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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Bakı, 
Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəlilabad, Mingəçevir 
şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Salyan, Xaçmaz, 
Goranboy, Göygöl rayonlarının ərazisində xüsusi karantin 
rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” 
2020-ci il 19 iyun tarixli 208 nömrəli və “Koronavirus 
(COVID-19) pandemiyası dövründə ictimai iaşə 
müəssisələrinə müştəri qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlərin 
tənzimlənməsi barədə” 2020-ci il 6 iyul tarixli 237 nömrəli 
............qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında 
 

 
     “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinə və Azərbaycan 
Respublikası 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, Yevlax, Masallı, Cəlilabad, Mingəçevir 
şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Salyan, Xaçmaz, Goranboy, Göygöl 
rayonlarının 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: 
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     1.1. 1.1.2-ci yarımbəndə “xidmətlər” sözündən sonra “(açıq hava 
sahəsində müştərilərə yerində xidmətlər istisna olmaqla)” sözləri 
əlavə edilsin;  
     1.2. həmin Qərara əlavə -  “Fəaliyyətinə icazə verilən sahələr”in 
6.9-cu bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz 
edilsin və aşağıdakı məzmunda  6.10-cu bənd əlavə edilsin: 
     “6.10. ictimai iaşə obyektlərində müştərilərə açıq hava sahəsində 
yerində xidmətlər.”.  
     2. “Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə ictimai iaşə 
müəssisələrinə müştəri qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlərin 
tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2020-ci il 6 iyul tarixli 237 nömrəli Qərarının 2.3-cü 
bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin 
və aşağıdakı məzmunda 2.4-cü, 2.5-ci və 2.6-cı 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 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.”. 
      3. Müəyyən edilsin ki: 
     3.1. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Masallı, Cəlilabad, 
Mingəçevir şəhərlərinin və Abşeron, Bərdə, Salyan, Xaçmaz, 
Goranboy, Göygöl rayonlarının ərazisində ictimai iaşə obyektlərində, 
eləcə də restoran, kafe, çay evləri və bu kimi digər məkanlarda 
müştərilərə açıq hava sahəsində yerində xidmət saat 09:00-dan 
22:00-dək (qəlyan avadanlıqlarından istifadə və hər bir masa 
arxasında 6 nəfərdən artıq toplaşmaq istisna olmaqla) həyata 
keçirilir; 
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     3.2. bu Qərara əsasən fəaliyyətinə icazə verilən ictimai iaşə 
obyektlərinin fəaliyyəti mövcud qaydalara, sanitariya normalarına və 
metodiki göstərişlərin tələblərinə uyğun təşkil olunur. 
     4. Bu Qərar 2020-ci il 18 avqust tarixindən qüvvəyə minir. 
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