Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 29 aprel tarixli 1143 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən 2020-ci il ərzində görülmüş işlər haqqında
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Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi
Şurası
2020-ci
ildə Azərbaycan
Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə
birgə qrant müsabiqəsi elan edib. Müsabiqə
nəticələrinə əsasən 13 QHT layihəsinə 96 900
(doxsan altı min doqquz yüz) manat maliyyə ayrılıb.
3 müsabiqə mövzusu - "Qida zəhərlənmələrinin
qarşısının alınması ilə bağlı maarifləndirmə
tədbirləri”, “Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı istehlakçı
hüquqlarının müdafiəsi” və “Qida təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində ictimai nəzarətin rolu” üzrə qalib
gələn layihələr Bakı şəhərini, Quba, İsmayıllı,
Biləsuvar, Yevlax, Göyçay, Ağdaş və Tərtər
rayonlarını əhatə edib. İcra olunan layihələr
çərçivəsində aşağıdakı işlər həyata keçirilib:
“Sağlam Qida Bələdçisi” adlı kitabça nəşr
olunub. Kitabçada “Düzgün qidalanma qaydaları”,
“Sağlam mətbəxin əsas daşları hansılardır?”,
“Hansı mövsümdə hansı tərəvəz və quru qidalar
yeyilməlidir?” mövzularında məlumatlar yer verilib.
Cəmiyyətdə
qida
zəhərlənmələrinin
qarşısının
alınması,
qida
təhlükəsizliyinin
artırılması mövzusunda Quba rayonu və ətraf
kəndlərdə 12 tədbir keçirilib. Tədbirlərdə region
əhalisi qida məhsullarının norma və standartlara
uyğun istehsal olunması və düzgün şəraitdə
saxlanılması
qaydaları
haqqında
ətraflı
məlumatlandırılıb. Tədbirdə iştirakçılara qida
zəhərlənmələrinin qarşısının alınması və qida
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təhlükəsizliyi haqqında maarifləndirici bukletlər
paylanılıb.
"Mən qida zəhərlənmələrindən necə
qorunuram” mövzusunda 300 nəfər arasında
onlayn esse müsabiqəsi təşkil olunub. Ən yaxşı 3
esse müəllifi qalib seçilərək diplom və hədiyyələrlə
mükafatlandırılıb. Həmçinin
qidalanma, qida
zəhərlənmələri, ondan qorunmağın yolları kimi
mövzularda 7 maarifləndirici məqalə hazırlanıb.
Məqalələrdə qida zəhərlənməsi anlayışı haqqında
ətraflı məlumat verilib, risk sahələri açıqlanıb,
ölkəmizdə qida zəhərlənməsinə səbəb olan hallar
təhlil edilib. Vətəndaşların müvafiq istiqamətdə
maarifləndirilməsi məqsədilə məqalələr mətbuatda
geniş yayımlanıb.
Qida təhlükəsizliyi və tibbi-gigiyenik
vasitələrdən istifadə ilə bağlı 5 onlayn seminar
keçirilib. Seminarların keçirilməsində əsas məqsəd
Bakı
şəhəri
və
rayonlarda vətəndaşları,
istehlakçılar və qida istehsalçılarını, qida
tədarükçülərini qida təhlükəsizliyi və tibbi-gigiyenik
qaydalara əməl edilməsi ilə bağlı maarifləndirmək
olub.
"Yeni Kanal" internet
TV-də 5 maarifləndirici veriliş yayımlanıb.
Verilişlərdə “Yağların orqanizmdə rolu və zeytun
yağının faydaları”, “Pandemiya dövründə vətəndaş
məsuliyyəti”, “Fast-food qidalar və zərərli içkilərin
orqanizmə təsirləri”, “Qan donorluğunda sağlam
qidalanma” və digər mövzular müzakirə edilib.
“Sağlam qidalanma", "İmmunitet sistemi
və onun gücləndirilməsi", "Yediyimiz qidaların
psixologiyamıza təsiri", "Qida seçərkən nələrə
diqqət etməliyik", "Qatqı maddələri" mövzularında
"Yeni Media" internet TV-də 4 veriliş yayımlanıb.
Turkustan.info saytında qida
zəhərlənmələri,
qida təhlükəsizliyi,
sağlam
qidalanma və yemək mədəniyyətindən bəhs edən
ümumilikdə 55 məqalə dərc olunub.
“Yeni kanal” internet
TV-də "Yayın qida rasionu: Nə yeyək,
zəhərlənməyək?" , “Təmiz qida, sağlam həyat: isti
aylarda necə qidalanmalı?” adlı 2 TV veriliş
yayımlanıb. Verlişlərdə yay
aylarında insan
orqanizmində fəsadlar yaradan ərzaq məhsulları ilə
bağlı maarifləndirici söhbətlər yer alıb. Feysbuq

sosial şəbəkəsində “Yaşıl Dünya (Green World)”
adlı səhifə və "Yayın qida rasionu: Təmiz
qidalanaq, sağlam qalaq" adlı qrup yaradılıb.
Quba rayonunda fermerlərin zoonoz
infeksion xəstəlikləri ilə bağlı məlumatlılığını
yoxlamaq üçün onlar arasında sorğu keçirilib.
Zoonoz xəstəliklər haqqında məlumatlılığın
artırılması, mövcud xəstəliklərin
qarşısının
alınması məqsədilə “Antropozoonoz xəstəliklər”
adlı kitab çap olunub. Kitabda qara yara, quş qripi,
quduzluq, donuzların qızıl yeli kimi xəstəliklər
barəsində geniş məlumatlar verilib.
Qida zəhərlənmələrinin qarşısının
alınmasına dair Biləsuvar rayonunda məcburi
köçkünlər üçün 6 maarifləndirici tədbir həyata
keçirilib. Tədbirlərdə düzgün qida qəbulu,
zəhərlənmənin qarşısını necə ala bilərik, özümüzü
və ailəmizi necə qoruya bilərik, həmçinin COVİD19 pandemiyası və ondan qorunma yolları ilə bağlı
vətəndaşlara məlumat verilib.
Göyçay, Ağdaş və Yevlax
rayonlarında
müvafiq
dövlət
orqanlarının
nümayəndələri, istehlakçılar və sahibkarların
iştirakı ilə 6 dəyirmi masa təşkil olunub. Tədbirlərdə
qida təhlükəsizliyi sahəsində norma və standartlar,
qanunvericilik, qida təhlükəsizliyi probleminin əsas
aspektləri, istehlakçı hüquqlarının qorunması və bu
sahədə ictimai nəzarət mexanizmləri ilə bağlı
müzakirələr aparılıb. Qida təhlükəsizliyi və
istehlakçı hüquqlarının qorunması ilə bağlı tədbir
iştirakçıları arasında sorğu keçirilib. Adı çəkilən
rayonlar üzrə ticarət mərkəzləri, hotellər və iaşə
xidməti göstərən obyektlərdə
COVID-19
pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində işçi heyətin,
qonaqların təhlükəsizliyi məqsədilə tələb olunan
gigiyena və sanitariya qaydalarına riayət olunması,
həmçinin, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı qaydalara
əməl olunması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb.
Monitorinq
və
sorğunun
nəticələri
Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyinə təqdim olunub.
İcra olunan layihələr çərçivəsində qida
təhlükəsizliyi, sağlam qidalanma mövzularında 6
adda buklet çap olunub.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
yanında
Operativ
Qərargahın
COVİD-19
pandemiyası ilə əlaqədar təlimatlarına uyğun

olaraq, kütləvi hal daşıyan tədbirləri (təlim, dəyirmi
masa, seminar və s.) əhatə edən 2 layihənin icrası
mümkün olmadığından bu layihələr aztəminatlı
ailələrə ərzaq və tibbi-gigiyenik vasitələrin
paylanılması istiqamətinə dəyişdirilib. Pandemiya
ilə əlaqədar dəyişdirilən layihələr çərivəsində
aşağıdakı işlər həyata keçirilib:
Qax və Xaçmaz rayonunda
ümumilikdə 165 aztəminatlı ailəyə ərzaq və tibbigigiyenik vasitələrdən ibarət yardımlar paylanılıb.

