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Bakı şəhəri
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17 mart 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında Koronavirus (COVİD-19)
infeksiyasına qarşı mübarizənin təşkil edilməsnin təmin edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Baş Nazirinin 2020-ci il 16 mart tarixli 1/384 nömrəli
məktubuna uyğun olaraq Auditorlar Palatasında Koronavirus (COVİD-19) infeksiyasına
qarşı mübarizənin təşkil edilməsnin təmin edilməsi məqsədilə qərara alıram:
1. Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin rəhbərlərinə (S.Gülməmmədov,
Q.Bayramov,
F.Qarayev,
V.Rəhimov,
M.Abbasov,
V.Cavadov,
Q.Əhmədov,
Y.Namazəliyev, F.Kamalova, E.Behbudova, M.Hüseynova, N.İsmayılov) tapşırılsın ki,
iclasların, müşavirələrin və toplantıların yalnız telefon (selektor) rabitəsi, mobil və internet
rabitəsi vasitəsilə keçirilməsini təmin etsinlər.
2. Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə (F.İsmayılov, S.Gülməmmədov, Q.Bayramov,
F.Qarayev) tapşırılsın ki, mümkün olduğu halda, əməkdaşların məsafədən işləmələri
məsələsinə baxsınlar.
3. Palatanın icraçı direktoruna (S.Gülməmmədov) və Şəxsi heyət üzrə menecerinə
(İ.Məmmədova) tapşırılsın ki, Palatanın 60 yaşdan yuxarı əməkdaşlarının (M.Abbasov,
Y.Namazəliyev, K.Axundov, S.Mirzəyeva, İ.Məmmədova, Q.Vəliyeva, Ə.Əliyeva) və
öhdəsində azyaşlı uşağı olan qadın əməkdaşlarının (N.Quliyeva, S.Məmmədova, H.Paşa,
M.Hüseynova, E.Behbudova, A.Seyidəliyeva, V.Yusifova, E.İsayeva, F.Novruzova,
Ş.Əsgərova, B.Məmmədzadə) iş davamiyyətini güzəştli şərtlərlə saat 10:00-dan 16:00-dək
müəyyən etsinlər.
4. Palatanın əməkdaşlarının ailə üzvlərindən birinin qrip, soyuqdəymə, halsızlıq və
digər bu kimi halları olduğu təqdirdə həmin işçilərin işə çıxması qadağan edilsin.
5. Xüsusi zərurət olduğu hallar istisna olmaqla bütün ezamiyyətlər dayandırılsın.
Ezamiyyətə xüsusi zərurət olduğu hallarda razılıq alınması məqsədilə Auditorlar
Palatasının rəhbərliyi tərəfindən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargaha
əsaslandırılmış rəsmi müraciət edilsin.
6. Auditorlar Palatasında vətəndaşların qəbulu ilə əlaqədar məsul şəxs sədrin
müşaviri F.Qarayev müəyyən edilsin və ona tapşırılsın ki, aşağıdakı qaydalara riayət
edilməsi təmin edilsin:
6.1. qəbul otağında vətəndaşların qrup və fərdi surətdə qəbulları təxirə salınsın;

6.2. vətəndaşların müraciətlərinin fasiləsiz qəbulu yalnız elektron və telefon rabitəsi
vasitəsilə həyata keçirilsin, bu məqsədlə Palatada elektron poçt ünvanı auditazerbaijan@audit.gov.az və qaynar xətlər 012 498 28 55; 055 727 74 77 müəyyən edilsin
və onların fasiləsiz fəaliyyəti təmin edilsin;
6.3. göstərilən tədbirlər barədə vətəndaşların məlumatlandırılması təmin olunsun.
7. Palatanın icraçı direktoruna (S.Gülməmmədov) tapşırılsın ki, 2020-ci ilin 20-28
mart Novruz bayramı günlərində saat 09:00-dan 18:00-dək məsul şəxslərdən ibarət
növbətçilik cədvəlinin tərtib edilməsini təmin etsin.
8. Palatanın bütün əməkdaşlarına sosial məsuliyyətli davranmaları, xüsusi zərurət
olmadan digər şəxslərlə təmasda olmamaları və virusun yayılmasının qarşısının
alınmasına dəstək olacaq hər cür ehtiyat tədbiri görmələri tapşırılsın.
9. Bu sərəncamın mətninin Platanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin.
10. Bu sərəncamın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.

Palatanın sədri

Vahid Novruzov
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