اإلشتراطاث الصحيت أثناء عيد األضحى في ظل جائحت كورونا
مقدمت
يبري ْزا انؼبو ٔانؼبنى ػبيخ ٔ انغٕداٌ يًش ثظشٔف طحيخ يؼمذح يًب يُمظّ فشحخ انهمبء ٔ انزجًغ ٔ صيبسح
االْم ٔانجيشاٌ ٔاالطذلبء ٔرنك في ظم إَزشبس جبئحخ كٕسَٔب ٔ اطبثخ انكثيشيٍ .

معلوماث اساسيت
يُزمم فيشٔط كٕسَٔب ثيٍ انجشش اعبعب ػٍ ؽشيك سرار ٔلطيشاد انجٓبص انزُفغي انزي يفشصْب انشخض
انًظبة ػُذيب يغؼم أ يؼطظ ٔيًكٍ اٌ يُزمم ايؼب ػٍ ؽشيك نًظ األعطح انًهٕثخ انزي ثٓب فيشٔط
ٔيٍ ثى نًظ انفى ،االَف ٔ انؼيٍ لجم رُظيف االيذي) .

االحترازاث الصحيت للوقايت من االصابت بفيروس كورونا خالل فترة عيد االضحى المبارك
ارشاداث عامت
 رجُت انزجًؼبد ٔاالحزفبالد ٔانًُبعجبد انزي يغٓم فيٓب أَزشبس انؼذٔي ثبنفيشٔط(االعٕاق،
انًٕاطالد ،انًُبعجبد اإلجزًبػيخ .....انخ)
 غغم انيذيٍ ثبنًبء ٔانظبثٌٕ نًذح  40ثبَيخ أٔ ثٕاعطخ يبدح يؼمًخ ػهي يذاس انيٕو خبطخ "ثؼذ
انغؼبل ٔانؼطظٔ ,ثؼذ نًظ االعطح ٔ ،ياليغخ شخض يشيغ أٔ ثيئزّ ٔػُذ انخشٔج يٍ
انًشحبع ٔ ،ػُذ نًظ انزثيحخ)
 ػذو انًظبفحخ ثبأليذي ٔانغالو ثبألحؼبٌ ٔرمجيم االؽفبل ٔاالكزفبء ثبنزهٕيح يٍ ػهي انجؼذ أ ٔػغ
انيذيٍ في ثؼؼًٓب أ ٔػغ انيذ في انظذس دالنخ ػهي انغالو ٔانزحيخ.
 إسرذاء انكًبيخ ٔانًحبفظخ ػهيٓب ٔانزخهض انغهيى يُٓب ٔاالنزضاو ثغغمْب حبنخ انكًبيخ انمًبشيخ الػبدح
اعزؼًبنٓب يشح اخشي .
 انؼطظ أ انغؼبل داخم انًُذيم ٔانزخهض انغهيى يُّ و أ انؼطظ داخم كٕع انيذ(انكى ثثُي
انًشفك).
 انًحبفظخ ػهي يغبفخ الرمم ػٍ يزش ثيُك ٔثيٍ االخشيٍ ٔرمهيم االخزالؽ ثبالشخبص االخشيٍ
خظٕطب االشخبص االكثش ػشػخ يٍ كجبس انغٍ ٔاطحبة ايشاع انًُبػخ ٔااليشاع انًضيُخ
يثم انغكشي ،انؼغؾ  ،انكهي ٔ غيشِ و.
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 رجُت انغفش ثيٍ انًذٌ أانزشحبل يٍ يُطمخ الخشي.
 رجُت انضيبساد االعشيخ ٔارا دػذ انؼشٔسح نهضيبسح الثذ يٍ رطجيك االشزشاؽبد انظحيخ فيًب
يزؼهك ثغغم االدي ٔاسرذاء انكًبيخ ٔانزجبػذ ثًغبفخ الرمم ػٍ يزش ٔإخزظبس صيٍ انضيبسح.
 حث االشخبص ػُذ ػٕدرٓى نهًُضل ػهي رجُت انًخبنطخ يغ االشخبص رٖٔ االيشاع انًضيُخ
ٔكجبس انغٍ الَٓى اكثش ػشػخ نالطبثخ ثبنًشع.
أماكن الصالة
 ركٕيٍ نجُخ ثكم يغجذ رزبثغ رُفيز انزذاثيش انظحيخ ػهي كجبس انغٍ ٔاطحبة ايشاع انًُبػخ ٔااليشاع انًضيُخ انظالِ في انًُضل فال اثى في رنك البيخ انظالح في انغبحبد ٔار نى يزغُي رنك ػشٔسح انزبكذ يٍ انزٕٓيخ انجيذح داخم االيبكٍ انًغهمخ رمهيم فزشح انظالح لذس االيكبٌ نزمهيم فزشح االخزالؽ ػذو االصدحبو ػُذ يذرخم ٔ يخبسج ايبكٍ انؼجبدح رطجيك انزجبػذ االجزًبػي ثجؼم يغبفخ الرمم ػٍ يزش ثيٍ انًظهيٍ انجبنغيٍ يُٓى ٔ انٕالفيٍ انٕػؤ في انًُبصل لجم انزْبة اني انًغجذ يغبدسح انًغجذ ثؼذ انظالح يجبششح ٔػذو انزجًغ نهًؼبيذح ػذو انًظبفحخ ٔانغالو ثباليذي اعزؼًبل عجبدح طالح شخظيخ ٔٔػؼٓب فٕق عجبد انًغجذ رُظيف االيبكٍ انًخظظخ نهؼجبدح ثشكم خبطخ يمبثغ األثٕاة ٔيفبريح اإلػبءح ٔدساثضيٍانغالنى...انخ
 -في حبنخ ٔجٕد شخض يشزجخ فيّ (رظٓش ػهيّ اػشاع انًشع) يجت اثالؽ انجٓبد انظحيخ
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ذبح األضاحي
 ػشٔسح ششاء انحيٕاٌ انغهيى انخبني يٍ االيشاع ػذو رثح انحيٕاَبد انزي رجذٔ ػهيٓب ػاليبد انًشع ٔ ػضنٓب ثؼيذا ٔ ػشػٓب ػهي انجٓبدانًخزظخ الجشاء انفحٕطبد انجيطشيخ
 ػشٔسح نجظ كًبيخ ٔجَٕبربد نهشخض انزي يزثح اثُبء انزثح االنزضاو ةغغم االيذي ثبنًبء ٔانظبثٌٕ لجيم انزثح ،ػُذ رمطيغ انهحٕو  ،انزظذق ٔ انزخضيٍ يُجغي ػًبٌ إداسح َفبيبد انزثيح ٔانزخهض يُٓب ثظٕسح عهيًخ ػشٔسح رغطيخ انهحٕو ٔ غغيم االيذي ثبنًبء ٔانظبثٌٕ لجم ٔ ثؼذ رمطؼيٓب ػُذ انزظذق ثبانهحٕو يجت غغيم االيذي ثبنًبء ٔانظبثٌٕ ٔ يشاػبح رذاثيش انزجبػذ انجغذي  ،رغطيخانفى ٔاالَف ٔ اسرذاء انكًبيخ ٔ االنزضاو ثبداة انؼطظ ٔ انكحخ.
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