ماه رمضان و ویروس کرونا )(COVID 19
مراکز اقامتی توسط افراد با پیشینه های مختلف و ادیان مختلف به اشتراک گذاشته می شوند .یک رویداد مهم برای
ساکنان مسلمان ماه مبارک رمضان است  -انتظار می رود از  24آوریل آغاز شود و تا  24ماه مه ادامه یابد.
به دلیل همه گیر فعلی (پاندمیک)  ،COVID-19ماه رمضان امسال متفاوت خواهد بود .ما می دانیم که این ممکن
است برای ساکنان مشکل باشد ،زیرا رمضان به طور سنتی زمانی برای ارتباط با اعضای خانواده و جامعه برای
نماز روزانه و وعده های غذایی خاص است.
مدیران مرکز برای تأمین نیازهای ساکنان مسلمان و غیرمسلمان در ماه رمضان با تأکید بر احترام متقابل ،مدارا و
زندگی مشترک صلح آمیز ،اقداماتی را برای تطبیق کار روزانه مراکز انجام می دهند.
کسانی که روزه می گیرند باید از وضعیت کسانی که نمی گیرند آگاه باشند و برعکس آن
مراکز ما برای پشتیبانی از ساکنین کارهایی را در دست دارند:




برای پذیرایی از زمان غذا یا امکانات آماده سازی برای کسانی که روزه می گیرند
اطمینان حاصل شود که افراد برای اقامه نماز به گونه ای بی خطر و مطابق با توصیه های بهداشت عمومی
و دستورالعمل های فاصله اجتماعی باشند
ارائه اطالعات در مورد جایگزین مجازی به تجمعات سنتی برای نماز و افطار

با توجه به خطر انتقال ویروس ،محدودیت ها و کنترول های کنونی  HSEو دستورالعمل های مرکز در جای خود
باقی خواهد ماند.
این بدان معناست که هیچ بازدید کننده بیرونی یا اجتماعات عمومی نمی تواند وجود داشته باشد .ما از درک و
همکاری شما در این زمینه می خواهیم تا از امنیت و سالمت کلیه ساکنان و کارمندان ما اطمینان حاصل شود.
مشاوره از طرف شورای امامان ایرلند )(ICI
شورای امامان ایرلندی ( )ICIبیانیه ای در مورد توسعه  COVID-19و تأثیر آن در ماه رمضان صادر کرده است:
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/1q4x8ww0a4/1h
kb3efh7qe1l01y9ghpya/external?email=true&a=6&p=10878&t=14494
این یادداشت باعث تعلیق نماز در مساجد شده و توصیه می کند که نماز در خانه به سرپرستی یکی از اعضای خانواده
انجام شود.
هنوز هم انتظار می رود که مسلمانان در ماه رمضان روزه بگیرند اما خاطرنشان کردند که امتیازاتی برای افرادی که
دارای مشکالت بهداشتی هستند ،وجود دارد که در آن روزه باعث پیامدهای منفی خواهد شد.
 ICIمسلمانان را ترغیب می کند از دستورالعمل های بهداشتی که نیاز به مسافت اجتماعی دارند ،خودداری کنند ،از
افطار جماعت خودداری کنند و دیگران را برای افطار دعوت نکنند.

گزینه ها و پیوند های مجازی
منابع مختلفی برای تسهیل اجتماعات و یادگیری ایمان مجازی در دسترس است .ارائه این اطالعات به ساکنین و
اطمینان از اتصال خوب  Wi-Fiبا دستورالعمل های روشن منبع پشتیبانی عظیم خواهد بود.
مرکز اسالمی ایرلند
https://islamireland.ie/
قبل از نماز مغرب در هر شب از ماه رمضان ،یک درس  /یادآوری اسالمی توسط شیخ حسین حلوا برای تقریبا 45
دقیقه پخش می شود.
بنیاد اسالمی ایرلند
https://islamicfoundation.ie/
دروس توسط امام یحیی آل حسین تهیه می شود.
پروژه چادر ماه رمضان "افطار باز"  -ابتکار  “Open Iftar”-Initiativeهزاران نفر را برای جشن در
بسیاری از شهرها جمع می کند.
امسال یک پروژه کامال مجازی وجود دارد که به دنبال آن است تا برخی از عناصر اجتماعی و خیرخواهانه ماه
رمضان حفظ شود.
دستورالعمل ها:
مرحله  :1برای استقبال رایگان از بسته  MyOpenIftar#خود به آدرس  www.openiftar.co.uk/myثبت نام
کنید
مرحله  :2تصاویر ،فیلم ها و تجارب افطار ،غذا و مکالمات خود را با  MyOpenIftar#و openiftarبه اشتراک
بگذارید
مرحله  :3هر روز ،در زوم  Zoomبه انجمن مجازی ما بپیوندید یا آن را به صورت زنده در کانالهای رسانه های
اجتماعی ما تماشا کنید
مرحله  :4لینک جمع آوری کمک های مالی خود را دریافت کنید و به ما کمک کنید تا تجربه جامعه رمضان را به
هر آستان منتقل کنیم!
راهنمایی موقت  WHOبتاریخ  7آوریل ٬در مورد مالحظات و توصیه های عملی برای رهبران مذهبی و جوامع
مبتنی بر ایمان در زمینه COVID-19
practical considerations and recommendations for religious leaders and faith -based
communities in the context of COVID-19
به نقش ویژه رهبران مذهبی ،سازمان های مبتنی بر مذهب و جوامع مذهبی می پردازد .این راهنما در مورد ترکیب
الزامات بهداشت عمومی در انجام فعالیتهای مذهبی ،راهنمایی می کند ،و به ویژه بخشی را در مورد فعالیت از راه
دور  /فعالیت های مذهبی مجازی در بر می گیرد.
ابتکار در عمل چند اعتقادی جهانی Global Multi-Religious Faith-in-Action Covid-19 COVID-19
 Initiativeدر  7آوریل  2020توسط یونیسف و مذاهب برای صلح آغاز شد .این ابتکار در تالش برای تقویت
اقدامات چند مذهبی و بسیج جامعه ،در مقابله با بیماری همه گیر  COVID-19است .از جمله دیگر ،این ابتکار
پیشنهاد می کند که مجالس دینی ،آیین ها و خدمات را برای احترام به راهنمایی های بین المللی و ملی برای مهار
انتقال ویروس  ،COVID-19شامل موارد مربوط به تجمعات و مسافت فیزیکی ،برای سالمتی و ایمنی دیگران و
ضمن ایجاد گزینه های جایگزین پیشنهاد می کند.

اگر به طور کلی هرگونه نگرانی یا سؤالی درباره ماه رمضان یا  COVID-19دارید ،ما شما را ترغیب می کنیم با
یکی از کارمندان یا مدیر مرکز صحبت کنید .همچنین می توانید با  Ipasinbox@justice.ieتماس بگیرید.

