
Moskee al-Fath –Corona protocol 
 
Regeling 

• Capaciteit is zoveel als de gebedsruimten toelaten rekening houdend met 1,5 meter afstand. 
• De heropening start 3 juli 2020, met het gebed op vrijdag jumuhah – en alle vijf de gebeden.  
• Bij de ingang staan vrijwilligers, verwacht wordt dat de bezoekers de aanwijzingen opvolgen die deze vrijwilligers geven. 
• Bij de uitgang staan er vrijwilligers om de doorstroom te bevorderen. 
• Als de moskee vol zit en of azhan gaan de deuren dicht en wordt de imam door de coördinator gevraagd te starten.  
• Vrijwilligers buiten houden de situatie goed in de gaten stellen zich zo op om bijeenkomsten of escalaties voor de 

moskee te vermijden.  
• Zorg voor een vlotte maar veilige doorstroom. Zie toe op de 1,5 meter afstand en wacht enkele seconden bij het 

binnen/buiten laten van bezoekers.  
 
Advies 

• Behoor je tot risicogroepen dan dien je bijeenkomsten te vermijden, aangezien je kwetsbaar bent. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor ouderen en mensen met chronische ziekten.  

• Kom niet naar de moskee als je klachten hebt zoals: koorts, óf keelpijn, óf neusverkoudheid, óf hoesten, of 
kortademigheid. Je hoeft niet al deze klachten te hebben, als je één klacht hebt, is dat reden om thuis te blijven. Ook als 
een gezinslid klachten heeft, blijf je thuis.  

 
Crowd control 

• Vrijwilligers houden toezicht op het aantal bezoekers en de inloop. Instructies van vrijwilligers dienen te allen tijde 
opgevolgd te worden.  

• Luister bij binnenkomst, goed naar de instructies van de imam. 
• Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.  
• Er is een aparte in-en uitgang. Er worden looproutes gecreëerd, die dienen gevolgd te worden. Volg de duidelijke 

looproutes op de grond naar de in- of uitgang.  
• Uw bezoek is beperkt tot het gebed. Na het gebed dient u de moskee en het terrein dan ook direct te verlaten.  
• Einde gebed? Blijf a.u.b. zitten tot nadere instructie wordt gegeven.  
• Om te voorkomen dat de bezoekers vóór de deur of in de de moskee verzamelen, opent de moskee tijdig de deuren, 

vrijdaggebed 45 minuten vóór het gebed, andere gebeden 30 minuten vóór aanvang van het gebed.  
• Sanitaire ruimtes zijn gesloten. Verricht de wassing thuis. U kunt de wassing tijdelijk niet in de moskee verrichten. De 

toiletten en wassingruimte worden niet gebruikt. Iedereen wordt verzocht thuis de wassing te verrichten (dit geldt 
alleen op vrijdag).  

• De schoenen worden in een plastic tas gewikkeld en neergelegd op de locatie waar het gebed verricht wordt. Neem uw 
schoenen mee naar uw gebedsplaats. Plaats deze in de plastic zak.  

• Op het moment van de adzanworden de deuren gesloten.  
• Samenscholing in en rondom de moskee is verboden.  
• Neem zo min mogelijk persoonlijke bezittingen mee in de moskee (bv. tas of helm)  
• Indien na constatering blijkt dat u bovenstaande regels niet naleeft, behoudt de Moskee het recht u toegang tot de 

moskee te weigeren.  
 
Bescherming 

• Moskeebezoekers worden gevraagd van huis uit een mondneuskapje (advies) én gebedskleed (verplicht) mee te 
nemen. Geen gebedskleed betekent dat u de toegang tot de moskee geweigerd kan worden.  

• Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar(voor, achter, links en rechts), er is met tape gemarkeerd waar de 
moskeebezoekers kunnen bidden.  

• Het gebed wordt verricht op een eigen, van huis uit, meegenomen gebedskleed.  
• Was uw handen grondig voordat u naar de moskee komt.  
• Neem uw eigen gebedskleed mee.  
• Geen lichamelijk contact (knuffels, handen schudden, schouderklopjes). Groet elkaar mondeling en op afstand.  
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.  
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een prullenbak.  
• Geen voedsel of dranken meenemen in de moskee. Het nuttigen daarvan is verboden.  
• Bent u ziek? Kom niet naar de moskee bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden Celsius. Ook bij koorts en/of benauwdheid wordt u verzocht thuis te blijven. 
 


