اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﻠﻣﺎن
اﯾن ﺳﻧد ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎی ﻣﺗداول در ﻣورد ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن زﯾر ﻋﻧوان ﺳﺎﯾر
اﻗداﻣﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣذھﺑﯽ در دوران ﮐووﯾد (COVID-19) ١٩-ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد.
آﯾﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺣرﯾم )ﺣﺑﺎب( ﺧود را ﮔﺳﺗرش دھﻧد ﯾﺎ در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن در ﺟﻣﻊھﺎی ﺣداﮐﺛر
 ١٠ﻧﻔره ﮔرد ھم آﯾﻧد؟
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺣرﯾم ﺧود را ﺑرای وارد ﮐردن اﻓراد ﺑﯾﺷﺗر ﺟﮭت ﺑرﮔزاری آﯾﯾن ﯾﺎ
ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ ﮔﺳﺗرش دھﯾد.
ﺣرﯾم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد در طول ﺳطﺢ ھﺷدار  ٣ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادٔه ﻧزدﯾﮏ ﺧود
ﻣﺟددا ً ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد ،ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺣرﯾم ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد ﯾﺎ از اﻓراد ﺟداﻣﺎﻧده ﺣﻣﺎﯾت
ﮐﻧﯾد .آن ﺣرﯾم ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﮐوﭼﮏ و اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﺷﺋوﻧﺎت ﻣﺎه رﻣﺿﺎن در ﺧﺎﻧﮫ و در ﺣرﯾم ﺧود ﺗرﻏﯾب ﻣﯽﺷوﻧد.
آﯾﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای اﻓطﺎر ،ﻋﺷﺎ و ﺗراوﯾﺢ دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد؟
ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻓطﺎر و ﻋﺷﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﻓراد ﺣرﯾﻣﺗﺎن دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷوﯾد اﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓراد
ﺧﺎرج از ﺣرﯾﻣﺗﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫٔ ﮔروهھﺎی ﻣذھﺑﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺧطر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل
ﮐووﯾد (COVID-19) ١٩-ﺣﺗﯽ در ﺳطﺢ ھﺷدار  ٣دارﻧد .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﮭت ﺑرﮔزاری ﻧﻣﺎزھﺎی اﻓطﺎر و
ﻋﺷﺎ و ﺗراوﯾﺢ در ﺣرﯾم ﺧود ﺗرﻏﯾب ﻣﯽﺷوﻧد.
آﯾﺎ ھﻧﮕﺎم ﺳطﺢ ھﺷدار  ،٣ﻣﺳﺎﺟد و ﺳﺎﯾر اﻣﺎﮐن ﻣذھﺑﯽ در ﺻورت رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎز ﺷوﻧد؟
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺧﯾر .ھﻣﮫ اﻣﺎﮐن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﺎﺟد و ﺳﺎﯾر اﻣﺎﮐن ﻣذھﺑﯽ ھﻧﮕﺎم ﺳطﺢ ھﺷدار  ٣ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺳﺎﺟد ﺑرای ﮐﺎر ،ﻣﺛﻼً ﺑرای اراﺋﮫ آﻧﻼﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣذھﺑﯽ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺟد و
ﺳﺎﯾر اﻣﺎﮐن ﻣذھﺑﯽ ﺑروﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﺑﺎدت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻧﻼﯾن ،در ﺣﺎل
رﻓﻊ ﻧﯾﺎز اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ھﺳﺗﻧد.

آﯾﺎ در ﺳطﺢ ھﺷدار  ،٣اﻣﺎﻣﺎن و دﯾﮕر رھﺑران ﻣذھﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ دﯾدار اﻓراد ﺑروﻧد و اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻗﺑل
از ﻣرگ را ﺷﺧﺻﺎ ً در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و آﺳﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ اﻧﺟﺎم دھﻧد؟ و آﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣراﺳم
ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه را اداره ﮐﻧﻧد؟
راھﻧﻣﺎﯾﯽ درﺑﺎره اراﺋﮫٔ اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻗﺑل از ﻣرگ ﺗﺣت ﺳطﺢ ھﺷدار  ٣در دﺳت ﺗﮭﯾﮫ اﺳت و ﺑﮫ زودی
ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود.
ﻣدﯾران ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻏﺳل و ﺗﺷﯾﯾﻊ ﺟﻧﺎزه را اﻧﺟﺎم
دھﻧد ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﻣﮑﺎری ﺧواھﻧد ﮐرد و آﻧﮭﺎ را راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻧظﺎرت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ روﺷﯽ اﯾﻣن اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
در زﻣﺎن ﺳطﺢ ھﺷدار  ،٣اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺳﺎﺟد ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری را اداره ﮐﻧﻧد .ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣدﯾر
ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری ﺧود ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻟزاﻣﺎت ﺳطﺢ ھﺷدار ٣
ﺑرآورده ﻣﯽﺷود ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺿور ﺣداﮐﺛر  ١٠ﻧﻔر در ﻣراﺳم ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری.
آﯾﺎ ﻗﺻﺎﺑﯽھﺎی ﺣﻼل ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎز ﮐردن ﻣﻐﺎزهھﺎی ﺧود ﺧواھﻧد ﺑود؟
ﺑﻠﮫ ،ﻗﺻﺎﺑﯽھﺎی ﺣﻼل ﻣﯽﺗواﻧﻧد ھﻧﮕﺎم ﺳطﺢ ھﺷدار  ٣ﺑﺎز ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر ﻣﺷﺎﻏل ﺑﺎﯾد ﺗﺣت
اﻟزاﻣﺎت ﺳطﺢ ھﺷدار  ٣ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﻧد.
ﻗﺻﺎﺑﺎن ﺣﻼل ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺳﻔﺎرﺷﺎت را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﯾﺎ از طرﯾق ﺗﻠﻔن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺧرﯾدھﺎ را ﺗﺣوﯾل دھﻧد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﺗری ﻣﯽﺗواﻧد ﺧرﯾد ﺧود را از ﺧﺎرج از ﻓروﺷﮕﺎه ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرد.
ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد وارد ﻣﻐﺎزه ﺷوﻧد.
ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫٔ ﻣﺣلھﺎی ﮐﺎر ،ﻗﺻﺎﺑﺎن ﺣﻼل ﺑﺎﯾد ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ رﻋﺎﯾت اﻟزاﻣﺎت
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮭداﺷت ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﺑرآورده ﮐردن ﺳﺎﯾر ﺗﻌﮭدات ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ.
اﮔر ﻋﯾد ﻓطر در زﻣﺎن ﺳطﺢ ھﺷدار  ٢رخ دھد ،آﯾﺎ ﻣﺳﺎﺟد ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ ﯾﺎ ﺑﻧﺎھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻣوﺟود در ﻣﺣلھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺗﺎ در ھر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن  ١٠٠ﻧﻔر را ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﻧد؟
اﻟزاﻣﺎت ﺑرﮔزاری ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﺑرای ﻋﯾد ﻓطر ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎ ﯾﮑﺳﺎن اﺳت.
اﮔر ﻋﯾد ﻓطر در زﻣﺎن ﺳطﺢ ھﺷدار  ٢رخ دھد ،ﺗﻌداد ﮐل اﻓراد ﺣﺎﺿر در ھر ﺟﻣﻊ ﻧﺑﺎﯾد از ﺣداﮐﺛر
ﻣﺟﺎز ،ﺑﯾﺷﺗر ﺷود .ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ھدف ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣوﺟود ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﺎﺷﯾم.
ﯾﮏ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺟدا از ﯾﮏ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﻓرض ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ورودی
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺧود را داﺷﺗﮫ ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺧود )ﻣﺎﻧﻧد ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ و آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ(
ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ،و اﻓراد ﺣﺎﺿر در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ﮔروهھﺎی ﺣﺎﺿر در دﯾﮕر
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﻧﮑﻧﻧد ،اﯾن ﺷﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ھﻧﮕﺎم ورود و ﺗرک ﻣﺣل ﻧﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد.

