
عيد األضحى في عهد فيروس الكورونا

في هذا العيد، ضحى
باضحيتك، ال
بصحتك

@muslimmeds

كيف تستطيع أن تتمتع بعيد األضحى بسالم بنائا عىل آخر

تعليمات هيئة الصحة العامة



@muslimmeds

فكر بأن تتبرع باضحيتك عىل اإلنترنت لمن يحتاجها
حول العالم. اذا قررت أن تذبح اضحيتك محليا، يجب
أن تكون مهمة الذهاب اىل المسلخ عىل فرد واحد من
العائلة، وأن يكون بكمال الصحة. وعىل ذلك الفرد ان
يلبس قناعا وأن يبتعد عن كل من جواره بمسافة

مترين عىل االقل

فكر بالتبرع بأضحيتك

مالحظة:  ليس هناك أي دليل ان تمرض بمرض الكوفيد - 19 من األضحية



@muslimmeds

تستطيع ان تتابع التكبيرات عبر اإلنترنت قبل أن

تأتي إىل المسجد، وان تكبر في طريقك إىل

المسجد.  عند الوصول ، التكبيرات سوف تستمر

لبعض دقائق قبل بداية الصالة. أهمس بالتكبيرات

بصوت خافت حين الوصول لحد انتشار جزيئات

الجهاز التنفسي

ابدأ تكبيرات العيد من
البيت
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األقنعة الطبية واالغطية القماشية يجب أن تلبس

طول الوقت خالل صالة العيد، أن كانت قي

الخارج أو في الداخل.األقنعة يجب أن تغطي

االنف، والثم، والذقن

البس القناع طول الوقت
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ليس من الحاجة ان تبتعد من افراد العائلة، ولكن،

رجائا، امتنع من اللمس خالل الصالة لتجنب االرتباك

حيي معارفك عبر مسافة مترين أو أكثر  ـ جرب ان

.تلوح بيدك أو أن تضع يدك عىل صدرك

اعنق وقبل عائلتك
فقط
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صىل في البيت ان كان هناك
خطرا بذهابك إىل المسجد

لحماية األكثر ضعفا في جاليتنا، صىل صالة العيد في البيت

ان كنت:ت

ان سافرت خارج المقاطعة في خالل األسبوعين الماضيين

لديك أعراض مرض الكوفيد-19، أو أن كنت تنتظر نتائج االختبار، أو

أن كنت في الحجر الصحي

ان كنت فوق عمر 65 أو لديك حالة طبية مزمنة

ان كنت ال تستطيع أن تلبس القناع بشكل الزم بسبب حالة طبية

مزمنة أو بسبب عجز



@muslimmeds

احرص عىل إبقاء حجم
المجتمعين بالحدود
المحلية المفروضة

عندما تجتمع مع الغير خارج بيتك، اجتمع في الهواء الطلق ،

البس القناع، وحافظ عىل مسافة مترين بينك و بين غيرك.

احرص ان يكون عدد المجتمعين كما حددت الهيئات المحلية.

هناك غرامات عالية ألي احد ال يتبع التوصيات المحلية، إضافة

إىل ألخطر عىل حياة الناس



من عائالتنا إىل عائلتك

@muslimmeds

E ID  MUBARAK !


