COVID-19
proﬁlaktikası
məqsədilə şənlik
mərasimlərinin
keçirilməsinə dair
TƏLƏBLƏR

50 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı ilə
təşkil olunan şənlik mərasimlərinin “İctimai
iaşə müəssisələrində koronavirus
infeksiyasının (COVID-19) proﬁlaktikasına
dair metodiki göstərişlər”də müəyyən
olunmuş tələblərə uyğun olaraq təşkil
edilməsinə icazə verilir (tənəffüs yollarını
qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə tələbi
saxlanılmaqla) və həmin şənlik
mərasimlərində iştirak üçün COVID-19-a
qarşı tam peyvənd olunması və ya
COVID-19-dan sağalaraq immunitetə
malik olması barədə təsdiqedici sənədin
təqdim olunması tələb olunmur.

SKAN ET
VƏ YÜKLƏ

50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı ilə təşkil
olunan şənlik mərasimlərinə münasibətdə:
ў yaşı 18-dən yuxarı olan bütün şəxslərin iştirakına yalnız

COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunması və ya COVID-19dan sağalaraq immunitetə malik olması barədə təsdiqedici
sənəd olduğu halda icazə verilir və şənlik mərasimlərində
iştirak edən qonaqlar üçün tənəffüs yollarını qoruyan fərdi
vasitələrdən məcburi istifadə tələbi ləğv edilir;
ў 2021-ci il iyulun 1-dən etibarən işçi heyətin (müvəqqəti işə

cəlb edilmiş işçilər daxil olmaqla) azı 80 faizi COVID-19-a
qarşı birinci doza peyvənd olunmalı və ya COVID-19-a
qarşı immunitet sertiﬁkatına malik olmalı, 2021-ci il
avqustun 1-dən etibarən isə COVID-19-a qarşı tam
peyvənd olunmalı və ya COVID-19-a qarşı immunitet
sertiﬁkatına malik olmalıdır. Şənlik mərasimində xidmət
göstərən heyətin (musiqiçilər istisna olmaqla) tibbi
maskalardan, əlcəklərdən və digər fərdi qoruyucu
vasitələrdən istifadəsi məcburidir;

ў şənlik mərasimi keçirilən məkanın və ya müəssisənin sahibi

tərəﬁndən həmin obyekt daxilində fəaliyyət göstərən tədbir
zalları, onların tutumu və çalışan işçi heyət (müvəqqəti işə
cəlb edilmiş işçilər daxil olmaqla) barədə məlumat müvaﬁq
portala (icaze.e-gov.az) daxil edilməlidir;

icaze.e-gov.az

ў keçiriləcək tədbirin tarixinə ən azı 5 gün qalmış tədbirin

keçirilmə tarixi, başlama və bitmə vaxtı (saat 0:00-dan gec
olmamaq şərtilə), qonaq sayı barədə məlumatlar portala
daxil edilməlidir. Portal üzərindən qeydiyyata salınmayan
və barəsində müvaﬁq məlumat daxil edilməyən şənlik
mərasimlərinin keçirilməsi qadağandır;

ў şənlik mərasimlərinin təşkili və keçirilməsi zamanı karantin

rejiminin qaydalarına əməl edilməsi ilə bağlı şənlik və
məkan sahibi arasında müştərək məsuliyyət barədə
iltizamnamə imzalanmalıdır. Müəyyən olunmuş tələblərin
pozulması hallarına görə məkan və şənlik sahibi birgə
cavabdehlik daşıyacaqlar.

ў 150 nəfərdən artıq iştirakçısı olan şənlik mərasimlərinin

keçirilməsi növbəti qərar qəbul olunanadək qadağan edilir.

ў Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə

əsasən epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və
karantin rejimlərinin pozulmasına görə ﬁziki şəxslər iki yüz
manatdan dörd yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər
dörd min manatdan beş min manatadək məbləğdə cərimə
edilir, yaxud işin hallarına görə, xətanı törədənin şəxsiyyəti
nəzərə alınmaqla, bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq
olunur, hüquqi şəxslər beş min manatdan on bir min
manatadək məbləğdə cərimə edilir.

