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19 mart 2020-ci il
Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasına
qarşı əlavə tədbirlər haqqında

Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması tədbirləri çərçivəsində
zərurət yarandığı hallarda Agentlik üzrə operativ tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək
məqsədilə, Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Nizamnaməsinin 4.8.5-ci
yarımbəndini rəhbər tutaraq əmr edirəm:
1. Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması tədbirləri
çərçivəsində Agentlikdə 14 mart 2020-ci il tarixli 21 nömrəli əmrlə yaradılmış Operativ Qərargahın
üzvləri və məsul şəxslər – 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 xüsusi dezinfeksiya məhlulları, insan
hərarətini məsafədən ölçən cihazlar və müvafiq gigiyenik vasitələrlə təminat məsələlərini daim
nəzarətdə saxlasınlar.
2. Agentliyin Hökumət evində və Mərdanov qardaşları, 124 ünvanında yerləşən inzibati
binaları üzrə Agentliyin Aparatının və tabeliyində olan qurumların işçilərinin “Novruz bayramı
günlərində növbətçilik cədvəli” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
3. Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın Məlumatına (15.03.2020) və xüsusi rejimdə
iş üzrə Təlimatına (17.03.2020) əsasən, Agentliyin və tabeliyində olan qurumların işçilərinə:
3.1. sosial məsuliyyətli davranmaları, xüsusi zərurət olmadan digər şəxslərlə təmasda
olmamaları və virusun yayılmasının qarşısının alınmasına dəstək olacaq hər cür ehtiyat tədbiri
görmələri tapşırılsın;
3.2. insanların səfərlər şəraitində digər insanlarla təmas və yoluxma riskinin yüksək olduğunu
və indiki halda ən yaxşı mühafizənin qaldığı yerdə özünü karantin olduğunu nəzərə alaraq,
səfərlərdən çəkinmələri ciddi şəkildə tövsiyə olunsun.
4. Zərurət olduğu təqdirdə əlaqə yaratmaq üçün mobil telefonlarının açıq vəziyyətdə
saxlanılması vacibliyi Agentliyin və tabeliyində olan qurumların işçilərinin diqqətinə çatdırılsın.
5. Agentliyin İşlər və təsərrüfat sektorunun müdiri Elşad Vəliyevə Hökumət evində, Hüquq,
apelyasiya və daxili nəzarət şöbəsinin Daxili nəzarət sektorunun müdiri Nazim Məmmədova isə
Mərdanov qardaşları, 124 ünvanında yerləşən Agentliyin inzibati binalarında Novruz bayramı
günlərində cari vəziyyətin yoxlanılması tapşırılsın.
6. Agentliyin Kadrlar şöbəsi bu Əmrin surətinin Agentliyin aidiyyəti struktur bölmələrinə və
tabeliyində olan qurumlara çatdırılmasını təmin etsin.
7. Agentliyin struktur bölmələrinin və tabeliyində olan qurumların rəhbərləri işçilərin bu Əmrlə
tanış edilməsini və tanış olmaları barədə imzalamalarını təmin etsinlər.
8. Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.
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