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Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində geniş yayılmasının qarşısının 

alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Qərar qəbul etmişdir 

2 aprel 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Koronavirus 

(COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş yayılmasının 

qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” Qərar (“Qərar”) qəbul etmişdir. 

Qərar 5 aprel 2020-ci il tarixindən 20 aprel 2020-ci il tarixinədək şəxslərin ölkədə hərəkəti 

üzrə yeni qaydalar və məhdudiyyətləri müəyyən edir. 

İşəgötürənlərin nəzərinə 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 30 mart 2020-ci il tarixli 120 nömrəli 

Qərarı ilə müəyyən edilmiş istiqamətlərdə fəaliyyətlərinin davam etdirilməsinə icazə 

verilmiş özəl hüquqi şəxslərin əməkdaşları və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs 

yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxs və onun işçilərinə hərəkətə icazə yalnız “icaze.e-

gov.az” portalında (“Portal”) həmin şəxslər barəsində məlumatlar qeyd olunduqdan sonra 

veriləcəkdir.  

Belə fəaliyyət istiqamətlərinə aşağıdakılar aiddir: 



 tibbi avadanlıqların, dərmanların və tibbi vasitələrin istehsalı; 

 hava, dəniz, dəmiryolu və avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımaları; 

 dəmiryolu, dəniz gəmiçiliyi, liman və avtomobil yolları xidmətləri; 

 logistika xidmətləri; 

 ictimai nəqliyyat və taksi xidmətləri; 

 telekommunikasiya və rabitə xidmətləri; 

 neft avadanlıqlarının və qurğularının istehsalı; 

 neft və qazın boru kəmərləri vasitəsi ilə ötürülməsi; 

 neft avadanlıqları və qurğularının istehsalı; 

 qida məhsullarının və onlar üçün xammal istehsalı, qida məhsullarının tədarükü, 

təchizatı, saxlanması və topdan satışı; 

 gündəlik baxım və gigiyena vasitələrinin istehsalı;  

 kimyəvi məhsulların istehsalı; 

 neft və qazın hasilatı, emalı, saxlanması və satışı; 

 bank xidmətləri, bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən təqdim edilən 

xidmətlər, sığorta şirkətlərinin xidmətləri; 

 ərzaq məhsullarının satış məntəqələri; 

 apteklər; 

 tərcümə xidmətləri;  

 vəkillik fəaliyyəti; və s. 

Portala məlumatlar 3 aprel 2020-ci il tarixindən səhər saat 10:00-dan etibarən daxil edilə 

bilər. 

Fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilməmiş özəl hüquqi şəxslərin mühafizəsi və 

texniki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tələb olunan əməkdaşların hərəkətinə də  

onlar barədə məlumat Portala daxil edildikdən sonra yol verilir. 

Dövlət orqanlarının, dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən dövlətin adından 

yaradılan publik hüquqi şəxslərin işə cəlb olunan əməkdaşların da hərəkətinə onlar barədə 

məlumat Portala daxil edildikdən sonra yol verilir. 

Qərar xidməti vəsiqə və ya iş yerindən arayış əsasında hərəkət edə bilən şəxslərin 

siyahısını da müəyyən edir. 

Fiziki Şəxslərin Nəzərinə 

Digər şəxslərin yaşayış yerini tərk etmələrinə aşağıdakı hallarda yol verilir:  

 təxirəsalınmaz tibbi zərurətlə və hər hansı bir qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar 

(indeks nömrəsi – 1); 

 ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının, habelə dərman vasitələrinin alınması, 

bank və poçt xidmətlərindən istifadə edilməsi zərurəti ilə əlaqədar (indeks nömrəsi 

– 2;  

 yaxın qohumunun dəfnində iştirakla əlaqədar (indeks nömrəsi – 3). 

Belə ki, yuxarıda qeyd olunmuş hallardan biri əsasında yaşayış yerini tərk etmək üçün 

icazə almaq məqsədilə “8103” nömrəsinə şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya müvəqqəti və ya 

daimi yaşama icazəsinin seriya və nömrəsini və müvafiq indeksi qeyd əks etdirən SMS 

göndərilməlidir.  Şəxs yaşayış yerini yalnız müsbət cavab aldıqdan sonra tərk edə bilər. 

Əlavə olaraq,  həyat və sağlamlığa bilavasitə təhlükəli vəziyyət yarandıqda və  məhkəməyə 

və ya hüquq mühafizə orqanlarına çağırıldıqda yaşayış yerini tərk etmək üçün SMS 

məlumatın göndərilməsi tələb olunmur. 
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