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Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 399 yoluxma faktı qeydə alınıb

Son sutkada 
Azərbaycanda yeni növ 
koronavirus (COVID-19) 
infeksiyasına 399 
yoluxma faktı qeydə 
alınıb, 271nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında 
operativ qərargahdan verilən 
məlumata görə, analiz 
nümunələri müsbət çıxan 2 
nəfər vəfat edib. 

İndiyədək ölkədə 
ümumilikdə 797 min 281 
nəfərin koronavirus infek-
siyasına yoluxması faktı 
müəyyən edilib, onlardan 
785 min 437 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb, 9 min 741 

nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə 
sayı 2103 nəfərdir.

Son sutkada yeni 
yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə 

əlaqədar 3 min 543, bu günə 
qədər isə ümumilikdə 7 
milyon 33 min 280 test icra 
olunub. 

“Xalq qəzeti”

Binəqədi rayonunda əmək yarmarkası keçirilib

Tədbirdə Bakı  Regional 
Məşğulluq filialının  müdiri 
Müseyib Əliyev, Dövlət 
Məşğulluq Agentliyinin və 
Bakı Regional Məşğulluq 
filialının məsul əməkdaşları, 
Binəqədi Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının 
müavini Hacıbaba  Babayev 
və Aparatın Sosial-İqtisadi 

İnkişafın Təhlili və Proq-
nozlaşdırılması şöbəsinin 
əməkdaşları iştirak 
etdilər. Birgə əməkdaşlıq 
çərçivəsində baş tutan əmək 
yarmarkasında 30-a yaxın 
müəssisə tərəfindən 550-dən 
artıq işsiz və işaxtarana 750-
dən çox boş iş yeri təqdim 
olunub.

Bakı Regional Məşğulluq 
filialının müdiri Müseyib 
Əliyev karyera planlama-
sı istiqamətində həyata 
keçirilən layihələr və 
görülməsi nəzərdə tutulan 
işlər, eyni zamanda, əmək 
bazarına keçid etməyə 
hazırlaşan gənclər üçün 
yaradılan imkanlar barədə 
çıxış edib. Binəqədi Rayon 
İcra Hakimiyyəti başçı-
sının müavini Hacıbaba 
Babayev rayonda əhalinin 
məşğulluğu sahəsində 
görülmüş koordinasiyalı 
işlərin effektiv nəticəsi və 
nəzərdə tutulan layihələr 
barədə tədbir iştirakçılarına 
məlumat verdi. Həmçinin, 
rayonda özünüməşğulluq 
layihəsi çərçivəsində xüsusi 
həssas qrupdan olan şəxslər, 
tələbələr və məzunlar üçün 
yaradılmış şərait barədə 
ətraflı söhbət açılıb.

Dilman MUSAOĞLU

Yeni ştammlar COVID–19-un növləri 
olduğu üçün mübarizə üsulu dəyişmir

Epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır

Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə 
və İslahatlar Mərkəzinin direktoru 
Qəhrəman Haqverdiyev mətbuata 
COVID–19 infeksiyası ilə bağlı ver-
diyi açıqlamada bildirib ki, ölkəmizdə 
peyvəndləmə yüksək səviyyədə 
olduğundan Azərbaycanda epidemioloji 
vəziyyət sabit qalmaqdadır ki, bu da 
tam olaraq müvafiq səhiyyə orqanları-
nın nəzarətindədir. Səhiyyə Nazirliyinin 
tapşırığına əsasən, İctimai Səhiyyə və 
İslahatlar Mərkəzi (İSİM) tərəfindən 
dünyada, o cümlədən, ölkəmizdə 
 COVID–19 infeksiyasına yoluxma 
hallarının dəyişməsi ilə bağlı vəziyyət 
diqqətlə izlənilir, tendensiyalar təhlil 
edilir.

Təəssüf ki, bu il iyun ayının ortala-
rından etibarən dünyada koronavirusa 
yoluxma hallarının sayında artım qeydə 
alınır və artıq pandemiyanın növbəti 
dalğası haqqında danışılır. Son iki həftə 
ərzində dünyada COVID–19 infeksiya-
sına yoluxanların sayında kəskin artım 
müşahidə olunur. Belə ki, dünyanın 110 
ölkəsində yeni koronavirusa yoluxma 
hallarının sayının artdığı qeyd edilir.

O, bildirib ki, mütəxəssislər ar-
tımı bu ilin iyun ayından yayılan və 
əvvəlkilərdən daha yoluxucu olan viru-
sun yeni variantları ilə əlaqələndirirlər. 
“Omicron” indi epidemiyanın aparıcı 
qüvvəsidir, 7 ayda 290 milyon in-
sanı yoluxdurub. Onun öldürücülük 
qabiliyyəti təxminən 0,35 faizdir və 
peyvəndləmənin aktiv şəkildə aparıldığı 
dövlətlərdə bu rəqəm daha aşağıdır. 
Epidemioloqlara görə, pandemiyaya 
qarşı tədbirlərin yumşaldılması və ya 
tamamilə ləğvi yoluxucu ştammların 
ölkələrin sərhədləri boyunca daha 
sürətlə yayılmasına kömək edir. Amma 
müsbət xəbərlər də var. Ağırlaşma 
və ölüm hallarının sayı “Alfa”, “Beta”, 
“Qamma” və ən təhlükəli “Delta” kimi 
ştammların üstünlük təşkil etdiyi əvvəlki 
dövrə nisbətən xeyli azdır. Əlbəttə, 
bu ümidverici vəziyyətin yaranması 
peyvəndləmə səviyyəsi ilə sıx bağlıdır. 
Lakin buna baxmayaraq, infeksiya-
ların sayının artması, “Delta” ştammı 
nisbətində olmasa da, ölüm halları-
nın artmasına səbəb ola bilər. Məhz 
bu səbəbdən Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatı (ÜST) həyəcan təbili çalıb.
Ölkəmizdə də yoluxma hallarında 

müəyyən artım müşahidə olunması ilə 
bağlı Q.Haqverdiyev deyib: “Təəssüf ki, 
Azərbaycanda da COVID–19 infek-
siyasına yoluxanların sayında artım 
müşahidə olunur. Qonşu ölkələrdə də 
həftəlik xəstələnmə hallarında artım 
var. Belə ki, son iki həftə ərzində qonşu 
Türkiyə, İran, Gürcüstan və Rusiyada 
koronavirusa yoluxanların sayında 
əhəmiyyətli dərəcədə artım qeyd edilib.

Əhali arasında belə bir fikir yayılıb 
ki, koronavirus xəstəliyi artıq kəskin res-
pirator virus infeksiyası (KRVİ) kimi da-
vam edir və xəstələnsə də, qısa müddət 
ərzində sağalır. Amma unutmamalıyıq 
ki, xəstəliyin hətta yüngül halı belə, 
postkovid sindromuna, 6 ay və daha 
çox davam edə bilən “uzunmüddətli ko-
vid” adlanan sindroma səbəb ola bilər.

Xatırladaq ki, COVID–19 virusunun 
yeni mutasiyalarının meydana çıxma-
sı ilə onun klinik mənzərəsi çox da 
dəyişməyib. Bu, qızdırma, zəiflik, baş 
ağrıları və əzələ ağrısı, qarın ağrısı və 
ishaldır. Həmçinin profilaktika tədbirləri 
də dəyişməz qalıb. Belə ki, əllərin tez-
tez və düzgün yuyulması (ən azı 20 
saniyə), sosial məsafənin saxlanması 
(təxminən 1,5 – 2 metr), insanların sıx 
toplaşdığı yerlərdə, xüsusən, qapalı 
məkanlarda və ictimai nəqliyyatda 
maskaların taxılması, otaqların tez-tez 

havalandırılması vacib tövsiyələrdəndir. 
İnfeksiya əlamətləri varsa, həkimə 
müraciət etmək və ətrafdakı insanlarla 
təmasdan çəkinmək, simptomlar davam 
edərsə, COVID–19 infeksiyasının 
olub-olmamasını bilmək üçün testdən 
keçmək mütləqdir.

Vətəndaşlarımıza tövsiyə etmək 
istərdim ki, diqqətli olsunlar. Unut-
mayaq, yeni növ koronavirus hələ də 
bizimlədir və hələ də təhlükəlidir. Bu 
sadə tədbirlərə əməl etməklə özümüzü 
və yaxınlarımızı təkcə koronavirusdan 

deyil, digər yoluxucu xəstəliklərdən də 
qoruya bilərik.

Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə 
Respublika Gigiyena və Epidemiolo-
giya Mərkəzinin direktor müavini Afaq 
Əliyeva koronavirusa yoluxma halla-
rında artım, “Omicron” ştammının yeni 
mutasiya olunan növü, ölkəmizdə risk 
qrupuna daxil olan insanlara verilən 
tövsiyələrlə bağlı açıqlama verərək 
deyib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
COVID–19 pandemiyasının hələ də 
bitmədiyini və ötən ayla müqayisədə 
dünyada koronavirusa yoluxma halının 
təxminən 30 faiz artdığını açıqlayıb. 
ÜST ABŞ və Avropada “Omicron” ştam-
mının yeni növlərinin üstünlük təşkil 
etdiyini bildirib.

Afaq Əliyeva, həmçinin vətəndaşlara 
qorunma ilə bağlı tövsiyələrini də 
verib və deyib : “İki ildən artıq davam 
edən pandemiya müddətində ölkədə 
fəaliyyət göstərən səhiyyə qurumları-
nın  COVID–19 infeksiyası ilə mübarizə 
tədbirləri nəticəsində virusun ölkə 
əhalisinin sağlamlığına mənfi təsiri 
minimum həddədi. Hazırda COVID–19-a 
yoluxmuş insanların bir çoxunda xəstəlik 
əsasən yüngül formada keçir. Amma risk 
qrupuna daxil olan şəxslərdə xəstəlik 
nisbətən ağır keçə bilər. Ona görə bu 
vətəndaşlara tövsiyə edirəm ki, gigiyenik 
qaydalara ciddi şəkildə əməl etsinlər, 
koronavirusun ilkin simptomlarını hiss 

etdikləri təqdirdə dərhal sahə həkimi ilə 
əlaqə saxlasınlar. Eyni zamanda, sosial 
məsafəni qorumağı, ictimai yerlərdə 
isə qoruyucu maska və antiseptik 
məhsullardan istifadə etməyi unutmasın-
lar. Həmçinin zərurət yaranmadığı halda 
qapalı məkanlardan mümkün qədər 
uzaq olmağı məsləhət görürəm”.

Operativ qərargahdan verilən 
məlumata görə, iyulun 28-dək 
Azərbaycanda ümumilikdə 796 min 882 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yolux-
ması faktı müəyyən edilib, onlardan 785 
min 166 nəfər müalicə olunaraq sağa-
lıb, 9 min 739 nəfər vəfat edib. Hazırda 
aktiv xəstə sayı 1977 nəfərdir. İyulun 
26-da 306 yoluxma faktı qeydə alınıb, 
258 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 
analiz nümunələri müsbət çıxan 4 nəfər 
vəfat edib.

Azərbaycanda həmin gün korona-
virus əleyhinə 2 min 714 doza vaksin 
vurulub. Gün ərzində birinci doza 
üzrə vurulan vaksinlərin sayı 635, 
ikinci doza vaksinlərin sayı 136, üç və 
daha çox doza vaksinlərin sayı 1649, 
pozitiv nəticədən sonra “buster” doza 
vaksinlərin sayı 294 olub.

Ölkəmizdə iyulun 28-dək vurulan 
vaksin dozalarının ümumi sayı 13 mil-
yon 807 min 963, birinci mərhələ üzrə 
vurulan peyvənd dozalarının ümumi 
sayı 5 milyon 365 min 3, ikinci mərhələ 
üzrə 4 milyon 857 min 242, üç və daha 
çox doza vaksinlərin sayı 3 milyon 
332 min 374, pozitiv nəticədən sonra 
“buster” doza vaksinlərin sayı 253 min 
344-dür.

Onu da qeyd edək ki, infeksionist 
Təyyar Eyvazov epidemioloji vəziyyəti 
nəzarət olunan səviyyədə hesab edir: 
“Əksər xəstələnmə halları yüngül keçir, 
xəstəxanaya yatırılma sayı böyük 
deyil. Epidemioloji durumun daha öncə 
pisləşdiyi ölkələrdə də eyni halın yaşan-
dığını, ağır formaların və ölüm sayının 
artmadığını nəzərə alaraq, hələ ki, sərt 
tədbirlərin tətbiqi real görünmür. Qapalı 
məkanlarda maskanın istifadəsi tövsiyə 
xarakterlidir və düşünürəm ki, onun 
məcburi olub-olmaması məsələsinə 
payızda aydınlıq gətiriləcək”.

O, həmçinin qeyd edib ki, yeni 
ştammlar da koronavirusun növləri ol-
duğu üçün nəsə fərqli bir mübarizə üsu-
lu yoxdur: “Sadəcə insanlar vəziyyətin 
pisləşdiyi dövrlərdə daha diqqətli 
olmalı və sıx toplaşma məkanlardan 
mümkün qədər çəkinməlidir. Vaksina-
siya prosesinə qatılmayanlar mütləq 
peyvəndlənməlidirlər. Buster doza 
almayan vətəndaşlar da gücləndirici 
doza vurdurmalıdırlar. Çünki, hazırda 
mövcud olan vaksinlər xəstəliyin daha 
yüngül keçməsi və ölümlərin azalması 
istiqamətində təsirlidir”.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Bu günlərdə Əmək 
və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyində olan Dövlət 
Məşğulluq Agentli-
yinin Bakı Regional 
Məşğulluq filialı və 
Binəqədi Rayon İcra 
Hakimiyyətinin birgə 
təşkilatçılığı ilə “Hyatt 
Regency Baku” 
otelində “Əmək yar-
markası”  keçirilib. 

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

 balansında olan “bəstəkar F.Əmirov” gəmisi üçün  
“SKL 6VDS48/42AL-2” baş mühərrikinin “VTR401-2P” yığma 

turbokompressorunun satın alınması məqsədilə 

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla  elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı 
məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son 
müddət 8 avqust 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 

tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,  
daxili: 1071.

Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros 
Qebreyesus koronavirusa qarşı Qlobal Vaksinasiya Strategiyasının 
yenilənmiş versiyası ilə bağlı deyib: “Hətta peyvəndlə 70 faizlik 
əhatəyə nail olunsa belə, əgər xeyli sayda tibb işçisi, yaşlı insanlar və 
digər risk qrupları peyvənd olunmamış qalarsa, ölüm halları davam 
edəcək, səhiyyə sistemləri təzyiq altında olacaq, qlobal bərpa isə 
risk altında olacaq. Ən çox risk altında olanların hamısının peyvənd 
olunması həyatları xilas etmək, səhiyyə sistemlərini müdafiə etmək 
və cəmiyyətləri və iqtisadiyyatı qorumaq üçün yeganə optimal 
yoldur”. 

UNA Beynəlxalq Media  
Forumunun xarici ölkələrdən gələn 

iştirakçıları ilə AZƏRTAC-da keçirilən 
görüş barədə xəbər yayımlayıb

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
Ölkələrinin Milli Xəbər Agentlikləri 
Birliyinin (UNA) saytında Medianın 
İnkişafı Agentliyinin Milli Mətbuat 
Günü münasibətilə Şuşada təşkil 
etdiyi “Mediada qlobal trendlər, yeni 
çağırışlar” mövzusunda Beynəlxalq 
Media Forumun xarici ölkələrdən gələn 
iştirakçıları ilə Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyində (AZƏRTAC) 
keçirilən görüş haqqında xəbər və 
fotoşəkilləri yayımlayıb.

Xəbərdə qeyd olunub ki, AZƏRTAC-ın 
İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov qo-
naqlara agentliyin fəaliyyəti, o cümlədən 
əməkdaşlar üçün yaradılmış şərait barədə 
ətraflı məlumat verib.

Xarici ölkələrin media nümayəndələri ilə 
görüş AZƏRTAC-ın binasında təşkil olunmuş 

nahar süfrəsi ətrafında davam edib.  

Oqtay BAYRAMOV,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Qahirə

 Yazıçı-jurnalist Rafiq Hacıyevin xatirəsi anıldı

Tanınmış yazıçı-jurnalist, Azərbaycan Jurnalistlər və Yazıçılar 
birliklərinin üzvü Rafiq Hacıyevin dünyasını dəyişməsindən 1 il keçir. 
Azərbaycan Mətbuat Şurası Ahıl Jurnalistlər Məclisinin istedadlı 
qələm sahibinin uzun illər çalışdığı “Xalq qəzeti”ndə təşkil etdiyi 
anım mərasimində media ictimaiyyətinin təmsilçiləri və nüfuzlu 
ziyalılar mərhum həmkarımızın nurlu xatirəsini ehtiramla yad etdilər.

Azərbaycan Mətbuat Şurasının 
sədri Əflatun Amaşov səmərəli jurnalis-
tik fəaliyyəti və silsilə ədəbi-publisistik 
kitabları nüfuzlu mükafatlara layiq gö-
rülmüş istedadlı qələm sahibinin mənalı 
ömür yoluna, zəngin yaradıcılığına 
nəzər salaraq bildirdi ki, Bakı Dövlət 
Universitetinin jurnalistika fakültəsində 
təhsil aldığı illərdən Rafiq Hacıyev 
“Xalq qəzeti”ndə (keçmiş “Kommunist” 
qəzeti) çalışmağa başlayıb. O, ölkənin 
bu avanqard mətbuat orqanında 10 
ilədək müddətdə müxbir, baş müxbir, 
məsul katib müavini işləyib, yaradıcılığı 
püxtələşib, imzası geniş tanınmağa 
başlayıb. Rafiq müəllim sonrakı illərdə 
ilk demokratik dövri nəşrlərdən olan 
“Səhər” və “Azərbaycan”, parlament 
nəşri kimi fəaliyyətə başlayan “Həyat” 
qəzetlərinin məsul katibi, diaspor nəşri 
olan “Odlar Yurdu” qəzetinin baş redak-
toru olub, Azərbaycan Dövlət İnforma-

siya Agentliyində (AZƏRTAC) müxtəlif 
vəzifələrdə çalışıb. 

İkinci ixtisas olaraq hüquqşünas 
təhsili almış Rafiq Hacıyev Azərbaycan 
Respublikası Baş Prokurorluğunun 
Mətbuat mərkəzinin məsul əməkdaşı 
kimi fəaliyyət göstərib, bu orqanla 
media arasında sıx və səmərəli əlaqələr 
qurulmasına, prokurorluğun tarixinin 
yazılmasına öz töhfəsini verib. Rafiq 
Hacıyev bir sıra bədii-sənədli əsərlərin 
və kitabların müəllifi olaraq da tanınıb. 
Onun milli mətbuatımızın inkişafında-
kı xidmətləri və kitabları “Həsən bəy 
Zərdabi”, “Cəfər Cabbarlı”, “Rəsul 
Rza”, “Humay”, “Mahmud Qaşğari” 
mükafatlarına layiq görülüb. Yazıçı-
jurnalist, gözəl insan, səmimi dost 
Rafiq Hacıyevin həyatının müdriklik, 
yaradıcılığının məhsuldar dövründə 
dünyasını dəyişməsi onun bir sıra yara-
dıcılıq planlarını yarımçıq qoydu, media 

ictimaiyyətini və çoxsaylı oxucularını 
dərindən kədərləndirdi.

Mərasimdə çıxış edən Əməkdar 
mədəniyyət işçiləri – “Xalq qəzeti”nin 
baş redaktor müavini Qüdrət Piriyev, 
Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının 
direktor müavini, şair-publisist Vaqif 
Bəhmənli və “Təhsil” nəşriyyatının 
redaktoru, yazıçı-publisist Mustafa 
Çəmənli, “Ədəbiyyat” qəzetinin baş 
redaktor müavini, Əməkdar jurnalist və 
tanınmış şair Adil Cəmil, Azərbaycan 
Respublikası Kinematoqrafçılar 

İttifaqının redaktoru Akif Cabbarlı, 
mərhum həmkarımızın tələbəlik dost-
ları – Ədliyyə Nazirliyi nəşriyyatının 
direktoru İsgəndər Allahverdiyev, 
“Xalq qəzeti”nin şöbə müdiri Ruslan 
Rəfizadə,  “Ədalət” qəzetinin şöbə 
müdiri Faiq Qismətoğlu, “Təzadlar” 
qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili, 
“Xalq qəzeti”nin şöbə müdiri, Əməkdar 
jurnalist İttifaq Mirzəbəyli, pedaqoq-alim 
Şahid Abbasov, “İki sahil” qəzetinin 
əməkdaşı Əhməd Məmmədov, tarzən, 
Xalq artisti Namiq Məmmədəliyev və 
digərləri Rafiq Hacıyevin özünəməxsus 
bədii-publisistik yaradıcılığından, nəcib 
ziyalı keyfiyyətlərindən, mediamızın 
inkişafındakı xidmətlərindən, incəsənət 
mövzusunda tədqiqat əsərlərindən söz 
açdılar, onun unudulmaz xatirəsinə 
dərin ehtiramlarını ifadə etdilər.

Ahıl Jurnalistlər Məclisinin sədri, 
Əməkdar jurnalist Tahir Aydınoğlu da 
Rafiq Hacıyevin bir il əvvəl ömrünün 
67-ci ilində qəfil dünyasını dəyişməsinin 
yaşlı nəsil jurnalistlər üçün ağır dost 

və həmkar itkisi olduğunu vurğula-
dı, tanınmış pedaqoq alim və yetkin 
publisist Allahverdi Eminovun Rafiq 
Hacıyevin yaradıcılığından bəhs edən 
“Söz rəssamı, poetik duyğular ovsunçu-
su” kitabını məclis iştirakçılarına təqdim 
etdi.

Sonda mərhum Rafiq Hacıyevin 
oğlu Rəşad Hacıyev atasının xatirəsinə 
göstərilən ehtirama və deyilən xoş 
sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi.

 Tahir RÜSTƏMOV, “Xalq qəzeti”
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