Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

HƏFTƏLİK BÜLLETEN №3 1
Azərbaycanda COVID-19
13-19 İyul 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVID-19: ölkə üzrə statistika
19 iyul 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 2 əsasən həmin gün
388 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, 5 nəfər vəfat etmişdir. Beləliklə, pandemiyanın
başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayı 27521 nəfərə çatmış,
bunlardan 18967 nəfəri sağalmış, 354 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda, 8200 aktiv xəstə mövcuddur.
İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi testlərin sayı 627881 təşkil edir.

2. Mühüm qərarlar
17 iyul 2020-ci il: Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin
müddətinin 2020-ci il 31 avqust saat 00:00-dək uzadılmasını qərara aldı 3. Həmin tarixdə verilən digər
qərara 4 əsasən, xüsusi karantin rejimi 5 avqust 2020-ci il tarixinədək uzadılır. Xüsusi karantin rejimi
“Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəlilabad, Mingəçevir şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Siyəzən,
Şəki, Xaçmaz, Goranboy, Göygöl rayonlarının ərazisində tətbiq olunur. Beləliklə, Lənkəran və Samux
rayonlarında sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi ləğv edilir. Qərara əsasən, bərbərxanaların və gözəllik
salonlarının fəaliyyətinə icazə verilir. Sms icazənin müddəti 2 saatdan 3 saatadək uzadılır.

3. Sahibkarların diqqətinə
16 iyul 2020-ci il: Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi dövründə icazələrin alınması 5
“Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 19 iyun tarixli 208 nömrəli Qərarı ilə vətəndaşların hərəkətinə, habelə ölkə
ərazisində iş və xidmət sahələrinin fəaliyyətinə məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Həmin Qərardan irəli
gələrək nəzərdə tutulmuş sahələrdə fəaliyyət göstərən özəl hüquqi şəxslərin əməkdaşlarının, hüquqi
şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin və onların işçilərinin işə çıxmasına
onlar barəsində məlumatlar işəgötürən tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə icaze.e-gov.az
portalına daxil edildikdən sonra yol verilir. Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 25 iyun tarixli 220 nömrəli
Qərarına əsasən, icazələr fəaliyyət sahələri üzrə işçi sayına məhdudiyyət tələbləri nəzərə alınmaqla
verilir.
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Bülleten USAID tərəfindən dəstəklənən “Kiçik Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək Layihəsi” çərçivəsində hazırlanır.
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Sahibkarlıq subyektləri tərəfindən icazə sistemindən sui-istifadə hallarının qarşısının alınması,
vətəndaşlarımızın infeksiyaya yoluxma riskinin azaldılması məqsədilə öncədən xəbərdarlıq edildiyi
kimi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (“ASAN xidmət”) tərəfindən
iyulun 5-dən etibarən Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 19 iyun tarixli 208 nömrəli Qərarı ilə fəaliyyətinə
icazə verilən sahələrə aid olmayan fiziki şəxslərin, habelə işçi heyətinin məhdud şəkildə işə çıxarılmasına
olan tələblərə əsaslanaraq, bu həddi keçən qurumlar üzrə icazələrin bir hissəsi ləğv edilib. Bununla
əlaqədar, fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdə çalışan hüquqi və fiziki şəxslər icaze.e-gov.az portalına
daxil olmaqla işçi heyətinin qeydiyyatı ilə bağlı məsələləri müəyyən edilmiş qaydalar çərçivəsində
yenidən tənzimləməli olublar.
Fəaliyyətinə icazə verilmiş sahələr barədə məlumat vergi ödəyicilərinin internet vergi idarəsindəki şəxsi
elektron kabinetinə göndərilir. Xüsusi karantin rejimi tətbiq edilən dövrdə fəaliyyətinə icazə verilən,
lakin icaze.e-gov.az portalında qeydiyyatdan keçə bilməyən sahibkarlıq subyektləri Onlayn kargüzarlıq
(e-taxes.gov.az saytındakı elektron kabinet) vasitəsilə Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət edə bilərlər.
17 iyul 2020-ci il: Sahibkarlıq subyektlərində monitorinqlər davam etdilir 6
Monitorinq aparılmış 460 obyektin 100-də zəruri sosial davranış qaydalarına və sanitar-epidemioloji
tələblərə əməl olunmaması hallarına rast gəlinib.
Monitorinqlərdə xidmət personalının və istehlakçıların qoruyucu vasitələrdən istifadəsinin, sosial
məsafənin gözlənilməsinin, marketlərə istehlakçıların məhdudiyyətli girişinin, ticarət obyektinin
dezinfeksiyaedici vasitələrlə təmin olunmasının zəruriliyi bir daha sahibkarların diqqətinə çatdırılıb,
sahibkarlar tələblərin pozulması hallarına yol veriləcəyi halda, ciddi tədbirlərin görüləcəyi barədə
məlumatlandırılıblar.
Qeyd edək ki, mayın 22-dən iyulun 18-dək monitorinq aparılmış 17108 sahibkarlıq subyektindən 6988də zəruri sosial davranış qaydaları və sanitar-epidemioloji tələblərin pozulması halları aşkarlanıb.
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