Siste COVID-19 Veiledning
For Muslimske menigheter i Norge
(12 Mars)
Norske myndigheter kunngjorde idag unntaktstilstand for Norge. Det innføres nå strenge
og særskilte smitteverntiltak for å bremse spredningen av koronaviruset. Dette vil ha en
betydelig innvirkning på moskeer der muslimske samfunn ofte samles.

I lys av utviklingen det siste døgnet anbefales det norsk-muslimske
samfunnet å ta et samfunnsansvar for å bremse spredningen av koronaviruset. IRN anbefaler menigheter å iverksette følgende tiltak:

1

Moskeaktiviteter BØR opphøres

2

Informer medlemmer om viktigheten av god hygiene

3

Vurder å organisere følgende tiltak for trossamfunnet ditt:
• STENG din Moske: Kunngjør avlysning av Fredagsbønn, daglig Fardh bønn og
all annen moskeaktivitet i menigheten.
• For mindre moskeer som likevel velger å ha åpent: Forkort programmet ved
å redusere lengden på khutbah og bønn. La vær å be sunnah og nawafil bønn i
moskeen. Iverksett streng hygienekontroll. IRN anbefaler å stenge.
• Kommuniser og formidle råd til medlemmer via sosiale medier / whatsApp

Med COVID-19 pandemi, er det nå viktigere enn noen gang å henge opp
informasjonsplakater i menighetene og gi medlemmer råd om:
• Å forbli hjemme selv om de kun føler en mild forkjølelse eller influensalignende
symptom.
• Å unngå fysisk kontakt inkludert håndhilsing, klem og nærkontakt.
• Å holde menighetene rene ved å bruke enganghåndklær til wudhu og oppmuntre
medlemmene til å utføre wudhu hjemme og ha med egne bønnetepper.

Støtte for de sosialt sårbare og isolerte
Familier, enkeltpersoner og eldre som er selvisolerende eller må forbli
hjemme, og som ikke har tilgang til moskefelleskapet. Vurder:
• Les bønn hjemme: Medlemmer over 60år og de med nedsatt allmenntilstand har
økt risiko for å bli smittet, og anbefales sterkt å be hjemme.
• Engasjere frivillige som kan støtte de som er i nød og som er mest utsatt, f.eks
innkjøp av mat og leveranser for de eldre osv.
• Sjekk regelmessig med dine isolerte samfunnsmedlemmer via telefon, video og
sosiale medier eller andre måter for å støtte deres velvære og moral.
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