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AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 
NAZİRLƏR  KABİNETİ  

 
Q Ə R A R  

 

   
Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi  

ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə 
 

 
          “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinə və Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 fevral tarixli 73-1 nömrəli 
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yoluxucu, parazitar və kütləvi qeyri-
yoluxucu xəstəliklərin əmələ gəlməsi, yaxud yayılması təhlükəsi 
yarandıqda karantin-təşkilat, profilaktika və digər zəruri tədbirlərin 
görülməsi Qaydaları”na əsasən Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. “Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, 
Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi 
karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 19 iyun 
tarixli 208 nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. adında və 6.1-ci bəndində “şəhərlərinin və Abşeron 
rayonunun” sözləri “, Mingəçevir, Goranboy, Göygöl şəhərlərinin və 
Abşeron, Bərdə, Samux, Siyəzən, Şəki, Xaçmaz rayonlarının” sözləri 
ilə əvəz edilsin; 

1.2. 1-ci hissədə “şəhərlərinin və Abşeron rayonunun” sözləri  
“, Mingəçevir, Goranboy, Göygöl şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, 
Samux, Siyəzən, Şəki, Xaçmaz rayonlarının” sözləri ilə, “5 iyul” 
sözləri “20 iyul” sözləri ilə əvəz edilsin;   

 
 

http://e-qanun.az/framework/44831
http://e-qanun.az/framework/44831


2 

1.3. aşağıdakı məzmunda 1.1-1-ci bənd əlavə edilsin: 
“1.1-1. İctimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarlarda, 

parklarda və digər yerlərdə şəxslərin (yaxın qohumlar, yəni ata-ana, 
nənə-baba, uşaqlar və bacı-qardaşlar istisna olmaqla) 5 nəfərdən 
artıq qruplarda cəmləşməsi qadağan edilsin.”; 

1.4. 1.10-cu bənddən “və “E-Təbib” mobil tətbiqindən istifadə” 
sözləri çıxarılsın və həmin bəndə “Çağrı Mərkəzinə” sözlərindən 
sonra “, “E-Təbib” mobil tətbiqindən istifadə ilə bağlı yaranan çətinlik-
lərlə əlaqədar isə 8113 Çağrı Mərkəzinə” sözləri əlavə edilsin. 

2. Müəyyən edilsin ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, 
Yevlax, Masallı, Cəlilabad, Mingəçevir, Goranboy, Göygöl şəhər-
lərinin və Abşeron, Bərdə, Samux, Siyəzən, Şəki, Xaçmaz rayon-
larının ərazisində xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı: 

2.1. 2020-ci il 4 iyul saat 00:00-dan 2020-ci il 6 iyul saat  
06:00-dək, 2020-ci il 11 iyul saat 00:00-dan 2020-ci il 13 iyul saat 
06:00-dək, 2020-ci il 18 iyul saat 00:00-dan 2020-ci il 20 iyul saat 
06:00-dək ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır; 

2.2. 2020-ci il 4 iyul saat 00:00-dan 2020-ci il 20 iyul saat 
06:00-dək Bakı Metropolitenində sərnişindaşıma fəaliyyəti dayan-
dırılır. 
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