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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh                                                    ُالسَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُه   
 
Beste Moskeebestuurders, broeders en zusters,  
  
Het Crisis- en Preventie Team COVID19 van de Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland 
(SMBZ) heeft zondagmorgen,15 maart 2020, samen met andere moskeebesturen spoedoverleg gehad 
met medisch specialisten over de situatie inzake het Corona-virus en hoe de moskeebesturen hier 
mee moeten omgaan. Er is uitgebreid gesproken over het virus, het besmettingsgevaar en de 
maatregelen en adviezen die nodig zijn om dit virus in te dammen. Een verklaring van de Associatie 
Marokkaanse Artsen Nederland (AMAN) is als bijlage bij dit advies opgenomen.   
 
Op basis van het spoedoverleg, de adviezen van de medische specialisten en de laatste landelijke 
berichtgeving inzake deze crisis, adviseren wij moskeebesturen dringend het volgende:  
 
 Sluit waar mogelijk de Moskee per direct. Anders in ieder geval vanaf morgen 16 maart 2020 

tot nader order. De dagelijkse gebeden dienen thuis verricht te worden; 
 

 Wij roepen ook de niet-aangesloten moskeeën in Brabant en Zeeland op om gehoor te geven 
aan dit advies; 

 

 Verder adviseren wij om de bestaande en aanvullende maatregelen die genomen zijn door 
het RIVM en de Veiligheidsregio’s op te volgen.  

 
Communiceer onderstaande adviezen duidelijk met uw achterban: 

• Zorg voor gepaste afstand tot elkaar (1,5 meter) 
• Sociale isolatie voor iedereen, ga enkel naar buiten voor het zeer noodzakelijke; 
• Strikte isolatie als je hoest, niest, verkouden bent of erger; 
• Strikte isolatie als je tot een risicogroep behoort; 
• Blijf bij onze ouderen weg, gebruik sociale media om eenzaamheid te voorkomen; 
• Houdt de kinderen thuis. Scholen en kinderopvangverblijven blijven tot en met 6 april 2020 

dicht. Verdere informatie hierover volgt uiteraard vanuit de scholen. 
 
De situatie wordt dagelijks door het Crisis- en Preventie Team COVID19 samen met de verschillende 
moskeebesturen gemonitord zodat, gezamenlijk, adequaat ingespeeld kan worden op de snel 
veranderende situatie. Mocht de situatie veranderen, dan informeren we u zo snel mogelijk. Meer 
informatie vindt u ook op www.rivm.nl. of www.vrmwb.nl.  
 
Met vriendelijke groet, Waʿalaykumu salam       َُوَعلَْيُكُم ٱلسَّاَلم 
 
Crisis-en Preventie Team COVID19 
Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland ism met regio Moskeeën en  gebedshuizen 

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