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کوید ۱۹: یک بیماری بسیار واگیر دار که از ۲۰۲۰ به سوئیس وارد شده است
یماری ویروسی  جدیدی به وجود آمده است. نام آن کوید ۱۹- است 
بیماری جدید قابل انتقال است و بسیار سریع شیوع  پیدا می کند 

از زمان ابتال تا بروز بیماری ۵ تا ۱۴ روز طول می کشد. )کسی  که هنوز سالم به نظر میرسد و خود را سالم 
احساس می کند، احتمال دارد که به این بیماری مبتال شده باشد (

افراد زیادی به این بیماری مبتال میشوند، بعضی  افراد به این دلیل جان خود را از دست می دهند. به همین 
دلیل در سوییس وضعیت استثنایی اعالم شده است. این به این معنی است که قوانین جدید و سختی به این 

منظور وضع شده ا ند.
این محدودیت ها شامل تمام افراد ساکن سویس است و به احتمال زیاد ماه رمضان را هم در بر می گیرد. )۲۴ 

آوریل تا ۲۴ مه ۲۰۲۰(

تذکر عمومی در مورد اعیاد و مراسم دین اسالم 
در سنت اسالم رسم است که مراسم افطار را در کنار خانواده و دوستان بگذرانند. وظیفه هر شخص مراقبت 

از سالمت هم نوعان خویش است. به همین دلیل رعایت موارد زیر در این زمان ضروری است:

تا حد امکان در منزل بمانید. تمام مساجد در طول ماه رمضان بسته خواهند ماند. این تصمیم کلیه     •
) www.vioz.ch :انجمن های اسالمی سویس است.  )اطالعات در این ارتباط را تحت این آدرس پیدا کنید  

سالمتی  اولویت دارد!
کسی  که احساس بیماری کند از گرفتن روزه معاف است. این افراد می توانند روزه را در زمان دیرتری     •

)بصورت قضا( بجا آورند.   
برای افرادی واگیر شدن به این بیماری بخصوص خطرناک است. این افراد که افرد با ریسک باال نامیده می    •

شوند، افرادی هستند که سنشن بیشتر از ۶۵ است همچنان افرادی که به بیماری های زیر مبتال هستند:   
فشار خون باال  -  

مرض قند   -  
ناراحتی قلب و گردش خون   -  

ناراحتی  دستگاه تنفسی  -  
بیماری هایی  که سیستم ایمنی را تضعیف میکنند  -  

سرطان  -  

ماه مبارک رمضان در زمان کورنا
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در صورتی که به دالئل پزشکی گرفتن روزه نامشخص باشد، پیش نماز مسجد یا مشاور مذهبی  در این مورد 
نصیحت می کند. 

مراسم افطار
مراسم افطار در منزل بر قرار می شود.  •

در صورت گرد همایی تجمع بیشتر از ۵ نفر مجاز نیست. این شامل بر گزار کردن مراسم نماز و افطار    •
می باشد.   

همه افراد باید فاصله با افراد دیگر را حفظ کنند. این فاصله بیشتر از دو متر است و شامل افرادی نیز می    •
شود که با هم هستند.   

غذای افطار را می توان به دوستان و اعضای خانواده فرستاد. در این صورت ارزش مراسم افطار بدون     •
تجمع هم حفظ میشود.  

نماز و دعا 
نماز و دعای تراویح میتواند در منزل و در کنار خانواده خوانده شوند.  •

نماز عید فطر در مسجد خوانده نمی شود.  •

نماز جمعه هم در مسجد خوانده نمی شود.  •

بهداشت
حمام باید پس از انجام وضو بصورت اساسی  شسته شود.   •

همدیگر را در آغوش نگیرید.  •
به همدیگر دست ندهید.  •

دست های خود را مرتبا بشویید.  •

جهت اطالعات بیشتر با این آدرس تماس بگیرید: 
VIOZ (info@vioz.ch) 

29 21 205 043مشاور مذهبی  زوریخ:   

mailto:info@vioz.ch

