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Bakı şəhəri

14 mart 2020-ci il
Koronavirus infeksiyasının (COVID-19) yayılmasının
qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi tərəfindən koronavirus
infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması və işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məqsədilə bir sıra profilaktik tədbirlər görülmüş, o cümlədən işçilər təlimatlandırılmış,
dezinfeksiya işləri aparılmış, Agentliyin Hökumət Evində və Mərdanov qardaşları, 124
ünvanında yerləşən inzibati binalarının mərtəbələri xüsusi dezinfeksiya məhlulları ilə
təmin edilmiş, işçilər üçün qoruyucu vasitələr alınmışdır.
2020-ci il 13 mart tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargahın (bundan sonra - Operativ Qərargah) keçirdiyi müşavirədə
Koronavirus infeksiyasının (COVID-19) qlobal pandemiyasının ölkəmizdə yayılmasının
qarşısının alınması məqsədilə müzakirələr aparılmış, təcili, təxirəsalınmaz və icrası
məcburi olan bir sıra qərarlar qəbul edilmişdir.
Operativ Qərargahın Məlumatında qeyd olunduğu kimi, Koronavirus infeksiyası
(COVID-19) dünya ölkələri arasında sürətlə yayılmaqda davam edir. Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən koronavirus infeksiyasının qlobal pandemiya elan
olunduğunu nəzərə alaraq və virusun qarşısının alınması istiqamətində Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının tövsiyə və tələblərindən irəli gələrək bir sıra təxirəsalınmaz
tədbirlərin həyata keçirilməsi zərurəti yaranmışdır.
Bununla əlaqədar Operativ Qərargah tərəfindən 14 mart 2020-ci il saat 00:00-dan
etibarən ölkə ərazisində tətbiq olunacaq bəzi sosial izolyasiya tədbirlərininin həyata
keçirilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyinin Hökumət evində yerləşən qurumlara göndərdiyi “Preventiv tədbirlər barədə”
14 mart 2020-ci il tarixli məktubu nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının Əqli
Mülkiyyət Agentliyinin Nizamnaməsinin 4.8.5-ci yarımbəndini rəhbər tutaraq əmr edirəm:
1. Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın Məlumatı (bundan sonra Məlumat) rəhbərlik və icra üçün qəbul edilsin.
2. Agentliyin struktur bölmələrinin və tabeliyində olan qurumların rəhbərləri
tabeliklərində olan işçiləri Məlumatla tanış etsinlər və izolyasiya tədbirlərinə əməl
olunması üçün zəruri işlərin görülməsini təmin etsinlər.
3. Agentliyin bir ay müddətində keçirilməsini planlaşdırdığı kütləvi tədbirlər xüsusi
göstəriş verilənə qədər təxirə salınsın.
4. Agentliyin Aparatının və tabeliyində olan qurumların əməkdaşlarının ölkədən
kənara ezamiyyə səfərlərinə məhdudiyyət qoyulsun və bu cür səfərlər ən zəruru hallarda
Agentliyin İdarə Heyətinin sədrinin müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabineti yanında Operativ Qərargahın icazəsi ilə həyata keçirilsin.

5. Agentliyin struktur bölmələrinin və tabeliyində olan qurumların rəhbərləri
vətəndaş müraciətlərinə baxılması, vətəndaşların qəbulu, daxili görüş və iclasların təşkili
zamanı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın məlumatında qeyd olunan
qaydalar nəzərə alınmaqla, xüsusi iş rejiminə keçilməsini təmin etsinlər.
6. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar obyektlərinin və sənaye mülkiyyəti
obyektlərinin qeydiyyatı ilə bağlı iddia sənədlərinin qəbulu formaları məhdudlaşdırılsın və
sənədlərin yalnız poçtla və ya elektron xidmət vasitəsilə qəbulu təmin edilsin.
7. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar obyektlərinin və sənaye mülkiyyəti
obyektlərinin qeydiyyatı ilə bağlı yekun qorunma sənədlərinin (patent, şəhadətnamə)
verilməsi bunun üçün xüsusi müəyyən edilmiş yerdə müvafiq gigiyenik və infeksiya
əleyhinə qoruyucu vasitələrdən istifadə olunmaqla təmin edilsin.
8. Agentliyin struktur bölmələrinin və tabeliyində olan qurumların rəhbərləri
normadan yüksək hərarəti və digər simptomları (öskürək, nəfəs darlığı, yorğunluq, burun
axıntısı, ağrı və s.) olan işçilərin öncədən xəbərdar edilərək, əmək fəaliyyətlərinin
müvəqqəti məhdudlaşdırılmasını təmin etsinlər.
9. Agentliyin Aparatının və tabeliyində olan qurumların əməkdaşları tərəfindən
vətəndaşların zəruri hallarda qəbulu üçün xüsusi yer müəyən edilsin və qəbul aparılarkən
maksimum dərəcədə müvafiq gigiyenik və infeksiya əleyhinə qoruyucu vasitələrdən
istifadə olunması təmin edilsin.
10. Agentliyin Maliyyə və iqtisadiyyat şöbəsi və İşlər və təsərrüfat sektoru bu
Əmrlə müəyyən edilmiş tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün zəruri vasitələrin, o
cümlədən insan hərarətini məsafədən ölçən cihaz və müvafiq gigiyenik vasitələrin
alınmasını təmin etsinlər və bununla əlaqədar Agentliyin əldə etdiyi vəsait hesabına
lazımi vəsait ayrılsın.
11. Hökumət Evində koronavirus əleyhinə preventiv tədbirlərin mərkəzləşdirilmiş
qaydada həyata keçirildiyini nəzərə alaraq, Agentliyin Mərdanov qardaşları, 124
ünvanında yerləşən inzibati binasında insan hərarətini məsafədən ölçən cihazla işçilərin
hərarətinin ölçülməsi Agentliyin Hüquq, apelyasiya və daxili nəzarət şöbəsinin Daxili
nəzarət sektorunun müdiri Nazim Məmmədova tapşırılsın və Agentliyin tabeliyində olan
qurumların rəhbərləri müvafiq olaraq, Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası
Mərkəzinin İnzibati məsələlər şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi İlham Hüseynovun, Əqli
Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzinin İşlər şöbəsinin müdiri Saxay Baratovun və
Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının Təsərrüfat şöbəsinin müdiri İlyas Zülfüqarovun
Əmrin 11-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş işlərin görülməsində N.Məmmədova köməkçi
qismində cəlb olunmasını təmin etsinlər.
12. Agentliyin tabeliyində olan Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının oxu zalının
fəaliyyəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılsın və oxucuların inzibati binaya girişi və
onlara kitabların verilməsi müvəqqəti dayandırılsın, eyni zamanda mərkəzləşdirilmiş
qaydada nəzarətin təmin edilməsi məqsədi ilə Kitabxananın Nərimanov rayonu, Aşıq Alı
küçəsi, 5; Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 57; Binəqədi rayonu, Azadlıq
prospekti, 191 ünvanlarında yerləşən bölmələrinin işçilərinin müvəqqəti olaraq Agentliyin
Mərdanov qardaşları, 124 ünvanında yerləşən inzibati binasındakı təlim zallarında
yerləşdirilməsi təmin edilsin və qeyd olunan ünvalarda nəzarətçilər təyin edilsin.
13. Əmrin 12-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş tapşırıqların icrası Respublika ElmiTexniki Kitabxanasının direktoru Kərim Ələkbərliyə tapşırılsın.
14. Agentliyin tabeliyində olan Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası
Mərkəzinin direktoru Xudayət Həsənliyə tapşırılsın ki, Mərkəzlə bağlanmış müqavilə
əsasında Agentliyin Mərdanov qardaşları, 124 ünvanında fəaliyyət göstərən
yeməkxananın fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq dayandırılmasını təmin etsin.
15. Koronavirus infeksiyasına (COVID-19) qarşı mübarizə tədbirlərinin həyata
keçirilməsində operativliyin təmin edilməsi məqsədilə Agentlikdə İdarə Heyətinin üzvü,
sədr müavini Sənan Tapdıqov, Agentliyin Aparatının rəhbəri Natiq İsayev, Agentliyin

İdarə Heyətinin sədrinin müşaviri Fuad Kərimov, Agentliyin tabeliyində olan Patent və
Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzinin direktoru Xudayət Həsənli, Əqli Mülkiyyət
Hüquqlarının Təminatı Mərkəzinin direktoru Nəcəf Quliyev və Respublika Elmi-Texniki
Kitabxanasının direktoru Kərim Ələkbərlidən ibarət Operativ Qərargah yaradılsın və
Agentliyin Hökumət evində yerləşən inzibati binası üzrə Agentliyin Aparatının rəhbəri
Natiq İsayev, Mərdanov qardaşları, 124 ünvanında yerləşən inzibati binası üzrə
Agentliyin İdarə Heyətinin sədrinin müşaviri Fuad Kərimov məsul şəxslər təyin edilsinlər.
16. Agentliyin struktur bölmələrinin və tabeliyində olan qurumların rəhbərləri
koronavirusa qarşı mübarizə tədbirlərini daim nəzarətdə saxlasınlar və görülən işlər
barədə mütəmadi olaraq məsul şəxslərə məlumat versinlər.
17. Agentliyin Hökumət Evində və Mərdanov qardaşları, 124 ünvanında yerləşən
inzibati binalarında ictimai təhlükəsizliyə cavabdeh olan polis xidməti əməkdaşlarına
tapşırılsın ki, kənar şəxslərin Agentliyin inzibati binalarına girişini qadağan etsin
(cavabdeh şəxs - N.Məmmədov).
18. Agentliyin Kadrlar şöbəsi bu Əmrin surətinin Agentliyin aidiyyəti struktur
bölmələrinə və tabeliyində olan qurumlara çatdırılmasını təmin etsin.
19. Agentliyin struktur bölmələrinin və tabeliyində olan qurumların rəhbərləri
işçilərin bu Əmrlə tanış edilməsini və tanış olmaları barədə imzalamalarını təmin etsinlər.
20. Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.
Əsas: 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahın 2020-ci il 13 mart tarixli Məlumatı;
2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin 14 mart 2020-ci il
tarixli məktubu.

İdarə Heyətinin sədri

Kamran İmanov

