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زمینه
مــاه مبــارک رمضــان بــا تجمعــات مذهبــی و اجتماعــی برگــزار 
مــی شــود کــه خانــواده هــا و دوســتان مســلمان ، بعــد از غــروب 
ــگام  ــاب هن ــوع آفت ــل از طل ــا قب ــار ی ــگام افط ــید در هن خورش
ــم  ــا ه ــود را ب ــا روزه خ ــد ت ــی پیوندن ــم م ــه ه ــحر، در آن ب س
بازکننــد. بســیاری از مســلمانان حضــور خــود را در ایــن مــاه در 
ــد.  ــا میگذرانن ــادت و دع ــه عب ــد و ب ــی دهن ــش م مســاجد افزای

ــارک  ــاه مب ــر م ــن در 10 روز آخ ــلمانان همچنی ــی از مس برخ
ــه  ــرای اقام ــی را ب ــبهای متوال ــا و ش ــکاف( روزه ــان )اعت رمض
نمــاز در مســاجد مــی ماننــد. ایــن آداب و رســوم ســنتی و 
مذهبــی مرتبــاً در طــول مــاه مشــاهده مــی شــود. امســال رمضــان 
ــداوم بیمــاری همــه  ــا ت ــه ب ــاه م ــل و اواخــر م ــن اواخــر آوری بی

ــرد. ــرار میگی ــر COVID-19 ق گی
ــهیل  ــراد تس ــن اف ــک بی ــاس نزدی ــا تم ــال COVID-19 ب انتق
مــی شــود ،چــون ویــروس از طریــق قطــرات تنفســی و تمــاس بــا 

ســطوح آلــوده پخــش مــی شــود. بــرای کاهــش تاثیــر بهداشــت 
عمومــی ، کشــورهای زیــادی اقدامــات فاصلــه گــذاری فیزیکی 
ــراد  ــن اف ــل بی ــق کاهــش تعام ــال از طری ــا هــدف قطــع انتق را ب
ــد. ایــن اقدامــات مکانیســم هــای اصلــی کنترلــی  انجــام داده ان
بــرای کنتــرل شــیوع بیمــاری هــای عفونــی ، بــه ویــژه عفونــت 
ــراه  ــردم هم ــزرگ م ــات ب ــا تجمع ــای تنفســی ، اســت کــه ب ه
اســت. اقدامــات فاصلــه گــذاری فیزیکــی ، از جملــه بســته شــدن 
ــت  ــایر محدودی ــی و س ــات عموم ــر تجمع ــارت ب ــاجد ، نظ مس
ــرای مجامــع اجتماعــی  هــای حرکــت ، پیامدهــای مســتقیمی ب
ــا محوریــت مــاه مبــارک رمضــان خواهــد داشــت. و مذهبــی ب

هدف
کشــورها در سراســر جهــان اقدامــات مختلفــی را بــرای کنتــرل 
ــه  ــند، توصی ــن س ــد. ای ــی دهن ــام م ــیوع COVID-19 انج ش
هــای بهداشــت عمومــی را درمــورد اعمــال اجتماعــی و مذهبــی 
ــای  ــه ه ــد در زمین ــی توان ــه م ــان ک ــاه رمض ــات در م و تجمع

مختلــف ملــی اعمــال شــود برجســته مــی کنــد.

ــات  ــام اجتماع ــرای انج ــه ب ــری آگاهان ــم گی تصمی
ــی ــی و اجتماع مذهب

ــورد  ــه طــور جــدی م ــد ب ــی بای ــع اجتماعــی و مذهب ــو مجام لغ
ــه  ــد ک ــی کن ــه م ــن، WHOتوصی ــرد. بنابرای ــرار گی ــه ق توج
ــق  ــه تعوی ــاح ، ب ــردن ، اص ــدود ک ــرای مح ــی ب ــر تصمیم ه
انداختــن ، لغــو یــا ادامــه کار برگــزاری تجمعــات گســترده بایــد 
براســاس یــک روش اســتاندارد ارزیابــی ریســک باشــد.)1(  این 
ــد بخشــی از یــک رویکــرد جامــع اتخــاذ شــده  تصمیمــات بای

ــه ایــن شــیوع باشــد.  ــرای پاســخ ب توســط مقامــات ملــی ب
در صــورت لغــو مجامــع اجتماعــی و مذهبــی ، در صــورت 
ــا  ــازی ب ــای مج ــه ه ــای آن از گزین ــه ج ــوان ب ــی ت ــکان ، م ام
ــون  ــد رســانه هــای تلویزی ــی مانن اســتفاده از سیســتم عامــل های
، رادیــو ، دیجیتــال و اجتماعــی اســتفاده کــرد. اگــر مجامــع مــاه 
مبــارک رمضــان مجــاز بــه ادامــه فعالیــت باشــند ، بایــد اقدامــات 
الزم بــرای کاهــش خطــر انتقــال COVID-19 اعمــال شــود.

مســئوالن بهداشــت ملــی بایــد منبــع اصلــی اطاعــات را در نظــر 
گرفتــه ، و در مــورد فاصلــه گــذاری فیزیکــی و ســایر اقدامــات 
ــاوره  ــان مش ــارک رمض ــاه مب ــه COVID-19 در م ــوط ب مرب
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دهنــد. از تبعیــت از اقدامــات تعییــن شــده بایــد اطمینــان حاصــل 
ــگام  ــری زودهن ــم گی ــد در تصمی ــی بای ــران مذهب ــود. رهب ش
ــراری  ــه طــور فعــال در برق ــد ب ــا بتوانن شــرکت داشــته باشــند ت
ــاه  ــا م ــط ب ــای مرتب ــه در رویداده ــی ک ــر تصمیم ــا ه ــاط ب ارتب

ــد. ــر باشــد ، شــرکت کنن رمضــان مؤث
 بــرای توضیــح دالیــل تصمیمــات اتخــاذ شــده بــه مــردم، یــک 
ــد دســتورالعمل  اســتراتژی ارتباطــی قــوی ضــروری اســت. بای
ــروی از سیاســت هــای  هــای واضحــی داده شــود و اهمیــت پی
ملــی تقویــت شــود. اســتراتژی ارتباطــی همچنیــن بایــد شــامل 
ــروز  ــگام ب ــالم در هن ــای س ــورد رفتاره ــال در م ــای فع ــام ه پی
همــه گیــری و اســتفاده از بســترهای مختلــف رســانه ای باشــد.

مالحظات کلی
توصیه در مورد فاصله گذاری فیزیکی

بــا حفــظ فاصلــه حداقــل 1 متــر )3 فــوت( بیــن افــراد   •
ــه گــذاری فیزیکــی را  ــه طــور جــدی فاصل ــان ، ب و در هــر زم

ــد. ــن کنی تمری
از روش هــای تعییــن شــده فرهنگــی و مذهبــی کــه   •
از تمــاس فیزیکــی جلوگیــری مــی کننــد ، ماننــد دســت تــکان 
دادن ، ســرتکان دادن یــا قــرار دادن دســت روی قلــب اســتفاده 

ــد. کنی

تجمــع تعــداد زیــادی از افــراد در مکانهــای مرتبــط با   •
فعالیــت هــای مــاه مبــارک رمضــان ماننــد مــکان هــای تفریحــی 

ــد. ــف کنی ــا را متوق ــازه ه ــا و مغ ، بازاره

مشاوره به گروههای پرخطر
از افــرادی کــه احســاس بدحالــی میکننــد و یــا   •
عائمــی از COVID-19 دارنــد ، مصــرا بخواهیــد از حضــور 
ــی در  ــای مل ــی ه ــد و از راهنمای ــودداری کنن ــبتها خ در مناس
مــورد پیگیــری و مدیریــت مــوارد عامــت دار پیــروی نماینــد.

از افــراد مســن و هرکســی کــه شــرایط پزشــکی   •

ــاری  ــت ، بیم ــی ، دیاب ــی عروق ــاری قلب ــد بیم ــه ای )مانن زمین
مزمــن تنفســی و ســرطان( دارد مصــرا بخواهیــد در اجتماعــات 
ــرای بیمــاری شــدید و مــرگ ناشــی از  ــرا ب ــد، زی حضــور نیابن

میشــوند. قلمــداد  پذیــر  آســیب   COVID-19 بیمــاری

اقدامات کاهش تجمعات فیزیکی
اقدامــات زیــر بایــد در مــورد هــر تجمعــی کــه در مــاه رمضــان 
اتفــاق مــی افتــد ، ماننــد نمــاز ، زیــارت و وعــده هــای غذایــی 

یــا ضیافــت عمومــی اســتفاده شــود.

مکان
در صــورت امــکان رویــداد را در خــارج از منــزل در   •
نظــر بگیریــد. در غیــر ایــن صــورت ، از تهویــه مناســب و جریان 

ــد. ــل کنی ــان حاص ــوا اطمین ه
ــا  ــد ت ــاه کنی ــداد را کوت ــول روی ــکان ط ــد ام ــا ح ت  •
میــزان در معــرض قــرار گرفتــن احتمالــی محــدود شــود.

بــه جــای میزبانــی تجمعــات بــزرگ ، برگــزاری   •
خدمــات کوچکتــر بــا تعــداد کمتــر حاضریــن  را، بیشــتر 

دهیــد. ترجیــح 
شــرکت  بیــن  در  فیزیکــی  گــذاری  فاصلــه  بــه   •
ــق ایجــاد  ــگام نشســتن و ایســتادن ، از طری ــدگان ، چــه هن کنن

و اختصــاص مــکان هــای ثابــت از جملــه هنــگام نمــاز خوانــدن 
، انجــام مراســم وضــو در تأسیســات شستشــوی عمومــی و 
همچنیــن در مناطقــی کــه مخصــوص نگهــداری کفــش اســت ، 

ــید. ــد باش پایبن
ــه مکانهــای  ــرادی را کــه ب تعــداد و رفــت و آمــد اف  •
ــی شــوند ،  ــا وارد م ــایر مکانه ــا س ــی ی ــن زیارت ــادت ، اماک عب
ــه  ــا از فاصل ــد ت ــم کنی ــوند تنظی ــارج میش ــد و خ ــور دارن حض

گــذاری ایمــن در هــر زمــان اطمینــان حاصــل کنیــد.
در صــورت شناســایی یــک فــرد بیمــار در بیــن   •
شــرکت کننــدگان در رویــداد ، اقداماتــی را بــرای تســهیل 
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بگیریــد. نظــر  در  مخاطــب  ردیابــی 
بهداشت سالم را تشویق کنید

مســلمانان قبــل از نمــاز وضــو میگیرنــد کــه بــه حفــظ بهداشــت 
ــد در نظــر  ــر بای ــی زی ــد. اقدامــات اضاف ســالم کمــک مــی کن

گرفتــه شــود:
ــوی  ــات شستش ــه امکان ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین  •
ــده و در  ــز ش ــون و آب مجه ــه صاب ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــتی ب دس
ورودی و داخــل مســاجد ، دســت شــوی مبتنــی بــر الــکل 

کنیــد. تأمیــن  را  الــکل(   %70 )حداقــل 
از در دســترس بــودن دســتمال و ســطل هــای یکبــار   •
مصــرف بــا آســترها و درپــوش هــای یکبــار مصــرف و تضمیــن 

ــد. ــل کنی ــان حاص ــه اطمین ــن زبال ــع ایم دف
اســتفاده از قالیچــه هــای شــخصی نمــاز را بــرای قــرار   •

کنیــد. تشــویق  فــرش  روی  دادن 
فاصلــه  توصیــه  مــورد  در  بصــری  نمایشــگرهای   •
گــذاری فیزیکــی، بهداشــت دســت ، آداب تنفســی و پیــام های 
کلــی در مــورد پیشــگیری از COVID-19. ارائــه کنیــد.

بــه طــور مکررفضاهــای عبــادت ، مکانهــا و ســاختمانها را تمیــز 
کنید

تمیــز کــردن معمــول مکانهایــی را کــه افــراد قبــل و   •
بعــد از هــر رویــداد در آن جمــع مــی شــوند ، بــا اســتفاده از مواد 

ــد. ــال کنی ــت اعم ــا جدی ــده ب ــی کنن ــد عفون ــوینده و ض ش
ــه  ــز نگ ــو را تمی ــایل وض ــل و وس ــاجد ، مح در مس  •
کنیــد. حفــظ  را  بهســازی  و  عمومــی  بهداشــت  و  داریــد 

بــه طــور مکــرر اشــیایی را کــه زیــاد لمــس میشــوند   •
ماننــد چــوب لباســی ، ســوئیچ هــای ســبک و نــرده هــای پلــه را 

ــد. ــز کنی ــده تمی ــی کنن ــد عفون ــوینده و ض ــواد ش ــا م ب

خیریه
افــراد مومــن ، هنــگام توزیــع صدقــات یــا زکات به افــراد صدمه 

ــد.  ــه گــذاری فیزیکــی را در نظــر بگیرن ــده، اقدامــات فاصل دی
بــرای جلوگیــری از شــلوغی تجمعــات مرتبــط بــا ضیافــت هــای 
افطــار ، از جعبــه هــا و وعــده هــای غذایــی از پیــش بســته بنــدی 
ــد توســط نهادهــا  ــد. اینهــا مــی توانن ــردی اســتفاده کنی شــده ف
و مؤسســات متمرکــز ســازماندهی شــوند کــه بایــد در کل 
چرخــه )جمــع آوری ، بســته بنــدی ، ذخیــره و توزیــع( از فاصلــه 

گــذاری فیزیکــی تبعیــت کننــد.

تندرستی
روزه داری

هیــچ مطالعــه ای در مــورد روزه داری و خطــر ابتــا بــه عفونــت 
ــد  ــد بتوانن ــالم بای ــت.افراد س ــده اس ــام نش COVID-19 انج
هماننــد ســالهای گذشــته در ایــن مــاه رمضــان نیــز روزه بگیرند، 
در حالــی کــه بیمــاران COVID-19 ممکــن اســت مجوزهای 
مذهبــی مربــوط بــه شکســتن روزه را بــا مشــورت پزشــکان خود 
در نظــر بگیرنــد ، همانطــور کــه بــا هــر بیمــاری دیگــری انجــام 

مــی شــود.

فعالیت بدنی
ــراد در  ــیاری از اف ــری COVID-19 ، بس ــه گی ــول هم در ط
ــا  ــت ه ــر محدودی ــا ، اگ ــتند ؛ ام ــدود هس ــود مح ــرکات خ ح
اجــازه مــی دهنــد ، حتــی در هــر فعالیت ورزشــی همیشــه فاصله 
گــذاری فیزیکــی و بهداشــت مناســب دســت را انجــام دهیــد. 
بــه جــای فعالیــت در فضــای بــاز ، حرکــت بدنــی داخــل خانــه و 

کاســهای فعالیــت بدنــی آنایــن تشــویق مــی شــوند.

رژیم غذایی و تغذیه سالم
تغذیــه مناســب و هیدراتاســیون مناســب در مــاه رمضــان حیاتــی 
اســت. مــردم بایــد هــر روز انــواع غذاهــای تــازه و غیر فــرآوری 

شــده را بخورنــد و آب زیــادی بنوشــند.
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مصرف دخانیات
مصــرف دخانیــات تحــت هیــچ شــرایطی بویــژه در مــاه مبــارک 
رمضــان و بیمــاری همــه گیــر COVID-19 توصیــه نمــی 
شــود. افــرادی کــه زیــاد ســیگار مــی کشــند ممکــن اســت در 
ــه مبتــا  ــا کاهــش ظرفیــت ری ــه ی ــه بیمــاری ری حــال حاضــر ب
 COVID-19 باشــند ، کــه خطــر ابتــا بــه فــرم وخیــم بیمــاری
ــیدن،  ــیگار کش ــگام س ــد. هن ــی ده ــش م ــدت افزای ــه ش را ب
انگشــتان دســت )و احتمــاالً ســیگارهای آلــوده( لبهــا را لمــس 
ــی  ــتم تنفس ــه سیس ــروس ب ــال ورود وی ــه احتم ــد ، ک ــی کنن م
ــه  ــتفاده از لول ــگام اس ــن ، در هن ــد. همچنی ــی ده ــش م را افزای
هــای آب ، بــه احتمــال زیــاد دهــان هــا از شــیلنگ هــا مشــترکا 
اســتفاده مــی کنننــد ، کــه ایــن امــر انتقــال ویــروس را تســهیل 

مــی کنــد.

ارتقاء سامت ذهنی و روانی- اجتماعی
بــا وجــود اجــرای متفــاوت در عملکردهــای امســال ، مهم اســت 
کــه بــه مومنــان اطمینــان خاطــر دهیــد کــه هنــوز هــم مــی توانند 
بــا رعایــت یــک فاصلــه ســالم اقدامــات مذهبــی و مناســک را 
اجــرا نماینــد. اطمینــان از اینکــه خانــواده ، دوســتان و بــزرگان 
هنــوز درگیــر توجــه بــه فاصلــه گــذاری فیزیکــی هســتند ، بایــد 
در نظــر گرفتــه شــود. تشــویق سیســتم عامــل هــای جایگزیــن و 

دیجیتــال بــرای تعامــل بســیار مهــم اســت. اقامــه نمــاز مخصوص 
ــی  ــایش ، روش های ــد و آس ــای امی ــام ه ــار پی ــاران ، در کن بیم
ــن  ــان ضم ــارک رمض ــاه مب ــال روزه داران م ــت ح ــرای رعای ب

حفــظ ســامت عمومــی اســت.

پاسخگویی به شرایط خشونت خانگی
در مناطقــی کــه محدودیــت هــای حرکتــی وجــود دارد ، 
ــان ، کــودکان و  ــه ویــژه علیــه زن حــوادث خشــونت خانگــی ب
افــراد حاشــیه نشــین احتمــاالً افزایــش مــی یابــد. رهبــران مذهبی 
ــد و  ــه خشــونت ســخن بگوین ــه طــور جــدی علی ــد ب مــی توانن

ــا را  ــا آنه ــد ی ــویق کنن ــک تش ــت کم ــه درخواس ــان را ب قربانی
ــد. ــت نماین حمای

سپاسگزاری
از دفتــر منطقــه ای WHO در مدیترانــه شــرقی بــرای هدایــت 

تهیــه ایــن راهنمــا تشــکر مــی نماییــم.
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WHO هرگونــه تغییــر را کــه در ایــن راهنمــای موقــت تأثیــر 

بگــذارد، از نزدیــک زیــر نظــر دارد. در صــورت تغییــر عوامــل، 
WHO  یــک بروزرســانی دیگــر را صــادر مــی کنــد. در غیــر 

ــس از  ــال پ ــت 2 س ــای موق ــند راهنم ــن س ــورت ، ای ــن ص ای
تاریــخ انتشــار منقضــی مــی شــود.


