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DAĞITIM YERLERİNE
 

Son dönemde dünya genelinde görülen "Yeni Koronavirüs"ün (Covıd-19) ülkemizde
yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek için
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarınca bir dizi tedbir alınması gerekmektedir.

Bu itibarla camiler, Kur'an kursları, eğitim merkezleri, hizmet binaları, aile ve dini
rehberlik merkez/büroları, gençlik merkezleri, okuma salonları vb. mekânlarda konu ile ilgili
aşağıdaki hususlara titizlikle riayet edilecektir:

Mezkur mekânların lavabo, tuvalet, abdesthane, şadırvan, yemekhane gibi kısımları
başta olmak üzere bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle dezenfekte edilmesi, sık sık
havalandırılması ve temizliğe her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi,
Temizlik hizmetlerinde görevlendirilen personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin
edilmesi,
Ortam temizliği için su ve deterjan yeterli olmakla birlikte hastalık ihtimalinin bulunduğu
mekânlarda temizlik işlemlerinin dezenfektan ile yapılması,
Temizlik işlemlerinde lavabo, musluk, masa üstü, kapı kolları gibi el temasının yoğun
olduğu yerlerin öncelenmesi,
Cuma namazı başta olmak üzere camilerde topluca geçirilecek sürenin mümkün
mertebe kısa tutulması amacıyla namazların sünnetlerinin asr-ı saadet örneğinde
olduğu gibi evde kılınabileceği hususunda cami cemaatinin bilgilendirilmesi,
Camilerde musafaha, tokalaşma, kucaklaşma gibi hususlara hastalık riski sona
erinceye kadar ara verilmesi ve cemaatin bu konuda bilgilendirilmesi,
Camilerde kullanılan tespihlerin kaldırılması,
Beden ve kıyafet gibi kişisel temizliğe, çevre ve yiyecek temizliğine azami derecede
riayet edilmesi; öksürük ya da hapşırık durumunda tek kullanımlık mendillerle, bu
mümkün değilse dirseğin iç kısmıyla ağızın kapatılması; kirli ellerle ağız, burun ve göze
dokunulmaması; mümkün mertebe kalabalık ortamlardan uzak durulması hususlarında
cami cemaatinin, eğitim merkezleri ile yatılı ve gündüzlü Kur'an kurslarında eğitim
gören kursiyerlerin bilgilendirilmesi,
Yaşlılara, grip ve nezle gibi hastalıkların belirtilerini taşıyanlara ve kronik rahatsızlığı
bulunan hastalara bu süreçte mümkün mertebe evlerinde kalmalarının tavsiye edilmesi,
hastalık riski taşıdığından şüphelenilen kişilerin hastanelere yönlendirilmesi,
Sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde cenaze ve defin işlemlerinde
sağlık ve hijyen kurallarına azami riayet edilmesi,
Sağlık kuruluşlarınca sığınmacılara yönelik konu ile ilgili gerçekleştirilecek bilgilendirme
çalışmalarına gerektiğinde Arapça bilen personel marifetiyle destek sunulması,
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Yoğun katılımlı ve halka açık olarak icra edilecek seminer, konferans, kutlama programı
vb. etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesi,
Kur'an kurslarındaki ve eğitim merkezlerindeki kursiyer, öğretici ve personelin
devamsızlık durumları takip edilerek il/ilçe sağlık müdürlükleri ile paylaşılması,

Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Merkez Birimlerine
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)ne
İlgili Valiliklere (Dini Yüksek İhtisas Mrk.
Müd.)ne
İlgili Valiliklere (Eğitim Merkezi Müdürlüğü)ne

Başkan Yardımcılarına
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