
Hörmətl� əməkdaşlar!
Əz�z tələbələr, mag�strantlar və doktorantlar!

Azərbaycan Respubl�kası Naz�rlər Kab�net�n�n 2021-c� �l 16 yanvar tar�xl� 48s nömrəl� 
Sərəncamı �lə təsd�q ed�lm�ş “Azərbaycan Respubl�kasında COVID-19 xəstəl�y� əleyh�nə 
2021-2022-c� �llər üçün Vaks�nas�ya Strateg�yası”na müvafiq olaraq Bakı Dövlət 
Un�vers�tet�ndə (BDU) çalışan bütün əməkdaşların müvafiq qaydada vaks�nas�ya 
olunması �şlər�n� sürətlənd�rmək üçün b�r sıra tədb�rlər  həyata keç�r�l�r. 

Bu tədb�rlər çərç�vəs�ndə BDU-nun təşəbbüsü və mürac�ət� əsasında car� �l�n 15-21 
aprel və 19-21 may tar�xlər�ndə BDU-nun əraz�s�ndə yerləşən 30 saylı şəhər 
pol�kl�n�kasında T�bb� Əraz� Bölmələr�n� İdarəetmə B�rl�y�n�n (TƏBİB) səyyar 
vaks�nas�ya məntəqəs� qurulmuş və əməkdaşların mütəşəkk�l şək�ldə COVID-19 
�nfeks�yasına qarşı peyvənd olunması həyata keç�r�lm�şd�r. 

Bununla yanaşı, BDU-nun əməkdaşları, tələbələr�, mag�strantları və doktorantları 
mütəmad� olaraq əraz� və sahə pol�kl�n�kalarında vaks�nas�ya proses�ndə �şt�rak 
etm�şd�r. Hazırda BDU-da çalışan bütün əməkdaşların müvafiq qaydada vaks�nas�ya 
olunması �şlər�n� sürətlənd�rmək üçün tədb�rlər (məlumatlandırma, maar�flənd�rmə, 
əlaqələnd�rmə və s.)  davam etd�r�l�r.

Həyata keç�r�lm�ş tədb�rlər nət�cəs�ndə BDU əməkdaşlarının böyük əksər�yyət� 
vaks�nas�ya olunmuşdur. B�r sıra əməkdaşlar �sə COVID-19 xəstəl�y�nə yoluxaraq 
�nfeks�yaya qarşı ant�tel qazanmışdır. 

 “Xüsus� karant�n rej�m�n�n müddət�n�n uzadılması və bəz� məhdud�yyətlər�n aradan 
qaldırılması �lə bağlı tədb�rlər barədə” Azərbaycan Respubl�kası Naz�rlər Kab�net�n�n 
2021-c� �l 26 may tar�xl� 151 nömrəl� Qərarında dəy�ş�kl�k ed�lməs� haqqında” 
Azərbaycan Respubl�kası Naz�rlər Kab�net�n�n 2021-c� �l 26 �yul tar�xl� 229 nömrəl� 
Qərarına əsasən, 2021-c� �l 1 sentyabr tar�x�ndən et�barən mülk�yyət formasından asılı 
olmayaraq bütün elm və təhs�l müəss�sələr�n�n �şç�lər�n�n (əmək və ya mülk� 
müqav�lələrlə �şləməs�ndən asılı olmayaraq) azı 80 fa�z�n�n COVID-19-a qarşı b�r�nc� 
doza, 1 oktyabr tar�x�ndən et�barən �sə �k�nc� doza �lə peyvənd olunması və ya COVID-19-
a qarşı �mmun�tet sert�fikatının olması, eyn� zamanda 2021-c� �l 1 sentyabr tar�x�ndən 
et�barən al� və orta-�xt�sas təhs�l� müəss�səs�ndə təhs�l alan yaşı 18-dən yuxarı olan 
bütün şəxslər�n COVID-19 pasportunun olması tələb ed�l�r. 

Bütün bunları nəzərə alaraq BDU a�ləs�n�n �nd�yədək peyvənd olunmayan hər b�r 
üzvünü vaks�nas�ya proses�ndə daha fəal �şt�rak etməyə, müəll�mlər�m�z�, �nz�bat�-
texn�k� heyətdə çalışan əməkdaşlarımızı və təhs�lalanlarımızı qısa müddətdə vaks�n 
olunmaqla COVID-19 pasportu əldə edərək ənənəv� təhs�lə başlayacağımız günü 
b�rl�kdə yaxınlaşdırmağa dəvət ed�rəm.

Unutmayaq k�, b�z Qal�b ölkən�n qal�b vətəndaşlarıyıq! 
B�z b�rl�kdə güclüyük və bu b�rl�k və həmrəyl�k COVID-19 �nfeks�yasına qarşı mübar�zə 

cəbhəs�ndə də əldə edəcəy�m�z qələbən�n əsas güc mənbəy�d�r!

Hörmətlə, 
BDU-nun rektoru Elç�n Babayev
10 avqust 2021-c� �l

Bakı Dövlət Un�vers�tet� rektorunun vaks�nas�ya �lə bağlı 
Un�vers�tet kollekt�v�nə və təhs�lalanlara mürac�ət�
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