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Azərbaycan Respublikasının  
Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan 
Turizm və Menecment Universiteti 
aşağıda qeyd olunan vakant vəzifəni 

tutmaq üçün müsabiqə elan edir
Kafedra müdiri:
Dillər kafedrası
Sənədlər elan qəzetdə dərc olu-

nan gündən bir ay ərzində təqdim 
edilməlidir. 

Müsabiqədə iştirak etmək üçün 
tələb olunan sənədlər:

1. Azərbaycan Turizm və Menec-
ment Universiteti rektorunun adına 
ərizə.

2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi.
3. Tərcümeyi-hal.
4. Ali təhsil, alimlik dərəcəsi və elmi 

ad haqqında sənədlərin təsdiq olun-
muş surətləri.

5. Elmi və elmi-metodiki işlərin 
siyahısı.

6. Kafedra müdirinin müvafiq 
struktur bölmənin inkişafı ilə əlaqədar 
platforması.

7. 3x4 sm ölçüdə 2 ədəd rəngli 
fotoşəkil.

8. Şəxsiyyət vəsiqəsinin və Dövlət 
sosial sığorta şəhadətnaməsinin 

surəti. 
Sənədləri bir ay ərzində (şənbə, ba-

zar və bayram günləri istisna olmaqla) 
saat 10.00-dan 17.00-dək Azərbaycan 
Turizm və Menecment Universitetinin 
ümumi şöbəsinə təqdim etmək lazım-
dır.

Ünvan- Bakı şəhəri, AZ1072, 
K.Rəhimov küçəsi, 822/23-cü məhəllə, 
103-cü otaq .

Yaranan suallarla əlaqədar 
Azərbaycan Turizm və Menecment 
Universitetinin İnsan resursları 
şöbəsinə müraciət etmək olar. Telefon- 
564-42-33, 564-54-11 (daxili 115).

Məlumat ATMU-nun ( www.
atmu.edu.az) web səhifəsində də 
yerləşdirilmişdir. 

Qeyd-fakültə dekanı vəzifəsinə 
namizədin göstəriciləri vəzifə 
tələblərinə uyğun gəlmədikdə və ya 
ərizənin verilmə müddəti bitdikdə 
sənədlərin qəbulundan imtina olunur. 

Rektorluq

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu”  
publik hüquqi şəxs

 texniki qazların satın alınması məqsədilə 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR 
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınal-

malarının https://www.etender.gov.az/ vahid internet 
portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsun-
lar və texniki qazların satın alınması üçün açıq tender 
haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar 
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal 
vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 300 (üç yüz) manatdır. 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat - Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu 

publik hüquqi şəxs 
VÖEN - 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN - 9900003611
H/h - AZ71AIIB38090019440419396102
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
Kod - 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 

(rəsmi blanklarda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) 
təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- tender təklifi (təkliflərin açıldığı tarixdən sonra ən 
azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi ümumi qiymətinin 1faizi məbləğində 
bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini da-

yandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə 
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi 
hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış; 

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi 
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı-
nın surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 
bank arayışı;

- iddiaçının mikro, kiçik və ya orta sahibkarlıq sub-
yekti olması barədə müvafiq sənəd;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri; 

- iddiaçının son 2 ildə analoji malların təchizatı 
sahəsində uğurla yerinə yetirilmiş və ya davam edən 
müqavilələrinin sayı 2 və daha çox olmalıdır;

- hər bir texniki qazın keyfiyyət, uyğunluq, mənşə və 
s. sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xa-
rici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə 
aid sənədləri 5 oktyabr 2021-ci il saat 15.00-a və tender 
təklifi ilə bank təminatını isə 13 oktyabr 2021-ci il saat 
15.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 14 oktyabr 2021-ci il saat 15.00-
da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər.

QEYD - tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi 
və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada 
portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi 
(Azərtac) Publik Hüquqi Şəxsi

2020-ci ilin maliyyə hesabatlarının auditi xidmətinin satın alınması 
üçün kotirovka sorğusu müsabiqəsi həyata keçirir 

İddiaçılardan 20 sentyabr 2021-ci il 
saat 18.00-dək ixtisas uyğunluğuna aid 
sənədləri və təklifləri möhürlənib im-
zalanmış, bağlı zərfdə təqdim etmələri 
xahiş olunur. Əsas şərtlər toplusu üçün 
göstərilən ünvanlara yazılı və ya elektron 

müraciət etmək xahiş olunur.
Ünvan- Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 

30.
Telefon:+994705554133,F

ax:+994124937462.
E-mail- azertac.muhasibat@gmail.com

“GÜLAY” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
 “GÜLAY” ASC səhmdarlarının növbədənkənar 

ümumi yığıncağı 12 oktyabr 2021-ci il saat 10.00-
da, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İnşaatçılar pros-
pekti 31 nömrəli ünvanda yerləşən inzibati binada 
aşağıdakı gündəlikdə keçiriləcəkdir:

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “GÜLAY” ASC-nin ayrılma qaydasında 

yenidən təşkili.
2. “GÜLAY” ASC-nin ayrılma qaydasında 

yenidən təşkili ilə bağlı digər təşkilati məsələlər.

3. Digər məsələlər.
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyinin 

materialları ilə iş günləri saat 10.00-dan 17.00-
dək, səhmdar cəmiyyətin Bakı şəhəri, Yasamal 
rayonu, İnşaatçılar prospekti 31 nömrəli ünvanda 
yerləşən inzibati binasında səhmdar cəmiyyətinin 
rəhbərliyinə müraciət etməklə tanış ola bilərlər.

Yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacib-
dir.

“GÜLAY” ASC-nin idarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 10 iyun 2021-ci il tarix-

li nömrəsində Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən “RİTM 
Startap proqramı” üçün tədbirlərin təşkili 
xidmətlərinin satın  alınması  ilə əlaqədar 
dərc  edilmiş elektron açıq tenderdə “Next 

Step  İnnovasiya Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti qalib elan olunmuş və həmin şirkətlə 
2021-ci il sentyabrın 6-da müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası 

ÜST rəhbəri xatırladıb ki, bu 
məsələdə qlobal məqsəd, hər bir 
ölkəyə sentyabr ayının sonuna 
qədər əhalisinin ən azı 10 faizini, 
ilin sonuna qədər ən azı 40 faizi-
ni və dünya əhalisinin 70 faizini 
gələn ilin ortasına qədər peyvənd 
etməyə kömək etməkdən ibarətdir. 
O, “dünyanın bir çox yerində” koro-
navirus əleyhinə peyvənd etmənin 
səviyyəsinin iki faizdən az olduğu fak-
tını “qəbuledilməz” adlandırıb. “Bax 
buna görə biz ən azı sentyabr ayının 
sonuna qədər buster dozalara qlobal 
moratorium elan etməyə çağırırdıq”, – 
deyə Tedros Qebreyesus vurğulayıb.

Son günlər yoluxma və ölüm 
sayının hədsiz yüksəlməsi böyük 
narahatlıq yaradır. İnsanlar vaksinə 
hələ də inamsız yanaşırlar. Bəziləri 
ürəyinin, başqası ciyərinin xəstə 
olduğunu bəhanə edir. Ürək – damar 
xəstələrindən COVID – 19 infeksiyası 
əleyhinə peyvənd vurdurub – vur-
durmamaqla bağlı suallar eşidirik. 
Ürək – damar cərrahı, Mərkəzi Klinik 
Xəstəxananın baş həkimi, professor 
Kamran Musayev bildirib ki, cərrahi 
əməliyyat keçirib – keçirməməsindən 
asılı olmayaraq, ürək – damar 
xəstələrinin hamısı peyvənd vurdura 
bilərlər. Ötən iki il ərzində korona-
virusa hamının yoluxma ehtimalı 
olduğunu, lakin bəzi qrupların onu 
daha ağır keçirdiyini öyrəndik. Ağır 
keçirən qruplar risk qrupları adlanır. 
Təəssüf ki, risk qrupları siyahısının ilk 
pilləsində ürək və damar xəstələri da-
yanırlar. Bu, istər əməliyyat olunmuş, 
istərsə də əməliyyat olunmamış ol-
sun, fərq etmir. Əgər bir şəxsdə ürək 
və damar xəstəliyi varsa və ya nə 
vaxtsa həmin xəstəliyi keçiribsə, bu o 
deməkdir ki, koronavirusa yoluxduğu 
zaman ürək və damar xəstəlikləri 
olmayanlara nisbətən onun COVID 
– 19 - u daha ağır keçirmə ehtimalı 
çoxdur. Həmin xəstələr koronaviru-
sa yoluxan zaman onlar arasında 
ağırlaşma və ölüm faizi digərləri ilə 
müqayisədə daha yüksək olur. 

Professor, həmçinin bildirib: 
“Hazırda xəstəxanalarda COVID – 
19 - a görə müalicə alan xəstələrin 
96 – 97 faizi məhz peyvənd olun-
mayanlardır. Peyvənd 100 faiz 

qorumur. Lakin hazırda dünyada, o 
cümlədən ölkəmizdə “Delta” ştam-
mının olduğu dövrdə koronavirusdan 
ölən xəstələr arasında demək olar 
ki, vaksinasiyadan keçənlər yoxdur. 
Bu, peyvəndin kifayət qədər effektli 
olduğunun göstəricisidir. Ona görə 
də hər kəsi, xüsusilə ürək – damar 
xəstələrini vaksinasiyada aktiv iştira-
ka dəvət edirəm. Məlum məsələdir 
ki, peyvəndlərin əks - göstəriş olduğu 
məqamlar var. Qeyd etmək istəyirəm 
ki, ürək - damar xəstəlikləri arasında 
koronavirus əleyhinə vaksinə əks - 
göstəriş olan bir hal yoxdur”.

Əslən Cənubi Azərbaycandan 

olan, Almaniya “Beynəlxalq Hu-
manitar Tibbi yardım” təşkilatının 
Azərbaycan üzrə rəhbəri, Amerika 
MİR humanitar tibbi cəmiyyətinin 
sədri, professor Ağabəy Azərbaycani 
koronavirus əleyhinə aparılan 
vaksinasiya ilə bağlı soydaşlarımı-
za müraciət edib. Bildirib ki, vaksin 
vurdurmaqdan imtina etmək heç 
bir məntiqə və ağıla sığmır. Vaksin 
təbabətin ən uğurlu kəşfidir və əsrlər 
boyu bəşəriyyəti yalnız peyvənd 
vasitəsi ilə amansız yoluxucu 
xəstəliklərin pəncəsindən qurtarmaq 
mümkün olub. Professor vaksinasiya-
dan imtina edən şəxsləri dəli adlan-
dırıb.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti 
“Xüsusi karantin rejiminin müddətinin 
uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin 
aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər 
barədə” 2021- ci il 26 may tarixli 
151 nömrəli qərara dəyişiklik edib. 
Qərara əsasən, 150 nəfərə qədər 
şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik 
mərasimlərində iştirak edən yaşı 18-
dən yuxarı bütün qonaqların COVID 
–19-a qarşı tam peyvənd olmaları 
və ya COVID–19-dan sağalaraq 

immunitetə malik olmaları barədə 
təsdiqedici sənədi olmalıdır.

Xatırladaq ki, əvvəllər 50 nəfərə 
qədər şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan 
şənlikdə iştirak üçün COVID – 19 
pasportunun təqdim olunması tələb 
olunmurdu. Qeyd olunan nəzarət 
tədbirləri həmin qurumlar tərəfindən 
50 nəfərdən 150 nəfərə qədər 
şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik 
mərasimlərində keçirilirdi. Amma 
indi koronavirusla bağlı statistik 
vəziyyət dəyişdiyinə görə, qərarda da 
dəyişiklik etmək lazım olub. Bu hal 
yalnız bizim ölkədə belə deyil. 

Rusiyanın operativ qərargahının 
yaydığı məlumata görə, ölkədə ko-
ronavirusa yoluxanların sayı artaraq, 
6 milyon 863 min 541 nəfərə çatıb. 
Virusdan ölənlərin sayı isə daha 799 

nəfər artaraq 180 min 840-a yüksəlib. 
Qeyd edək ki, Rusiyada indiyədək ko-
ronavirusa yoluxan 6 milyon 131 min 
446 nəfər sağalaraq normal həyata 
qayıdıb.

Qonşu Gürcüstanda isə son sut-
kada daha 4 min 247 nəfərin korona-
virusla bağlı testi pozitiv nəticələnib, 
74 nəfər vəfat edib. Bu barədə 
ölkənin Xəstəliklərə Nəzarət və 
İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzindən 
bildirilib. Bununla da qonşu ölkədə 
COVID–19-a yoluxanların sayı 540 
min 449-a, ölənlərin sayı isə 7 min 
175-ə yüksəlib.

Ölkəmizdə də vəziyyət gərgindir. 
Ciddi və narahatedici göstəricilərlə 
üz – üzəyik. Belə olmaz. İnsanlar 
nə düşünürlər? Son 5 günə nəzər 
salsaq, hansı mənzərəni görərik? – 
Avqustun 29 - da 4010 yoluxma faktı 
qeydə alınıb, 2898 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb. Təssüf ki, həmin 
gün 41 nəfər vəfat edib. Sentyabrın 1- 
də 3845 yoluxma, 41 ölüm halı qeydə 
alınıb, 3876 nəfər sağalıb. Sentyabrın 
2- də isə COVID–19-a 3759 yoluxma 
faktı qeydə alınıb, 3473 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb, 45 nəfər vəfat edib. 
Sentyabrın 3-dək ölkəmizdə 432 min 
495 nəfərin koronavirus infeksiyasına 
yoluxması faktı müəyyən edilib, on-
lardan 373 min 475 nəfər müalicə olu-
naraq sağalıb, 5 min 722 nəfər vəfat 
edib. Hazırda tibb müəssisələrində 
aktiv xəstə sayı 53 min 298 nəfərdir. 
Hər gün 40-dan çox insanın virus uc-
batından dünyasını dəyişməsi məhz 

qorunmamağın, vaksinə inanmama-
ğın nəticəsidir. 

Son məlumatlara görə, 
COVID – 19 pasportunun 
xaricdən Azərbaycana qayıdan 
vətəndaşlarımızın ölkəyə daxil olması 
üçün yetərli olmadığı məlum olub. 
Pasportla yanaşı koronavirus testinin 
neqativ nəticələri ilə bağlı sənəd də 
ölkəmizə səfər üçün əsas vermir. 
Hava limanında bu iki sənəddən 
əlavə immun testindən keçmək də 
tələb olunur. Qeyd edək ki, xaricdən 
qayıdan vətəndaşlarımız dünyanın 
digər ölkələrinin hava limanlarında 
bu cür durumla üzləşmədiklərini 
bildiriblər. Ölkəyə səfərlərlə bağlı 
qaydalar Nazirlər Kabineti tərəfindən 
təsdiqlənib. Həmin qaydalarda 
 COVID pasportu və koronavirus 

testinin nəticələri ilə yanaşı immun 
sertifikatı da tələb olunur.

Ölkəmizə girişin ciddi qorunması 
sevindirici haldır. Bununla belə sual 
yaranır: Əgər vətəndaşın COVID–19 
pasportu varsa, eləcə və koronavi-
rus testinin nəticələri neqativdirsə, 
immun sertifikatının tələb olunmasına 
ehtiyac varmı? Mütəxəssislər belə 
düşünürlər ki, immun sertifikatının 
tələb olunmasının əsas səbəbi saxta 
peyvənd pasportlarıdır. Kimsə gedib, 
saxta peyvənd pasportu ala bilər, 
amma qan analizi verən zaman bilinir 
ki, immunitet yoxdur və saxta pasport 
alıb. Bu, saxta peyvənd pasportlarına 
qarşı bir mübarizədir.

Hazırda üçüncü doza peyvəndin 
vurulmasına dair söhbətlər getdiyinə 
görə, “Pfizer”ın yayımladığı yazılı 
açıqlamanı da diqqətə çatdırmaq 
istərdik. Açıqlamaya görə, aparı-
lan araşdırmalarda məlum olub ki, 
ikinci dozadan beş və ya səkkiz ay 
sonra vurulan üçüncü doza antitel 
səviyyəsini 3 dəfə artırır. Hələ ki, 
bütün detalları ilə yayımlanmayan 
araşdırmada üçüncü dozanın yan 
təsirlərinin ikincidən fərqli olmadığı da 
bildirilib. Qeyd edək ki,  “Pfizer – BioN-
Tech” vaksininin üçüncü dozasından 
ABŞ - da yalnız 12 yaş və yuxarı 
immun sistemi xəstəliyi olanlarda 
istifadəsinə icazə verilir.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Baş direktoru 
Tedros Adhanom Qebreyesus Cenevrədə ÜST üzv 
dövlətlərinin nümayəndələri üçün keçirdiyi brifinqdə 
bildirib ki, təşkilat tərəfindən dünya əhalisinin ən azı 
10 faizinin sentyabr ayının sonuna qədər koronavirus 
əleyhinə peyvəndlə əhatə olunması hədəfinə nail olmaq 
mümkündür və bu istiqamətdə irəliləyiş əldə edilib. 
O deyib: "Biz 10 faiz hədəfimizə nail ola bilərik, lakin 
bir şərtlə ki, bütün üzv ölkələr həmrəylik göstərərək, 
birlikdə çalışsınlar". Baş direktor, bununla bağlı, bu 
məqsədə doğru gedən müsbət nəticələrə diqqət yetirib. 
"Biz irəliləyişə nail oluruq", – deyə Tedros Qebreyesus 
bildirib. "Artıq 140 ölkənin əhalisinin ən azı 10 faizi 
peyvənd olunub".

Ölkəyə gələn hər kəsdən COVID pasportu və 
immun sertifikatı tələb olunacaq

 “Vətən müharibəsi və ədəbiyyatda 
milli özünüdərk problemi” 

Rahid Uluselin oxuculara təqdim olu-
nan yeni kitabı “Qalib Azərbaycanın qalib 
ədəbiyyatı” paradiqmasının  konseptual 
əsaslandırılmasından ibarətdir. Müəllif bu 
kitabında ilk dəfə olaraq Vətən müharibəsinin 
ədəbiyyatda milli özünüdərketmə prosesini 
necə təsirləndirdiyini və onda hansı keyfiyyət 
dəyişikliyi yaratdığını araşdırır, Azərbaycanda 
dövlət və mədəniyyət quruculuğunun qarşı-
lıqlı stimullaşma təkamülünü izləyir, öz siyasi 
tarixindən ayrılmaz olan bir ədəbiyyatın 
estetik mahiyyətini açır. Kitabda müstəqil 
dövlətimizin təşəkkülünə gətirib çıxaran siya-
si, mədəni, əxlaqi və ədəbi dünyagörüşünün 
formalaşması dərindən izlənilir. 

Birinci və İkinci Qarabağ müharibəsi 
(Vətən müharibəsi) dövründə yaradılan 
ədəbiyyatın – “ədəbi-bədii salnamənin birinci 

və ikinci qatı” – örnəklərini əhatəli araşdırır. 
Müharibənin başladığı vaxtdan indiyədək 
bilavasitə bədii ədəbiyyatın və ümumən, 
ədəbi-humanitar mədəniyyətimizin son bir 
ildə əldə etdiklərini ümumiləşdirərək müəllif 
bu nəticəyə gəlir ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, 
incəsənəti və mədəniyyəti qarşısında 
həqiqətən böyük perspektivlər açılır.

Rahid Ulusel öz tədqiqatında göstərir ki, 
dövlətimizin yeni milli arxitekturasını yara-
dan– XXI əsr Azərbaycanı, Vətən müharibəsi 
və müasir Qarabağ əsərinin baş qəhrəmanı 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevdir. 
“Ədəbiyyatın Şuşa zirvəsini fəth etmək” – bu 
gün bizim yaradıcı düşüncəmizin görküdür.

Kitabın elmi redaktoru və “Ön söz”ün 
müəllifi Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatı, Azərbaycanda  
Atatürk Mərkəzinin müdiri, akademik  
Nizami Cəfərovdur. 
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Yeni kitablar

Vətən müharibəsinin 
başlamasının bir illiyi 
münasibətilə Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun baş elmi işçisi, 
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin 
elmi əməkdaşı, fəlsəfə elmləri 
doktoru, professor Rahid Uluselin 
“Vətən müharibəsi və ədəbiyyatda 
milli özünüdərk problemi” adlı 
kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatı 
tərəfindən çap olunmuşdur.  

Azərbaycanda 
koronavirus 

infeksiyasına 2254 
yeni yoluxma faktı 

qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ 
koronavirus (COVID-19) 
infeksiyasına son sutkada 
2254 yoluxma faktı qeydə 
alınıb, 3655 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, 
analiz nümunələri müsbət çıxan 35 nəfər 
vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 452 min 
536 nəfərin koronavirus infeksiyasına 
yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 
397 min 224 nəfər müalicə olunaraq 
sağalıb, 5 min 994 nəfər vəfat edib. Aktiv 
xəstə sayı 49 min 318 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 14 min 
753, bu günə qədər isə ümumilikdə 4 
milyon 608 min 573 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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