
 

  Əlavə 2 

 

 

Xüsusi karantin rejimi dövründə ümumi təhsil müəssisələrində sosial məsafənin 

saxlanılmasına dair 

metodik göstərişlər 

15 sentyabr 2020-ci il tarixindən etibarən ölkənin bütün ümumi təhsil müəssisələrində 

ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə tədris və təlim-tərbiyə prosesinin əyani formada başlanmasını 

nəzərə alaraq, sosial məsafənin saxlanılması aşağıdakı qaydada təşkil edilir: 

- şagirdlər (valideynləri ilə birgə də ola bilər) məktəbin həyətyanı sahəsində sosial 

məsafənin saxlanılması məqsədilə yerdə çəkilmiş  xüsusi işarələrin üzərində dayanırlar; 

- həyətyanı sahədə sosial məsafə saxlamaq və növbə ilə məktəbə daxil olma prosesini 

tənzimləmək üçün məktəb rəhbərliyi tərəfindən  bir və ya bir neçə nəfər əməkdaş təhkim edilir; 

- əməkdaş (və ya əməkdaşlar) tərəfindən hər bir şagirdin müəyyən edilmiş xüsusi 

işarənin üzərində dayanmasına nəzarət təmin edilir; 

- şagirdlər növbə ilə məktəbin girişində hərarəti ölçən əməkdaşa yaxınlaşır, hərarəti 

37.1° C dərəcədən aşağı olan şagirdlər sinif otağına tərəf yönləndirilir.  

Sosial məsafənin saxlanılması məqsədilə məktəbin həyətyanı sahəsində yerdə 

çəkilmiş xüsusi işarələrə qoyulan tələblər: 

- məktəbdə dərs cədvəli və növbəlilik müəyyən olunan zaman həyətyanı sahədə sosial 

məsafəni qorumaq üçün ərazinin imkanları (ərazinin ümumi sahəsi, giriş qapılarının sayı və 

s.) nəzərə alınır; 

- məsafəni gözləmək üçün çəkilmiş xüsusi işarələrin sayı məktəbin ölçüsü, ərazisi,  

şagird sıxlığı,  tədris korpuslarının  və binaya giriş qapılarının sayına uyğunlaşdırılır;  

- işarələr arasındakı məsafə ən az 1,5 m olmaqla müəyyənləşdirilir (Şəkil 1, Şəkil 2, 

Şəkil 3, Şəkil 4, Şəkil 5, Şəkil 6); 

- xüsusi işarələr  ölçüsü (diametri) 20-30 sm olan dairə, kvadrat, düz xətt şəklində  qeyd 

edilir; 

- xüsusi işarələr ağ rəngli boya, yaxud əhəng ilə çəkilir; 

-  məktəbin binasında (korpuslarında) 1-dən çox giriş qapısı olduğu təqdirdə, hər bir 

giriş müvafiq hərflərlə kodlaşdırılır (A, B, C və s.) və önündə sosial məsafənin gözlənilməsi 

üçün müvafiq qaydada xüsusi işarələr  çəkilir. Bu proses  siniflərin müxtəlif qapılardan məktəb 

binasına daxil olması və binanın qarşısında və bina daxilində sosial məsafənin gözlənilməsinə   

şərait yaradır. 



Məktəbə giriş imkanları təhlil edilərkən elektron hərarət ölçənlərin sayı nəzərə alınır. 

Məktəb rəhbərliyi tərəfindən məktəbə giriş qaydaları haqqında müvafiq təlimat hazırlanaraq 

əvvəlcədən təhsil prosesinin bütün iştirakçılarına çatdırılır. 

 

Məktəbin həyətyanı sahəsinə daxil olan valideynlər: 

- məktəbin həyətyanı sahəsində övladının sosial məsafəni gözləməsinə dair qaydalara 

əməl etməsini təmin edir; 

- sosial məsafənin saxlanılması məqsədilə yerdə çəkilmiş  xüsusi işarələrdə  övladının 

yanında dayanır; 

- övladı məktəbin girişinə daxil olduqdan sonra məktəbin həyətyanı sahəsini tərk edir. 

 

Aşağıdakı hallar yolverilməzdir: 

- Məktəbin həyətyanı sahəsində şagirdlərin və valideynlərin ara məsafəsi saxlamadan 

kütləvi halda toplaşması (Şəkil 7); 

- Məktəbin həyətyanı sahəsində şagirdlərin və valideynlərin ara məsafəsi saxlamadan 

kütləvi halda şəkil çəkdirməsi (Şəkil 8). 

Ümumi təhsil müəssisələrində sosial məsafənin saxlanılmasına dair metodik 

göstərişlərin tələblərinin icrası və prosesə  ümumi nəzarət müəssisə rəhbəri tərəfindən həyata 

keçirilir.  Bununla yanaşı,  Təhsil Nazirliyinin müvafiq struktur bölmələri və yerli təhsili 

idarəetmə şöbələri (idarələri) tərəfindən prosesə nəzarət etmək məqsədilə davamlı 

monitorinqlər  keçirilir. Metodik göstərişlərin tələblərinə əməl olunmadığı müəyyənləşdirildiyi 

təqdirdə cavabdeh şəxslərə qarşı  Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə əsasən 

intizam  tənbəhi tədbirlərinin tətbiq ediləcəyi aidiyyəti tərəflərə əvvəlcədən bildirilir.   
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