
تعليمات خاصة بالالجئين والمهاجرين المسلمين في مقاطعة زيوريخ.
VIOZ إصدارها وفقا لتعليمات جمعية المنظمات اإلسالمية التابعة لزيوريخ

كوفيد-19 مرض مستجد معدي بشكل خطير. ظهر كذلك بسويسرا ابتداء من 2020
ظهور مرض جديد اسمه كوفيد-19.

تنقضي خمسة الى أربعة عشر يوما من يوم العدوى الى يوم تفشي المرض ]من الممكن أن يكون
الشخص الذي ال تظهر عليه عالمات المرض ويظهر بكامل الصحة حامال فعليا للمرض وذلك

منذ فترة[.
أناس كثيرون أصيبوا بهذا المرض والبعض منهم أُوِف ي أجله بسببه. لهذا السبب فسويسرا في حالة

طوارئ. هذا معناه اتخاذ اجراءات وقائية جديدة حازمة.
هذه اإلجراءات خاصة بكل ساكنة سويسرا وبالخصوص مع حلول شهر رمضان المتوقع ]من يوم

24 أبريل الى يوم 24 مايو[.

مالحظات عامة بخصوص االحتفاالت الدينية في اإلسالم
يعتبر اإلفطار في شهر رمضان في صحبة األهل واألصدقاء من التقاليد والعادات المهمة في
اإلسالم ]حسب السنة[. لكن رعاية اآلخر واإلئتمان على صحته واجب أساسي ولهذا فقد تقرر

اآلتي:
المرجو التزام البيت. ستضل كل المساجد طيلة شهر رمضان مغلقة وهذا قرار أتُخد من كافة

الهيئات والجمعيات االسالمية بسويسرا. ]معلومات إضافية بهذا الخصوص تحت الرابط تحت[.

الصحة أهم من كل شيء
كل شخص يحس بأنه مريض فهو ُمعفى من الصيام. يمكن قضاء هذه األيام في فرصة الحقة.

هناك أشخاص ينتمون للفئة األكثر تعرضا لخطر العدوى، خاصة األشخاص الذين تجاوزت
أعمارهم 65 سنة وكذلك األشخاص المصابون باألمراض التالية:

ضغط الدم  -
مرض السكري  -

أمراض القلب وأمراض الدورة الدموية  -
أمراض المجرى التنفسي ]مرض الربو[  -

أمراض أو عالجات تضعف جهاز المناعة  -
مرض السرطان  -

شهر رمضان مع أزمة كورونا
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في حالة وجود أي غموض خاص بالحالة الصحية، حيث يشكك في وجوب الصيام أو عدمه،
فإمكانية أخذ النصيحة لدى االمام أو لدى عضو رعاية المسلمين بزيوريخ مطروحة.

اإلفطار
وجوب اإلفطار في منزلك الخاص.

في حالة التجمعات ال يجب أن يفوق العدد خمسة أشخاص وذلك أيضا فيما يخص األعياد الدينية
وتواقيت اإلفطار.

يجب الحفاظ على مساحة كافية بينك وبين االخرين ومن األفضل أن تكون هذه المساحة معتمدة
على مترين. من الضروري الحفاظ على هذه القاعدة أيضا في حضور شخصين فقط.

يسمح ببعث الفطور لألقارب واألصدقاء. فبهذا يتمكن الحفاظ على قيم ومبادئ اإلفطار بدون
ضرورة التجمع.

الصالة
تقام صالة التراويح بالبيت مع العائلة.

لن تقام صالة العيد في المساجد بل بالبيت مع العائلة.

الصحية النظافة 
يجب تنظيف الحمام بدقة بعد طقوس الغسل ]الوضوء[

عدم أخذ االخرين باألحضان
عدم السالم باأليدي

تكرار غسل األيدي أكثر من مرة باليوم

إذا كان لديك أي أسئلة، فالمرجو االتصال بمكتب رعاية المسلمين التابع لزيوريخ:
VIOZ (info@vioz.ch) 

die Muslimischen Seelsorge Zürich (043 205 21 29).
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