Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

HƏFTƏLİK BÜLLETEN №18 1
Azərbaycanda COVID-19
2-8 Noyabr 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVID-19: ölkə üzrə statistika
8 noyabr 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 2 əsasən həmin
gün 1663 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, 16 nəfər vəfat etmişdir. Beləliklə,
pandemiyanın başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayı 65411 nəfərə
çatmış, bunlardan 48908 nəfəri sağalmış, 840 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda, 15663 aktiv xəstə
mövcuddur. İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi testlərin sayı
1441230 təşkil edir.

2. Mühüm qərarlar
6 noyabr 2020-ci il: Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər
Nazirlər Kabineti qərara alır 3:
1. Operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, habelə yükdaşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna
olmaqla, Sabirabad şəhərinə, Sabirabad rayonunun Cavad, Türkədi, Qalağayın və Kürkəndi kəndlərinə,
Mingəçevir, Şəki, Lənkəran şəhərlərinin, Ağstafa, Qax, Zaqatala, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, 2
İsmayıllı, Quba və Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisinə giriş-çıxışın dayandırılır.
2. Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin, Göygöl, Samux, Sabirabad, Ağstafa rayonlarının
inzibati ərazisində 7 noyabr saat 00:00-dan 9 noyabr saat 06:00-dək, 14 noyabr saat 00:00-dan 16 noyabr
saat 06:00-dək, 21 noyabr saat 00:00-dan 23 noyabr saat 06:00-dək və 28 noyabr saat 00:00-dan 30 noyabr
saat 06:00-dək ictimai nəqliyyatın hərəkətinin dayandırılır.
3. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə Şəki, Lənkəran şəhərlərinin, Qax, Zaqatala, Biləsuvar,
Cəlilabad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisində 2020-ci il 23 noyabr saat
06:00-dək səhiyyə və sosial xidmət müəssisələrinin fəaliyyəti, kommunal xidmətlər, yük daşımaları və
logistika xidmətləri, qida məhsullarının istehsalı, tədarükü, təchizatı, saxlanması və topdan satışı
müəssisələrinin fəaliyyəti, kənd təsərrüfatı, apteklərin, ərzaq mağazalarının, maliyyə təşkilatlarının
fəaliyyəti istisna olmaqla, digər sahələrdə və istiqamətlərdə fəaliyyət dayandırılır.
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Bülleten USAID tərəfindən dəstəklənən “Kiçik Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək Layihəsi” çərçivəsində hazırlanır.

https://koronavirusinfo.az/files/3/tab_08.11.2020.pdf

https://nk.gov.az/az/document/4904/
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3. Sahibkarların diqqətinə
6 noyabr 2020-ci il: Lənkəran, Şəki şəhərləri və Cəlilabad, Biləsuvar, Qax, Zaqatala, .....Masallı,
İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonları üzrə 190 manat məbləğində birdəfəlik ödəmənin verilməsi 4
Nazirlər Kabineti qərara alır:
Lənkəran, Şəki şəhərləri və Cəlilabad, Biləsuvar, Qax, Zaqatala, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz
rayonları üzrə 190 manat məbləğində birdəfəlik ödəməni almış şəxslərə müvafiq qaydalara uyğun
olaraq təkrar yoxlama keçirildikdən sonra 190 manat məbləğində ödəmənin verilməsi birdəfəlik
şəkildə həyata keçirilsin.
6 noyabr 2020-ci il: Sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq edilən rayon və şəhərlərdə fəaliyyət
göstərən sahibkarlara yenidən maliyyə dəstəyi göstəriləcək 5
Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının milli iqtisadiyyata və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin
azaldılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli Sərəncamı, bu
Sərəncamın icrası ilə bağlı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına əsasən,
pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzdlu işçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin
ödənilməsi və fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi davam edir.
Bir sıra şəhər və rayonlarda epidemioloji vəziyyətin kəskinləşməsi ilə əlaqədar yenidən xüsusi karantin
rejimi tətbiq edilib. Lənkəran, Şəki şəhərləri və Cəlilabad, Biləsuvar, Qax, Zaqatala, Masallı, İsmayıllı,
Quba, Xaçmaz rayonlarında karantin rejiminin sərtləşdirilməsi sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətində
yenidən məhdudlaşmalara səbəb olub.
Yaranmış vəziyyətdə sahibkarlıq subyektlərinin zərərlərinin azaldılması, onların maliyyə vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq subyektləri üzrə iş yerlərinin qorunub saxlanılması məqsədilə qeyd edilən
şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə maliyyə dəstəyinin davam etdirilməsi
barədə qərar qəbul edilib. Belə ki, bu şəhər və rayonlar üzrə muzdlu işçilərin əmək haqqları üzrə müvafiq
ödənişlər ediləcək və fərdi (mikro) sahibkarlara birdəfəlik maliyyə dəstəyi göstəriləcək.
Sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiq olunduğu 10 şəhər və rayon üzrə sahibkarlıq subyektlərinin
muzdlu işçilərinə maliyyə dəstəyi 9.300 işçisi olan 1.900-dək, fərdi (mikro) sahibkarlar üzrə maliyyə
dəstəyi isə 13.000-dən yuxarı vergi ödəyicisini əhatə edəcək.
Maliyyə dəstəyinin göstərilməsi üçün vergi ödəyicilərinin müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur, ödəmələr
həmin rayonlarda əvvəllər maliyyə dəstəyi almış vergi ödəyiciləri üzrə həyata keçiriləcək. Maliyyə
dəstəyi son 4 ayda işçi sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmamış vergi ödəyicilərinə göstəriləcək. Əmək
haqqı üzrə ödəmələrdə vergi ödəyicilərinin sosial sığorta ayırmaları də nəzərə alınacaqdır.
Məlumat üçün bildirək ki, 26 oktyabr 2020-ci il tarixinə muzdlu işçilərin əmək haqqının müəyyən
hissəsinin ödənilməsi üçün 204,6 milyon manat, fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyi üçün isə 77
milyon manat vəsait vergi ödəyicilərinin bank hesablarına köçürülüb. İki mərhələdə həyata keçirilmiş
maliyyə dəstəyi proqramlarından 130 mindən çox vergi ödəyicisi yararlanıb, proqramlar 344 mindən çox
vətəndaşı əhatə edib.

https://nk.gov.az/az/document/4905/
https://www.economy.gov.az/article/sertleshdirilmish-karantin-rejimi-tetbiq-edilen-rayon-ve-sheherlerde-fealiyyetgosteren-sahibkarlara-yeniden-maliyye-desteyi/31375
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Bakı, 9 noyabr 2020
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