Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

HƏFTƏLİK BÜLLETEN №24 1
Azərbaycanda COVID-19
7-13 Dekabr 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVID-19: ölkə üzrə statistika
13 dekabr 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 2 əsasən həmin
gün 4451 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, 39 nəfər vəfat etmişdir. Beləliklə,
pandemiyanın başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayı 175874
nəfərə çatmış, bunlardan 111918 nəfəri sağalmış, 1922 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda, 62034 aktiv
xəstə mövcuddur. İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi testlərin sayı
1953303 təşkil edir.

2. Mühüm qərarlar
8 dekabr 2020-ci il: Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il dekabrın 14-dən xüsusi karantin rejiminin
sərtləşdirilməsi haqqında 3
Nazirlər Kabineti qərara alır ki, 2020-ci il 14 dekabr saat 00:00-dan 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dək
ölkənin bütün ərazisində müəyyən edilmiş iş və xidmət sahələri istisna olmaqla digər iş və xidmət
sahələrinin fəaliyyəti dayandırılır. Bu müddət ərzində Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan
şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində, habelə Lənkəran, Masallı, Cəlilabad, Şəki, Zaqatala,
Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərində (kənd və qəsəbələr istisna
olmaqla) hərəkət məhdudiyyətləri tətbiq edilir. Siyahısı müəyyən edilmiş şəxslərin xidməti vəsiqə
əsasında hərəkət etmələrinə yol verilir. Siyahısı müəyyən edilmiş digər şəxslər barəsində məlumatlar
işəgötürən tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə edilməklə “icaze.e-gov.az” portalına
daxil edildikdən sonra onların hərəkətinə yol verilir.
Digər şəxslərin yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmələrinə aşağıdakı hallarda yol verilir:
1. təxirəsalınmaz tibbi zərurətlə və hər hansı bir qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar;
2. ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının, habelə dərman vasitələrinin alınması, dövlət
xidmətlərindən, bank, poçt və fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilən iş və xidmət
sahələrində göstərilən digər xidmətlərdən istifadə edilməsi zərurəti ilə, həmçinin açıq havada
vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar;
3. yaxın qohumunun dəfnində iştirakla əlaqədar.
Həmin şəxslər yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün icazə almaq məqsədilə 8103 nömrəsinə SMS
məlumat göndərməli və ya “E-Təbib” mobil tətbiqi vasitəsilə həmin icazəni almaq üçün müraciət
etməlidirlər.
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Bülleten USAID tərəfindən dəstəklənən “Kiçik Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək Layihəsi” çərçivəsində hazırlanır.
https://koronavirusinfo.az/files/3/tab_13.12.2020.pdf
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https://nk.gov.az/az/document/4987/
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3. Sahibkarların diqqətinə
7 dekabr 2020-ci il: Sahibkarlıq subyektlərində növbəti monitorinqlər keçirilib 4
İqtisadiyyat Nazirliyi sahibkarlıq subyektlərində (ictimai iaşə və turizm obyektləri istisna olmaqla)
pandemiya şəraitinin zəruri qayda və tələblərinə əməl olunmasına nəzarət tədbirlərini davam etdirir.
Nazirliyin dekabrın 7-də keçirdiyi monitorinqlər zamanı monitorinq aparılmış 390 obyektin 14-də
epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.
Nöqsanlara yol vermiş sahibkarlıq subyektləri barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq
tədbirlər görülüb.

Bakı, 14 dekabr 2020
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https://www.economy.gov.az/article/sahibkarliq-subyektlerinde-novbeti-monitorinqler-kechirilib/31432
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