
COVID-19 Veiledning for  
Norsk-Muslimske Samfunn (28 Mars) 

Forbli hjemme  Hold kontakt  Støtt 

Helsemyndighetene anbefaler nå at det ikke bør være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Når 
man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Samlingssteder 

slik som moskeer må forbli stengt inntil videre. Enkeltpersoner må være hjemme så langt det lar 
seg gjøre. Tilfeller av COVID-19 smittede øker også blant norske muslimer.   

Muslimske samfunn kan HANDLE NÅ ved:  

1. Å forbli hjemme – Hvis du allerede ikke har gjort det, innstill/utsett alle 
menighetsaktiviteter, sosiale arrangementer (bryllup, middagsselskap og etc) 

2. Å holde kontakt – Hold regelmessig  kontakt med lokalsamfunnet ditt på alternative måter, 
inkludert sosiale medier, telefonsamtaler og nabobesøk.  

3. Å støtte – Forvandle våre institusjoner og moskeer til knutepunkter for å mobilisere 
frivillige for å støtte sosialt sårbare og isolerte, men oppretthold samtidig sosial distanse.  

 
Siste veiledning: www.irn.no eller epost post@irn.no 

Utarbeidet av: 

Kommunikasjon 

Frivillighet / Donasjon 

Hold kontakten 

Rengjøring / Hygiene 

Vær omtenksom  

Tips under hjemmekarantene 

“Og Vi vil visselig teste dere med noe frykt og hungersnød og med noe tap av rikdom og 
liv og frukt. Og (Kjære elskede saw!), gi det gledelige budskapet til dem som tålmodig 

holder ut ” (Quran, 2:155) 
La oss ikke glemme de dypt åndelige påminnelser denne pandemien bringer, forener og 

trekker sammen. La dette bli en tid for selvrefleksjon! 

• Begynn å planlegge for en 
annerledes Ramadan 

• Bruk Whatsapp og sosiale medier for å 
informere samfunnet ditt om alternative 
tjenester 

• Støtt opp om frivillig arbeid og 
organisasjoner 

• Hvis du av ulike årsaker ikke er i            
stand til å hjelpe, så kan du donere        
midler til tiltak som kan.  

• Sett opp WhatsApp sendinger / 
Facebook livestream 

• Opprett en frivillig gruppe 
• Arranger online og videobaserte 

tjenester, særlig mtp Ramadan 

• Unngå hamstring 
• Hvis du eier en bedrift, hold 

prisene realistiske 

• Ikke utnytt situasjonen for egen vinning  
• “Ønsk for broren din det du ønsker for deg selv!” 

• Mens institusjoner er stengt, 
benytt muligheten for vask og 
rengjøring/desinfisering  

• Fokuser på overflater som berøres 
regelmessig, tepper og kjøkken.  

• Hjemmekarantene er en fin 
mulighet for å være mer 
produktiv og vokse spirituelt  

• Begynn å faste, bruk 15min daglig på å 
resitere Koranen eller start et nettkurs! 

   

Muslimske begravelser Sosial og økonomisk støtte 
• Vær oppmerksom på retningslinjer 

for begravelser. Les IRN`s veiledning 
på: www.irn.no 

• Gjør deg kjent med sosiale og 
økonomiske støtteordninger du 
har krav på. Se www.nav.no 

http://www.irn.no/
http://www.irn.no/
mailto:post@irn.no
https://www.irn.no/2020/03/29/veiledning-for-rituell-vask-og-begravelsesbonn/
http://www.nav.no/

