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2020مارس  15األحد   
 
 

 الُمرفَق: بيان رابطة األطباء المغاربة بهولندا
 الموضوع: نصيحة بإغالق المساجد

 
 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

 
  إلى ِلجن المساجد، إخواني و أخواتي، 

 
و التابعة لتنسيقية المساجد المغربية لبرابنت و زيالند، صباح  COVID19عقدت لجنة الوقاية و تدبير األزمات الخاصة بفيروس 

إجتماعاً استتنائيا و تشاوريا مع أطباء مختصين حول الوضع الراهن ألزمة فيروس كورونا  2020مارس  15اليوم األحد 
COVID19 .و كيفية تعامل لجن المساجد مع هذه الظاهرة 

ا الفيروس، مخاطر إنتشاره و كذا اإلجراءات و النصائح التي يجب اتباعها للحد و في هذا الصدد فقد تم الحديث عن خصائص هذ
 AMAN)) المغاربة بهولنداقراءة الُمرفَق الخاص ببيان لرابطة األطباء  لمزيد من المعلومات المرجو  من انتشار هذا الوباء. 

 تصين و كذا آخر تعليمات الحكومة في هذا الصدد، ننصح ، و نصائح األطباء المخ  AMAN وبناءا على هذا اللقاء التشاوري مع 
 اتخاد اإلجراءات التالية: جميع لجان المساجد 

 
 اإلغالق الكلي ألبواب المساجد و حت الزوار على أداء الصلوات الخمس في منازلهم!-
 كأقصى أجل! 2020مارس  16حاول إغالق أبواب المسجد للتو، أو ابتداءا من يوم اإلثنين -
 هي أيضا نفس اإلجراءات ! الغير منضوية تحت تنسيقية برابنت و زيالند أن تتخذ  ننصح المساجد  كما-
 "الهيئة الوطنية للصحة والبيئة" المعروفة  اإلجراءات الجاري بها العمل وفق نصائح  إلى جانب ذلك المرجو اتباع -

 و مصالح السالمة الجهوية RIVM ِب 
 

 حول اآلتي: زوار المساجد  مع  و بكل شفافية  صل المرجو من لجان المساجد التوا
 )متر 1,5اإلحتفاض بالمسافة الكافية بين األشخاص )-
 و تفادي اإلختالط ، تفادي الخروج إلى الخارج فقط للضرورة الحصر اإلجتماعي -
 أو أعراض ُمشابِهة ضرورة الحصر المنزلي في حالة الُسعال، العطس، الُزكام -
 و أصحاب األمراض الُمزِمنة منزلي لألشخاص األكثر هشاشة ضرورة الحصر ال-
 تفادي اإلحتكاك بالُمسنين و حاول استعمال وسائل التواصل اإلجتماعي لفك العُزلة اإلجتماعية-
. معلومات إضافية ستُدلي بها  2020أبريل   6و دور الحضانة بدورهاستغلق أبوابها حتى  إلزم أطفالك البيت، المدارس -

 بنفسها بطبيعة الحال المدارس 
 

ستبقى على تأهب كبير مع باقي لجن المساجد لتقييم الوضع  COVID19لجنة الوقاية و تدبير األزمات الخاصة بفيروس كورونا 
 و اتخاذ القرارات و اإلجراءات الُمناسبة للوضعية و تغيراتها المستمرة.

 هذا و سنخبركم بكل مستجد إذا تطلب الوضع ذلك.
 www.vrmwb.nl أو www.rivm.nl للمزيد من المعلومات زورا الموقع

 
 و السالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاته

 
 COVID 19لجنة الوقاية و تدبير األزمات الخاصة بفيروس كورونا 

 تنسيقية المساجد المغربية ببرابنت و زيالند
 

http://www.rivm.nl/
http://www.vrmwb.nl/
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