
�ુકે સરકારે સંકેત આ�યો છે કે ��લે�ડમાં મ��જદો ફર�થી ખોલવા ની  
યથાશી�  શ�તા ચોથી જુલાઇ થી છે,  જેમાં વે�સ અને �કોટલે�ડની
�ુ��     પછ�  થી થઈ શકે છે.

આ માગ�દ�શ�કા મ��જદના નેતાઓ ને કાળ��ૂવ�ક યોજના
બનાવવામાં અને તેમના સ�ુદાયોની સલામતી અને �ુખાકાર� �ળવવા
�ારે અને કેવી ર�તે ફર�થી ખોલવી તે ન�� કરવામાં સહાય માટે
રચાયેલ છે.

પગ�ું ૧: યોજના �ારે અને કેવી ર�તે કરવી

ફર�થી ખોલતા પહેલાં, કો�વડ સલામતી અ�ધકાર�ની �નમ�ૂક કરવી,
સં�ૂણ� જોખમ�ું �ૂ�યાંકન કર�ંુ અને �ારે અને કેવી ર�તે ખોલ�ંુ તે
�વશે કા�ૂની, તબીબી અને �વ�ાન સલાહ મેળવવી મહ�વ�ૂણ�
છે. ઉતાવળ ન કરો: જો તમારે તૈયાર� માટ ેવ�ુ સમયની જ�ર હોય, તો
તે બરાબર છે!

પગ�ું  ર : જ�યાની યોજના બનાવો

તમાર� નવી �મતાની ગણતર� કરો, �ુ�લી જ�યા ને �યાનમાં લો,
�બનજ�ર� �ુ�વધાઓ (�ુઝુ માટ ેની જ�યા, શૌચાલયો) બંધ કરો,
એક-માગ� �વેશ અને �નકાસ  �ાર �થા�પત કરો,  અને શ� હોય તો
સફાઈ ની યોજના કરો.

પગ�ું 3: ઉપકરણની યોજના બનાવો

નવી  �દસા �ુચન, સંપક�  �વનાના �ુકવણી મશીન અને સફાઈ ઉ�પાદનો
મેળવો. તમે ભ�તોને કઈ વ��ુઓ લાવવા�ું કહો તે ન�� કરો (એટલે   કે
�ાથ�ના સાદડ�ઓ, કુરાન, ચહેરાના મા�ક વગેરે).

નવી  �દસા �ુચન, સંપક�  �વનાના �ુકવણી મશીન અને સફાઈ
ઉ�પાદનો મેળવો. તમે ભ�તોને કઈ વ��ુઓ લાવવા�ંુ કહો તે ન��
કરો (એટલે   કે �ાથ�ના સાદડ�ઓ, કુરાન, ચહેરાના મા�ક વગેરે).

તમારા કમ�ચાર�ઓને અને �વયંસેવકોને નવા �નયમો, �ય��તગત
ર�ણા�મક ઉપકરણો (પી.પી.ઇ.)  કેવી ર�તે વાપર�ંુ, �વેશ પર કો�વડ
����ન�ગ, કતાર �યવ�થાપન, �થળની સફાઇ અને અ�ય આવ�યક
પગલાં �વશે તાલીમ આપો.

પગ�ું  પ: સ�ુદાય તૈયાર કરો

તમારા �થા�નક સ�ુદાયને કોણે ઘરે �ાથ�ના કરવી જોઈએ, તેમજ જે
લોકો મ��જદમાં �ાથ�ના કર� શકે છે તેમના માટ ેનવા �નયમો �ું છે તે
�વશે �શ��ત કરવાની યોજના બનાવો.

પગ�ું 6: �ૂવ�-�ાથ�નાની યોજના બનાવો

�ી-�ુ�ક�ગ �સ�ટમ, કતાર મેનેજમે�ટ, �વેશ�ારને �યાનમાં રાખીને અને
ભીડને ઘટાડવા માટ ે�પ�પણે બહાર નીકળો, �વેશ�ાર પર બે�ઝક
કો�વડ ���ન�ગ હાથ ધરવા અને એક-માગ� �સ�ટમ રાખવી.

પગ�ું ૭: �ાથ�નાની યોજના બનાવો

�ુલવાનો સમય મયા��દત કરો, લોકોને ઘરે �ુ�ાહની �ાથ�ના કરવાની
સલાહ આપો, ર મીટરના અંતરને �ચ��ત કરો, ઉપાસકોની દરેક
પં��તની વ�ચેની ખાલી પં��તની ખાતર� કરો, �ુતબા / �ાથ�નાઓ ટૂ�ક�
કરો અને બહુ�વધ / �મયમંતરે જમાત રાખો.

પગ�ું ૮: �ાથ�ના પછ� ની યોજના બનાવો

બહુ�વધ / �મયમંતરે જમાત  માટ,ે દરેક વ�ચે ઓછામાં ઓછ� 30
�મ�નટની અંતર કરો, �ૂ� કરનારાઓને હાથ �મલાવવા નહ�,
કો�ટલેસલેસ કાડ�  મશીન �ારા  અથવા  ઓઓનલાઇન દાન કરો અને
આગલી �ાથ�ના �ુધી મકાનને બંધ કરો.

પગ�ું ૯ સમ�યાઓ માટેની યોજના

જો કોઈ �ૂ� કરનારને કો�વડથી ચેપ લાગવો હોય તો કોઈ યોજના
બનાવો, સંપક�  ��ેસ�ગ માટ ેઉપ��થતોની �ૂ�ચ રાખો, ફ�રયાદોને કેવી
ર�તે �નયં��ત કરવી, અને મ��જદમાં ન આવી શકે તેવા
લોકો�ું ઓનલાઇન સેવાઓ �ારા સમથ�ન કેવી ર�તે રાખ�ંુ.

 

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.

સલામત ર�તે મ��જદોને ફર�થી ખોલવાના ૯ પગલાં

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.uk

http://www.bit.ly/MosqueReopening
www.launchgood.com/mcb



