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Xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması barədə

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın 01 may 2020-ci il tarixli məlumatına əsasən, Azərbaycan Respublikası
ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti Azərbaycan Respublikasının müxtəlif region və şəhərlərində
məhdudiyyətlərin 04 may 2020-ci il tarixindən etibarən yumşaldılması ilə 31 may 2020-ci il tarixinədək uzadılmışdır.

Şəhər və regiondan asılı olaraq yumşaldılmış məhdudiyyətlərin həcmi fərqlənə bilir.

Belə ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 4 may 2020-ci il gecə yarıdan etibarən:

• dövlət qurumlarının işçilərinin fəaliyyəti müəyyən olunmuş sayda bərpa olunur (fəaliyyəti bərpa olunan dövlət
qurumlarının işçilərinin say həddi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə müəyyən
ediləcəkdır);

• “DOST” mərkəzləri xidmət göstərdikləri ərazilər üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımı və sosial sahə üzrə bank
kartlarının təqdim olunması istiqamətlərində fəaliyyətini bərpa edir;

• müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti
bərpa edilir;

• bütün sahələr üzrə fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti bərpa olunur;

• bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetik xidmətlər üzrə fəaliyyət bərpa olunur.

Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda qüvvədə olan digər məhdudiyyətlər, o cümlədən
“icaze.e-gov.az” portalı vasitəsilə icazə sisteminin tətbiqi qüvvədə qalır. Məhdudiyyətlər aradan qaldırılan sahələrdə
işləyən şəxslər “icaze.e-gov.az” portalından əldə edilmiş icazə vasitəsilə əldə edildikdən sonra onların hərəkətinə yol
verilir.

On extension of the special quarantine regime period

As per the information of the Operational Headquarters under the Cabinet of Ministers dated May 01, 2020, the special 
quarantine regime in the territory Republic of Azerbaijan has been extended until May 31, 2020, yet through removal of 
a number of restrictions as of May 4, 2020 in different regions and cities of the Republic of Azerbaijan.

Depending on the city and region, the scope of restrictions which have been lifted may vary.

Thus, with respect to Baku, Sumgait, Ganja, Lankaran cities and Absheron district, the following activities are restored 
starting from May 4, 2020 midnight in:

• activities of employees working in state authorities are restored (number limits of such employees to be defined
by the Decision of the Cabinet of Ministers);

• “DOST” centers restore their operations in targeted state social assistance in the areas of their service and
issuance of bank cards in the social sphere;

• activities of legal entities and individuals providing works and services to other business entities in certain areas
are restored;

• activities of private trade facilities in all areas are restored;

• activities of barbershops, beauty salons and cosmetic services are restored.

All other restrictions in Baku, Sumgait, Ganja, Lankaran cities and Absheron district, including implementation of SMS 
permission system through “icaze.e-gov.az” portal remain in force. Movement of individuals working in the areas where 
restrictions have been now lifted can be carried out after the permission obtained through “icaze.e-gov.az” portal.
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Contact us for any questions related to the information included herein
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