
Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahın və Baş Prokurorluğun 
mətbuat xidmətlərinin məlumatı

 � Son günlər bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə 
ölkəmizdə narahatlığa səbəb olmaqla cəmiyyətdə süni ajiotaj yaradılmasında maraqlı 
olan şəxslər tərəfindən qərəzli olaraq guya COVID-19 adlanan virus və ya koronavirus 
epidemiyasına yoluxmuş şəxsin 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasında (Sabunçu 
xəstəxanası) vəfat etməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Eyni zamanda, qeyd edilən mövzuda 
yalan məlumatların yayılması, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən süni 
ajiotaj yaratmaq məqsədilə xəbər başlıqlarının məzmununda bilə-bilə çaşqınlığa səbəb 
olan ifadə və fotoşəkillərdən istifadə edilməsi müşahidə olunur.

Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın 
və Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətləri bununla 
bağlı məlumat yayıb.

Məlumatda deyilir: “İctimaiyyətdə yanlış 
fikrin formalaşdırılmasına xidmət edən həmin 
məlumatlar həqiqəti əks etdirmədiyindən 
təkzib olunur. Belə ki, 1994-cü il təvəllüdlü 
paytaxt sakini Nəzakət Ramazanovanın fevra-
lın 29-da 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasında 
ağciyərlərin pnevmoniyası səbəbindən vəfat 
etməsi faktı ilə polis və prokurorluq əməkdaşları 
tərəfindən məhkəmə-tibb ekspertinin iştira-
kı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçiri-
lib. N.Ramazanovanın ölümünün səbəbinin 

müəyyənləşdirilməsi məqsədilə məhkəmə-tibb 
ekspertizası təyin edilərək onun meyiti xarici 
və daxili müayinə olunub. Mərhumdan müayinə 
üçün götürülmüş nümunələrdə hər hansı bir 
infeksion xəstəlik aşkar edilməyib.

Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğu 
tərəfindən araşdırma davam etdirilir.

İctimaiyyətdə yanlış fikrin formalaşdırılma-
sı məqsədi güdən və qəsdən bu qəbildən olan 
informasiyaların yayılmasını həyata keçirən 
kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən sosial 
şəbəkə istifadəçiləri barəsində ən ciddi tədbirlərin 
görülməsi təmin ediləcək”.

AZƏRTAC

İnsanların sağlamlığının qorunması 
üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür

Bu fikri koronavirusa qarşı aparılan 
mübarizəyə münasibət bildirən Milli Məclisin 
deputatı, YAP Nəsimi rayon təşkilatının sədri 
Məlahət İbrahimqızı bildirdi. Deputat dedi ki, 
dövlət başçısının bu məqsədlə verdiyi tapşırıqlar, 
sərhəd-keçid məntəqələrində ciddi yoxlamala-
rın, həmin ərazilərdə tibb müəssisələrinin təşkil 
edilməsi, ehtiyat fondundan 10 milyon vəsaitin 
ayrılması, zəruri tibbi ləvazimatların alınması 
koronavirusun kütləvi yayılmasının qarşısını 
almaq məqsədi daşıyır: “Tədris müəssisələrinin, 
uşaq bağçalarının fəaliyyətlərini müvəqqəti 
dayandırmaları, bəzi kütləvi tədbirlərin təxirə 
salınması insanların sağlamlığının qorunması ilə 
əlaqədardır. Məndə olan məlumata görə, infeksi-
yanın qarşısının alınması məqsədilə Təhsil Nazir-
liyi sistemində fəaliyyət göstərən məktəbdənkənar 
təhsil müəssisələrində tibbi-profilaktik və 
dezinfeksiyaedici tədbirlər həyata keçirilir. Artıq 
3100 təhsil müəssisəsi dezinfeksiya olunub. 
Digər müəssisələrdə də tədbirlər davam etdirilir. 
Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ 

qərargah bu işlərə ciddi nəzarət edir”. 
M.İbrahimqızı bildirdi ki, Ümumdünya 

Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Azərbaycanın ölkədə 
koronavirusla bağlı yayılma hallarının olmaması 
üçün gördüyü işləri qiymətləndirib. ÜST – ün 
Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri 
Hande Harmancı ölkə ərazisində yoluxucu 
xəstəliklərin monitorinqi üçün nəzarət sisteminin 
gücləndirilməsindən məmnunluğunu bildirib. 

M.İbrahimqızı dedi ki, xalqımız indiyədək 
bəzi qorxulu yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının 
şahidi olub. Quş qripi, donuz qripi, ebola belə 
xəstəliklərdəndir: “Ancaq ölkəmizdə vaxtın-
da aparılan profilaktik tədbirlər belə yoluxucu 
xəstəliklərin qarşısını alıb. Möhtərəm Preziden-
timizin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirlər 
əhalini bu təşvişdən də xilas edəcək. Artıq bunun 
şahidiyik”.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Gigiyena qaydalarına 
ciddi əməl etməyimiz lazımdır

Prezident İlham Əliyev insanlarımızın amansız 
bəladan qorunmasını nəzarətdə saxlayır. Dövlət 
başçısı qəti şəkildə bildirdi ki, bu günə olan 
mənzərəyə görə, narahatlığa heç bir ciddi əsas yox-
dur. Eyni zamanda, karantində qalan vətəndaşların 
mütləq əksəriyyətində hələ ki, heç bir xəstəlik 
əlaməti aşkarlanmayıb. Əgər onların sağlamlığı 
normal olarsa, lazımi müddətdən sonra evlərinə 
buraxılacaqlar. 

Bundan əlavə, Prezident dedi ki, bu məsələ ilə 
bilavasitə məşğul olan bütün səhiyyə orqanlarının 
nümayəndələri – Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi 
Sığorta Agentliyi müntəzəm olaraq vətəndaşları 
məlumatlandırsınlar. Bu, təbii ki, əhali üçün böyük 
ümid, inamdır. 

Bir məsələni də qeyd edim ki, hazırda korona-
virus infeksiyasına yoluxmaq təhlükəsi olmasına 
baxmayaraq, Prezident İlham Əliyev bölgələrə 
səfərə gedir, obyektlərin açılışında iştirak edir, 
ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşür. Amma digər 
ölkələrdə belə hala rast gəlmirik. Bu da göstərdi 
ki, Prezident İlham Əliyev ən çətin anlarda xalqın 

yanında, insanların arasında olur. 
Prezident dedi: “Son 16 ildə Azərbaycanın an-

caq bölgələrində 22 yeni xəstəxana, 15 diaqnostika-
müalicə mərkəzi inşa edilib, 28 mərkəzi rayon 
xəstəxanası əsaslı təmir olunub. Beş xəstəxananın 
tikintisi isə davam edir. Beləliklə, ancaq bölgələrdə 
70 müasir tibb ocağı istifadəyə verilib. Əlbəttə ki, 
bu tibb ocaqları insanların sağlamlığına xidmət 
göstərir. Bakı şəhərində də bir çox xəstəxanaların 
tikintisi, təmiri artıq yekunlaşıb. Bütövlükdə, son 
16 ildə ölkəmizdə 700-dən çox tibb müəssisəsi 
tikilib və əsaslı təmir olunub”.

Əgər Azərbaycan əhalisinin sağlamlığı 
keşiyində bu qədər yeni və müasir tibb ocağı daya-
nırsa, deməli, koronavirusla bağlı heç bir narahat-
çılığa əsas yoxdur. Sadəcə, gigiyena qaydalarına 
yaxşıca əməl etməyimiz lazımdır.

İsa ƏHMƏDOV, 
 Zaqatala Rayon Ağsaqqallar  

Şurasının sədri

Səhiyyə Nazirliyində geniş müşavirə keçirilib
 � Martın 4-də Səhiyyə Nazirliyində geniş müşavirə keçirilib. Nazirlər 

Kabineti yanında operativ qərargahdan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Səhiyyə naziri 
Oqtay Şirəliyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyinin sədri Zaur Əliyev, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar 
Təhməzli, Səhiyyə Nazirliyinin və İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyinin 
müvafiq strukturlarının rəhbər və əməkdaşları iştirak ediblər.

Müşavirədə qeyd edilib ki, epi-
demiya təhlükəsinə qarşı tədbirlər 
Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri 
nəzərə alınmaqla, birgə səylərlə davam 
etdirilməlidir.

Koronavirusla mübarizə sahəsində 
keçirilən müşavirədə xəstələrin 
müalicə və profilaktikası məsələlərinin 
səmərəli təşkili, eləcə də əks-epidemik 
tədbirlərin səmərəliliyinin daha da 

artırılması istiqamətində işlərin gedişi 
müzakirə olunub.

Ölkədə kifayət qədər test ehtiya-
tının olduğu vurğulanıb və ehtiyac 
yarandığı təqdirdə ölkəyə gətirilməsi 
imkanları müzakirə edilib.

Müşavirədə xarici ölkələrdən gələn 
vətəndaşların yoxlanılması və yoxlama-
ya cəlb edilmək üçün səbəb ola bilən 
əlamətlərin siyahısı müəyyənləşdirilib.

2019-cu ilin dekabr ayından 
etibarən ortaya çıxan koronavirus 
səbəbilə ölənlərin sayı artıb. Bütün 
dünyanı narahat edən koronavirusla 
bağlı müxtəlif məlumatlar yayılır, 
ondan qorunmağın yolları göstərilir. 
Amma həmin məlumatlar arasında 
doğru bildiyimiz yanlış informasiyalar 
da var. Məsələn, yeni koronavirusun 
ən təhlükəli virus olduğu iddia edilir. 
Əslində, bu virus yeni deyil, hələ ko-
ronavirus 2003-cü ildə SARS (Şiddətli 
Kəskin Respirator Sindromu), 2012-ci 
ildə isə MERS (Yaxın Şərq Tənəffüs 
Sindromu) şəklində özünü büruzə 
vermişdi. Əlbəttə, heç kəs mübahisə 
etmir, koronavirus təhlükəlidir, amma 
ən təhlükəlisi deyil. Dünyada bundan 
da təhlükəli xəstəliklər var. 

Bundan başqa, belə bir iddia da 
irəli sürülür ki, koronavirusa yolu-
xan şəxsin sağalmaq şansı da olmur. 
Əslində, bu iddia da yanlışdır, korona-
virusa yoluxan hər xəstə vəfat etmir. 
Statistika göstərir ki, koronavirusdan 
ölən insanların faiz göstəricisi, zənn 
edildiyi kimi, yüksək deyil. Diqqət 

yetirin: normal qrip xəstəliyindən ölən 
insanlar koronavirusdan ölənlərdən 
60 dəfə çoxdur! Məlumdur ki, koro-
navirusa yoluxanlar əsasən xroniki 
xəstəliyi səbəbindən immuniteti 
zəifləmiş şəxlər və yaşlılardır. Buna 
görə də, həmin yaş qrupuna daxil 
olan şəxslər virusdan qorunmaq üçün 
daha diqqətli olmalı, immun sistemini 
gücləndirməlidirlər. Bir sözlə, koro-
navirus haqqında bildiyimiz odur ki, 
pnevmaniyaya (sətəlcəmə) səbəb olur, 
daha sonra bir çox yeni virus kimi, an-
tibiotik müalicəyə reaksiya göstərmir. 
Bu, heyvanlar arasında geniş yayılmış 
böyük bir viruslar qrupuna aiddir. 

İndi hamı düşünür: yeni virus 
xəstəliyinin sürətlə yayılması dünya-
nın inkişafına necə təsir göstərəcək? 
Dünya iqtisadiyyatını yeni böhran 
gözləyirmi? Bu suallara birmənalı 
cavab vermək çətindir. Mütəxəssislər 
bildirirlər ki, dünya miqyasında 
iqtisadi tənəzzüldən danışmaq hələ 
tezdir, amma koronavirus alovunun 
mənfi nəticələrini iqtisadiyyat artıq 
hiss edir. Doğrudur, Ümümdün-
ya Səhiyyə Təşkilatı baş verənləri 
beynəlxalq əhəmiyyətli fövqəladə 
vəziyyət kimi qəbul edir, ancaq heç 
epidemiya hesab etmədiyi prosesin 
pandemiyaya keçəcəyini bildirmir. 
Bununla belə, koronavirusun özü ilə 
gətirdiyi problemlərin iqtisadi zərərləri 
artıq hiss olunur. Bəzi hesablamalara 
görə, yeni xəstəliyin Çin iqtisadiyyatı 
və bütün Asiya regionu üçün nəticələri 
2003-cü ilin atipik sətəlcəmindən daha 
ciddi ola bilər. Bütün mütəxəssislər 
razılaşırlar ki, koronavirusun bütün 
dünya üçün potensial iqtisadi itkiləri 
böyük olacaq. Unutmaq lazım deyil 
ki, belə mənzərə tənəffüs infeksiyası 
xəstəliyinin tüğyan etdiyi dövrlərdə də 
müşahidə olunur. Bununla belə, etiraf 
etmək lazım gəlir ki, Çin hələ də bir 
çox sənaye və yüksək texnologiyalı 
məhsullar üçün əsas komponentlərin 
istehsal olunduğu “dünya fabriki” 
rolunu oynayır. Buna görə də ABŞ-
Çin ticarət müharibəsi ilə dağılmayan 
təchizat zəncirləri yaxın gələcəkdə 
misli görünməmiş karantin fonunda 
beynəlxalq ticarətin dayandırılmasın-
dan əziyyət çəkəcək. 

Məsələn, avtomobil sənayesində 
vəziyyət çox mürəkkəbləşə bilər. 
Belə ki, “IHS Markit”in hesablama-
larına görə, avtomobil istehsalçıla-
rının itkiləri birinci rübdə 350 min 
ədəd məhsul təşkil edəcək, karantin 
mart ayının ortalarına qədər davam 

edərsə, itki 1,7 milyondan çox olacaq. 
Dünyanın beşinci ən böyük avtomobil 
istehsalçısı olan “Hyundai” şirkəti 
Çin ehtiyat hissələrinin çatışmazlı-
ğı səbəbindən Cənubi Koreyadakı 
fabriklərdə istehsal xətlərini dayandır-
mışdır. Digər avtomobil istehsalçısı 
“Tesla” şirkəti Şanxayda yığılmış 
“Model 3” modelinin təchizatında 
gecikmələrin olduğu barədə 
xəbərdarlıq edir. Oxşar çətinliklər “To-
yota”, “General Motors” və “Volksva-
gen” tərəfindən də bildirilir. Mikroe-
lektronika və yüksək texnologiyalar 
sahəsində də mənzərə eynidir. Amma 
ən çox ziyanın görəcəyi sahənin məhz 
turizm olacağı şübhə doğurmur. Artıq 
dünyanın bir çox hava yolu şirkətləri, 

turoperatorları problemin ciddiliyini 
deyirlər. Bəzi hallarda Cənub-Şərqi 
Asiya ölkələrinə səyahət planlaşdı-
ranların böyük bir hissəsi səfərlərini 
təxirə salır. Dünya üzrə turizm 
sektorunun zərərlərinin milyardlarla 
ölçüləcəyi bildirilir. 

Heç kimə sirr deyil ki, sürətlə 
varlanan çinlilər hazırda istənilən 
ölkə üçün potensial turistlər sayı-
lır və çinliləri cəlb etmək uğrunda 
ciddi rəqabət gedir. Məsələn, 2018-ci 
ildə 150 milyon Çin vətəndaşının 
xaricə gedərək 277 milyard dollar 
xərclədiyi məlumdur. Ancaq korona-
virus xəstəliyinin yayılmasından sonra 
bu rəqəmdə ciddi azalma müşahidə 
edilir və epidemialoji vəziyyət uzun 
davam edərsə, dünya turizm sahəsinin 
itkiləri daha da artacağı proqnoz-
laşdırılır. Turizm sahəsilə sıx bağlı 
olan aviasiya sənayesində də ciddi 
itkilər qeydə alınır. Ölkələr arasında 
hava əlaqəsinin məhdudlaşdırılması 
və qeyri-müəyyən müddətə təxirə 
salınması aviadaşıyıcı şirkətlərə mil-
yonlarla dollar ziyan vurur. “Tourism 
Economics”in məlumatına görə, 
yalnız Amerika aviaşirkətləri bu il 
ərzində 1,6 milyard dollar itirə bilər. 
Bundan başqa, “Airbus” Çinin Tianjin 
şəhərində ayda 6 ədəd A320 markalı 
təyyarənin istehsal olunduğu fabri-
kin fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa 
məcbur oldu. Bir sözlə, koronavirusla 
vəziyyət dəyişməsə, digər sahələrdə 
olduğu kimi, aviadaşıma sənayesində 
də maliyyə itkiləri artacaq.

Problem həm də ondadır ki, 
Çin “dünya fabriki” olmaqla yana-
şı, həm də böyük bazardır. Çinlilər, 
məsələn, lüks malların istehlakının 
30 faizini təmin edirdilər. Zərgərlik 
məmulatlarının istehsalçısı “Pandora” 
artıq “tələbatın görünməmiş dərəcədə 
azalması” barədə məlumat verir. 
Təəccüblü deyil ki, LVMH dünya lüks 
imperiyasının sahibi Bernard Arno 
koronavirus çaxnaşmasının ilk qur-
banlarından birinə çevrildi. Fransalı iş 
adamı bir neçə milyard dollar itirərək 
dünyanın ən varlı adamı titulundan 
məhrum oldu. Bundan başqa, riteyl 
şirkətləri də ziyan görməyə başlayır-
lar. Məsələn, H&M şirkətinin Çində 
45 mağazasını bağladı və tədarük 
zəncirində məhdud fasilələrin ola 
biləcəyi barədə xəbərdar etdiyi bildiri-
lir. Levi Strauss & Co (Levi’s) və Nike 
kimi şirkətlərin də Çindəki mağaza-
larının təxminən yarısını bağladıqları 
vurğulanır. Walt Disney, Netflix, 

McDonalds və Starbucks şirkərləri 
də zərərlə üzləşirlər. Bu da iqtisadiy-
yatın qloballaşmasının nəticəsidir. 
Tələbat 30 faiz azalarsa, o zaman 
nəqliyyat, xidmətlər və digər sahələrdə 
də gəlirlər azalmağa başlayır. Qeyd 
etmək yerinə düşər ki, Çin tərəfindən 
ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya 
kompüter çiplərinin və mikroelekt-
ronika komponentlərinin alınmasının 
həcmini Çinin neft idxalının həcmi ilə 
müqayisə etmək olar. Məlumdur ki, 
Çin iPhone və ABŞ-ın digər infor-
masiya texnologiyaları nəhənglərinin 
məhsullarının ən böyük alıcısıdır. 
Koronavirus səbəbindən Apple, IBM, 
Microsoft və AMD şirkətlərinin 
biznesinin azalması və 2020-ci ilin 

birinci rübündə zəif maliyyə hesabat-
ları texnologiya sektoru şirkətlərinin 
bazar dəyərinə (kapitallaşmasına) 
və bütövlükdə, fond bazarına ciddi 
zərbələr vuracaqdır. Bu da, təbii ki, 
ABŞ vətəndaşlarının gəlirlərinə mənfi 
təsir göstərəcək.

Sual oluna bilər: amerikalının 
kasıblaşması ilə dünya iqtisadiyyatın-
da baş verə biləcək mümkün böh-
ranla nə əlaqəsi var? Məsələ ondadır 
ki, amerikalıların 60 faizi bu və ya 
digər dərəcədə səhmlərlə, istiqraz-
larla əməliyyatlara cəlb olunmuşlar. 
Amerikalılar birbaşa və ya pensiya, 
investisiya və digər fondlar vasitəsilə 
səhm bazarlarının fəal iştirakçıları-
dır. Bu gəlirlər də istehlak xərclərinə 
gedir. ABŞ-ın Ümumi Daxili Məhsul 
istehsalının strukturunda da istehlak 
xərclərinin payı 70 faizdən çoxdur. 
Amerikalılar koronavirusa görə fond 
bazarlarında gəlirlərinin bir hissəsini 
və əmanətlərini itirsələr, istehlakçı 
tələbi azalacaq və ABŞ iqtisadiyya-
tı tənəzzülə uğraya bilər. Dünyanın 
ən böyük istehlakçı dövlətinin də 
ciddi problemlərlə üzləşməsi dünya 

iqtisadiyyatı üçün yaxşı heç nə vəd 
etmir. Bu günlərdə Nasdaq, NYSE, 
S&P fond birjalarında məcmu olaraq 
12,5 faiz azalma qeydə alındı. Ame-
rikanın ən böyük on milyardçısı fond 
bazarının düşməsi ilə təxminən 100 
milyard dollardan artıq vəsait itirdi. 
Bütövlükdə, dünya iqtisadiyyatının 
itkiləri 1,5 trilyon dollardan çox-
dur və bu proses getdikcə güclənir. 
Mütəxəssislərin fikrincə, bu, şübhəsiz, 
təkcə Avropada deyil, həm də onunla 
fəal əməkdaşlıq edən ölkələrin iqtisa-
diyyatını inkişaf etdirmək planlarına 
təsir göstərəcək. 

Bir sözlə, Çin müəssisələrinin 
işinin dayandırılması və karantin 
məhdudiyyətləri Avstraliya və Hin-
distanın dağ-mədən şirkətlərinə, 
Tailandın, Sinqapurun, Filippinin, 
Vyetnamın turizm sənayesinə və 
digər sahələrə, dünya aviaşirkətlərinin 
əksəriyyətinə, neft şirkətlərinə, Cənubi 
Koreyada və Malayziyada çip və 
displeylərin istehsalçılarına, Çindən 
komplektləşdiricilərdən asılı olan 
dünya avtomobil istehsalçılarının 
əksəriyyətinə ziyan vurur. Beynəlxalq 
ticarət və yükdaşımaları da azalır. Bi-
rinci rübün sonunda dünyada müəyyən 
əmtəə çatışmazlığı gözlənilir. La-
kin dünya iqtisadiyyatının artım 
templərinin ümumi ləngiməsi daha 
təhlükəlidir. Bəs hazırda müşahidə 
etdiyimiz prosesi epidemiya he-
sab etmək olarmı və ümumiyyətlə, 
bəşəriyyəti daha təhlükəli pandemiya 
gözləyirmi? Alimlər deyirlər ki, tibbdə 
hər hansı bir ərazidə yaşayan əhalinin 
5 faizinə təsir göstərən infeksion 
xəstəlik epidemiya hesab olunur. 
Epidemiya bir neçə ölkəni, qitəni və 
ya bütün Yer kürəsini əhatə etdikdə isə 

pandemiya, birdən-birə baş verdikdə 
eksploziv, yaxud epidemik alovlan-
ma adlanır. Hazırda nə Çində, nə də 
bir başqa ölkədə əhalinin 5 faizinin 
koronavirusa yoluxması faktının qeydə 
alınması barədə məlumat yoxdur. 
Dünya üzrə 92 mindən artıq insanın 
koronavirusa yoluxduğu, cəmi 3 
mindən artıq insanın xəstəlikdən vəfat 
etdiyi və 48 mindən artıq insanın da 
sağaldığı məlumdur. 

Beləliklə, koronavirus təhlükəlidir, 
ancaq ebola və ya vəba kimi dəhşətli 
dağıdıcı gücə malik deyil. Əgər dünya 
ən təhlükəli virus ilə üz-üzə deyilsə 
(hələ ki, belə görünür), o zaman 
daha bir rüblük ekstremal eniş baş 
verməyəcək. Mütəxəssislər güman 
edirlər ki, Çində baş vermiş xəstəliyin 
yayılması mart ayında azalmağa 
başlayacaq, istehsal və beynəlxalq 
ticarətdə müşahidə edilən kəsir bərpa 
olunacaq. Bu halda dünya iqtisadiy-
yatının itkiləri, təxminən 250-300 
milyard dollar təşkil edəcək ki, bu da 
çox böyük məbləğ deyil. Məsələn, 
Beynəlxalq Valyuta Fondunun he-
sablamalarına görə, ötən il ABŞ-ın 

Çinlə ticarət müharibəsi dünyaya 850 
milyard dollar ziyan vurmuşdu. Odur 
ki, koronavirus çaşqınlığı uzun müddət 
davam etməsə, dünyada müşahidə olu-
nan son proseslər öz normal axarına 
dönəcək. Bu prosesin uzun müddət 
davam etməməsinə də hər birimiz 
çaşqınlığa qoşulmamaqla kömək edə 
bilərik. Hər bir insan koronavrusla 
mübarizədə zəruri qaydalara əməl 
edərsə, o zaman çaşqınlığın dəyəri də 
yüksək olmayacaq. 

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

Koronavirus: Pandemiya 
təhlükəsi gözlənilmir

Dünya koronavirus xəstəliyindən əziyyət 
çəkir. Ölkələr bir-birlərinə qapılarını bağlayır, 
kütləvi tədbirlər təxirə salınır, iqtisadi əlaqələr 
məhdudlaşdırılır. Yalnız Antarktidada rast 

gəlinməyən koronavirusun dünya iqtisadiyyatına vurduğu 
ziyanın məbləği yüz milyardlarla dolları ötür. 

“Ölkə vətəndaşlarının sağlamlığının qorunması dövlətimizin 
qarşıya qoyduğu ən ümdə vəzifələrdəndir. Artıq neçə ildir ki, 
respublikamızda vətəndaşların kütləvi müayinədən keçmə kampa-
niyası aparılır. Hər il bütün bölgələrdə təxminən 5 milyon insan 
təmənnasız müayinədən keçir. Bütün bunlar əhalinin sağlamlığının 
qorunması məqsədini daşıyır. Eyni zamanda, ölkəmizin səhiyyə 
sahəsinin ümumi inkişafının göstəricisidir. Möhtərəm Prezidentimiz 
də dəfələrlə bildirib ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşı dayanır və insanların sağlamlığı sosial sahədə prioritet 
məsələlərdən biridir. Dünyanı qorxuya salmış koronavirus xəbəri 
yayılan gündən ölkəmizdə qabaqlayıcı tədbirlər görülür”.

Bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Goranboy 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışında ölkə ictimaiyyətini 
əmin etdi ki, Azərbaycan hökuməti koronavirus bəlasının 
qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirləri görür. Bu, bizi 
xeyli ürəkləndirdi. Əlbəttə, virusun Çində, eləcə də qonşu 
İranda törətdiyi faciələri, insan ölümünün adi hala çevrildiyini 
görəndə adam həyəcanlanmaya bilmir. Amma Prezidentin 
sözlərindən sonra xeyli rahatlıq tapdıq. İnandıq ki, dövlətimiz 
vətəndaşlarının yanındadır. 

Operativ qərargah: Daha üç şəxsdə koronavirus 
infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb

İran İslam Respublikasından Azərbaycan 
Respublikasına gələn daha üç şəxsdə koronavirus 
infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. 

Bu barədə Nazirlər Kabinetinin yanında operativ 
qərargah məlumat yayıb.

Bildirilir ki, həmin şəxslərdən biri 1988-ci il 
təvəllüdlü Almaniya vətəndaşı, digər iki nəfər isə 
1994 və 1999-cu il təvəllüdlü, İranın Qum şəhərində 

təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Həmin 
şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Hazırda pasiyentlərin vəziyyəti kafidir, 
hərarətləri normaldır, şikayətləri yoxdur. Onların 
müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.

İndiyə qədər koronavirusa yoluxmuş bütün 
şəxslərin səhhəti ciddi nəzarətdə saxlanılır, onların 
müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilir.

6 mart 2020-ci il, cümə 9

User
Машинописный текст
Xalq qəzeti.-20202.-6 mart.-S.9.




