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Hal-hazırda bütün dünyada davam edən, həm dünyanın iqtisadi həyatına, həm də 

ümumi yaşayış tərzinə ciddi təsir göstərən COVİD-19 adı verilmiş pandemiya artıq 

Azərbaycan da daxil olmaqla, demək olar ki, bütün dünya ölkələrində yayılmışdır. 

Hesablamalara görə dünyada vurusa yoluxanların 2,8 milyondan çox insan sağalmış, 

373 mindən artıq insan isə vəfat etmişdir. Qeyd edək ki, pandemiyanın davam etdiyi 

hazırki dövrdə statistik rəqəmlər mütəmadi olaraq dəyişir. 

COVID-19 virusunun hal-hazırda davam etməsi bütün bəşəriyyət üçün ciddi 

problemlər yaradıb. Bu gün koronavirusa qarşı hamı mübarizə aparır. Ön sırada polis 

əməkdaşları və həkimlər dayanmaqla, pandemiyaya qarşı mübarizəni hökumət orqanları 

təşkil edir.  

Dünya koronavirus pandemiyasının yaratdığı böyük çətinliklərlə qarşı-qarşıyadır. 

Hətta dünyanın inkişaf etmiş, güclü sənayeyə və iqtisadiyyata malik olan bir sıra 

ölkələri də bu çətinliklər qarşısında aciz qalıblar.  

Belə bir vaxtda Azərbaycan xalqının sağlamlığının qorunması, virusun 

yayılmasının qarşısının alınması üçün  Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən 

işlər, xüsusilə genişmiqyaslı sosial dəstək tədbirləri bir çox ölkələr üçün nümunə ola 

bilər. 

Ölkəmizdə yaranmış vəziyyətdən əziyyət çəkən, işlərini itirmək təhlükəsi ilə 

qarşılaşan vətəndaşların problemləri həll edilir. Belə ki, karantin tədbirlərinin tətbiq 

olunduğu vaxtdan etibarən vətəndaşların qarşılaşa biləcəyi sosial çətinliklərin önlənməsi 

üçün qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi məqsədilə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

müvafiq tapşırığı ilə böyük məbləğdə vəsait ayrıldı, pandemiyaya görə öz işini 

müvəqqəti olaraq itirən 600 mindən çox insan dövlət tərəfindən dəstəklə təmin edildi və 

bu tədbirlər davam etdirilməkdədir.  

Respublikamızda işsizlərlə bağlı problemlər öz həllini tapır, əhalinin sosial 

rifahını qorumaq üçün digər mühüm addımlar atılır. Bu, bir tərəfdən ölkə Prezidentinin 

siyasi iradəsi, digər tərəfdən dövlətin iqtisadi gücü və düzgün həyata keçirilən iqtisadi 

siyasət, çevik idarəetmə siyasəti sayəsində mümkündür. 

 Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsi olaraq koronavirus 

pandemiyasının əhaliyə mənfi təsirlərini azaltmaq məqsədilə aparılan genişmiqyaslı 

tədbirlər öz nəticələrini verir, həyata keçirilən bu tədbirlər vətəndaşlar tərəfindən böyük 
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razılıqla qarşılanır. Dövlətimizin başçısının 2020-ci il 19 mart tarixli Sərəncamının 

icrası ilə bağlı təsdiqlənmiş Tədbirlər Planında məşğulluğa və sosial rifaha dəstək 

məqsədilə 4 istiqamət üzrə 10 tədbir əksini tapmışdır. Aprelin 17-də Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən elan edilən yeni dəstək 

tədbirləri ilə 2,5 milyon vətəndaşı əhatə edən məşğulluq və sosial rifahın təmin edilməsi 

məqsədilə 600 milyon manat vəsait ayrılıb.  

İnsanların sosial müdafiəsi getdikcə daha da gücləndirilməklə, bu sahədə həyata 

keçirilmiş tədbirlər hal-hazırda davam etdirilir. Pandemiyadan ən çox zərər çəkən 

sahələrdə işləyən insanların əmək haqlarının əhəmiyyətli hissəsi dövlət tərəfindən 

qarşılanır və bu kateqoriyaya aid olan insanların sayı 300 mindən çoxdur. Eyni zamanda 

300 minə yaxın mikro sahibkarın maliyyə vəziyyətinin təmin edilməsi üçün dövlət 

böyük maliyyə vəsaiti ayırıb.  

Qeyd edək ki, karantin dövründə işə çıxmamalarına baxmayaraq dövlət 

strukturlarında işləyənlərin əmək haqları tam ödənilir. Bu, ölkəmizdə həyata keçirilən 

siyasətin mərkəzində xalqın rifahının yüksəldilməsinin dayandığını göstərir. 

Müəyyən edilmiş sayda fəaliyyət göstərməsi zəruri olan qurumların fəaliyyətini 

davam etdirməsi üçün minimal sayda işçi cəlb olunub. Əmək haqqı saxlanılmaqla 

məzuniyyətə göndərilən digər işçilərin gəlirlərinin davamlılığı təmin edilir.  

Pandemiya ilə əlaqədar qeyri-dövlət sektoru üzrə işçilərin əsassız yerə işdən 

çıxarılması, ixtisarına yol verilməməsi, özəl sektorda iş yerlərinin qorunması diqqətdə 

saxlanılır. Bu məqsədlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən “Əmək 

müqaviləsi bildirişi” e-sistemi üzərindən əvvəlcədən işə götürənlərə müvafiq bildiriş 

göndərilib və qeyd olunanlar mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılır. 

Pandemiya ilə əlaqədar əhalinin məşğulluq imkanlarının artırılması da prioritet 

fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Həmin məqsədlə məşğulluq orqanlarının fəaliyyəti 

gücləndirilib. DOST İş Mərkəzi vasitəsi ilə aprel-may ayları üzrə 50 min ödənişli 

ictimai iş yerinin yaradılmasına başlanılıb. Bunun üçün 30 milyon manat vəsait ayrılıb. 

Artıq 5 min şəxs işə cəlb edilib. Həmin ictimai iş yerləri əsasən dezinfeksiya, sosial 

xidmətlər və digər istiqamətləri əhatə edir. İki ay müddətində 190 manat birdəfəlik 

müavinət verilməsi üçün dövlət büdcəsindən 70 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu 

yardımların verilməsi hal-hazırda da davam etdirilir. 

Biz əminliklə deyə bilərik ki, COVİD-19 pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirləri 

respublikamızda yüksək səviyyədə həyata keçirilməkdədir. Belə ki, ölkə üzrə 

koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunsa da, sağalananların sayının 

xeyli artması, profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, əhalinin həssas təbəqəsinə müvafiq 

yardımların göstərilməsi, sosial dəstək tədbirlərinin mütəmadi olaraq həyata keçirilməsi 

qeyd  olunanların bariz nümunəsidir. 

Hökumətlə cəmiyyət arasında əlaqəni kütləvi informasiyalar vasitələri qurur. 

Virusla əlaqədar yaranmış vəziyyətdə məlumatın cəmiyyətə daha dürüst və ətraflı 
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çatdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu sahədə kütləvi informasiya vasitələrinin 

əməkdaşlarının qarşısında böyük vəzifələr durur. 

Həkimin pasiyenti müalicə etməsinin, hökumətin pandemiyaya qarşı mübarizəni 

təşkil etməsinin, karantin rejimi ilə bağlı polis əməkdaşlarının səylə çalışmalarının 

məsuliyyəti nə dərəcədə əhəmiyyətlidirsə, hadisə ilə bağlı məlumatın cəmiyyətə doğru 

çatdırılmasının əhəmiyyəti də bir o qədər böyükdür.  

İnformasiya istənilən cəmiyyətdə xaos yarada bilər. Bu səbəbdən onun 

yayılmasında bir sıra məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Burada əsas məsələ 

dövlətin və millətin təhlükəsizliyidir. Çünki bu qorunmazsa, o informasiyanın 

yayılmasının əhəmiyyəti yox dərəcəsindədir.  

Hazırda Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayan ölkələrdəndir. Ona görə də 

informasiya təhlükəsizliyi, dövlət sirri olan hərbi və digər məlumatların yayılmaması 

kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.  

Ölkəmizdə bu sahədə həm dövlət tərəfindən, həm də əlaqədar strukturlar 

tərəfindən hərtərəfli işlər aparılmaqdadır.  

Beləliklə, kütələvi informasiya vasitələrinin dövlətin, millətin, cəmiyyətin 

təhlükəsizliyi üçün nə dərəcədə əhəmiyyət daşıması danılmaz faktdır.  

Elə son günlər pandemiya ilə bağlı xəbərlərin ölkə ictimaiyyətinə vaxtaşırı və 

dürüst çatdırılması bunu təsdiq edir.  

 

 

 

 

 

 


