
أشارت الحكومة البريطانية أن الرابع من يوليو هو

أقرب وقت  ممكن إلعادة فتح المساجد لصالة الجماعة في

إنجلترا عىل أن يتم تأكيد المواعيد في كال من ويلز واسكتلندا
.فيما بعد

 
تم تصميم هذه اإلرشادات لمساعدة إدارة المساجد في

التخطيط بعناية وتحديد موعد وكيفية إعادة الفتح مع الحفاظ
.عىل سالمة وصحة الجماهير

 
الخطوة األوىل: متي وكيف

 
قبل إعادة فتح المسجد، من الضروري تعيين (مسؤول حماية

ضد كورونا) وإجراء تقييم كامل للمخاطر والحصول عىل
المشورة القانونية والطبية والعلمية حول موعد وكيفية العودة
بأمان. ال تتعجل: إذا كنت بحاجة إىل مزيد من الوقت للتحضير

!، فال بأس
 

الخطوة الثانية: المساحة
 

حساب القدرة االستيعابية الجديدة للمسجد مع الوضع في

االعتبار المساحة خارج المسجد وغلق المرافق غير
الضرورية (أماكن الوضوء ودورات المياه). تنظيم مسارات

.دخول وخروج ذات اتجاه واحد إن أمكن وعمل جدول للتنظيف
 

الخطوة الثالثة: تجهيز المعدات
 

إحضار الفتات جديدة وماكينة دفع التالمسية ومنظفات

و تحديد األشياء التي سيتطلب من رواد المسجد إحضارها
((كسجادة الصالة والمصحف والكمامة

 
الخطوة الرابعة: المكان والمتطوعين

 
تدريب العاملين والمتطوعين عىل القواعد الجديدة ، وكيفية

، (PPE) التعامل مع معدات الحماية الشخصية
وعمل فحص لفيروس كورونا المستجد عند بوابة

الدخول ، وتنظيم طوابير اإلنتظار ، وتنظيف المكان ، وغيرها
.من اإلجراءات الجديدة

 
 
 

الخطوة الخامسة: تهيئة المجتمع

 

توعية المجتمع المحلي بمن عليهم الصالة في منازلهم وأيضا

.معرفة القواعد الجديدة لمن يمكنهم الصالة في المسجد

 

الخطوة السادسة: تنظيم ما قبل الصالة

 

تطبيق نظام الحجز المسبق وتنظيم قوائم االنتظار. مراعاة إبقاء

المداخل والمخارج خالية للحد من االزدحام وإجراء فحص

.العدوى عند الدخول وتنظيم مسارات االتجاه الواحد

 

الخطوة السابعة: تنظيم الصالة

 

تقليل أوقات العمل بالمساجد وحث القادمين

للمسجد عىل صالة السنة في المنزل ووضع عالمات

لترك مسافة مترين. ترك صف فارغ بين كل صفين

للمصلين وتقصير مدة الخطبة والصالة مع تقسيم المصلين

.إىل مجموعات عدة متفاوتة في التوقيت

 

الخطوة الثامنة: تنظيم بعد الصالة

 

بالنسبة لمجموعات المصلين يجب ترك 30 دقيقة عىل األقل

بين وقت كل منهاللسماح بالتنظيف وتذكير المصلين بعدم

لمس أو مصافحة األيدي والتبرع عبر ماكينات البطاقات

االتالمسية او عبر اإلنترنت وغلق المبني حتى موعد الصالة

.التالية

 

الخطوة التاسعة: التخطيط لمواجهة المشكالت

 

وضع خطة تشمل التالي: في حالة إصابة أحد المصلين

بالعدوي, احتفظ بقائمة الحاضرين لتتبع

المخالطين ومعرفة كيفية التعامل مع الشكاوى وكيفية

االستمرار في دعم من ال يستطيعون الحضور للمسجد عبر

.اإلنترنت

 

 

 

 

 

 

Training sessions to support you with implementing the above will be starting

soon insha'Allah. Please identify your COVID safety officers who should attend

the training sessions.

تسع خطوات للعودة اآلمنة لفتح المساجد:

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful

  Help us do more, donate: LaunchGood.com/MCB      

@muslimcouncil

@muslimcouncil.uk

Collated by:

Download the full 9-step guide at

bit.ly/MosqueReopening
covid@mcb.org.ukDownload the full 9-step guide at

bit.ly/MosqueReopening


