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Əşrəf Hacıyevi mən mətbuata 
gəldiyim ilk gündən tanıdım. Jurna-
listika şöbəsinin 1960-cı il buraxı-
lışına təyinat verməmişdilər. Zirək 
uşaqlar heç dövlət imtahanlarını 
verməmiş müxtəlif redaksiyalarda işə 
düzəlmişdi. Mən “Pioner” jurnalında 
44 manat məvacibə yarımsaatlıq tex-
niki redaktor vəzifəsinə işə düzələndə 
elə bildim ki, dünyanı mənə verdilər.

Elə ilk gündən tanınmış 
jurnalistlərin əhatəsinə düşdüyümü 
hiss etdim. “Pioner”də çalışan Zeynal 
Cabbarzadə, Nəriman Süleyma-
nov, Tofiq Mütəllibov, zadəgan əsilli 
rəssamımız Pavel Nikolayeviç Krılov, 
Kamil Kazımov jurnalı intellektual 
bir mərkəzə çevirmişdilər. Jurnalın 
hər növbəti nömrəsini hazırlayıb 
mətbəəyə göndərdikdən sonra ma-
raqlı müzakirələr başlanırdı. Mütaliə 
edir, bir-birimizin yazılarını oxuyur-
duq.

O zamanlar kitaba maraq böyük 
idi. Pavel Krılov öz zəngin kitab-
xanasından kitab gətirib oxumaq 
üçün bizə verirdi. Buna görə, hətta, 
arvadı tərəfindən danlanırdı da... 
Bu, azmış kimi, qonşu otaqlarda 
yerləşən “Azərabaycan pioneri” və 
“Azərbaycan gəncləri” qəzetlərində 
də ad-san qazanmış sanballı 
jurnalistlər işləyirdilər: Eynulla Ağa-
yev, Cəmil Əlibəyov, Camal Qaryağdı, 
Zeynal Babayev, Hikmət Ziya, Bay-
ram Həsənov... Və bu zəngin siyahı-
da yaxşıların yaxşısı Əşrəf Hacıyev.

Mən, əslində, bu üç redaksiyanın 
işçisinə çevrildim. Mənə tapşırıqlar 

verilir, mətbuatda çıxan yazılarımı 
oxuyub yol göstərirdilər. Belə münbit 
bir şəraitdə işləyib inkişaf etdiyimə 
görə mən bu adamların hər birinə 
borcluyam. Nəriman Süleymanov-
la eyni redaksiyada çalışdığıma 
görə onun tənqidinə daha tez-tez 
tuş gəlirdim. Səliqə-sahmanlı, ciddi 
görkəmli Əşrəf Hacıyevdən bir 
qədər çəkinirdim. Rast gələndə xəfif 
təbəssümlə salamlaşıb ötürdüm. 
Bir dəfə özü məni saxladı. O günlər 
mərkəzi mətbuatda – “Komsomols-
kaya pravda” qəzetində hekayəyə 
bənzər bir yazım – zarisovkam dərc 
olunmuşdu. O zamanlar üçün, bu, 
çox sevindirici hadisə idi. Əşrəf 
müəllim həmin yazımı təriflədi, mənə 
hekayə janrında qələmimi sınamağı 
tövsiyə etdi. Bu yaxınlıq yaradıcılıq 
dostluğuna çevrildi və bir ömür boyu 
davam etdi. 

Jurnalistikada olduğumuz illərdə 
Əşrəf müəllim həmişə məndən bir 
neçə addım irəlidə olub. Mən onu 
özümə müəllim hesab edib, bundan 
qürur duymuşam. Hər işə yüksək 
ləyaqət ölçüsü ilə yanaşardı Əşrəf 

Hacıyev – ailəsinə də, yazılarına da, 
davranışına da. 

Yaradıcılığının son dövründə 
“Respublika” qəzetində birlikdə ça-
lışırdıq. “Letuçka”ların birində Əşrəf 
müəllim təzə “yazmağa” başlayan bir 
müxbirin məqaləsini, çox haqlı olaraq, 
tənqid etdi. Müxbir bununla razılaş-
mayıb “məlum məsələdir, istedada 

paxıllıq edirlər” – dedi. İnanın, heç 
vaxt belə hirslənməmişdim. İclasdan 
sonra müxbirə yaxınlaşıb dedim: “Sən 
kimin haqqında bu sözləri deyirsən? 
Əşrəf müəllimin bir məqaləsi sənin 
bütün yaradıcılığına dəyər”.

Əşrəf müəllim müdrik adam idi. 
Bu söhbətə fikir vermədi, hələ üstəlik 
məni sakitləşdirdi. 

Mətbuat işi çox ağırdır. Əşrəf 
Hacıyev işdə, necə deyərlər, canına 
qəsd edirdi. Elə mən də axır vaxt-
lar tez-tez xəstələnirdim. Odur ki, 
nisbətən az görüşürdük. İndi Əşrəf 
Hacıyev haqqında düşünürəm ki, o, 
tanıdığım bütün illər ərzində mənim 
üçün ləyaqət etalonu olub. 

Çox vaxt işdən gedəndə redaksi-
yanın qarşısındakı dayanacaqda rast-
laşırdıq. Səhhətində problemlər ol-
duğundan oğlu dalınca gəlib onu evə 
aparırdı. Bu dəfə oğlu gecikdiyindən 
xeyli söhbətləşdik. Yorğun gözlərinin 
dərinliyində gülüş qığılcımı yandı. Və 
mənə əvvəl başa düşmədiyim qəribə 
bir sual verdi: “Redaksiyaya gələn 
məktublar arasında sənə ünvanlan-

mış bir şeir vardı: “Çox gəzib yorul-
muşam...” ardı necə idi?” Bir müddət 
çaşqın-çaşqın onun üzünə baxdım. 
Sonra mənim redaksiyaya gəldiyim ilk 
illərdə “Pioner” jurnalına ünvanlanmış 
naməlum bir müəllifin şeiri yadıma 
düşdü:

Çox gəzib yorulmuşam,
Gətir içək çay, Sveta.
Xoş sözünə vurulmuşam,
Söhbət elə, ay Sveta!
Redaksiyada ya haqq, ya na-

haq bu şeirin mənə ünvanlandığı 
hesab edilmişdi. Bu məqamda 
Əşrəf müəllimin haradan bu şeiri 
xatırladığını başa düşmədim. Ancaq 
bir şeyi xatırladım ki, redaksiyada 
Zeynal Cabbarzadədən tutmuş hamı 
“şəxsi” həyatımla da maraqlanır, 
məni təhlükələrdən, yanlış addımlar 
atmaqdan qorumağa çalışırdılar. Mən 
onların hər birinin üstüörtülü eyha-
mını, rəyini əsl ata, böyük qardaş 
məsləhəti kimi qəbul edirdim. Ailədə 
də dörd qardaşın yeganə bacısı 
olduğumdan belə “müdaxilələrə”, xoş 
niyyətli məsləhətlərə əməl etməyə 
öyrəşmişdim.

... Bu arada Əşrəf müəllimin 
oğlu gəldi və o, çöhrəsindəki xoş, 
kövrək təbəssümlə maşına minib 
getdi. Təbii ki, Əşrəf müəllim mənə 
maşına minməyi təklif etdi. Ancaq 
mən başqa yerə getdiyimi bəhanə 
edib maşına minmədim. Bu, mənim 
Əşrəf müəllimlə son görüşüm 
oldu... İndi də onu düşünəndə bu 
xoş təbəssümü xatırlayıram. Gözəl 
oçerklər, hekayələr, tərcümələr 
müəllifi, Əməkdar jurnalist Əşrəf 
Hacıyev özündən sonra işıqlı bir iz 
qoyub getdi. Bu gün ötdüyüm həyat 
yoluna nəzər saldıqda düşünürəm ki, 
əldə etdiyim yaxşı nə varsa, hamısını 
əhatəsində olduğum bu adamların 
sayəsində qazanmışam: Zeynal 
Cabbarzadənin, Nəriman Süleymano-
vun, Cəmil Əlibəyovun və ilk növbədə 
Əşrəf Hacıyevin sayəsində. Özümdən 
isə ona görə razıyam ki, nümunə 
üçün həmişə “zirəkləri”, yaltaqları yox, 
ləyaqətliləri, şəxsiyyətliləri seçmişəm.

Svetlana NƏCƏFOVA,  
Əməkdar jurnalist

Yoluxanların sayı azalsa da, 
pandemiya hələ bitməyib

İmmunoloq, həmçinin qeyd edib 
ki, biz dalğanın birdən başlayıb arta-
cağını hiss etməyəcəyik. Çünki BA.2 
versiyası artıq bütün iri şəhərlərdə 
var. Hazırda dominant odur. Yayda 
yoluxma bir az səngisə də, payızda 
və qışda pandemiya dalğaları öz 
gücünü göstərəcək.

Xarici mətbuatın bildirdiyinə görə, 
alimlər xroniki COVID –19 virusu olan 
xəstəni mRNT tipli vaksinlə müalicə 
ediblər. “ferra.ru” saytı xəbər verir ki, 
onu sağaltmaq üçün peyvəndin iki do-
zasından istifadə etmək yetərli olub. 
Bildirilir ki, 37 yaşlı xəstənin 218 gün 
ardıcıl olaraq SARS –CoV–2 üçün 
verdiyi testin nəticəsi müsbət olub. 
Eyni zamanda, bu yoxlamalar zamanı 
xəstədə nadir və yeni genetik xəstəlik 
də tapılıb. Virusa yoluxandan beş ay 
sonra aparılan qan testləri xəstədə 
SARS–CoV–2-yə qarşı heç bir antici-
simin olmadığını göstərib. Buna görə 
də həkimlər eksperimental müalicə 
tətbiq etmək qərarına gəliblər.

Həkimlər xəstəyə təxminən dörd 
həftə ara ilə iki doza “Pfizer mRNA” 
peyvəndi vurublar. İlk dozadan son-
rakı 14 gün ərzində PCR testi virusun 
zəiflədiyini göstərib. İkinci dozadan 
təxminən altı həftə sonra isə xəstənin 
testinin mənfi nəticəsi təsdiqlənib. 

Con Hopkins universitetinin 
alimləri kəşf ediblər ki, brokkolidə 
olan sulforafan adlı orqanik birləşmə, 

virusun orqanizmdə yayılmasını və 
hüceyrə qatına keçməsinin qarşısını 
alır. Pandemiya dövründə alimlər sul-
forafanın antikoronavirus effektini də 
laborator sınaqlardan keçiriblər. Labo-
ratoriyada siçanlar üzərində aparılan 
təcrübələrlə aydın olub ki, bu maddə 
həqiqətən kovidə qarşı təsir edir. Ona 
görə belə nəticəyə gəliblər ki, brok-
kolini koronavirusa yoluxmamaq və 
profilaktika məqsədilə istifadə etmək 
olar. Belə ki, hər kq çəkiyə 30 milliq-
ram sulforafan qəbul edən siçanlarda 
virus yükü 17 faiz, ağciyərlərdə virus 
10 faiz, tənəffüs yollarında 9 faiz 
azalmış, bu heyvanlar koviddən ağır-
laşmamışdır. Sulforafan ağciyərlərin 
iltihabını azaltmış, immunitetin hipe-
raktiv reaksiyasının qarşısını almışdır.

 Ötən həftə Səhiyyə Nazirliyində 
ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin 
(USAID) Azərbaycan üzrə mis-
siyasının direktoru Cey Sinqx və 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) Azərbaycan nümayəndəliyinin 
rəhbəri Hande Harmancı ilə keçirilən 
görüşdə nazir Teymur Musayev 
bildirib ki,  Prezident İlham Əliyevin 
apardığı sosial siyasət, vaxtında 
həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər 
sayəsində pandemiya ilə mübarizədə 
Azərbaycan vətəndaşları müxtəlif 
texnoloji platformalar əsasında hazır-
lanan bütün növ peyvəndlərlə təmin 
edilib: “Bundan əlavə, Azərbaycan 

COVID –19-la uğurla mübarizə aparır 
və hazırda ölkədə pandemiya şəraiti 
nəzarət altındadır”.

Qeyd edək ki, COVID –19-la 
mübarizə tədbirləri çərçivəsində Tibbi 
Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin 
(TƏBİB) tabeliyində olan modul tipli 
xəstəxanaların fəaliyyət istiqaməti 
aktiv yoluxma sayının artması və 
azalmasına uyğun olaraq tənzimlənir. 

TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və 
tədbirlər şöbəsindən bildiriblər ki, 
respublika üzrə fəaliyyətdə olan 
pandemiya tibb müəssisələrində 
müalicə olunan xəstə sayı nəzərdən 
keçirilib və təhlil aparılıb. Yoluxanların 
sayında kəskin azalma müşahidə 
olunduğu üçün bütün növ resursla-
rın optimallaşdırılması və səmərəli 
tətbiqi məqsədilə bəzi pandemiya 
müəssisələrinin, o cümlədən, modul 
tipli xəstəxanaların fəaliyyəti dayan-
dırılıb.

Hazırda coğrafi yerləşmələri 
nəzərə alınmaqla növbəti təlimat 
verilənədək 7 saylı Uşaq Yoluxucu 
Xəstəxanası, FHN Modul, Quba 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanası, Kiliniki 
Tibbi Mərkəzi, Gəncə Modul, Sabira-
bad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 
Pandemiya tibb müəssisəsi kimi 
fəaliyyəti dayandırılıb. Eyni zamanda, 
qəbulu planlaşdırılan koronavirus 

xəstələrinin müvafiq ərazi üzrə digər 
müəssisələrə yönləndirilməsi təşkil 
edilir. Belə ki, hazırda 46 pandemiya 
tibb müəssisəsindən 7-si fəaliyyətini 
davam etdirir. Bakı – Abşeron bölgəsi 
üzrə 4 tibb müəssisəsi – Yeni Klini-
ka, Mərkəzi Gömrük Xəstəxanası, 
Məhəmmədli modul, Elmi – Tədqiqat 
Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu 
(ETACXİ), qərb bölgəsi üzrə 2 tibb 
müəssisəsi – Ağdaş Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanası, Şəmkir Rayon Kür 
Qəsəbə Xəstəxanası, cənub bölgəsi 
üzrə 1 tibb müəssisəsi – Masallı Ra-
yon Mərkəzi Xəstəxanası fəaliyyətini 
qismən davam etdirir.

Statistikaya görə virusa yoluxanla-
rın sayında azalma müşahidə edilsə 
də, koronavirusun yayıldığı Çində isə 
vəziyyət yenidən gərginləşib. Belə ki, 
Çinin nəhəng ticarət şəhəri olan Şan-

xayda 28 martdan etibarən qapan-
malar başlayıb. Artıq şəhər əhalisinin 
kütləvi testdən keçirilməsinə başlanı-
lıb. Bu ciddi rejim bitənə qədər yalnız 
şəhərin bəzi rayonlarının əhalisi 
evlərindən çıxa biləcəklər. “Sinxua” 
agentliyinin məlumatına görə, şəhər 
rəhbərliyi bir neçə rayonda koronaya 
yoluxma aşkarladığına görə əhalinin 
sağlamlığını qorumaq məqsədi ilə 
bu cür təcili və sərt tədbirlərə başla-
yıb. Şanxayda yalnız vacib sahələr 
işləyəcək. Qalan bütün idarə və 
ofislər onlayn rejimə keçir, şəhər 
nəqliyyatı bağlanır. Şanxay rəsmiləri 
şəhərdə koronavirusa yoluxmanı 
tezliklə sıfıra endirmək istəyir. Qeyd 
edək ki, pandemiya dövründə Şanxay 
şəhəri cəmi 2 dəfə sərt qapanmalara 
gedib.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Gəncə: güclü küləyin törətdiyi 
fəsadlar aradan qaldırılır

Ötən gün əsən güclü külək Gəncədə bir sıra fəsadlar törədib. Belə ki, şəhərin 
Adil Ziyadxanov küçəsində yüksək gərginlikli elektrik xəttində baş verən qısaqa-
panma səbəbindən yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə Dövlət Yanğından 
Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunaraq alovun söndürülməsi 
istiqamətində işlər aparılıb. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov 
hadisə yerinə baş çəkib. Qeyri-sabit hava şəraitinin yol açdığı fəsadların qısa 
müddət ərzində aradan qaldırılması istiqamətində aidiyyəti qurumlara müvafiq 
tapşırıqlar verib. 

Gülüstan yaşayış sahəsində, Şahsevərlər 
küçəsində, Nizami Gəncəvi prospektində 
binaların dam örtüklərinə və fasad 
hissələrinə zərər dəyib. Şəhərin üçüncü 
mikrorayon ərazisində, Heydər Əliyev və 
Şah İsmayıl Xətai prospektlərində, Mirzə 
Abbas Abbaszadə, Azərbaycan bayra-
ğı, Azərbaycan, Əttarlar və Cavad xan 
küçələrində, 6 saylı MİS-nin ərazisində, Fizuli 
və Nərimanov parklarında ağacların aşması 
və budaqların qırılması müşahidə olunub.

Gəncə şəhər Mənzil Kommunat 

Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin əməkdaşları 
hadisə baş verən ərazilərdə çalışaraq 
sözügedən fəsadları aradan qaldırır. Uçan 
dam örtüklərinin təmir-bərpa işlərinə başlanı-
lıb, aşan ağaclar və sınan budaqlar yığışdı-
rılır.

Qeyd edək ki, şəhər Fövqəladə Hallar Ko-
missiyası tərəfindən dəymiş ziyanın müəyyən 
edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Mövsümi keçidlərdə 
nələrə diqqət etməli

İ nsan təbiətlə sıx əlaqəli olduğu 
üçün fəsil dəyişkənliyi də orqanizmə 
təsirsiz ötüşmür. Çünki təbiətdə 

olan bütün makro və mikroelementlər 
insan fiziologiyasında öz əksini tapıb. 
Bu, meteohəssas, xroniki, allergik 
xəstəlikləri olan şəxslərdə özünü daha 
çox büruzə verir. 

Bunu “Xalq qəzeti”nə açıqlamasında 
həkim-terapevt Sübhan Hacıyev dedi. 

Onun sözlərinə görə, yaz- payız ayları 
allergik xəstəliklərin kəskinləşməsi dövrü-
dür: “Bu fəsillərdə allergik dermatit, allergik 
bronxit kimi xəstəliklərin aktivləşməsinin 
şahidi oluruq. Yay və qış aylarında insan-
lar ürək- damar narahatlıqlarından əziyyət 
çəkirlər. Belə ki, qızmar Günəş altında daya-
nan şəxslərdə damar genişlənmələri, qəfləti 
təzyiq enmələri, hətta, tromb kimi problemlər 
ortaya çıxır. Soyuq qış günlərində isə əksinə, 
damarlarda daralma baş verir, periferik qan 

dövranında pozğunluqlar yaranır, yüksək 
təzyiq nəticəsində miokard infarktı və insult 
kimi xəstəliklər meydana gəlir”.

Sübhan Hacıyev, həmçinin bildirdi ki, 
mövsüm dəyişikliklərinin insana təkcə fiziki 
deyil, psixoloji təsirləri də var: “Bu vaxt qış 
və payız aylarında melanxolik insanlarda 
depressiyaya meyllilik yaranır. Bu da Günəş 
şüalarının azalması ilə əlaqədardır. Bu şüala-
rın yetərsizliyi insanlarda bir apatiya yaradır. 
İsti yay günləri isə fərqli olaraq, aktivliyi artırır, 
daha çox  yaradıcılığa meyil oyadır. Lakin 
belə olduğu təqdirdə  yuxusuzluq  problemləri 
qaçılmaz olur”. 

Həkim, diqqətə çatdırdı ki, xroni-
ki xəstəlikləri olan şəxslərdə mövsüm 
dəyişiklikləri fəsadsız ötüşmür: “Fəsil 
yenilənməsinə daha məsuliyyətli yanaşmaq 
lazımdır. İnsanlar səhhətlərində yaran-
mış problemləri aşkarlayarlarsa, uyğun bir 
mütəxəssisə müraciət etmələri məsləhətdir. 
Bundan əlavə, qidalanmağa da diqqət etmək 
mühüm faktdır. Bütün meyvə və tərəvəzləri 
mövsümündə istifadə etmək çox önəmlidir. 
Orqanizmin su tükətməyi belə, yay və 
qış aylarına nisbətdə dəyişir. Qışda 2 litr 
maye qəbul ediriksə, yay fəslində bu dörd 
litrə qədər arta bilir. Soyuq aylarda xəmir 
yeməklərinə üstünlük verildiyi halda, isti 
havalarda daha az kalorili qidalardan istifadə 
etmək tövsiyə olunur”.

Şahxanım ƏLİZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

Əşrəf Hacıyev – 90

Yüksək ləyaqət etalonu

İnsanlar kimi, yazıların da öz taleyi, qəribə tarixçəsi olur. Sizə 
təqdim etdiyimiz bu xatirənin də maraqlı, bir  qədər də kədərli taleyi 
var. 

Azərbaycan jurnalistikasının görkəmli nümayəndəsi, yazıçı-pub-
lisist Əşrəf Hacıyevin vəfatından sonra ailəsi tərəfindən onun həyat 
və yaradıcılığı haqqında kitab hazırlanmasına təşəbbüs göstərildi. 
Əşrəf müəllimin qızı – fəlsəfə elmləri doktoru, professor Arzu xa-
nım  Hacıyeva mənə zəng vuraraq dedi ki, kitabın hazırlanmasına 
sizin  köməyiniz lazımdır. Atamla uzun müddət bir yerdə işləmisiniz, 
dost-tanışlarını yaxşı tanıyırsınız. Əşrəf müəllimi yaxından tanıyan 
həmkarları, dostları, iş yoldaşları onun haqqında xatirələrini, ürək 
sözlərini yazıb göndərə bilərlər. Əlbəttə, bu təklifi Əşrəf müəllimi yaxşı 
tanıyan Əməkdar jurnalist Svetlana Nəcəfovaya da çatdırdıq. Baş-
qaları kimi, Svetlana xanım da Əşrəf müəllimlə bağlı öz xatirələrini 
yazıb redaksiyaya göndərdi. Prosesin gedişində kitabın forma və 
məzmununda müəyyən dəyişiklik edildi. Daha doğrusu, “Əşrəf Hacı-
yevin biblioqrafiyası”, sonra isə “Seçilmiş əsərləri” çap olundu. Bu 
səbəbdən  göndərilən xatirə-yazılar kənarda qaldı. Bu müddətdə Svet-
lana xanım da Haqq dünyasına qovuşdu. Allah rəhmət eləsin!

Əşrəf Hacıyevin 90 illiyinin qeyd olunduğu bu günlərdə indiyədək 
heç bir yerdə dərc olunmamış bu səmimi xatirəni “Xalq qəzeti”nin 
oxucularına təqdim etməyi qərara aldıq.

Qüdrət PİRİYEV

Pandemiya ilə bağlı dünya statistikasına nəzər sal-
saq görərik ki, ölkələrin əksəriyyətində yoluxma sayı 
günbəgün azalır. Buna baxmayaraq, bəzi tədqiqatçılar 
yeni dalğanın olacağını proqnozlaşdırırlar. Bugünlərdə 
immunoloq Nikolay Kruçkov Rusiyada payız və qışda 
yeni böyük dalğanın olacağını bildirib. O deyib: “Bu dəfə 
“Omicron”un BA.2 versiyası dalğa yaradacaq. Yoluxma 
rəqəmləri sonuncu dalğadakı kimi gündə 200 min olmasa 
da, sutkalıq 25–35 min arası olacaq. Hazırda xəstəlik elə 
zəif keçir ki, testə tələbat azalıb, insanlar əvvəlki kimi test 
üçün tələsmir. Bu da virusa yoluxmalarla bağlı statistikanı 
dəyişir”.

Ankara Kiyevə humanitar 
yardımı davam etdirir

“Anadolu Agentliyi”nin 
yaydığı məlumata görə, 
Ukraynada müharibədən 
zərər çəkən insanlar üçün  
Türkiyənin həyata keçir-
diyi humanitar yardım 
aksiyası davam edir.

Bildirilir ki, Türkiyə Daxili 
İşlər Nazirliyinin Təbii Fəlakət 
və Fövqəladə Hallar Agentli-
yi, Qızıl Ay Cəmiyyəti, rəsmi 
və digər özəl qurumlar bu 
fəaliyyətə cəlb olunublar. 
Hətta ölkə əhalisinin yardım 
toplanmasında fəal iştirak 
etdiyi qeyd edilir.

Ən son məlumata görə, 
Türkiyə Daxili İşlər Na-
zirliyinin Təbii Fəlakət və 
Fövqəladə Hallar Agentliyinin 
əlaqələndiriciliyi əsasında 

Ukraynaya yardım üçün 
daha 21 çoxtonnajlı yük av-
tomobili və bir səyyar mətbəx 
çatdırılıb. 

Qeyd edilir ki, indiyədək 
Türkiyədən göndərilən yardı-
mın həcmi 67 çoxtonnajlı av-
tomobili əhatə edir ki, buraya 

zəruri qida, dərman və geyim 
kimi əsas məhsullar daxildir. 

Səyyar mətbəxdə isə isti 
yemək bişirilib qidaya möh-
tac insanlara paylanılır.

E.ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

Aprelin 13-də Azərbaycanda COVID-19 
əleyhinə 8 min dozadan çox vaksin vurulub

Aprelin 13-də Azərbaycanda yeni 
növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası 
əleyhinə 8 min 233 doza vaksin vurulub.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ 
Qərargahdan bildirilib ki, gün ərzində birinci 
doza üzrə vurulan vaksinlərin sayı 582, ikinci 
doza vaksinlərin sayı – 677, üç və daha çox 
doza vaksinlərin sayı – 6 min 498, pozitiv 
nəticədən sonra “buster” doza vaksinlərin 
sayı – 476-dır.

Azərbaycanda bu günə qədər vuru-
lan vaksinlərin ümumi sayı 13 milyon 567 
min 201, birinci mərhələ üzrə vurulan 
peyvəndlərin ümumi sayı 5 milyon 332 min 
288, ikinci mərhələ üzrə 4 milyon 834 min 
400, üç və daha çox doza vaksinlərin sayı 
3 milyon 165 min 753, pozitiv nəticədən 
sonra “buster” doza vaksinlərin sayı 234 min 
 760-dır.
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