
Beynəlxalq təcrübəni və  mövcud 
elmi araşdırmaların nəticələrini 
nəzərə alaraq, test nəticəsi 
“müsbət” olan şəxslərin və onların 
“sıx təmaslı”larının təcrid müddəti 
ölkəmizdə yanvarın 24-dən etibarən 
14 gündən 7 günə endirilib. Həmçinin, 
yoluxanların 7 günədək azaldılmış 
karantin müddəti ayın 24-dən əvvəl 
test nəticəsi “müsbət” olanlara da 
şamil edilir.

Məlumatda bildirilir ki, “Omicron” 
ştammının genetik xüsusiyyətlərini 
nəzərə alaraq, vətəndaşlardan 
səhiyyə qurumları tərəfindən 
müəyyən olunmuş virusa yoluxma ris-
kini azaldan göstərişlərə əməl etmək 
xahiş olunur. Aparılan tədqiqatların 
nəticələri bir daha göstərir ki, virusun 
yeni və sürətlə yayılan təhlükəli vari-
antlarının yarada biləcəyi ağırlaşma 
hallarından qorunmağın ən effektiv 
yolu vaksinasiyadır. İndiyə qədər 
məhz əhalinin vaksinasiyada aktiv 
iştirakı nəticəsində Azərbaycanda 
epidemioloji vəziyyətin sabit qalma-
sına nail olunub. Səhiyyə qurumları 
vətəndaşları yayılan yeni ştammdan 
qorunmaq üçün gücləndirici doza ilə 
vaksin olunmağa çağırır.

Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi 
Təyyar Eyvazovun bildirdiyinə görə, 
ölkədə karantin müddəti virusun in-
kubasiya dövrünün qısalması və yeni 
ştammın spesifik xüsusiyyəti nəzərə 
alınaraq azaldılıb. Onun dediyinə 
görə, bu, ölkədə “Omicron”un 
geniş yayılması və aparıcı ştamma 
çevrilməsi ilə əlaqədardır: “Çünki 
“Omicron”un törətdiyi patologiya daha 
yüngül keçir. Xəstəliyin inkubasiya 
dövrü qısadır, həmin ştamma yolu-
xanlarda kliniki əlamətlər 1–3 gün 
ərzində başlayır. İnfeksiyanın yolu-
xuculuq dövrü də qısadır. Xəstəlik 
əlamətlər başlamamışdan bir–iki 
gün əvvəl və əlamətlər dövründə 
təxminən 3 gün yoluxucu olur və bun-
dan sonra onun başqalarını yoluxdur-
maq qabiliyyəti aradan qalxır. Yolu-
xanların əksəriyyəti xəstəliyi yüngül 
keçirir, xəstəliyin davametmə müddəti 
təxminən bir həftədir”.

O, karantin müddəti bitdikdən 
sonra koronavirusun əlamətləri 
qalarsa belə,  bunun ətraf mühit üçün 
təhlükəli olmadığını deyib: “İnfek-
sion proses başa çatdıqdan sonra 
bəzi əlamətlərin qalması ətrafdakılar 
üçün təhlükə yaratmır. Amma, 
“postkovid” sindromu da məlumdur. 

Bəzən xəstəlik ağır keçdiyi üçün 
immuniteti zəif olanlarda 14 günlük 
təcrid müddətindən sonra da viru-
sun aktivliyi aşkar edilirdi. Lakin bu, 
istisna haldır. Belə xəstələr, əsasən, 
xəstəxana şəraitində müalicə alanlar 
idi və çoxluq təşkil etmirdilər. Testlərin 
nəticələri pozitiv çıxsa da, onların 
yoluxduruculuq qabiliyyəti yüksək 
deyildi”.

Qeyd edək ki, karantin müddətinin 
azaldılması cəmiyyətdə korona-
virusun gücdən düşdüyü barədə 
fikir formalaşdırır. Təyyar Eyva-
zovun dediyinə görə, bu, əsasən, 
kütləvi immunitetin formalaşması ilə 
əlaqədardır: “Virusun zəifləməsi onun 
çoxlu mutasiyaya məruz qalması və 
kollektiv immunitetin formalaşması 
ilə bağlıdır. Əhalinin xeyli hissəsi, ya 
xəstələnərək, ya da peyvənd oluna-
raq immunitet qazanıb. İmmuniteti bir 
qədər də yüksəltmək üçün, xüsusən 
də, risk qruplarına aid olanların “bus-
ter” doza vurdurması tövsiyə olunur. 
Yalnız bu yolla xəstələnmə hallarının 
sayını azaltmaq olar. Əsas odur ki, 
xəstəxana çarpayıları və reanimasiya 
şöbələri yüklənməsin”.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, 
ölkədə vaksin olunanların, eləcə 
də xəstəliyə yoluxub sağalanların 
sayının kifayət qədər olması karan-
tin müddətinin azaldılmasına səbəb 

hesab edilə bilər. Digər tərəfdən isə 
bu, “Omicron” variantı ilə əlaqəlidir. 
Çünki “Omicron”a yoluxan xəstələrdə 
infeksiya sürətli yayılsa da, qısa 
müddətdə sonlanır. Əksər hallar-
da xəstələr 7–10 gün müddətində 
sağalırlar. Araşdırmalar müəyyən 
edib ki, 7 gündən sonra isə xəstə 
digərlərini, ümumiyyətlə, yoluxdurmur. 
Təcridin iqtisadi olduğu kimi, həm də 
sosial çətinlikləri var. İşə 14 gün gedə 
bilməyən vətəndaşlarda bəzi hallarda 
psixoloji gərginlik yaranır, onların işə 
adaptasiyası da çətinləşir. Ona görə 
də mütəxəssislər reallıqları nəzərə 
alaraq, təcrid müddətinin azaldılma-
sını doğru və  mühüm addım hesab 
edirlər.

ÜST bildirib ki, “Omicron”un yeni 
əlavə şaxəsi hesab edilən və ilk dəfə 
ötən ilin dekabrında aşkarlanan BA.2 
artıq dünyanın 40 ölkəsində yayılıb. 
Yeni şaxənin daha çox mutasiyası 
var. Bir sözlə, “Omicron” sanki bölü-
nüb, ikiləşib. Alimlər klassik Cənubi 
Afrika “Omicron”undan fərqli olaraq, 
ştammın ikiləşməsinin xəstəliyi identi-
fikasiya etməyi çətinləşdirdiyini bildirir. 
PZR testlər virusun S zülalını ayırd 
edə bilmir, ona görə də hazırda nə 
qədər insanın “Omicron”a, və ya hələ 
də “Delta”ya yoluxduğu dəqiq bilinmir. 
Yoxlananların 60 faizinin “Omicron”, 
40 faizinin “Delta” ştammına yoluxdu-

ğu ehtimal edilir.
Bu məsələ ABŞ və Britaniya 

mətbuatının əlinə fürsət verib. Onlar 
“Omicron”u və onun yeni qolunu 
“görünməz virus” adlandırıblar. 
Yanvarda “Omicron”un yeni qolu 
Çində də təsbit edilib. Yeni variant 
artıq dünyanı gəzməyə çıxıb. Hazır-
da kütləvi çıxışa 7000 genom açıq-
dır. Hindistanda da dövr edən “ata” 
“Omicron” yox, “bala” “Omicron”dur. 
Bu genomun yayıldığı ölkələrə nəzər 
salmaq kifayətdir ki, “Omicron”un bir 
yox, 3 variantının olduğu təsdiqlənsin. 
İsrailli alim Şay Fleyşon hesab edir 
ki, BA.2 daha sürətli yoluxdurucudur. 
Amma, immunitetin ona necə reaksi-
ya göstərməsi hələ məlum deyil. Ona 
görə də “Omicron” özü şaxələndiksə, 
yeni qolların fevral ayında daha 
pik yoluxmaya səbəb olacağı proq-
nozlaşdırılır. Aprelə doğru hücum 
səngiyəcək. Hər şey insanların kütləvi 
immunitetinin nə səviyyədə olmasın-
dan asılı olacaq.

Buna görə də, iki ildir ki, bü-
tün dünyanın mübarizə apardığı 
 COVID–19 bəlasından yaxa qur-
tarmaq üçün nəinki üçüncü, hətta 
dördüncü doza peyvənd vurdurmağa 
da hazır olmaq lazımdır.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Nazirlik: Buster doza 50 yaşdan yuxarı insanlarda 
“Omicron” ştamına qarşı müdafiəni 95 faiz artırır  

Vaksinin buster dozası 50 yaşdan 
yuxarı insanlarda “Omicron” ştamına qarşı 
müdafiəni 95 faiz artırır.

Səhiyyə Nazirliyi 
Gigiyena və Epide-
miologiya Mərkəzinin 
baş direktorunun 
müavini Afaq Əliyeva 

bildirib ki, koronavirus 
infeksiyasına qarşı 
ən yüksək müdafiəni 
peyvənddən sonra ya-
ranan anticisimlər təmin 

edir. “Omicron” ştamına 
yoluxanlar, xüsusilə də 
peyvənd olunmuşlar 
xəstəliyi daha yüngül 
keçirirlər. Belə ki, Böyük 
Britaniyanın Sağlamlıq 
Təhlükəsizliyi Agentliyi-
nin elmi araşdırmaları 
göstərir ki, vaksinin 
buster dozası 50 yaş-
dan yuxarı insanlarda 
“Omicron” ştamına qarşı 
müdafiəni 95 faiz artırır.

Afaq Əliyeva 
deyib: “Buster doza 
vətəndaşlarda 
“Omicron”-a görə 
xəstəxanaya düşmək 
riskini 88 faiz azaldır. 
Araşdırmalara görə, 
yeni ştamın inkubasiya 
dövrü daha qısadır, 
lakin “Omicron” ilə 
təkrar yoluxma riski 
“Delta” virusla yolux-
madan bir neçə dəfə 

çoxdur. Yayılan yeni 
ştamdan qorunmaq 
üçün ikinci dozadan və 
yaxud xəstəliyə yoluxub 
sağaldıqdan 5 ay sonra 
gücləndirici (buster) 
doza ilə peyvəndlənmək 
vacibdir. Xatırladım ki, 
Nazirlər Kabinetinin mü-
vafiq Qərarına əsasən 
peyvəndin 2-ci dozası-
nın üzərindən 6 aydan 
çox keçmiş şəxslərin 

“Peyvənd sertifikatı” 
fevralın 15-dən etibarlı 
hesab edilməyəcək.

Vaksinasiya ilə 
yanaşı, xüsusi karantin 
rejiminin qaydalarına 
da (fiziki məsafənin 
gözlənilmasi, maskalar-
dan istifadə və gigiyenik 
qaydalar) riayət olun-
malıdır".

“Xalq qəzeti”

1993- cü ildə ulu öndərin 
hakimiyyətə qayıdışından sonra 
gənc nəslə diqqəti dövlət siyasətinin 
əsas istiqamətlərindən birinə çe-
virdi. Gəncləri “Azərbaycanın 
gələcəyi” adlandıran Heydər 
Əliyev onlara hər zaman qayğı 
göstərməyin vacibliyini qeyd edirdi. 
Müasir dünyada güclü demokratik 
dövlət quruculuğunda gənclərin 
rolunu düzgün qiymətləndirən 
ulu öndər bütün sahələrdə onla-
ra böyük etimad göstərirdi. Dövlət 
orqanlarında gənclərin fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi və onları bir- biri ilə 
əlaqələndirmək məqsədilə Heydər 
Əliyevin 1994 -cü il 26 iyul tarixli 
fərmanı ilə Gənclər və İdman Nazirliyi 
yaradılmışdır. 

Azərbaycan gəncliyinin inkişafın-
da və gənclərin dövlət qurumlarına 
inteqrasiya olunmasında ulu öndərin 
böyük xidmətləri olub. 1997-ci il 
fevralın 2-də Azərbaycanda “Gənclər 
Günü”nün elan oluması ilə bağlı 
fərman bu sahədə atılan növbəti 
addım oldu. 

Gənclər hərəkatının 
təşkilatlanması istiqamətində dövlət 
dəstəyinin göstərilməsi ilə bağlı ulu 
öndər Heydər Əliyevin imzaladı-
ğı fərman və sərəncamlar, həyata 
keçirdiyi tədbirlər gəncliyin inkişa-
fında mühüm əhəmiyyət kəsb edib. 
1996-cı ildən başlayaraq, Azərbaycan 
gənclərinin forumları keçirilməyə baş-
lanıldı. Həmin il fevralın 2-də keçirilən 
Azərbaycan Gənclərinin I forumunda 
Heydər Əliyev tarixi çıxış edərək 
gənclərin qarşısına şərəfli vəzifə 
qoydu. Ulu öndər Heydər Əliyev 
hər bir gəncin ən əsas vəzifəsinin 
müstəqil Azərbaycanın bugününü 
və gələcəyini düşünməli olduğu-
nu vurğuladı. Forumda ulu öndər 
gənclərin görəcəkləri işlər barədə öz 
tövsiyələrini, eləcə də, onları narahat 
edən problemlərin həlli istiqamətində 
tədbirlərin görülməsi üçün əlaqədar 
təşkilatlara ciddi tapşırıqlar verdi. 

Heydər Əliyevin imzaladığı 
”Dövlət gənclər siyasəti haqqında” 
fərmanı Azərbaycanda gənclərin 
hərtərəfli inkişafı üçün daha əlverişli 

şərait yaratdı. Sənəddə Gənclər və 
İdman Nazirliyi nəzdində gənclərin 
problemləri üzrə elmi araşdırmaların 
aparılması mərkəzinin yaradılması 
nəzərdə tutulurdu.

 Ulu öndər Heydər Əliyevin 
gənclərlə bağlı fikirləri və onun 
yaratdığı fəlsəfi ideyalar bu gün 
də aktualdır. Müdrik şəxsiyyətin 
əsasını qoyduğu bu siyasi kurs 
hazırda  Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən layiqli şəkildə davam 

etdirilir. Möhtərəm  Prezidentimiz 
dövlət tərəfindən gənclərin rifahına 
xidmət edən bir sıra dövlət proqram-
larını təsdiq edib. Dövlət başçımız 
2007-ci il “Gənclər ili” elan edib. 
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə 
Dövlət Proqramı” və 2019-2023-cü 
illər üzrə Azərbaycan Respublika-
sında ali təhsil sisteminin beynəlxalq 
rəqabətliliyinin artırılması üzrə dövlət 
proqramları nəticəsində bu günə kimi 
5000-dən artıq gəncimiz dünyanın ən 
nüfuzlu ali məktəblərində təhsil alıb. 

Ölkə başçısı tərəfindən 2011- ci il 
dekabrın 19- da Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti yanında Gənclər 
Fondunun yaradılması gəncliyin inki-
şafında mühüm rol oynadı. Bu günə 
qədər fond tərəfindən 4545 layihə 
maliyyələşdirilib. 2018-ci ildən isə 
həmin qurum yenidən təşkil edilərək, 
Azərbaycan Respublikasının Gənclər 
Fondu adlandırılıb.

2013-cü il iyulun 2- də Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən ölkədə ilk 

dəfə “Gənclər üçün Prezident Müka-
fatı” təsis edilib. Bu qərar gənclərə 
dəstək verilməsi yönümündə mühüm 
əhəmiyyət kəsb edib. Belə ki, respub-
likamızda müxtəlif sahələrdə fəaliyyət 
göstərib xüsusi fərqlənən 10 nəfər 
gəncə ildə bir dəfə 10 min manat 
verilir. Ölkə başçısı gənclərlə bağlı, 
onların dövlətimizin gələcəyi naminə 
daha böyük işlər görmələri üçün çox 
sayda qərarlar qəbul edib. 

Məhz Prezident İlham Əliyevin 
prezidentliyi dövründə yetişən 
gənclərin qəhrəmanlığı nəticəsində 
torpaqlarımız işğaldan azad edil-
di. Vətən müharibəsində canından 
keçənlərin, şəhidlik zirvəsinə uca-
lanların əksəriyyəti gənclərimizidir. 
Bu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
inkişafında gənclərimizin xidmətini 
təsdiqləyən növbəti nümunənin 
təzahürüdür.

Kamilə ƏLİYEVA,  
Milli Məclisin deputatı,  

BDU-nun professoru

Abşeron rayonunda şəhid ailələrinə 
böyük diqqət və qayğı göstərilir  

Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev rayonun Masazır, 
Novxanı və Saray qəsəbələrində dəfn olunmuş şəhidlərin məzarlarını ziyarət 
edərək, üzərinə tər güllər qoymuş, onların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad 
etmişdir. 

Şəhidlərimizin ailə üzvləri ilə görüşən RİH 
başçısı bildirmişdir ki, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan 
cənab İlham Əliyevin müdrik siyasəti, iradəsi 
sayəsində xalqımız Vətən müharibəsində qa-
lib gələrək 30 illik vətən həsrətinə son qoyul-
du. Şəhidlərimiz, qazilərimiz və ümumilikdə 
ordumuzun, xalq-hakimiyyət birliyinin, dəmir 
yumruq kimi birləşməyimizin nəticəsində 
düşmən döyüş meydanında diz çökdürüldü. 

Ölkəmizdə şəhid və qazi ailələrinə böyük 
diqqət və qayğı göstərildiyini və bunun dövlət 
siyasətinin tərkib hissəsi olduğunu qeyd edən 
Abdin Fərzəliyev Abşeron rayonunda da bu 
qayğının davam etdirildiyini diqqətə çatdır-
mışdır. 

Abdin Fərzəliyev Abşeron rayonunun 
bütün şəhidlərini özündə ehtiva edəcək 
ümumrayon Şəhidlər Kompleksinin tikintisinin 
planlaşdırıldığını qeyd edərək bildirmişdir 
ki, artıq memorial kompleksin layihəsi işlənir 
və yaxın günlərdə bütün şəhid ailələrinin 
iştirakı ilə müzakirə ediləcək. Onların təklifləri 
dinləniləcək. 

Şəhid ailələri də öz növbələrində dövlət 
rəhbərliyinin hər zaman diqqət və qayğısını 
hiss etdiklərini, göstərilən diqqətə və qayğıya 
görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevə, hər zaman onlara da-
yaq olan Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya 
dərin minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Sonra Abdin Fərzəliyev şəhid baş leyte-
nant Paşayev Daşdəmir Əlizaman oğlunun 
doğum günü ilə əlaqədar olaraq İkinci Fəxri 
Xiyabana gəlib. Burada şəhidin ailə üzvləri 
ilə birgə Daşdəmir Paşayevin məzarı ziyarət 
olunub, əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 

yad edilib, ruhuna dualar edilib. Şəhidimizin 
keçdiyi döyüş yolundan, göstərdiyi 
şucaətlərdən danışışılıb. Məktəblilər vətənə, 
vətənpərvərliyə və D.Paşayevə aid şeirlər 
səslənbdiriblər.

Abdin Fərzəliyev şəhidin ailə üzvlərinin 
qayğıları və problemləri ilə maraqlanaraq 
bildirmişdir ki, bundan sonra da ailə daimi 
olaraq dövlət qayğısı ilə əhatə olunacaqdır. 

Dünən isə Abşeron Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev rayo-
nun Ceyranbatan qəsəbəsində dəfn olunmuş 
şəhidlərin məzarlarını ziyarət edərək, üzərinə 
tər güllər qoymuş, onların xatirəsini bir 
dəqiqəlik sükutla yad etmişdir. 

Sonra qəsəbədəki Şəhidlər Abidəsi 
ziyarət olunaraq vətənimizin bütövlüyü uğrun-
da canından keçən igidlərimizin əziz xatirəsi 
1 dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, ruhlarına 
dualar oxunmuşdur.

Bundan sonra RİH başçısı Ceyranbatan 
Parkını gəzərək qəsəbə ağsaqqalları ilə 
görüşmüş, qəsəbənin problemləri, görülməsi 
vacib olan işlərlə maraqlanmışdır.  Abdin 
Fərzəliyev parkda abadlıq işlərin aparılması-
nın vacibliyini qeyd edərək müvafiq struktur-
lara aidiyyatı üzrə tapşırıqlar vermişdir. 

Daha sonra Ceyranbatan Folklor Evi və 
Ceyranbatan Uşaq Musiqi Məktəbinə baş 
çəkərək görülən işlər və yaradılan şəraitlə 
tanış olmuşdur. 

Abdin Fərzəliyev eyni zamanda Ceyran-
batan qəsəbə Tibb Məntəqəsinə gələrək 
burada həyata keçirilən vaksinasiya prosesini 
izləmişdir. 

Səməd HÜSEYNOĞLU, 
 “Xalq qəzeti” 

“Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanı özbək dilində 
Özbəkistandakı Heydər Əliyev 

adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin “Azərbaycan ədəbiyyatı 
özbək dilində” layihəsi əsasında 
“Kitabi–Dədə Qorqud” dastanı özbək 
dilinə tərcümə olunmuşdur. “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanına daxil 
olan on iki boyu özbəkistanlı alim, 
tərcüman Babaxan Şarif özbək dilinə 
çevirmişdir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan xalqının 
mədəni sərvətlər xəzinəsində müstəsna 
yer tutan və əsrlərdən bəri milli-mənəvi 
varlığın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilən 
“Kitabi–Dədə Qorqud” eposu xalqımızın söz 
abidəsidir. Bu dastan yalnız Azərbaycan xal-
qının deyil, bütün Türk dünyasının əzəmətli 
tarixini yaşadan, onu bu günümüzə qovuşdu-
ran möhtəşəm sənət nümunəsidir. Bu bədii 
söz xəzinəsi türk xalqlarının tarixi salnaməsi, 
həyat ensiklopediyasıdır.

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına 
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direk-
toru Samir Abbasov dastanın boylarının 
əsas mahiyyətinin xalqımızın qəhrəmanlıq 
tarixi, onun müdrikliyi, yurdun və xalqın 
qorunması, milli mədəniyyətimizin, adət və 
ənənələrimizin tərənnümü, xeyir qüvvələri 
təmsil edən qədim oğuzların yadelli işğalçı-
lara – şər qüvvələrə qarşı mübarizəsindən 
və s. söhbət açıb. Deyib ki, “Kitabi–Dədə 
Qorqud”da insanlar arasındakı gözəl 

münasibətlər, humanizm, məhəbbət, ailə 
dəyərləri, anaya–qadına hörmət, övlad-
valideyn münasibətləri, böyüklərə hörmət 
məsələləri öz əksini tapıb. O, Türk dünya-
sının bir hissəsi olan, böyük mədəniyyət, 
ədəbiyyat beşiyi olan Özbəkistanda da 
“Kitabi–Dədə Qorqud”a marağın böyük 
olduğunu və dastanın ölkənin elm, tədqiqat 
müəssisələrində öyrənildiyini, tədqiq edildiyini 
vurğulayıb.

Bu marağı nəzərə alaraq, Özbəkistandakı 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzi bu il “Kitabi–Dədə Qorqud” das-
tanı– Azərbaycan, Türk dünyası şifahi 
xalq ədəbiyyatının zirvəsi, ən qədim ya-
zılı abidəmiz” adlı beynəlxalq konfransın 
keçirilməsini, habelə özbək dilinə tərcümə 
olunmuş dastanın nəşrini planlaşdırır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Gənclərimiz ölkənin siyasi, sosial-iqtisadi sahələrində mühüm 
vəzifələrə təyin olunur, onlara böyük etimad göstərilir. Gənclərə 
bu cür dövlət dəstəyi, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən təməli 
qoyulan siyasətin davamıdır. Azərbaycan Sovetlər Birliyinin 
tərkibində olduğu zaman ulu öndər Heydər Əliyev minlərlə 
gənci keçmiş SSRİ-nin ən nüfuzlu ali məktəblərində təhsil al-
mağa göndərmişdi. Həmin gənclər bu gün ölkəmizdə müxtəlif 
sahələrdə savadlı və təcrübəli mütəxəssis kimi dövlətimizə 
böyük fayda verməkdədirlər.

Təcrid müddətinin reallığa uyğun 
azaldılması doğru addımdır

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişafında 
gənclərimizin xidmətləri danılmazdır 

Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi 
Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin birgə 
yaydıqları məlumata görə, son zamanlar 
dünya ölkələrinin əksəriyyətində 
koronavirusun “Omicron” ştammının 
çox sürətlə yayılması halları müşahidə 
olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
ölkələri xəstəliklə aparılan mübarizə 
tədbirlərinə yenidən baxmağa çağırır. 
Bu baxımdan, yeni ştammın spesifik 
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq test 
strategiyaları, karantin müddətləri, 
xəstələrin müşahidə və müalicə 
metodlarında dəyişikliklər edilir. 
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