
 بروتوكول كورونا–مسجد الفتح 

  

 :اإلجراء  

 

 .متر 1.5السعة بقدر ما تسمح به قاعات أو أماكن الصالة مع مراعاة مسافة   • 

 

 .، بتزامن مع صالة الجمعة وجميع الصلوات الخمس 2020يوليو  3ستبدأ إعادة الفتح في   •

 

 .سيتواجد متطوعون عند مدخل المسجد ، ويرجى من الزوار اتباع التوجيهات التي يقدمها هؤالء المتطوعون •

 

 .اف اآلليعند الخروج ، سيتواجد متطوعون لتسهيل عملية الخروج وسيكون بحوزتهم أجهزة الصر •

 

 .عند امتالء المسجد و عند رفع األذان ستغلق األبواب ويطلب المنسق من اإلمام الشروع في عمله •

 

 .يراقب المتطوعون في الخارج الوضع عن كثب، ويتدخلون لتجنب االجتماعات أو التصعيد أمام المسجد

 

  متر 1.5/ الخروج و راقب مسافة   ضمان تدفق سلس وآمن، انتظر بضع ثواٍن عند السماح للزائر بالدخول •

 

 

 نصيحة 

 

إذا كنت تنتمي إلى مجموعات معرضة للخطر صحيا، فعليك تجنب االجتماعات ، ألنك ضعيف.  ينطبق هذا ، على سبيل المثال ،   • 

 .على كبار السن واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة

ثل: حمى ، أو التهاب في الحلق ، أو نزلة برد ، أو سعال ، أو ضيق في  ال تأت إلى المسجد إذا كنت تعاني من مشاكل صحية م • 

   .التنفس

إذا كنت تعانى من هذه المشاكل الصحية أو واحدة منها فيكون من األحسن البقاء في المنزل وينطبق هذا كذلك على االشخاص الذين  

 .لديهم أفراد من العائلة يعانون من هذه المشاكل الصحية

 

 :ى الحشود السيطرة عل

 

 .يراقب المتطوعون عدد الزوار. ويرجى من الزوار اتباع تعليمات المتطوعين • 

 .عند الدخول ، يرجى االصغاء بعناية لتعليمات اإلمام • 



 .تجنب الحشود وإعطاء المساحة القانونية • 

 

يوجد مدخل ومخرج منفصلين.وسيتم إنشاء مسارات المشي التي يجب اتباعها ويرجى اتبع عالمات المشي الواضحة على األرض   •

 .إلى المدخل أو المخرج

 .تقتصر الزيارة على الصالة.  لذلك يرجى مغادرة المسجد فور االنتهاء من الصالة • 

 .اء جالسين حتى يتم إعطاء تعليمات أخرىعند االنتهاء من الصالة يرجى من الزوار  البق • 

دقيقة قبل    45لمنع الزوار من التجمع أمام الباب أو في المسجد سيتم فتح أبواب المسجد في الوقت المناسب : صالة الجمعة : • 

 .دقيقة قبل بدء الصالة 30الصالة ، والصلوات األخرى 

 .والحمامات. )ينطبق هذا فقط يوم الجمعة(المرجو الوضوء في المنزل وال يتم استخدام المراحيض  • 

يتم لف األحذية في كيس بالستيكي وتوضع في مكان أداء الصالة.  خذ حذائك إلى مكان العبادة الخاص بك وضعه في الكيس   • 

 .البالستيكي

 .تغلق األبواب وقت األذان • 

 .يمنع التجمع داخل وحول المسجد  • 

 (helm مثل حقيبة أو خوذة) الشخصية إلى المسجد  خذ معك أقل قدر ممكن من األغراض • 

 .إذا تبين بعد ذلك أنك لم تلتزم بالقواعد المذكورة أعاله ، يحتفظ المسجد بالحق في رفض دخولك إلى المسجد • 

 

 

 الحماية 

 .ن خالف ذلكيُطلب من زوار المسجد إحضار قناع الفم واألنف وسجادة الصالة من المنزل. ويُمنع من دخول المسجد كل م • 

 .متر )في األمام والخلف واليسار واليمين( ، وهناك شريط مميز يوضح مكان الصالة يمكن لزوار المسجد 1.5تراعى مسافة  • 

 .تُؤدى الصالة على سجادة صالة شخصية )من البيت( • 

 .اغسل يديك جيداً قبل القدوم إلى المسجد • 

 .أحضر سجادة صالة خاصة بك • 

 .سد شخص آخر :)العناق ،المصافحة (.  وتُلقى التحية شفهيا وعن بعدال تالمس ج • 

 .السعال والعطس داخل مرفقك • 

 .استخدم المناديل الورقية لمسح األنف ثم رميها في سلة المهمالت • 

 .ال تجلب الطعام أو المشروبات إلى المسجد واستهالكه محظور • 

  

ت البرد، مثل نزالت البرد أو سيالن األنف أو العطس أوالتهاب الحلق أو السعال  هل أنت مريض؟  ال تأِت إلى المسجد لنزال  •

درجة مئوية.  يُطلب منك أيًضا البقاء في المنزل إذا كنت تعاني من الحمى و / أو   38المعتدل أو ارتفاع حرارة الجسم أكثر من 

 .ضيق في التنفس


