас вирионды вакцина екені атап өтілген. 
Əзірлеушілердің айтуынша, бірінші және екінші кезеңдердегі клиникалық 
зерттеулер "QazCovid-in вакцинасының қауіпсіз екенін және бір немесе екі 
дозаны алатын 18-70 жас аралығындағы ересектерге жақсы төзімді екенін 
дәлелдеді". 

2021 жылдын маусым айынан бастап ар азаматка вакцина алу 
мындеттелды.Сонымен катар вакцина алудан бас тарткан жагдайда ар аптага 
пцр тест суратылып отырды. 

2021 жылы 4452688 ден 2022 жылдын басында 9018744( 1шы копонент 
бойынша) мынга бырак озгерды.(3.4-сурет) 

2021 жылы 4452688 ден 2022 жылдын басында 9018744( 1шы копонент 
бойынша) мынга бырак өзгерді. 

 
 

3.4 Сурет – Вакцинация алу көрсеткіші 
 
Жалпы статистиканын өзгеруінене бірден бір әсерін берген 

вакцинациялау деп білемін. 
Қазақстан Республикасының аумағында 2022 бойынша covid-19 (SARS-

CoV-2) коронавирусын және пневмонияны жұқтыру жағдайын көрсететін 
корытынды карта. Кеңейтілген статистика қалалар мен өңірлер бөлінісінде 
covid-19 жұқтыру, жазылып шыккандар және өлім жағдайлары санының 
вакцинациядан кейінгі индекс шкаласын коре аласыздар. Сонымен катар жалпы 
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пандемия басталғаннан бері  Қазақстанда  ковид-19 жұқтырғандар саны  
1 305 396  болса, өлым жетім  136620 (3.5-сурет). 

 

 
 

3.5 Сурет – Қазақстан жасыл зонада 2022.03.04 
 
ВАК мәліметтері бойынша, 23 сәуірде Қазақстанда коронавирустық 

инфекцияға қарсы 1-ші компонентпен 9 479 366 адам, 2-ші компонентпен - 9 
232 603 адам вакцинацияланды. "Pfizer" вакцинасымен: I компонентпен - 1 043 
509 адам, II компонентпен - 894 528 адам вакцинацияланды. Оның ішінде I 
дозамен: жасөспірімдер – 816 369, жүкті әйелдер – 37 771, бала емізетін әйелдер 
- 135 030; II дозамен – жасөспірімдер – 739 445, жүкті әйелдер – 32 409, бала 
емізетін әйелдер-117 429 [15]. 

Ағымдағы COVID-19 пандемиясының айтарлықтай экономикалық және 
өлім-жітім салдарына қарамастан, көптеген адамдар ықтимал өлімге әкелетін 
ауруға қарсы екпе алуды қаламайды немесе алғысы келмейді. Жаппай 
вакцинация - қазіргі пандемия сияқты кең таралған инфекцияларды бақылай 
алатын ең тиімді шаралардың бірі. Сондықтан, вакцинаны қамтуды жақсарту 
және қазіргі пандемиямен әлеуетті түрде бақылауда болу үшін адамдардың 
вакцинаға деген сенімін арттыру өте маңызды. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Қорытындылай келетін болсақ бұл жұмыс тақырыбы «ArcGIS-те 
короновирустық инфекциялардың таралу картасын құру» толық мәлеметтермен 
қарастырылған. Дипломдық жұмыс тақырыпқа сай мәлеметтермен қамтамасыз 
ете алды. 

2020,2021, 2022 ауру деректерін қарастыру арқылы вакцинацияға дейін 
ауырғандар саны көп және пандемияның ауыр түрде өткені байқалады. 
Вакцинациядан кейінгі деректер бойынша вакцинация салдырған адамдар 
арасында вирусты жұқтыру деңгейінің төмендегенін және аурудың жеңіл түрде 
өткенін көре аламыз. Жаппай вакцинация - қазіргі пандемия сияқты кең 
таралған инфекцияларды бақылай алатын ең тиімді шаралардың бірі. 
Сондықтан, вакцинаны қамтуды жақсарту және қазіргі пандемиямен әлеуетті 
түрде бақылауда болу үшін адамдардың вакцинаға деген сенімін арттыру өте 
маңызды. 

Бұл интерактивті карталар алдағы уақытта болуы мүмкін вирустардың 
таралуына және де таңдалған вакцинаның тиімділігін бақылауда үлкен рөл 
атқара алады. Бақ өкілдерінің көрнекі көрсету, халыққа ақпарат беруде 
қолдануға болады. 

 Осы ArcGIS кешенінде құрылған карталармен, деректерін, құралдары 
мен тәжірибелерін кез-келген қолданушы пайдалана алатын ақпараттық 
өнімдерге айналдыруға болады. 
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