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Kim nə deyir-desin, hay-küylü 
pul kurslarının enib-qalxmaları, bank 
müflisolmaları zamanı əhalinin axınla 
küçələrə tökülüşməsi mənzərəsinə, 
nədənsə, vaksinləşmə kampaniyası 
ilə bağlı rast gəlmədik. Döğrudanmı 
canımız cibimiz qədər qiymətli deyil?! 
Bəlkə, insanlar vaksinlərin gec 
hazırlanmasından narazı qalıblar, 
nədənsə küsüblər? Ya, bəlkə, vaksinlər 
hamı üçün əlçatan deyil? Hər halda, 
vaksinlər hazırlanıb, hamı üçün də 
əlçatandır.

Bəs niyə?.. Niyəsinin ağlagələn 
iki səbəb var. Əvvəla, vaksinin riskli 
qruplar üçün təhlükəsi barədə əsaslı-
əsasız söhbətlər adamlarda təşviş və 
tərəddüd yaradıb. Bir də ki, biz insanlar, 
adətən, qiymətli olan bir şeyin pulsuz-
parasız verilməsinə həmişə şübhə ilə 
yanaşırıq. Belə olmasaydı, bir ildən 
artıqdır ki, hamılıqla qəsdimizə durmuş 
pandemiyaya qarşı ən təsirli vasitəyə 
qarşı kimlərsə belə soyuq və biganə 
münasibət bəsləyərdimi?

Bəlkə, düşünürük ki, əzrayıla 
buyruqçuluq edən koronavirus bu 
vaxtadək bizə yaxın düşməyibsə, 
bundan sonra da işi olmaz. Xeyr, 
qətiyyən belə deyil. Ənənəvi qorunma 
üçlüyünü – evdə qalmaq, maska 
taxmaq və məsafə gözləmək kimi 
bezdirici və heç də hər şey olmayan 
mübarizə üsulunu yalnız vaksinləşmə 
tamamlayır.

Bunu Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının Avropa üzrə Bölgə direktoru 
Hans Klüqe bugünlərdə bildirib. O qeyd 
edib ki, 2021-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən 
pandemiya daha çox nəzarətdə 
saxlanıla biləcək və idarəolunan 
vəziyyətə gələcək: “Virus haqqında 
artıq çox şey bilirik. Onun mövcudiyyəti 
davam edəcək, amma məhdudiyyətlərə 
ehtiyac qalacağını düşünmürəm. Bu, 
yaxşı mesajdır”. 

Koronavirusun mutasiyaya 
uğramasını da şərh edən Klüqe 
bunun normal olduğunu və virusun 
yoluxduğu insana uyğunlaşmağa 
çalışdığını bildirib. Lakin yoluxuculuğun 
sürətini təşvişverici adlandırıb. 
O, vaksinlərin əhəmiyyətini də 
vurğulayıb: “Mutant versiyalara qarşı 
yeni vaksinlər hazırlamağa ehtiyac 
görmürük. Vaksinasiya edilmiş şəxslər 
edilməmişlərlə birgə eyni məkanda 
olanda özlərinə diqqət yetirməlidirlər”.

Elə buna görə də, pis-yaxşı – 
bütün ölkələr üçün əlçatan olmasa da, 
dünyada koronavirusa qarşı vaksinasiya 
prosesindən keçmiş insanların sayı 
200 milyonu ötüb. Vaksin olunanların 
böyük əksəriyyəti inkişaf etmiş 
ölkələrin vətəndaşları olub. Hələlik 
Çin, Rusiya kimi vaksin istehsalçısı 
olan ölkələrdə də vaksinasiya 
prosesi sürətli şəkildə davam etdirilir. 
Dünya ölkələrinin mütləq əksəriyyəti 
vaksinasiyaya artıq başlayıb. Bir çox 
ölkələr isə artıq vaksinləmə ilə bağlı ilk 
mərhələni tamamlayaraq prosesin ikinci 
mərhələsini aparırlar. 

“Azərbaycan Respublikasında 
 COVID--19 virusu əleyhinə  

2021–2022-ci illər üçün Vaksinasiya 
Strategiyası”na uyğun olaraq, ölkə 
üzrə peyvəndlənmə prosesi mərhələli 
şəkildə davam edir. Birinci mərhələdə 
65 və yuxarı yaş qrupundan olanlar 
peyvəndə cəlb ediliblər. Fevral ayının 
17-dən isə 50 yaş və daha yuxarı 

şəxslərin COVID–19 xəstəliyinə qarşı 
vaksinasiyası aparılır.

Bəzi soydaşlarımızın tərəddüd 
və biganəliyinə baxamayaraq, 
Azərbaycanda da vaksinləşmə uğurla 
davam edir. Lakin etiraf edək ki, 
Azərbaycan dövlətinin bu kampaniyanı 
dünyanın ən imkanlı dövlətlərində 
olduğundan da yaxşı təşkil etməsinə 
baxmayaraq, bəzi insanlar peyvənd 
olmağı yubadır, yaxud ondan ciddi bir 
səbəb olmadan imtina edir. Belələrinin 
hərəkəti başqalarını da, əsasız olaraq, 
şübhəyə salır, pandemiyanın sabahı ilə 
bağlı çevrəmizdə təhlükəli nöqtələrin 
qalmasına səbəb olur. 

Anlamaq lazımdır ki, heç bir 
əsas olmadan peyvənddən imtina 
etmək açıq-aşkar koronavirusa təslim 
olmaq deməkdir. Peyvənd olmayan 
adamlar sabah yoluxa bilməklə 
bir-birini də yoluxdurmaqda davam 
etməyəcəklərmi? Bu barədə həkimlər, 
mütəxəsislər nə düşünürlər?

“Riskli xəstələr, ilk növbədə, 
peyvənd olunmalıdırlar!”

Bunu Milli Məclisin Səhiyyə 
komitəsinin sədr müavini, tibb üzrə 
elmlər doktoru, ürək-damar cərrahı 
Rəşad Mahmudov söyləyib. Tanınmış 
kardiocərrah son günlərdə pandemiya 
ilə bağlı ənənəvi müraciətlərinin davamı 
olaraq soydaşlarımızı vaksinasiya 
kampaniyasında fəal və qətiyyətli 
olmağa çağırıb. O, inamla bildirib ki, 
peyvənd olunmanın həm tibbi, həm də 
psixoloji baxımdan faydası var. Burada 
kütləvilik təmin edilməlidir. Ölkəmizdə 
800–900 min peyvəndin hələlik 100 
mininədək istifadə olunub. Bu da 
peyvəndə qarşı şübhənin olmasını 
göstərir. Vaksinasiyadan mütləq istifadə 
etməliyik. 

Milli Məclisin deputatı bildirib ki, 
vaksinasiya kütləviləşdikcə Nazirlər 
Kabineti yanında operativ qərargah 
yumşalmalara gedəcək: “Belə olan 
halda, fəaliyyəti məhdudlaşdırılan 
sahələrlə bağlı müsbət qərar verilə 
bilər. Hətta toy mərasimlərinin 
keçirilməsi üçün də qərarın qəbul 
edilməsi mümkündür”. R.Mahmudov 
qeyd edib ki, qənaətbəxş nəticələr əldə 
edilsə də, ehtiyatlı davranmaq lazımdır: 
“Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
yeni ştammla bağlı çağırışlar edir. Bu 

da, təbii ki, ölkədaxili qərarlara təsirsiz 
ötüşmür. Biz cəmiyyət olaraq preventiv 
tədbirlərə diqqət etməliyik”.

Həkim bildirib ki, riski yüksək olan 
insanlar hamıdan əvvəl peyvənd 
olunmalıdır: “Bu insanlar real 
koronavirus ilə qarşılaşdıqları zaman 
ağciyər tutulması ilə birlikdə digər 
orqanların da bu prosesə zəncirvari 
qatılma və ağırlaşma ehtimalı yüksəkdir 
və daha çox ölümə səbəb olur. 
Dünyada statistik olaraq artıq sübuta 
yetirilib. Odur ki, cəmiyyətdə vaksinlə 
bağlı bilinən səhv düşüncəni düzəltmək 
istərdim. Yüksək təzyiq və ya ürək-
damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən, 
buna bağlı olaraq açıq ürək əməliyyatı 

olunan və stent qoyulmuş insanların 
birinci peyvənd olunması xüsusilə 
vacibdir. Bizdə isə səhv yanaşma var, 
həmin insanlar peyvənd olunmaqdan 
çəkinirlər”. 

Psixoloji baxımdan çox çətin bir il 
keçirdiyimizi deyən həkim əlavə edib 
ki, koronavirus, sadəcə, səhhətimizdə 
deyil, sosial həyatımızda, insan 
haqlarında da əngəllər yaratmağa 
davam edir. Lakin ona qalib gəlmək öz 
əlimizdədir: “Ötən il maddi problemlərlə 
yanaşı, sosial çətinliklərlə yadda qaldı. 
Ümumbəşəri problemin həllində bu gün 
ölkələrin və qurumların verdiyi qərarlara 
bəhanələr ortaya qoymaq qəbul olunan 
yanaşma deyil. Bu, kimsənin arzuladığı 
vəziyyət deyil. Bu, bəşəriyyətin ortaq 
bəlasıdır. Odur ki, üç sadə qaydaya 
riayət etməklə ən azından həmrəy 
olduğumuzu göstərə bilərik. Bununla da 
dünya ilə birlikdə bu bəladan addım-
addım qurtula bilərik”.

“Peyvəndləmə peyvənd 
olunmayanları da 

koronavirusdan qoruyur!” 
Bunu isə Almaniya–Azərbaycan 

Radioloji və Neyroradioloji Cəmiyyətinin 
sədri, Köln Universiteti Klinikasının 
tibb elmləri doktoru, azərbaycanlı alim 
Nuran Abdullayev deyib: “Koronavirusa 
qarşı peyvəndləmənin yeni yoluxmalara 
təsirləri barədə iki mühüm elmi tədqiqat 

aparılıb və yaxın günlərdə elmi 
ədəbiyyata daxil ediləcək. Tədqiqatların 
nəticələri bir daha peyvəndləmənin 
nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunun 
göstəricisidir. Bunun peyvəndləmə 
dövründə pandemiya ilə mübarizədə 
ciddi irəliləyiş olacağı gözlənilir”.

Soydaşlarımızın sözlərinə görə, 
dünyada qəbul olunmuş vaksinasiya 
strategiyasında əsas məqsədlərdən 
biri də peyvəndləmədən sonra yeni 
yoluxmaların qarşısının nə dərəcədə 
alındığını bilməkdir: “Məlumdur ki, 
peyvənd olunan insanların müəyyən 
qismi buna baxmayaraq virusa yoluxa 
bilərlər, sadəcə burada virus yükündən 
asılı olaraq xəstəliyi nə qədər yüngül 

keçirəcəklərini bilmək və digər peyvənd 
olunmayan insanları hansı səviyyədə 
yoluxdura biləcəyi məsələsi önəmlidir 
ki, bu da son tədqiqatlarda araşdırılıb”.

Azərbaycanlı alim qeyd edib ki, 
tədqiqat zamanı da peyvənd aldıqdan 
bir müddət sonra virusa yoluxan insanlar 
olub: “Elmi araşdırmaların nəticələrinə 
əsasən müəyyən olunub ki, hətta 
birinci doza ilə peyvəndləndikdən sonra 
virusa yoluxan şəxslərdə virus yükü 
əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olub. Virus 
yükü aşağı olduğu üçün həmin şəxslərin 
əksəriyyəti çox yüngül simptomlarla 
olub və ya yoluxduqlarından xəbərsiz 
olublar. Bu qədər aşağı olan virus yükü 
ilə virusun virulentliyi (yoluxduruculuğu 
–T.A.) çox aşağı olur və digər insanları 
yoluxdurması da azalır. Bu da o 
deməkdir ki, peyvəndin tətbiqi virusa 
yoluxmamağın qarşısını almaqla yanaşı, 
insanlar arasında yoluxma hallarının 
ciddi azalmasına da gətirib çıxarır”.

Beləliklə, razılaşaq ki, bugünlərdə 
qoyulmuş qayda və nizamla peyvənd 
olunmağımız bir ildir ki, başımızın 
üstündə gerçək ölüm kabusu 
olaraq asılıb qalmış COVID –19 
pandemiyasına qarşı hər birimizin 
atdığı bir güllədir.

Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

COVID – 19-dan qorunmağın 
yeganə yolu peyvənd olunmaqdır

Bu günlərdə dərhal, müsbət və qəti cavab verməli olduğumuz 
bir sualın bir sıra hallarda tərəddüdlə cavablandırılmasına 
təəccüblənməmək olmur. Bir ildən də artıq müddətdə 
səbrsizliklə gözlədiyimiz COVID –19-a qarşı çeşid-çeşid 
vaksinin hazırlanması və kütləvi vaksinasiyaya başlanması niyə 
gözlənilən sevinclə qarşılanmadı? 

YAP Lerik rayon təşkilatı ötən 
ilin yekunlarını müzakirə edib

 � Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Lerik rayon təşkilatının ötən 
ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunan 
videoformatda hesabat yığıncağı keçirilib. 

Yığıncaqda rayon təşkilatının İdarə Heyəti 
və Şura üzvləri, ərazi ilk partiya təşkilatı 
sədrləri və fəal YAP üzvləri, eyni zamanda, 
Milli Məclisin deputatı İqbal Məmmədov, YAP 
İcra Katibliyinin bölgə üzrə təmsilçisi Ramil 
Mirzəyev iştirak ediblər. 

Tədbir ulu öndər Heydər Əliyevin və 
torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünün təmin 
edilməsi uğrunda qəhrəmanlıqla həlak olan 
şəhidlərimizin xatirəsinin bir dəqiqəlik sü-
kutla yad olunması ilə başlanıb. YAP rayon 
təşkilatının sədri Cəlil Baxşıyev, təşkilatın Qa-
dınlar Şurasının sədri Arzu Vəliməmmədova, 
Gənclər Birliyinin sədri Nüsrət Kərimov 
qurumun 2020-ci ildəki fəaliyyəti və qarşıda 
duran vəzifələr barədə geniş məruzə ilə çıxış 
ediblər. 

Hesabat məruzəsində bildirilib ki, ötən 
il xalqımızın, eləcə də leriklilərin yaddaşın-
da Azərbaycanımızın şanlı səhifələrindən 
biri, Vətən müharibəsində qazandığımız 
möhtəşəm qələbə, Zəfər ili kimi qalacaq. 

Son 17 ildə YAP-ın sədri, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 
uğurla həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində 
Azərbaycanın ən yeni tarixi qızıl hərflərlə 
yazılıb. Dövlətimizin başçısının siyasi 
uzaqgörənliyi, diplomatik bacarığı, hərbi-
strateji dühası öz bəhrəsini verib. Ölkə 
Prezidentinin təkcə iqtisadi, sosial və siyasi 
sahələrdə deyil, müasir ordu quruculuğunda 
da gördüyü böyük işlər danılmazdır. Ali Baş 
Komandan Silahlı Qüvvələrimizin həm mad-
di-texniki təminatının və döyüş qabiliyyətinin, 
həm də şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin 
yüksəldilməsi istiqamətində  reallaşdırdığı 
tədbirlərin nəticəsidri ki, 27 il kağız üzərində 
qalan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 
qətnaməsi müzəffər ordumuz tərəfindən 
icra edildi. Sentyabrın 27-də Ermənistanın 
atəşkəs razılaşmasını pozaraq, genişmiq-
yaslı hərbi əməliyyatlara başlamasından 
dərhal sonra Ali Baş Komandanın əmri ilə 

Silahlı Qüvvələrimiz əks-həmlə əməliyyatları 
keçirərək, 30 ilə yaxın bir dövrdə 
Ermənistanın işğalındakı torpaqlarımızı azad 
etdi. 

Vətən müharibəsində yüzlərlə lerikli əsgər 
və zabit də fəal iştirak etdi. Bu gün 44 şəhid 
və 118 qazisi olan Lerik əhalisi hər zaman 
olduğu kimi, savaş günlərində də Heydər 
Əliyev siyasətinə, dövlətçiliyə sadiq qaldığını 
bir daha təsdiqlədi. Möhtərəm Prezidenti-
miz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 17 ildə 
həyata keçirilən davamlı strategiya və uğurlu 
sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizdə 
iqtisadi artım dinamikası qorunub saxlanılıb. 
Müstəqil Azərbaycan hüquqi, demokratik 
dövlətə çevrilməklə yanaşı, dünyanın inkişaf 
etməkdə olan ölkəsi kimi böyük nüfuz qaza-
nıb. 

Ötən il rayon təşkilatı pandemiya ilə 
əlaqədar bir sıra tədbirlər həyata keçirib. 
Daxili imkanlar hesabına ərzaq bağlamaları, 
tibbi və gigienik vasitələr alınaraq tənha, ahıl, 
imkansız sakinlərə paylanılıb. 

Koronovirus pandemiyası ilə əlaqədar 
keçirilən aksiyalarda YAP Lerik rayon 
təşkilatının kollektivi könüllü olaraq bir aylıq 
əmək haqlarını Koronavirusa Qarşı Mübarizə 
Fonduna köçürüb. 

Həyata keçirilən tədbirlər və əldə olunan 
uğurlar deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda 
xalq-iqtidar birliyini nümayiş etdirən xal-
qımız öz əvəzsiz liderini– cənab İham 
Əliyevi birmənalı olaraq dəstəkləyir və daim 
dövlətimizin başçısının yanındadır.

Hesabat yığıncağında Milli Məclisin 
deputatı İqbal Məmmədov, YAP İcra Katibli-
yinin bölgə üzrə təmsilçisi Ramil Mirzəyev və 
başqaları çıxış edərək, ölkəmizdə, eləcə də 
Lerik rayonunda gedən quruculuq və abad-
lıq işlərindən, Yeni Azərbaycan Partiyasının 
uğurlarından danışıblar.

“Xalq qəzeti”

Açılış mərasimində  TÜRKSOY-un 
baş katibi Düsen Kaseinov çıxış 
edərək tədbir iştirakçılarını salamla-
yıb və təşəkkürünü bildirib. O, böyük 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
880-ci ildönümünün TÜRKSOY-da 
qeyd edilməsindən böyük məmnunluq 
duyduğunu söyləyib və ortaq 

dəyərlərimiz olduğunu vurğulayaraq, 
bundan qürur duyduğunu bildirib.

Azərbaycan Respublikasının 
mədəniyyət naziri Anar Kərimov çıxış 
edərək ilk rəsmi səfərinin qardaş 
Türkiyəyə olduğundan qürur duy-
duğunu bildirib. Prezidentinin qərarı 
ilə bu ilin dahi Azərbaycan şairi 

“Nizami Gəncəvi ili” elan olundu-
ğunu qeyd edərək tədbirin təşkilinə 
görə TÜRKSOY-a, xüsusilə, Düsen 
bəyə və Türkiyə Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinə öz təşəkkürünü 
bildirib. Nazir Nizami yaradıcılığı 
haqqında çıxış edərək bildirib ki, həm 
Azərbaycanın, həm də Türkiyənin 
vəzifəsidir ki, belə bir böyük 
şəxsiyyətin beynəlxalq səviyyədə 
tanıdılması üçün əlindən gələni etsin. 

Daha sonra Nizami əsərlərindən 
ibarət Milli Kitabxananın təşkil etdiyi 
kitab sərgisinə ( Milli Kitabxananın 
fondundan) baxış keçirilib. Milli Kitab-
xananın direktoru, professor Kərim 
Tahirov qonaqları Nizami Gəncəvinin 
əsərlərindən ibarət kitab sərgisi ilə 
tanış edib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi 
ili” elan olunması ilə əlaqədar  TÜRKSOY-un iqamətgahında 
dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan 
olmasının 880 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyi, TÜRKSOY Beynəlxalq Mədəniyyət Təşkilatı 
və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkil etdiyi “Dahi 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi” mövzusunda kitab və foto 
sərginin açılış mərasimi keçirilib. 

TÜRKSOY-un iqamətgahında Nizami 
Gəncəviyə həsr olunmuş tədbir

İsmayıllıda müharibə iştirakçıları ilə görüş 
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağı-

rov bir qrup Vətən müharibəsi iştirakçısı ilə görüş keçirib.
İcra hakimiyyətinin başçısı bildirib ki, rəşadətli 

Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uğurlu 
siyasəti və qətiyyəti, həmçinin xalqımızın dəstəyi nəticəsində 
tarixi qələbəyə imza atdı. Həm hərbi qulluqçularımız, həm 
də könüllü döyüşlərə yollanan igid oğullarımız böyük 
qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər. Azərbaycan Ordusu xalqımıza 
şərəfli və sevincli anlar yaşatdı. Qəhrəman övladlarımızın 
qanı bahasına tarixi ədalət bərpa olundu. Daha sonra Vətən 
müharibəsinin iştirakçılarına göstərilən dövlət qayğısı barədə 
ətraflı məlumat verən rayon rəhbəri həmişə onların yanında 
olduğunu diqqətə çatdırıb.

Görüşə gələn Vətən müharibəsi iştirakçıları göstərilən 
diqqətə və qayğıya görə təşəkkürlərini bildirib, şikayət və 
təkliflərini səsləndiriblər. Müraciətlər, əsasən, işlə təminat 
və digər məsələlərlə bağlı olub. Nahid Bağırov müharibə 
iştirakçılarının qaldırdıqları məsələlərin həlli ilə bağlı müvafiq 
tapşırıqlar verib. 

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu” publik hüquqi şəxs

 reaktivlərin, laborator kitlərin və diaqnostik dəstlərin,  
standart mikroorqanizmlərin ştamlarının, sərf materiallarının və 

sair ləvazimatların satın alınması məqsədilə 

 TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək 

üçün sənədlər qapalı zərfdə imzalanıb 
möhürlənmiş şəkildə Azərbaycan Qida 
Təhlükəsizliyi İnstitutunun Bakı şəhəri, 
Binəqədi rayonu, S.S.Axundov küçəsi 73C 
nömrəli ünvana 12 mart 2021-ci il saat 
12.00-dək təqdim olunmalıdır. Təkliflər 

sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan 
təkliflər baxılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Maraqlanan təşkilatlar (012) 3770020 
(daxili 504) nömrəli telefonla əlaqə saxlaya 
bilərlər.

Azərbaycanda koronavirusdan 143 nəfər 
sağalıb, 352 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
 Azərbaycan Respub-

likasında koronavirus 
infeksiyasından 143 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 
352 yeni yoluxma faktı 
qeydə alınıb. 

Nazirlər Kabineti yanında 
operativ qərargahdan verilən 
məlumata görə, COVID-19 
üçün götürülən analiz 
nümunələri müsbət çıxmış 2 
nəfər vəfat edib. 

Hazırkı dövrədək 
ölkəmizdə 235 min 14 
nəfərin koronavirus infek-
siyasına yoluxması faktı 
müəyyən edilib. Onlardan 
228 min 982 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb, 3 min 225 
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə 
sayı 2 min 807 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində  
2 milyon 610 min 880 test 
aparılıb. Dünənki test sayı 

isə 7 min 996-dır.

“Xalq qəzeti”

Ötən gün ölkəmizdə 22 mindən çox vətəndaş 
koronavirus əleyhinə peyvənd olunub

 �  Martın 1-də Azərbaycan 
Respublikasında yeni koronavirus (COVID–19) 
infeksiyasına qarşı 22 min 498 nəfər vaksinasiya 
olunub. 
 AZƏRTAC koronavirusin-

fo.az saytına istinadla xəbər 
verir ki, hazırkı dövrədək 
ölkəmizdə 293 min 360 

nəfər koronavirus infeksiya-
sına qarşı peyvəndlənmə 
prosesində iştirak edib. 

Vaksinasiya respublikamı-
zın bütün rayonlarında uğurla 
davam edir. 
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