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 “Ağdam rayonunun işğaldan 
azad olunmuş ərazilərində meliora-
siya və su təsərrüfatı kompleksinin 
bərpası və inkişafı üzrə texniki-iq-
tisadi əsaslandırmanın və layihə 
sənədlərinin hazırlanması” məqsədilə 
“Azərbaycan Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı”ASC tərəfindən keçiriləcək 
açıq tenderdə iştirak edən iddiaçıla-
rın müraciətləri nəzərə alınaraq tələb 
edilən sənədlərin təqdim olunması 
vaxtı 12 yanvar 2022-ci il saat 17.00-a 
qədər uzadılır. 

Tender təklifi bank təminatı ilə 
birlikdə 24 yanvar 2022-ci il saat 
17.00-a qədər Bakı şəhəri, Mosk-
va prospekti 69 A nömrəli ünvana 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə əsli və 
surəti olmaqla təqdim edilməlidir.

İddiaçıların təklifləri Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 69A nömrəli ünvan-
da 25 yanvar 2022-ci il saat 11.00-da 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında 
iştirak edə bilərlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

B İ L D İ R İ Ş
“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” publik 

hüquqi şəxsin tender komissiyası bildirir ki, AQTA 
və tabeli qurumların istifadəsində olan “Elekt-
ron sənəd dövriyyəsi, kadrların idarə edilməsi və 
vətəndaş qəbulu” proqram təminatının modullarının 
təkmilləşdirilməsi, xətaların aradan qaldırılması və 
1 illik texniki xidmət göstərilməsinin satın alınma-
sı üçün 2021-ci il noyabrın 26-da elektron portal 
vasitəsi ilə keçirilmiş açıq tenderin nəticələrinə 
əsasən “Agile Solutions” MMC qalib elan edilmiş və 
həmin təşkilatla müvafiq satınalma müqaviləsi bağla-
nılmışdır.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” publik 

hüquqi şəxsin tender komissiyası bildirir ki, AQTİ-
nin veb saytının təkmilləşdirilməsi və bir illik texniki 
xidmət göstərilməsinin satın alınması üçün 2021-ci il 
noyabrın 26-da elektron portal vasitəsi ilə keçirilmiş 
açıq tenderin nəticələrinə əsasən “Safaroff Ca” MMC 
qalib elan edilmiş və həmin təşkilatla müvafiq satınal-
ma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

Bakı Kitab Mərkəzində  “Azercell Telekom”un 
təşəbbüsü ilə Nizaminin zəngin bədii irsinə həsr edil-
miş “Audiokitab” layihəsinin təqdimatı keçirildi. 

Layihə haqqında işti-
rakçılara məlumat verən 
“Azercell”in media ilə əlaqələr 
şöbəsinin direktoru Nigar 
Şıxlinskaya qeyd etdi ki,  
azərbaycanlı müəlliflərin 
əsərlərini rəqəmsal forma-
ta keçirməklə şirkət xüsusi 
olaraq gənclər arasında 
mütaliə mədəniyyətini 
genişləndirmək, həm də 
oxuculara dünyanın bü-
tün nöqtələrində rəqəmsal 
cihazlar vasitəsilə xalqımızın 

mədəni irsini daha əlçatan 
və rahat etməyi qarşısına 
məqsəd qoyur. Məhz bu 
niyyətlə elektron kitabxana-
nın inkişafında “Azercell”in 
növbəti təşəbbüsü 
beynəlxalq elektron platforma 
vasitəsilə Nizami əsərlərinin 
audiokitab formatında 
dünyanın beş dilində təqdim 
edilməsi oldu.   

Layihə çərçivəsində 
“Azercell”in dəstəyilə Ni-
zami Gəncəvinin 100-dən 

çox seçilmiş fəlsəfi və lirik 
məzmunlu, müxtəlif ölçülü 
əsərlərindən parçalar au-
diokitab formatında tərtib 
edilib. Şeirlər Azərbaycan, 
rus, ingilis, fransız və türk 
dillərində qədim simli musiqi 
alətlərinin müşayiəti altında 
səsləndirilib. Fon musiqiləri 
ilə təqdim olunan audio mate-
riallar “Azercell”in  təqdim 
etdiyi beynəlxalq “Bookmate” 
əlavəsinə yüklənilib. 

Nizami Gəncəvinin iki 
əsərinin: “Kərpickəsən kişinin 
dastanı” və “Adil Nuşirəvan 
ilə vəzirin hekayəti”nə 
komiks janrında çəkilmiş 
şəkillərindən fotoalbom hazır-
lanıb. Tədbirdə yeni formatda 
hazırlanmış “Kərpickəsən 
kişinin dastanı” komiksi də 
iştirakçılara təqdim olundu.

Təqdimat mərasimində 
Nizami Gəncəvi adına 

Azərbaycan Ədəbiyyat 
Muzeyinin direktoru, millət 
vəkili Rafael Hüseynov, 
Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyinin Kitab 
dövriyyəsi və nəşriyyatlarla iş 
şöbəsinin müdiri Akif Marifli 
və “Colorit” Yaradıcılıq Ema-
latxanasının rəhbəri Teymur 
Nəcəfzadə çıxış etdilər.

Təqdimatın bədii 
hissəsində müəllif və 
qiraətçilər Xəzər Süleymanlı 
və Səməd Hətəmov Nizami-
nin ölməz əsərlərindən bəzi 
hissələri ifa etdilər. Vokal 
ifaçısı Tomrisin çıxışı işti-
rakçılar tərəfindən alqışlarla 
qarşılandı. Mərasimdə Bakı 
Xoreoqrafiya Akademiyasının 
tələbələrinin ifasında “Leyli 
və Məcnun” baletindən səhnə 
də nümayiş etdirildi. 

 “Xalq qəzeti” 

Nizaminin əsərləri 
“Azercell”in rəqəmsal 
təqdimatında

Koronavirusa təsir edən yeni nəsil 
peyvəndlər sınaqdan keçirilir

Artıq hər kəsə məlumdur ki, koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxmuş 
xəstələrdə nə qədər fərqli simptomlar müşahidə edilsə də, onların əksəriyyətində 
qoxubilmənin tam və ya qismən itməsi əlamətləri haqda daha çox fikirlər 

bildirilir. Mütəxəssislər iybilmə funksiyasını yoxlamaq üçün dörd qoxu detektorundan 
istifadə edirlər. Belə ki, xəstəyə naşatır spirti, aseton, benzin, kəskin iyli ətirlər və qida 
iyləmək təklif olunur. Həkimlərin fikrincə, qoxubilmə hissinin pozulmasına anosmiya 
(qoxubilmənin tam itməsi), hiposmiya (qoxubilmənin azalması), parosmiya (təhrif 
olunmuş qoxu hissləri) və hiperosmiya (həddindən artıq qoxu həssaslığı) daxildir.

Lakin onu da qeyd etməliyik ki, bineyi-
qədimdən adi soyuqlamalarda da, iy-qoxunun 
azalması, ağız dadının dəyişməsi kimi hallara 
təsadüf edilirdi. Xəstələr yediyi hər qidanın, 
qəbul etdiyi hər mayenin “saman dadı” ver-
diyini iddia edirdilər. Mütəxəssislər bildirirlər 
ki, COVID-19-un səbəb olduğu iybilmə və 
dadbilmə hissinin itməsi əlamətləri ilə qrip və 
ya soyuqdəymənin eyni simptomları arasında 
bənzərlik olsa da, müəyyən fərqlər var. Belə 
ki, koronavirus xəstələrinin qoxubilmə hissinin 
itməsi virusun burun, boğaz və dil arxasında 
yerləşməsi nəticəsində baş verir. Soyuqdəymə 
zamanı isə hava yolunun maneə törətməsi 
qoxubilmə və dadbilmə hissini dəyişir. Qrip za-
manı həmin əlamətlərə burun tıxanıqlığı səbəb 
olur. Soyuqdəymə və tənəffüs yolu virusları ilə 
xəstələnən zaman burun tıxanıqlığı dadbilmə 
hissinin azalması ilə nəticələnir. Koronavirus 
isə dadbilməyə birbaşa təsir edir və dadların 
tam dəyişməsinə gətirib çıxarır.

Onu da deyək ki, xəstələr ən çox iybilmə 
hissini itirdiklərini anlayan anda təşvişə 
düşürlər. Nə edəcəklərini qərarlaşdıra 
bilmədiklərindən, onlar iybilmənin pozulma-
sının dərəcəsini müəyyən etmək məqsədilə 
tərkibində spirt olan məhlulları normadan artıq 
istifadə edirlər. Bu isə doğru addım deyil. Çünki 
həmin məhlullardan aşırı istifadə, burunun 
kapilyarlarının zədələnməsinə səbəb ola bilər. 
Belə olan halda, qoxu reseptorlarını oyatmaq 
üçün tərkibi müalicəvi otlardan ibarət olan 
“Composor 16” və “Sinusol” spreylərindən, 
ya da el arasında “Vyetnam mazı” adlanan 
müalicəvi maye balzamdan istifadə etmək 
tövsiyə edilir. Həmçinin ABŞ alimlərinin apar-
dığı elmi-tibbi tədqiqatların nəticəsinə əsasən, 
qoxubilmə hissi itənlərə müəyyən məşqlər 
məsləhətdir. Qoxu məşqləri burun reseptor-
larını hərəkətə gətirir və siqnalları oyatmağa 
kömək edir. Əgər dadbilmə ilə iybilmə funksiya-
sı birlikdə pozulursa, deməli selikli epitel qişada 
yerləşən qoxu reseptorlarında zədələnmə var. 
Belə hallarda, problemin aradan qaldırılması 
üçün xəstənin vəziyyətinə uyğun olaraq, həmin 
şəxslərin bir ay vitamin-mineral kompleksinin 
qəbulu təyin edilə bilər. 

Bugünlərdə Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının (ÜST) rəhbəri doktor Tedros 
Qebreyesus xəbərdarlıq edib ki, COVID-19 
diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilənlərin və 
bu infeksiyadan ölənlərin əksəriyyəti peyvəndin 
bir dozasını belə almayan insanlardır. BMT-nin 
xəbərlər xidmətinin yaydığı məlumatlara istinad 
edərək deyə bilərik ki, bu barədə ÜST rəhbəri 
mətbuat konfransında bildirib. O xatırladıb 
ki, 2021-ci ildə 3,5 milyon insan COVID-19 
səbəbi ilə dünyasını dəyişib. Bu, İHV, malyari-
ya və vərəm xəstəliklərindən ölənlərin ümumi 
sayından çoxdur. Bununla belə o, xəbərdarlıq 
edib ki, koronavirusun mutasiyaya uğramış 
hələlik son variantı olan  “Omicron” ştammı 
bir çox ölkədə dominant hala çevrilir və əlavə 
ehtiyat tədbirləri tələb edir. Belə ki, ÜST tibb 
işçiləri üçün yenilənmiş tövsiyələr dərc edib. 
Bu tövsiyələrdən biri də budur ki, məsələn, 
COVID-19 xəstəsi olan pasientin otağına daxil 
olarkən, digər qoruyucu vasitələrlə yanaşı, 
xüsusən də, bu otaqda havalandırma zəif 
olduqda, respirator və ya tibbi maska taxmaq 
lazımdır.

Onu da qeyd edək ki, ÜST-ün rəhbəri 
Tedros Qebreyesus konfransda, peyvənd 
məsələsinə toxunarkən, həmçinin bütün 
ölkələri pandemiya şəraitində işləmək üçün 
tibb işçilərini lazım olan hər şeylə təmin etməyə 
təkidlə çağırış edib. O deyib ki, COVID-19 
əleyhinə peyvəndin ilk dozasının tətbiqindən, 

hətta, bir il sonra da Afrikadakı tibb işçilərinin 
dörddə üçünün hələ də peyvənd olunmadıqla-
rını anlamaq çox çətindir. Onun sözlərinə görə, 
amma buna baxmayaraq, dünyada vaksinasiya 
ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşır.  Belə ki, COVAX 
mexanizmi vasitəsilə ayrı-ayrı ölkələrə 800 mil-
yon doza vaksin çatdırılıb ki, onların da yarısı 
son üç ay ərzində paylanıb. ÜST rəhbəri deyib: 
“Qiymətləndirmələrə görə, 2022-ci ilin birinci 
rübünün sonuna qədər planetin bütün yetkin 
əhalisini peyvənd etmək və risk altında olanları 
buster dozalarla təmin etmək üçün kifayət 
qədər preparatlarımız olmalıdır”. O əlavə edib 
ki, yalnız bundan sonra əlimizdəki ehtiyatlar 
bizə hər kəsə buster dozaları təklif etməyə 
imkan verəcək. 

Bu kontekstdə o, ölkələri ÜST-ün himayəsi 
altında yaradılmış mexanizmlər vasitəsilə 
vaksinləri digər dövlətlərlə paylaşmağa 
çağırıb. Bu, buster dozaları vurulan bü-
tün gündəlik dozaların 20 faizini təşkil edir: 
“Xəstəxanaya yerləşdirilənlərin və ölənlərin 
böyük əksəriyyətinin buster doza almayanla-
rın deyil, peyvənd olunmayanların olduğunu 
xatırlamaq çox vacibdir”, - deyə o vurğulayıb. 
“Biz həmçinin aydın başa düşməliyik ki, ha-
zırda əldə olan mövcud peyvəndlər “Delta” və 
“Omicron” ştammlarına qarşı hələ də effektivdir. 
Heç bir ölkə buster dozaları vasitəsilə pande-
miyaya son qoymayacaq və ehtiyat tədbirləri 
görülmədən onlar bayram tədbirlərində iştirak 
etmək üçün biletə çevrilməyəcəklər”.

Hazırda ÜST-ün himayəsi altında dünyanın 
müxtəlif ölkələrində COVID-19 əleyhinə yeni 
nəsil vaksinləri sınaqdan keçirilir. Bu tədqiqatlar 
sentyabr ayında başlayıb. Yeni preparatların 
virusa qarşı daha effektiv və uzunmüddətli 
qorunmanı təmin edəcəyi gözlənilir və onları 
iynəsiz qəbul etmək olacaq. Artıq 11,5 min 
könüllünün iştirak etdiyi tədqiqatlar Kolumbi-
ya, Mali və Filippində aparılır. Bu mərhələdə 
iki yeni nəsil preparat sınaqdan keçirilir, lakin 
tezliklə bu arsenala daha üç namizəd-vaksin 
əlavə olunacaq.

Son məlumatlara görə isə Ümumdün-
ya Səhiyyə Təşkilatı Amerikanın “Novavax” 
şirkətinin lisenziyası əsasında Hindistanın 
Serum İnstitutu tərəfindən istehsal edilən 
“Covovax” koronavirus peyvəndini təcili istifadə 
üçün təsdiqləyib.

Təşkilat, həmçinin  təsdiqlənmiş SARS-
CoV-2 vaksinlərinin siyahısını genişləndirərək 
NVX-CoV2373 üçün Fövqəladə İstifadə 
Siyahısını (EUL) yayımlayıb. Məlumatda qeyd 
olunur ki, “CovovaxTM” adlı peyvənd Hindistan 
Serum İnstitutu tərəfindən lisenziya əsasında 
istehsal olunur. Novavax və COVAX portfelinin 
bir hissəsidir. Bu, aşağı gəlirli ölkələrdə daha 
çox insanı peyvənd etmək üçün davam edən 
səylərə çox lazımlı təkan verir.

Diqqətə çatdıraq ki, ÜST-ün hər hansı 
peyvəndi təsdiq etməsi o vaksin üçün  COVAX 
dərman siyahısında olmaq və beynəlxalq satı-
nalma üçün ilkin şərtdir.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında 
İctimai Şuranın növbəti iclası

Dekabrın 28-də Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
(FHN) Bakı Regional Mərkəzinin inzibati 
binasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında 
İctimai şuranın növbəti iclası keçirilib. 

FHN-in mətbuat 
xidmətindən bildirilib ki, ilin 
yekunlarına həsr olunmuş 
iclasda İctimai Şuranın sədri 
Fuad Hacızadə, sədr müa-

vini Mehman İsmayılov və 
şuranın digər üzvləri iştirak 
ediblər.

İclasda, əvvəlcə sədr 
Fuad Hacızadənin şuranın 

il ərzində fəaliyyətinə dair 
hesabatı dinlənilib.

Daha sonra İctimai Şura 
üzvləri 2022-ci ilin fəaliyyət 
istiqamətləri və təsdiq 
olunmuş tədbirlər planı 
barədə geniş fikir mübadiləsi 
aparıblar.

“Xalq qəzeti”

 ATMU əməkdaşları Türkiyədə 
beynəlxalq elmi tədbirdə 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin 
(ATMU) biznes idarəçiliyi fakültəsinin dekanı, dosent 
Vüqar Nəzərov və iqtisadiyyat kafedrasının dosent əvəzi 
Camal Hacıyev Türkiyənin Antalya şəhərində “Elmi 
araşdırmalar və innovativ təhsil”  mövzusunda keçirilən 
beynəlxalq elmi konfransda iştirak ediblər. 

İclası giriş sözü ilə  İKSAD-
ın ( Sosial araşdırmalar və iqti-
sadi inkişaf institutu) prezidenti 
doktor Mustafa Lətif Əmək 
açaraq iştirakçıları salamladıq-
dan sonra bu təhsil ocağının 
yaranma tarixinə aydınlıq 
gətirməklə yanaşı, fəaliyyət 
strategiyasından bəhs edib və 
konfrans  iştirakçılarına uğurlar 
diləyib. 

Plenar iclasda Türkiyə 
Böyük Millət Məclisinin üzvü, 
səfir doktor Hasan Yavuz, 
Özbəkistanda İKSAD-ın 
əlaqələndiricisi professor 

Gülbahar Nişanova və AMEA-
nın Mərkəzi Kitabxanasının  
direktoru  professor Məmməd 
Əliyev çıxış ediblər.

ATMU-nu təmsil edən 
dekan Vüqar Nəzərov və 
dosent əvəzi Camal Hacıyev 
“Azərbaycanda müxtəlif iqtisa-
di sektorlar üzrə məşğulluğun 
iqtisadi artıma təsiri” 
məsələlərinə həsr olunan elmi 
məruzələrində Azərbaycanın 
üç müxtəlif  sektorunda – 
sənaye, xidmət və kənd 
təsərrüfatında  məşğulluğun 
iqtisadi artıma təsiri amilinin 

araşdırıldığını, son statistik 
məlumatlar, ekonometrik 
model əsasında reqresiya 
təhlilinin  aparıldığını və yekun 
nəticələrin müsbət olduğunu 
diqqətə çatdırıblar.

     Qeyd edək ki, 
beynəlxalq elmi konfransda 
ABŞ, Rusiya, Polşa, Ukray-
na, Gürcüstan, Özbəkistan 
və s. olmaqla dünyanın 25 
ölkəsindən  nümayəndə heyəti 
iştirak edib.

Tədbirin sonunda konfrans 
iştirakçılarına müxtəlif müka-
fatlar və sertifikatlar təqdim 
edilib. Beynəlxalq tədbir işti-
rakşıları, həmçinin xatirə şəkli 
çəkdiriblər.

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

FHN bayram günlərində  
gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) 31 Dekabr – Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı ilə 
əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. 

FHN-in mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, bununla bağ-
lı fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin 
Heydərovun imzaladığı əmrə əsasən, vətəndaşların həyat və 
fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, həyat təminatı 
və digər mühüm əhəmiyyətli obyektlərdə baş verə biləcək 
fövqəladə hadisələrə çevik reaksiya verilməsi, onların müm-
kün nəticələrinin operativ aradan qaldırılması işinin təşkili 
məqsədilə nazirliyin aidiyyəti struktur bölmə və qurumlarına 
müvafiq tapşırıqlar verilib.
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Bu il Azərbaycan 
kinematoqrafçılarının  

20 şəxsi arxiv fondu yaradılıb
2021-ci il ərzində Dövlət Film Fonduna 

şəxsi arxivlərdən kinematoqrafa aid çox 
sayda müxtəlif afişa və plakatlar, görkəmli 
kinematoqrafçılara məxsus şəxsi əşyalar,  
1000-dən çox müxtəlif fotosənədlər daxil olub.

Kino lentlərində qorunan “Ögey ana”, “Dəli Kür”, “Dədə 
Qorqud”, “Günlərin bir günü”, “Babək”, “Nizami” və s. bədii, 
“Aşıq Ələsgər” (Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
sərəncamına uyğun olaraq), “Mikayıl Abdullayev”, “Səttar 
Bəhlulzadə”, “Əzim Əzimzadə”, “Mirzə Kazım bəy”, “Fərhad: 
Portret cizgiləri” və s. sənədli filmlər bərpa olunub.

Ümumilikdə 20 fond olmaqla, Xalq artistləri Rasim 
Ocaqov, Eldar Quliyev, Leyla Bədirbəyli, Şahmar Ələkbərov, 
Süleyman Ələsgərov, Hökümə Qurbanova, Ənvər Həsənov, 
Əməkdar incəsənət xadimləri Rasim İsmayılov, Şərif Şərifov, 
Rüfət Şabanov, qocaman rejissor Niyazi Bədəlov, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi Yusif Şeyxov və digər kinematoqrafçıların 
şəxsi arxiv fondları yaradılıb.

Bundan başqa, ötən əsrdə kino istehsalında istifadə olun-
muş 18 ədəd nadir kino çəkilişi avadanlığı bərpa olunub.

2021-ci ildə fonda bir sıra dövlət və özəl studiyalarda 
istehsal olunmuş (“Olimpia”, “Köşk” (çoxseriyalı), “Quyu”, 
“Levonun son payızı” bədii, “Unudulmuş dəhliz”, “Bizim 
komandir”, “Qapı”, “Yarıda qalan uçuş”, “Biz”, “27 sentyabr. 
Qələbənin ilk günü”, “Görünməyən qəhrəmanlar”, “Hərbi 
Hava Qüvvələri”, “Böyük əmr”, “Fulya” sənədli, “Tıq-tıqla 
möcüzələr axtarışında. 2-ci bölüm: Qobustan” animasiya və 
s.) filmlər daxil edilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Son sutkada yeni növ koronavirus 
infeksiyasına 376 yeni yoluxma qeydə alınıb

Azərbaycan Respublikasında koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 376 
yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 887 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ 
Qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 
üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıx-
mış 16 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 615 min 312 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması fak-
tı müəyyən edilib, onlardan 596 min 545 nəfər 

müalicə olunaraq sağalıb, 8 min 324 nəfər vəfat 
edib, aktiv xəstə sayı 10 min 443 nəfərdir.

Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 8 min 784, 
ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 5 milyon 
832 min 974 test aparılıb.
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