
இ�க�லா�த�� ஜூைல 4 � ேதத� ம�த�க� ����
த�ற�க�படலா� ேம�� ேவ�� ம���
�கா�லா�த�� இத�கான ேநர�
உ�த�ெச�ய�படாதவாறான  அற�வ��ைகைய  ஐ�க�ய
ரா�ஜிய (UK)  அர� ெவளிய����ள�. 
 
இ�த வழிகா��, ம�த�ய�� தைலவ�க�, அவ�களி�
ச�தாய�த�� பா�கா�ைப  பராமரி��� ெகா���
அேத ேவைளய��, எ�ேபா� ம��� எ�வா�
ம�த�கைள ���� த�ற�பைத�  ப�ற� கவனமாக
���  எ��பத�� உத��.
 
நடவ��ைக 1: எ�ேபா� ம��� எ�வா� எ�பைத
த��டமிட��
த�ற�பத�� ��ன�, COVID பா�கா�� அத�காரிைய
ந�யமன� ெச�வ� ��க�யமாக�ற�. அவ�
உதவ�ேயா� �� ஆப�� மத���� ெச�யேவ���.
ேம�� ச�ட, ம���வ ம��� வ��ந� க���கைள
ெப���ெகா�ள ேவ���.
அவசர�பட ேவ�டா�:  ��க� தயாரா�வத��
ேநர� எ��ப��,  தயா� ஆ�� வைர த�ற�க
ேவ�டா�!
 
நடவ��ைக 2:  இட�தள�ைத  த��டமிட��
உ�க�ைடய �த�ய ெகா�ளளைவ கண�க�ட��,
ெவளி�கத� இட�தள�ைத கண�க�ட��, ேதைவய�ற
வசத�கைள அைட��வ�ட��. (உ� ெச�த�,
கழிவைற), தனிவழி �ைழ� ம���  தனிவழி
ெவளிேயற� அைம�க��. ���ர�� த��ட�ைத
வ��க��.
 
நடவ��ைக 3: சாதன�கைள த��டமிட��
�த�ய ெபய� பலைகக�, ெதாட�� இ�லா பண�
ெச���� இய�த�ர� ேம�� ���ர� சாமா�க�
வா�க��. வழிபட வ�� நப�க� எ�ன எ�ன
ெபா�� ெகா�� வரலா� எ�பைத ��� ெச�ய��.
(அதாவ�: ெதா�ைக வ�ரி��, த�����ஆ�,
�க�கவச� ேபா�றைவ.)
 
நடவ��ைக 4: இட�தள�  ம���
த�னா�வல�கைள த��டமிட��
�த�ய வ�த��ைறகளி�ப� உ�க�ைடய
பணியாள�க� ம��� த�னா�வல�க��� பய��ச�
அளி�க��, எ�வா� தனிநப� பா�கா�� சாதன�ைத
உபேயாக��ப�, �ைழைகய�� COVID ேசாதைன,
வரிைச ந��வாக�, வளாக� ��த� ெச�த� ேம��
�த�ய அ�த�யாவச�ய நடவ��ைகக� ேபா�றைவ.
 

 நடவ��ைக 5: ச�தாய�ைத தயா�ப��த��
உ�க� உ��� ச�தாய�த���, யா� யா� த�க�
���ேலேய ெதா�ைக ேம�ெகா�ளேவ��� ேம��
யா� யா� ம�த��� வரலா� ேம�� அவ�க�
கைடப���க ேவ��ய �த�ய வ�த��ைறக��கான
அற����த�கைள அளி�பத�கான த��ட�ைத
வ����ெகா�ள��.
 
நடவ��ைக 6: ெதா�ைக�� ��னதான
ெசய�பா�கைள த��டமிட��
�����ேய ெபய� பத�� ெச�� ெகா�வத�கான
�ைற, வரிைச ந��வாக�, ��ட�ைத� �ைற�க �ைழ�
ம��� ெவளிேய�ற��  பராமரி��, �ைழ�� ேபா�
COVID அ��பைட  ேசாதைன , ஒ� வழி நக��
ஆக�யவ�ைற  க��த�� ெகா�ள��.
 
நடவ��ைக 7:  ெதா�ைகைய த��டமிட��
த�ற�� ேநர�கைள க���ப��த��. ��ன�
ெதா�ைககைள ���� ேம�ெகா��மா�
அற����த��. இர�� ��ட� இைடெவளிைய
�ற�ய�ட��, ஒ�ெவா� வரிைச�� இைடய�� ஒ�
ெவ�ற�ட வரிைச இ��பைத உ�த� ெச�� ெகா�ள��.
��பா ச�ற�� ெதா�ைக ேநர�ைத
�ைற���ெகா�ள��. ேம�� பல ச�� ��ட�களாக
ச�ற�� ெதா�ைககைள நட�த��.
 
நடவ��ைக 8: ெதா�ைக�� ப��னதான
 ெசய�பா�கைள த��டமிட��
பல ச�� ��ட� ெதா�ைககைள நட��ைகய��,
ஒ�ெவா� ெதா�ைக��� இைடய�� 30 ந�மிட ���ர�
ேம�ெகா�வத�கான ேநர�ைத உ�த�ப��த��
ெகா�ள��.  ெதா�ைகயாளிக� ம�றவ�கைள
 ெதாடேவா அ�ல� ைக����வ� �டா� எ�பைத
ந�ைன�ப��த��. ெதாட�� இ�லா பணமளி��
இய�த�ர� அ�ல�  ஆ�ைல� வழியாக ந�ெகாைட
அளி�க ேவ���.  ேம�� அ��த ெதா�ைக வைர
க�டட�ைத ���ைவ�க��.
 
நடவ��ைக 9: ஏ�பட���ய ப�ர�ச�ைனைய� ப�ற�
த��டமிட��
ெதா�ைகயாளி ேநா� தா�க�த��� உ�ளாய��
 அத�கான த��ட�ைத தயாராக ைவ�க��.  ெதாட��
ைவ�பத�காக ேவ�� வ�ைக த�� அைனவரி�
ப��யைல பராமரி�க��. �கா�கைள எ�வா�
ைகயா�வ�, ம�த�ய�� ஆ�ைல� ேசைவகைள
உபேயாக��க ��யாத ந�ைலய�� உ�ேளா���
எ�வா� ஆதர� அளி�ப�  ேபா�றைவ.

 
 
 
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.

ம�த�கைள பா�கா�பாக ����
த�ற�பத�கான 9 நடவ��ைகக�

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

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

@muslimcouncil

@muslimcouncil.uk

Collated by:

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


