
Birleşik Krallık Hükümeti, camilerin en erken 4 Temmuz’d
a İngiltere’de cemaat ibadetine yeniden açılabileceğin
i ve Galler ve İskoçya için zaman çizelgelerinin doğrula
nacağını belirtti.

Bu rehber, cami imamlarının, liderlerinin cemaatlerinin
güvenliğini ve refahını koruyarak camilerin ne zaman ve
nasıl yeniden açılacağını dikkatli bir şekilde
planlamasına ve bu hususta karar vermesine yardımcı
olmak için tasarlanmıştır.

1 Adım: Ne Zaman ve Nasıl
İbadethaneleri yeniden açmadan önce, bir
COVID (Korona) güvenlik görevlisi tayin
etmek, kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmak, ve ne
zaman ve nasıl ibadethanelerin yeniden güvenli bir
şekilde açılacağına ilişkin yasal, tıbbi ve bilimsel tavsiye
almak önem arz etmektedir. Acele etmeyin:
Hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacınız varsa,
sorun değil!

2 Adım: Alanı Planlayın
Yeni kapasitenizi hesaplayın, açık alanı düşünün,
gereksiz kısımları kapatın (abdest alanları,
tuvaletler gibi), mümkünse tek yönlü giriş ve
çıkışlar belirleyin ve bir temizlik planı oluşturun.

3 Adım: Ekipmanları Planlayın
Yeni yön işaretleri, temassız bir ödeme makinesi ve
temizlik ürünleri edinin. Cemaatten hangi eşyaları
getirmelerini isteyeceğinize karar verin (örneğin;
seccadeler, Kur'anlar, yüz maskeleri vb.).

4 Adım: Alanı ve Gönüllüleri Planlayın
Yeni kurallar, kişisel koruyucu ekipmanların (PPE)
nasıl kullanılacağı, girişte
COVID (Korona) taraması, sıra yönetimi, mekan
temizliği ve diğer gerekli yeni önlemler konusunda
personelinize ve gönüllülerinize eğitim verin.

5 Adım:  Cemaati Hazırlayın
Yerel cemaatinizi kimin ibadetini evinde yerine
getirmesi gerektiği ve camide ibadetlerini yerine
getirebilecek bireylerin de takip etmesi gereken yeni kuralların
neler olduğu ile ilgili eğitmek için bir planınız olsun.

6 Adım: Namaz Öncesini Planlayın
Bir ön rezervasyon sistemi, sıra (kuyruk) yönetimi, girişleri ve
çıkışları kalabalığı en aza indirgemek için açık tutma,
girişte basit COVID (Korona) taraması yapma ve tek yönlü
bir giriş çıkış sistemine sahip olma hususlarını göz önünde
bulundurun ve değerlendirin.

7 Adım: Namazı Planlayın
Caminin açık olduğu zamanları sınırlayın, insanlara sünnet
namazlarını evlerinde kılmalarını tavsiye edin, iki birey
arasında 2 metrelik bir aralık olacak şekilde ibadet
alanında işaretlemeler yapın, her ibadetini ifa eden bireyin
sırasının arasında da boş bir sıra olmasını sağlayın,  hutbeleri ve
duaları kısaltın, ve tüm cemaatinizi birden fazla / çakışmayacak
şekilde düzenlenmiş cemaatlere ayırarak ibadetinizi ifa edin.

8 Adım: Namaz Sonrası Planlayın
Birden fazla / çakışmayacak şekilde düzenlenmiş
cemaatler için, her bir cemaat arasında en az 30 dakika zaman
aralığı olmasını gerekli temizliğin
tamamlanması için sağlayın, cemaatinize
tokalaşmamalarını ve el temasından kaçınmaları gerektiğini
hatırlatın, bağışları temassız kart
makinesi aracılığıyla veya online kabul edin, ve bir
sonraki namaz vaktine kadar binayı kilitli tutun.

9 Adım: Sorunlar için Plan
Eğer
cemaatten birine COVID (Korona) virüsü bulaşmışsa, kişi takibi
için cemaat namazlarına katılanların bir
listesini tutun. Şikayetleri nasıl ele alacağınızı ve
camiye gelemeyenleri online hizmetler aracılığıyla nasıl
destekleyeceğinizi planlayın.

 

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.

Camileri güvenli bir şekilde yeniden açmak için 9 adım
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