خطة وباء كورونا لحضور صالة الجمعة
بعض المعلومات خالل جائحة كورونا صالحة ابتداء من 08.03.2021
يقضي المركز اإلسالمي في غوترسلو حاليا ً فترة إغالق عام بسبب وباء كورونا.
 لقد تم تمديد فترة اإلغالق حتى تاريخ 18.04.2021 ستقام أول صالة جمعة ابتداء من هذا التاريخ في الساعة  14.00ظهراً .لكن بشرط وهو بقاء معدل حدوث اإلصابات الجديدة خالل سبع أيام متتالية تحت  100إصابة
لكل  100.000مواطن في غوترسلو.

القواعد الواجب االلتزام بها لصالة الجمعة في ظل جائحة كورونا
-1لقد قمنا بتبليغ جميع األعضاء عبر اإليميل  -أو الواتس آب -وعبر صفحة المسجد
باإلنترنت عن كيفية ضبط زيارة المسجد ألداء الصالة خالل هذه الجائحة.
 -2يجب على من يسجل االلتزام باألحكام  ،ومن يخالف القواعد يطرد من المسجد بعد
إنذار.
 -3آخر موعد للتسجيل لصالة الجمعة هو مساء الخميس الساعة  9:00مساءً.
 -4يسمح لألطفال بالدخول فقط من سن .12
يجب على كبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن  80عامًا) الصالة في المنزل ألسباب
تتعلق بالسالمة.
 -5غرفة صالة النساء مناسبة لـ  8سيدات فقط ألداء صالة الجمعة  ،ويجب أيضا ً على
كل سيدة ترغب بالقدوم للصالة تسجيل اسمها عبر ايميل.
 -6بما أن المصلى مناسب لـ  40شخصًا فقط ألداء صالة الجمعة  ،فسيكون هناك
موعدان ألداء صالة الجمعة بشرط امتالء الصالة األولى بالحد األقصى من
المصلين،وفِي حال عدم اكتمال الموعد األول للصالة بالعدد الكامل ،فلن يحدد موعد
ثاني لصالة الجمعة.
 .8في أي وقت يمكن أن يأتي األشخاص المسجلون  ،سيتم إبالغهم ان ترتيب التسجيل
هو المطبق في دخولهم.

 -9ال يمكن دخول المسجد إال قبل الصالة بفترة وجيزة ويجب الدخول واح ًدا تلو اآلخر،
وبعد صالة الجمعة يجب أن تترك المسجد مباشر ًة.
 -10ال يسمح باي تجمعات أمام المسجد أو في داخله،وسيتم مراقبة مدخل ومخرج
المسجد.
 -11سيتم تحديد مداخل ومخارج المسجد.
 -12يجب على جميع أعضاء المسجد العمل بدقة وعناية من أجل تحقيق هذه الخدمة
كامل الوقت.
 -13سيتمكن فقط األشخاص المسجلون من دخول (IZGالمركز اإلسالمي) ،إذ سيتم
عند الدخول مقارنة معلومات الزائر مع ما هو مدون بملف اإلدارة.
األشخاص غير المسجلين ،وبحال عدم توافر أماكن إضافية متاحة للصالة ال يمكن
السماح لهم بدخول المسجد عند بدء الخطبة حيث سيتم إغالق بوابة المسجد بمجرد بداية
الصالة.
 - 14يجب ارتداء الكمامات الواقية من نوع .FFP2
 -15كل شخص يحضر سجادته الخاصة  -وتطهير اليدين عبر جهاز خاص عند
الدخول والخروج للمسجد.
 -16ال يسمح باستخدام المرحاض الخاص بالمسجد  ،يجب على الزائرين الوضوء في
المنزل.
 -17اترك حذائك عند المدخل ،في األماكن المخصصة لألحذية .
 -18تم تعليم األماكن الموجودة في غرفة الصالة والمخصصة للصالة  ،وال يجوز
استخدام أماكن أخرى.
 -19يجب اتباع تعليمات األشخاص المنظمين.
 -20الخطبة ستكون مختصرة وبعد الصالة يرجى مغادرة المسجد سريعا.
 -21ستكون صناديق التبرع متاحة على الدوام لمن يريد التبرع.
ويمكنك أيضًا الدفع عبر التحويل مباشرة لحساب البنك للمركز اإلسالمي IZG
الموجود أسفل الصفحة.
 -22االجتماعات ممنوعة في نطاق  50مترا من المسجد.

 -23من أجل تنفيذ هذه الخطة نحن بحاجة إلى موظفين ومساعدة من مجتمع المسجد
كافة.
يرجى إبالغ مجلس اإلدارة  ،فنحن بحاجة ماسة إلى دعم  ،وإال ال يمكننا فتح الغرف
للصالة.
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته
اإلدارة

