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19-العدوى في المساجد في ظل جائحة مرض فيروس كورونا ومكافحةرشادات منع إ  
 

 

 

 

 

 تجهيزات المسجد 

 بين المصلينلحفاظ على التباعد الجسدي  ل  مترين(  )يفضلبينها مسافة ال تقل عن متر واحد    األرض  علىيتم وضع عالمات   •

خلع  وعندالخروج من الباب  وعندالوضوء  وأثناءأداء الصلوات  )عند واألماكن األوقات جميعفي  ومشياً  ووقوفاً جلوساً 

العالمة األرضية  علىحيث يتم المشي في صفوف بحيث يقف المصلي  (،للمسجدالساحة الخارجية  وفي األحذية ارتداءأو 

 أحد.العالمة التي بعدها إال عندما ال يشغلها  إلىينتقل  وال

  يليه.الصف الذي  وتركيتم وضع العالمات األرضية في صف  متقاربة، فوف المسجد إذا كانت ص •

 الجسدي.يتم الصالة في الساحات الخارجية بنفس شروط التباعد  الداخلية، إذا ضاقت مساحة المسجد  •

التبريد  علىوافذ ألنها تعمل تشغيل المكيفات العادية مع إغالق الن ويمنع دائم،بشكل  يجب فتح النوافذ لضمان تجديد الهواء •

  العدوى. احتماليةهواء مما يزيد من فقط بدون تجديد ال

  للمسجد.إقامة الصالة في الساحة الخارجية  جيدة فيجبت التهوية داخل المسجد غير إذا كان •

 المياه. ودوراتالصابون والماء في أماكن الوضوء  وتوفير المساجد، مطهرات اليدين عند مداخل  توفير •

 .وغطاء بأكياسالمزودة  المهمالت وسالت االستعمال أحادية الورقية المناديلر يتوف •

 األرضية. وتطهيرإزالة سجاد المسجد لسهولة تنظيف  •

 الدينية. والكتب والسبحالتيمم  وحجراألشياء المشتركة كالمصاحف  ستعمالا وعدمإزالة  •

 فقط.الصالة  باستثناءإيقاف إقامة جميع المناسبات داخل المسجد  •

 مستمر.بشكل  وتطهيرهابتنظيفها  االلتزامالمياه إذا كان يصعب  دوراتوئ ضإغالق الموايجب  •

 

 تعليمات للمصلين 

المصلين المسجد حماية إلخوانهم    بأعراض مرض تنفسية مثل السعال أو الحمي عدم دخول  يشعرون  الذينعلي األشخاص   •

 المرفق الصحي المختص. ومراجعةكمامة  ارتداء وعليهم

نقص المناعة )مثل أمراض   وحاالتمن أمراض مزمنة أو أمراض    يعانونالذين    واألشخاصر السن  يفضل عدم حضور كبا •

يتناولون أدوية تنقص المناعة( ألنهم   والذينوالسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسرطان    الدموية  واألوعيةالقلب  

 كورونا.أشد عرضةً لإلصابة بمرض فيروس  يعتبرون

 العدوي.بتصرفاتهم حفاظاً عليهم من  والتحكمطفال الذين يصعب توجيههم يمنع حضور األ •

التنفسية عند العطس أو السعال كما في اللوحة  واالحتياطاتباآلداب  وااللتزاماحرص على إحضار مناديل ورقية معك  •

  اإلرشادية.

المياه المشركة  ودوراتالمواضئ  استعمالفي المنزل قبل القدوم للمسجد لتجنب  والوضوءدخول دورة المياه يفضل  •

 بالمسجد.

 .والعناقالتقبيل  وبدون باليد والمالمسةدون التصافح ب)السالم عليكم( فقط شفوياً يكون  التحية إلقاء •

الخيط بإحكام لتقليل   وربطة المعدنية حول األنف  أنها تغطي الفم واألنف مع تثبيت القطع  والتأكدالكمامة للجميع   ارتداءيلزم   •

ثم طهر اليدين  الخلف، قم بفكها من  ولكنخلعها ال تلمس الجزء األمامي من الكمامة  وعند ، والقناعأي فجوات بين الوجه 

استبدل الكمامة  ويجب واضح، إذا كانت األيدي متسخة بشكل  والماءباستخدام الدلك بالكحول الطبي أو الغسل بالصابون 

 .وجافةبمجرد أن تصبح رطبة بأخرى جديدة نظيفة 

داعي  وال بيديك،عدم لمس وجهك  علىالخروج مع الحفاظ  وبعدغسل اليدين جيداً أو دلكهما بالمطهر قبل دخول المسجد  •

 القفازات. الرتداء

العالمة التي  إلىالعالمة األرضية وال ينتقل  علىبحيث يقف المصلي مترين  إلىبينهم مسافة متر يتم المشي في صفوف  •

 منه.الخروج  وبعد وداخلهالتجمع قبل دخول المسجد  ويمنع أحد، عندما ال يشغلها  بعدها إال
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في كيس  وحفظها للصالة،  في الموضع المحدد للوقوف األرضيةالعالمة فوق  وبسطها الشخصيةإحضار سجادة الصالة  •

 للمنزل.عند العودة  وتهويتهاالسماح ألي شخص بلمسها  وعدممغلق بعد الصالة 

 فقط.للشخص المكلف  الإذان اآل القط صوت من اإلذاعة أو االقترابعدم  •

 البراز.العدوي عن طريق  النتقال احتماليةخاصة أنه يوجد  جيداً، تنظيف المكان  نرجوالمياه  دورة استعمالبعد  •

 

 

 تعليمات إلدارة المسجد 

 المسجد.يتم وضع تعليمات المصلين المذكورة سابقاً في لوحة اإلعالنات عند مداخل  •

 المسجد.يتم التأكد من توفر جميع التجهيزات المذكورة سابقاً في فقرة تجهيز  •

 صالة.عند كل وقت اإللتزام باإلرشادات  علىللمصلين لحثهم  وعظيهتوجيه كلمة  •

خاصة  بها،  لاللتزامالمصلين  وتوجيهمن تنفيذ هذه اإلرشادات  والتأكدن عن اإلشراف المسؤولي وإمامهعتبر قيم المسجد ي •

 األوقات. جميعهم في المسجد لضمان التباعد اآلمن بين ويغادرون ويحضرون تدخلون الذينالمصلين  وتدفقعدد  تنظيم

 .الوقتنتيجة لضيق  وتدافعبما ال يؤدي لحدوث تزاحم  ، اإلمكانلصالة أو الخطبة قدر ل الزمنية مدةال تقصير •

 الشروط.قفله لحين توفر فيتم المصلين  التزامسواء لنقص اإلمكانيات أو عدم  مسجد باإلرشاداتإذا لم يلتزم ال •

 20مثل مطهر مبيض الكلور متوسط التركيز=)  والمطهراتالمنظفات    باستخدام  كل وقت صالة  وبعدقبل    الروتيني  التنظيف •

مرض  الالنتق احتماليةخاصة أنه يوجد ) المياه ودوراتخاصة في أماكن الوضوء  (مل وركينة مركزة في كل لتر ماء

 .البراز(فيروس كورونا عن طريق 

 .األحذية ورفوفلم السال ومسند اإلضاءة ومفاتيحمثل مقابض األبواب  األسطح التي يكثر لمسها علىالتركيز في التطهير  •

ثم غسل أيديهم جيداً  طبي، وقناعقفاز  ارتداءت عليهم أكياس المهمال وجمع والتطهيرالتنظيف  علىاألشخاص المشرفين  •

 خلعهما.بعد  والصابونبالماء 

ثم تمسح  مباشرة، بالمنظف ثم تشطف بالماء ثم تجفف  المخلوط بالماء مبللة فوطة باستخدام والدعكيتم التنظيف بالمسح  •

 .متسخةأصبحت  وكلمامستمرة  بصفة والماءالتنظيف  محاليل وتستبدل بالمطهر، 

 لتجف.مقلوبة  وتحفظ ءبالما وتشطف استعمالها بعدالتنظيف  أوعيةومعدات التنظيف  وتطهرتنظف  •

 ينبغيو جيًدا،  تجفف ثم ومطهر منظف على يحتوي ماء ساخن في بصفة يوميةقماش التنظيف  قطع أو غسل استبدال يجب •

 الجراثيم. نمو لمنعفي الوعاء  مبللة تترك أال

ثم التخلص منها في كيس  لالمتصاص،وضع فوطة عليها  المياه يتمعند وجود فضالت أو سوائل جسم منسكبة في دورات  •

 (.تقريبامل وركينه لكل لتر ماء  110)مركز  الملوثة بمطهراألحمر يلي ذلك تطهير المنطقة 

 آمن.التخلص من القمامة يتم يوميا بشكل  •

 

 

 

 

 

 

 
 العلمية: المراجع  

1. WHO Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in 

the context of COVID-19 

2. Safe Ramadan practices in the context of the COVID-19 Interim guidance 15 April 2020 
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