
لقد تم فتح أبواب
مسجدنا

 عند بوابة المسجد

 

إليكم الطريقة التي سوف يتم ذلك بأمان
العدد األقصى للمصلين

في المسجد: د

كال الخيارانالتسجيل المسبقكيفية التسجيل للصلوات/صالة الجمعة: ة

عدم التقارب

اإلجتماعي و  التعانق

و المصافحة 

احضر سجادة

الصالة

الخاصة بكم

الرجاء عدم تأدية

 صالة السنة والنافلة

في المسجد

هناك محطة

سالمة عند

المدخل 

الرجاء تعقيم اليدين

عند الدخول

والخروج

التباعد الشخصي

لمسافة 2 متر

طوال الوقت

المسجد مفتوح 

للصلوات الخمس

وصالة الجمعة

إخالء مسؤولية: رغم أن سالمة رواد المسجد ومجتمعنا هي من أهم األولويات، مازال يوجد احتمال خطورة عند

زيارتك للمسجد. كل شخص سوف مسؤولية أعماله وأفعاله، ولذا فإن المسجد غير مسؤول عن أي أضرار أو

مضاعفات قد تنتج عن زيارتك للمسجد. 

احضر كمامتك الخاصة

واستخدمها طوال

الوقت

الوضوء في منازلكم

 حيث أن دورات مياه 

المسجد مغلقة

أاألطفال وكذلك الفئات

الخاصة* يجب أال يأتوا

المسجد ويصلوا في منازلهم

حافظ عىل حذاءك

في كيس معك

طوال الوقت

المدة الزمنية للخطبة

والصالة ستكون 15 دقيقة

ف* فئة األعمار ما فوق 60 عاما، أو الذين لديهم أمراض مزمنة      



لقد تم فتح أبواب
مسجدنا

 عند بوابة المسجد

 

إليكم الطريقة التي سوف يتم ذلك بأمان
العدد األقصى للمصلين

في المسجد: د

كال الخيارانالتسجيل المسبقكيفية التسجيل للصلوات/صالة الجمعة: ة

عدم التقارب

اإلجتماعي و  التعانق

و المصافحة 

احضر سجادة

الصالة

الخاصة بكم

الرجاء عدم تأدية

 صالة السنة والنافلة

في المسجد

هناك محطة

سالمة عند

المدخل 

الرجاء تعقيم اليدين

عند الدخول

والخروج

التباعد الشخصي

لمسافة 2 متر

طوال الوقت

المسجد مفتوح 

للصلوات الخمس

وصالة الجمعة

إخالء مسؤولية: رغم أن سالمة رواد المسجد ومجتمعنا هي من أهم األولويات فإن مازال يوجد احتمال خطورة عند

زيارتك للمسجد. كل شخص سوف مسؤولية أعماله وأفعاله، ولذا فأن المسجد غير مسؤول عن أي أضرار أو

مضاعافات قد تنتج عن زيارتك للمسجد.

احضر كمامتك الخاصة

واستخدمها طوال

الوقت

الوضوء في منازلكم

 حيث أن دورات مياه 

المسجد مغلقة

أاألطفال وكذلك الفئات

الخاصة* يجب أال يأتوا

المسجد ويصلوا في منازلهم

حافظ عىل حذاءك

في كيس معك

طوال الوقت

المدة الزمنية للخطبة

والصالة ستكون 15 دقيقة

ف* فئة األعمار ما فوق 60 عاما، أو الذين لديهم أمراض مزمنة      



هل أنت مستعد للقدوم
إىل المسجد؟

أوال، تأكد من أنه من الممكن أن تأتي إىل المسجد.

إن كان ممكنا، استكمل قوائم التدقيق

هل باإلمكان أن آتي إىل المسجد؟

في األيام األربعة عشر الماضية

هل عندي أعراض لمرض كوفيد؟

هل قابلت شخصا مصاب بكوفيد-19؟ 

هل سافرت خارج الوالية؟

الرجاء الصالة

في بيتك

إذا كانت جميع

أجوبتك "ال"

تقدم إىل السؤال

الثاني (2)

هل من الخطر أن أحضر إىل المسجد؟

العمر فوق 60 عاما أو ما دون 10 أعوام، أو

اإلصابة بأي أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم،

السكري، السمنة، وكذلك من معهم ضعف

في الجهاز المناعي) 

الرجاء الصالة

في بيتك

إذا كانت جميع

أجوبتك "ال"

ممكن أن تصلي

في المسجد

يوجد بند ينطبق

عل حالتي

لينطبق علي

أي بند

الئحة تدقيق قبل ذهابك للمسجد

احضرت كمامتي الشجصية

أحضرت سجادتي الخاصة للصالة

كيس لوضع حذائي

قضيت الخالء في البيت وأتممت

وضوئي قبل الذهاب إلمسجد

نقاط للتذكير، عند وصولك المسجد

تباعد شخصي لمسافة 2 متر

تعقيم اليدين

وضع الكمامة طوال الوقت

عدم التقارب اإلجتماعي

والمصاحفة والتعانق



قائمة التدقيق
قبل السماح بدخول المصلين إىل المسجد،

تأكد من النقاط التالية:

هل كان لديك أي أعراض كوفيد-19 (ارتفاع الحرارة،

صعوبة في التنفس، سعال، عطاس، تغير أو فقدان

لحاستي الشم والتذوق، أو أنك ال تشعرأنك بصحة

جيدة 100%)؟

هل سافرت خارج الوالية (المقاطعة)؟  

هل قابلت أي شخص مصاب أو عنده شك بإصابته

بكوفيد-19؟ 

في األيام ال 14 السابقة:

 

إذا كان الجواب "ال" للجميع

تذكير بالتعليمات في المسجد،

وقم بتقيم اليدين

وضع الكمامة في جميع األوقات، المحافظة

عل مسافة 2 متر بين األشخاص، استخدام

السجادة الشخصية، والتذكير أن المياضئ

 ودورات المياه مغلقة

سجّل الزيارة

سجل اإلسم الكامل، رقم التلفون، العنوان،

البريد اإللكتروني والتاريخ. أعلم المصلي أن

المعلومات سوف تستخدم فقط عند طلب

هيئة الصحة العامة لغرض تتبع المصابين، ال

سمح هللا 


