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 2019 دستج  الم   مرض فيروس كورونا

COVID-19: مسودة 

 

 إرشادات ألماكن العبادة 

 

ها  مسودةكناه مقدمة  اإلرشادات الواردة أد   تعليقاتكم اللتماسوتم نشر
 
 ل  ع  ون

 هذا التوجيه غير ساري:  كم بأنم 
 . هنا يونيو من  3مساًء من يوم األربعاء الموافق  12حتى الساعة  تعليقاتهم ترك و كولوراديمكن لسكان والية  

 
 . خالل هذه الجائحة الخدمات عبر اإلنترنت تقديمهو الفايروس  انتشاركثر أمناً لحماية الناس والحد من إن الخيار األ

 
المرضى المصابين فوق، وعاماً فما  COVID-19 (65ألشخاص األكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطيرة بسبب فيروس كورونا الُمستجد ا

 الكبد،السكري، أمراض مرض  الشديدة،السمنة أو الذين يعانون من  المناعة،منقوصي  أو خطيرة،قلبية  اعتالالتأو  المزمنة،الرئة  أمراضب
 اإلنترنت. عبر المتاح خيارالاستخدام بأن يستمروا في يوصى  (ض الكلى المزمنة التي تخضع لغسيل الكلى، وغيرهاأمرا

 
إعادة والقرار في إدارة المخاطر  التخاذمما قد يدفع بعض القادة الروحانيين  اإللكترونية،ونظراً لوجود حاجات روحية ال يمكننا تلبيتها بالبرامج 

والتوصيات المقدمة من أجل حماية صحة الذين يختارون حضور التجمعات الدينية  باإلرشادات قائمةجد ستيلي فيما . أجزاء من خدماتهم فتح

  :خالل هذه الفترةعلى أفضل وجه والروحية 
 

 إرشادات الحد األدنى
 

 المحدودة لكثافةا
ام يمكن االستمرار في استخد. أيهما أقل األساسي،شخص في مكان العبادة  50حد أقصى أو حتى  %50يتواجد بحد أقصى : في الداخل ●

 .الغرف الثانوية لحد يصل إلى عشرة أشخاص لكل غرفة
 بما يتوافق مع محدودية سعة المكان األقل،أقدام على  6المجموعات من األسر المختلفة على مسافة تباعد ت: األماكن المفتوحة ●

 
  االجتماعيالتباعد / المسافة االجتماعية  
  

أفراد األسرة " الجماعة"تشمل ، حيث أقدام بين كل جماعة 6ال تقل عن  تكون المسافةعند عملية الدخول والخروج من المباني يجب أن  ●

 .الذين يعيشون معًا
 .أقدام على األقل في كل اتجاه بين األفراد أو الجماعات 6يجب ترتيب الجلوس في دور العبادة بطريقة تحافظ على االبتعاد مسافة  ●

ات لتقليل مدة الخدم اختصار، وكذلك النظر في االجتماعيفية لتلبية الحاجة للتباعد الدينية على توفير خدمات إضا الجماعاتيتم تشجيع  ●
  .للعدوى ضالتعر

إما شخص واحد في كل مرة أو إغالق مراحيض )في دورات المياه  االجتماعيال بد من وجود خطة لدى دور العبادة لمتطلبات التباعد  ●

 (.متعددة بين المراحيض التي يمكن استخدامها
جدران  4جميع اإلرشادات وكل غرفة لها  فيها عتْب  يُ دام العديد من الغرف الكبيرة في المنشأة ما دامت كل مساحة يمكن أن يمكن استخ ●

للقادة من تلبية متطلبات التباعد االجتماعي من  ال بد .الخدمة لتحقيق هذه االرشاداتقديم تأوقات  يكون هناك حاجة إلى تناوبوقد . وباب

  .الحثيثة وممارسات التنظيف في المنفصلة،الخروج / وأبواب الدخول  متاحة،دورات مياه 
 

 الكمامات
 

 .أغطية الوجه القماشية/ الكمامات ارتداءإرشادات  (CDPHE) إتباع ارشادات إدارة كولورادو للصحة العامة والبيئة ●
 .ارتداء الكمامة في جميع األوقات أثناء تواجدهم داخل المبنى الذين يحضرون خدمات العبادةموظفين والمتطوعين والرهبان اليجب على  ●

ً  2)ن العامين سأو يبلغوا  /عن عمارهم تقل أارتداء الكمامة على األطفال الذين عدم ينبغي  واألشخاص الذين يعانون من صعوبة  (،عاما

  .اعدةبدون مس كمامةلافي التنفس، أو األشخاص الذين ال يستطيعون إزالة 
  .يجب أن تحتوي دور العبادة على كمامات إضافية للزوار الذين ال يمتلكون كمامتهم الخاصة بهم ●

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi9HlV0tyhBFkaxLR3WH8q6k50NcLWhHtTMTkNqJFg0Xf83A/viewform?usp=sf_link
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
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 ممارسات التنظيف
 

  (CDPHE)و الصحة والبيئة بوالية كولوراد دارةإإرشادات التنظيف الخاصة  إتباع   ●
من خالل تجهيز مبانيهم قبل  لتنظيف وتطهير منشأتك (CDC) إرشادات مركز مكافحة األمراض جميع الجماعات الدينية اتباع يجب على ●

 . وأثناء وبعد أي تجمع
 . األقل بعد كل خدمةيجب تنظيف الحمامات على  ●
  .يجب تعقيم أي معدن أو بالستيك على الكراسي أو األسطح بين تقديم الخدمات ●
 -( OVIDC-19) دجت  سْ نا المُ فايروس كورو - (CDC) مركز مكافحة األمراض والوقاية منها يمكن العثور على موارد إضافية في  ●

 .2019 دجت  سْ المُ لتجعل مجتمعك و المؤسسات الدينية مستعدة لمواجهة خطر فايروس كورونا 
 

 بشدة وصى بهامإرشادات 
 

 التسجيل المسبق
 

أو الرسائل الخاصة لتوزيع عدد المصلين عبر الخدمات المقدمة  ،أو منصات وسائل التواصل االجتماعي المسبق،استخدم نظام التسجيل  ●
 (.االجتماعيوفقًا للمبادئ التوجيهية لمسافات التباعد )

ور أي حض عدمغي بين. و الفحوصات الفوريةإعداد التقارير الذاتية أو االستقصاءات الصحية أ: بروتوكول لفحص األعراضاستحداث  ●

 .شخص تظهر عليه األعراض
ً )ألولئك  من السعة الكلية من كل خدمة %10السماح ب  ● الذين ال يستطيعون الوصول لتكنولوجيا الحجز المسبق أو من هم ( القادمون مشيا

 .كيفية استخدامهابليسوا على دراية 
  .الذين سيحضرون عند الباب اإلضافيينالتفكير فيمن سيقوم بإدارة المشاركين  ●

 

 الموظفين والمتطوعين
  

يتوجب العودة للمنزل . بمجرد وصولهم، يجب قياس درجة حرارة جميع الموظفين والمتطوعين وتأكيد عدم ظهور األعراض بالفحص ●

لتهاب وا السعال وضيق التنفس) OVIDC-19مرض أو تظهر أعراض درجة  100.4على أي شخص لديه درجة حرارة تزيد عن 

  .نموذج فحص العينة.( الحلق وآالم العضالت وفقدان حديث لحاسة التذوق أو الشم والقشعريرة
  .يجب ارتداء الكمامات والقفازات ●
إرشادات التفشي في مكان يتوجب عليه اتباع  ،في حالة ظهور األعراض على شخص ما. يجب تأهيل جميع مرافق الصرف الصحي ●

 .العمل
 

 (الخروج/ أبواب الدخول )توجيه حركة الناس 
  

في أماكن المشي والمناطق المتاحة للجلوس أو الوقوف منذ بدء الخدمة  االجتماعيالتباعد يتوجب على العمال أو المتطوعين توفير مسافة  ●

 . حتى نهايتها
 . يجب أن تكون اإلشارات بلغات يفهمها المصلين .الفتات واضحة لإلرشاداتينصح وبشدة بوضع  ●
وأن في وقت واحد  (الجماعة) من األسرةفرد / شخص واحد : يجب على الحاضرين الدخول والخروج من المنشأة حسب التوجيهات ●

 .االجتماعييلتزم بالمبادئ التوجيهية لمسافات التباعد 
 االجتماعيات التباعد مساف لتوضيحمع مخارج الو مداخلالومنطقة واللوبي ( الممرات)وضع عالمة على أرضية مساحة العبادة  ●

  .إلرشاد الناس إلى أماكن الوقوف أو االنتظارو
 . قبل أو أثناء أو بعد الخدمة لمكاناقريب من أو تجمع  ازدحامتجنب أي  ●
تأكد من توزيع أوقات الخدمات بما يكفي بحيث يمكن إنهاء  فقط،في حالة توفر باب واحد . استخدم أبواب منفصلة للدخول والخروج ●

  .بالكامل قبل السماح بالدخول للخدمة التالية الخروج من الخدمة
  .لخدمةلحتى يطلب منهم الدخول يجب على الناس االنتظار في سياراتهم  ●
/ أقدام على األقل عن جميع األشخاص الذين ليسوا من نفس األسرة 6 تباعد يحتاج األشخاص إلى الحفاظ على مسافة الخدمة،طوال فترة  ●

  .الجماعة
 .رينأقدام على األقل عن اآلخ 6تباعد ، مع الحفاظ على مسافة شخاص العودة مباشرة إلى المركباتبعد الخدمات، يجب على األ ●

 
 
 

https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://drive.google.com/file/d/1p6SStp1deNzVVjIgaL937f06jHWT9VDM/view
https://drive.google.com/file/d/107dLRAJaD4ZtNJGy8geSf0UvngesvKYd/view
https://drive.google.com/file/d/107dLRAJaD4ZtNJGy8geSf0UvngesvKYd/view


COVID-19:  3                   05/29/2020إرشادات ألماكن العبادة، تاريخ التحديث 

 "تالمس بدون"الخدمة قديم ت
  

  .اإلمكان ريتم تشجيع دور العبادة على وضع خطة تسمح للمصلين بتجنب كل اتصال مع األسطح بقد
 

طوعين المت/ المبنى وداخل المبنى مفتوحة أو أن يتم فتحها أو إغالقها من قبل الموظفين  ردي إلىتيجب أن تظل األبواب التي  :األبواب ●

 .بأكملهاطوال العملية 
 .تحديد موقع وحدات المطهر التي ال تعمل باللمس عند الباب األمامي وفي جميع أنحاء المنشأة .معقم اليدين ●
يمتنعون  أنأقدام على األقل في جميع األوقات و 6مع الحفاظ على مسافة بالناس يجب أن يرحب المستقبلون والحاضرون  :المستقبلون ●

  .عن المصافحة أو أي اتصال شخصي
، يمكن تخصيص بعض المساحات ألولئك الذين يرغبون في الوقوف أثناء الخدمة مع بعد المسافة أمكن حيثما: الوقوفغرفة تحديد  ●

  (.حتى ال تلمس الكراسي)الجسدية المناسبة 
ار هو الخي ادألفرلمغلفًا وتقديمه العشاء تعبئة . دون لمس لوفودايجب أن يكون التفاعل المباشر بين القادة الدينيين و :العشاء الرباني ●

أو الخبز مغطاة وغير ملوثة أثناء الصالة  لطعام، يجب أن تظل حاوية اغير مغلف لكل فرد على حداعشاء عندما ال يكون ال. األكثر أمانًا

  .استخدامهايجب عدم الكؤوس المشتركة عالية الخطورة و. يجب أن يكون التوزيع بدون تالمس. الصلواتإقامة و
مكان العبادة بطريقة ال يضطر الحاضرون ارج خمخل أو ايجب إرفاق الصناديق أو السالل بالحائط أو وضعها عند مد :العطاءاتتقديم  ●

 . يجب عدم تمرير سالل أو لوحات بين الحاضرين. لمسها عند تقديم العطاءإلى 
 .ن التخلص منها بعد استخدام فردي واحدوإتاحة نسخ مصورة منها يمك يجب إزالة التراتيل والكتب الدينية :دينيةالالكتب / التراتيل  ●

، ا، وما إلى ذلكالليتورجيالكتب المقدسة  ،تراتيلالتكنولوجيا لعرض كلمات الأفضل ممارسة للمصلين أن يجلبوا كتبهم الدينية أو استخدام 

 .لخلويا ، أو توفير روابط يمكن استخدامها للوصول إلى المواد عبر الهاتفرقيةوحاجة إلى نسخ  يكون هناكذلك ال وب
  .شياء ذات أهمية دينية أو روحيةألجماعي  مسلفي هذه المرحلة من إعادة الفتح، يجب أال يكون هناك  :ألشياء الدينيةا لمس ●

 
 (الكورال)الجوقات /  اتيللتراملقيي / تقديم المتحدثين 

  
  .لقاء التراتيلإيجب ارتداء الكمامات قبل وبعد التحدث أو  ●
أقدام  6 الـ أكثر من مسافة( قدًما 27-25)أن يتحركوا إلى الخلف بشكل كبير  لقيي التراتيلموالمقدمين وظين عايجب على المتحدثين والو ●

  .لزيادة المسافة بينهم وبين الصف األمامي من الحضور االجتماعيالموصوفة لمسافة التباعد 
  .الغناءفي هذا الوقت نظًرا لخطر قوي من تطاير الفيروس مع ( الكورال)ال يجب استخدام الجوقات  ●

 

 برنامج األطفال والشباب
  

أقدام على  6الذين يثقون في أنه يمكنهم فرض مسافة  تهمرعايالقائمين على  أو قد يحّضر األطفال والشباب خدمات دينية مع الوالدين ●

 .األقل بين أطفال من أسر مختلفة
  .العدوى عبر األجيال للعائالت ونشرها وفقًا لذلك من أجل التخفيف من خطر انتقال يجب تقديم خدمات خاصة ●

م إثبات القدرة على االلتزام بجميع اإلرشادات التوجيهية التي ت ستطيعتلألطفال  رامجبيجب أن تكون دور العبادة التي ترغب في توفير  ●

 .مراكز رعاية األطفال الخاصةو (CDC) مركز الوقاية من األمراض من قبل نشرها

 ناكه ، شريطة أن تكونفي األماكن المفتوحةع توصية قوية لالجتماع يمكن وجود برامج شبابية منفصلة عن الخدمات الدينية، ولكن م ●

من المستحسن أن . كمامات من قبل جميع المشاركين، واستخدام المن جميع الجهات ألفرادا جميع ألقل بينأقدام على ا 6تباعد مسافة 

  .االجتماعيشباب لإلشراف على المبادئ التوجيهية لمسافات التباعد  7لكل يكون لديك شخص راشد واحد 
  .ال يجوز احضار أي طعام أو مشروب من قبل الزوار الحاضرين. ال يجوز لدور العبادة تقديم أي طعام أو شراب :الطعام والشراب ●

 

 
  االعتبارخذ بعين ألل/ توصيات أخرى 

 

 الخدمات في األماكن المفتوحة
 

يجب االهتمام خاص بتوجيه األشخاص من . المدرجة في هذا المستندويُسمح بهذه الخدمات إذا أمكن اتباع جميع اإلرشادات المعمول بها  ●

وكذلك اإلشارة إلى المكان الذي  واالجتماعي،بإرشادات االبتعاد الجسدي  المخصصة مواقف السيارات حتى األماكن المفتوحةبداية 

  .الوقوف/ يمكنهم الجلوس فيه 
وما  الت،المظ)بطانية لتقليل االستخدام المشترك للكراسي والعناصر األخرى / يجب على الضيوف إحضار كرسي الحديقة الخاص بهم  ●

  (.إلى ذلك

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
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 .ال تزال مطلوبةألفراد ابين أقدام  6قل عن تال ترك مسافة تباعد الكمامة و ارتداء ●
  .يسمح بحفالت الزفاف التي يمكن أن تتبع إرشادات الخدمة في األماكن المفتوحة ●

 

  األمن
 

خاصة ضد المجتمعات اآلسيوية  -من الوباء لتعزيز ممارسة التمييز  الناس خوفالكراهية  ترويج ، استخدمت جماعاتلسوء الحظ ●

  .األحداث بمثل تلكوعي تضمن التيجب ألي خطة إلعادة الفتح أن . واليهودية والمسلمة
 

 وضوء المسلمين
 

، يجب على الموظفين أو إذا لم يكن ذلك ممكنًا. ينصح بالوضوء بشكل خاص في مكان إقامة الحاضرين قبل الوصول إلى المسجد ●

  .المتطوعين تنظيف مقابض الصنابير وغيرها من العناصر بين كل استخدام
 

 واالجتماعاتالدراسات الدينية والمجموعات الصغيرة 
 

  .االجتماع عبر اإلنترنتبالدراسات الدينية ودراسات الكتب والمجموعات الصغيرة األخرى حلقات ينصح باستمرار  ●
تم ي. االجتماعيالتباعد وارشادات الكمامة  ارتداء الدينية مع الحفاظ على ةلموظفين في المنشأا من قبل محدودة اجتماعاتيمكن اقامة  ●

  .واتباع إرشادات التباعد الجسدي المناسبة وارتداء الكمامات حيثما أمكن ماكن المفتوحةاألفي تشجيع هذه المجموعات على االلتقاء 
  .معدات الوقاية الشخصية المذكورة أعالهارتداء الحركة وتنظيم التنظيف وب الخاصة رشاداتاإلتحتاج المرافق الدينية إلى اتباع  ●

 

  المخازن الغذائية والخدمات األخرى
 

الدينية بافتراض أنه يمكن اتباع جميع اإلرشادات ذات الصلة المدرجة في هذا المستند واتباع يمكن القيام بهذه األنشطة في المنشأة  ●

عند توزيع المواد، يجب أن . هاعينب اتخدمتقديم منشآت بالخاصة  اإلضافية (CDPHE) إرشادات قسم كولورادو للصحة العامة والبيئة

ممارسات لكمامات وا ارتداءو االجتماعيإرشادات التباعد تباع إواحدة مع الغرفة الأشخاص أو أقل في  10 في حدود تبقى التجمعات

  .التنظيف
 

  مراسم مقدسة أخرى
 

  .، فإن هذه األحداث مسموح بهااإلرشادات المذكورة أعاله جميعة ، إذا أمكن تلبيفي جميع الخدمات األخرى المقدمة كما هو الحال
 

 تعليقات اضافية
 

 .الحالية يرجى مالحظة أن هذه توصيات لشهر يونيو وربما يوليو بناًء على البيانات ●
 .تفشي في مجتمعهم هرظإدارة الصحة إذا  إلرشاد مناعلى الفور  تلتمسعلى دور العبادة أن يجب  ●

 االلتفافيمكن أو ثغرات  هاتجاوزيمكن لحماية مجتمعك وعامة الجمهور وليس كقواعد في وسائل هذه التوصيات  في اعتبارك أنع ض ●
 .عليها

 . في منشأتك COVID-19مرض  عدوىاألشخاص لتعرض في حالة  ةالواقع مسؤوليةال حولتأكد من مراجعة شركة التأمين الخاصة بك  ●
 
 
 
 


