
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ 

NAZİRLƏR KABİNETİ 

 

Q Ə R A R 
 

“Koronavirus pandemiyası dövründə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında ictimai iaşə müəssisələrinə müştəri qəbulu 

ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi barədə” Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 17 iyul 

tarixli 129 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 15 avqust 

tarixli 294 nömrəli və 2020-ci il 23 noyabr tarixli 455 nömrəli qərarlarına 

uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti           

qərara alır: 

“Koronavirus pandemiyası dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

ictimai iaşə müəssisələrinə müştəri qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlərin 

tənzimlənməsi barədə” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2020-ci il 17 iyul tarixli 129 nömrəli Qərarının 2.3-cü bəndinin sonunda nöqtə 

işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda               

2.4-2.9-cu bəndlər əlavə edilsin: 

“2.4. bu Qərarın məqsədləri üçün ictimai iaşə obyekti dedikdə, yeyinti 

məhsullarının istehsalı, emalı, satışı və istehlakının təşkili ilə əlaqədar xidmət 

fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə istifadə edilən əmlak kompleksi 

(restoran, kafe, yeməkxana, qəlyanaltı, bufet, köşk tipli məkanlar, çay evləri 

və bu kimi digər obyektlər) nəzərdə tutulur; 

2.5. ictimai iaşə obyektinin açıq hava sahəsi dedikdə, ən azı üç tərəfdən 

bütövlükdə hava axınına tam açıq (bir metrdən hündür hər hansı tikili və digər 
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konstruktiv maneəsiz) sahə və ya üzəri tam açıq (açıq səma altında) sahə 

nəzərdə tutulur; 

2.6. ictimai iaşə obyektlərinin giriş-çıxışlarında, kassalarda dezinfeksiya 

məhlulundan istifadə imkanı, o cümlədən dezinfeksiya məhlulundan istifadə 

üçün müvafiq qurğuların (dispenserlərin) yerləşdirilməsi və həmin qurğuların 

işlək vəziyyətdə olması təmin edilməlidir; 

2.7. ictimai iaşə obyektində koronavirus infeksiyasına yoluxma 

hallarının qarşısının alınması məqsədilə qabaqlayıcı tədbirlərin təşkili, 

yoluxma hallarının effektiv idarə edilməsi, qonaqlara, işçi heyətə və digər 

əlaqəli tərəflərə bu cür hallarla bağlı təsirlərin minimuma endirilməsi üçün 

operativ nəzarət üzrə məsul şəxs (bundan sonra - məsul şəxs) təyin edilməli 

və bu təyinat rəsmiləşdirilməlidir; 

2.8. məsul şəxs koronavirusla mübarizə ilə bağlı xəbərdaredici 

məlumatların qonaqlara, işçi heyətə və digər əlaqəli tərəflərə çatdırılmasını 

təmin etməli, işçi heyət üçün gigiyena və sanitariya qaydaları ilə bağlı təlimlər 

təşkil etməlidir; 

2.9. məsul şəxs bütün təmizlik və dezinfeksiya tədbirlərinin davamlı 

olaraq qeydiyyatının aparılması üçün gündəlik müntəzəm nəzarət formalarını, 

habelə keyfiyyətə nəzarət cədvəllərini tərtib etməli və onların icrasına nəzarəti 

həyata keçirməlidir.”. 
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