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Agenda 

• Grundlæggende regler 

• Materialer der skal leveres 

• Forberedelse til 18. maj 

• Daglige forholdsaktiviteter



Grundlæggende regler 



Gradvis udførelse af bøntider med 
menigheden

• Der anbefales at åbne moskeen.
Moskeen skal forlades efter hver bøn.

• Moskeerne skal forblive lukkede



Mukabele

• Bør starte 12:30 
• Der bør tages 

hensyn til afstanden
• Menigheden skal 

komme med sin 
egen Koran



Holde afstanden, begrænse antallet af 
besøgende

I række systemet 
skal der være 1 
meters afstand fra 
højre, venstre, 
foran og bagved 
hver enkelte 



Udluftning



Opbevaring og arkivering af listen 
over de ankommende 

• Ledelsen i moskeen skal føre en liste over dem, 
der deltager i bønnerne.

• Listen skal slettes efter arkivering i en måned

• De mennesker, der skrives på listen skal 
informeres om denne proces



Alders begrænsning 

- Børn under 12 år kan ikke 
komme til moskeen

- Hvis de ældre kommer, 
anbefales de at være i de 
bagerste rækker for bedre 
at beskytte dem mod 
vejrtrækningscirkulation.



Personer med sygdomssymptomer

Mennesker med alle slags sygdomssymptomer
(selvom de ikke er diagnosticeret med Covid-
19) bør ikke komme til moskeen!



Bedetæppe krav 



Det, der skal fjernes fra moskeen



Toiletter skal lukkes 



Der kræves tilstrækkelig mængde 
hygiejnematerialer 



Dhikr og salawat kollektivt og højlydt

At sige dhikr, takbir, salawat og synge salmer 
højlydt kan føre til spredning af smitsomme 
dråber, derfor bør disse undgås.



Andre aktiviteter i moskeen



Moskébestyrelsen skal informeres 

Moskébestyrelsen skal informeres og
trænes til implementering af alle slags
foranstaltninger.



Kommunikation

Medlemmerne af moskéen skal informeres 
om foranstaltningerne i moskéerne.



Materialer der skal leveres



• Hånd desinfektion
• Til indgangen af moskéen
• Evt. i starten: Indgang til mandlige og kvindelige masjids

Evt. i starten: Indgangen til toiletter

• Overflade desinfektionsmiddel

• Tilstrækkelig mængde af håndsæbe og engangshåndklæder
på toiletterne

• Engangsbønnetæpper til dem, der ikke kommer bedetæppe



Forberedelse til 18. maj 



• Levering af materialer og forberedelse af steder, hvor der skal bedes i
masjid under hensyntagen til afstanden reglen.

• Menigheden skal informere deres medlemmer og besøgende i moskéen
om de trufne foranstaltninger og regler.

• Bøger og Koranen i moskéen skal fjernes.

• Rosenkrans (Tasbih) bør fjernes.

• Skohorn skal fjernes.

• Der bør fejes, vaskes og rengøres overalt.

• Desinfektionsmidler skal fastgøres.



Vigtige steder at rengøre:

• Dørhåndtag
• Skoskabe
• Gelænder
• Talerstol
• Mikrofoner
• Apparatur på toiletterne
• Registreringsbord ved indgangen til moskeen
• Donationsbokse
• Stole i Masjid



• Oprettelse af kommissioner til implementering og opfølgning
i menigheder

• Ting at overveje i denne forbindelse:

• Implementering af foranstaltninger og regler og levering
af passende materialer

• Registrering af besøgende i moskéerne(mænd og kvinder
registreres hver for sig, da de har hver sin indgang)

• At føre tilsyn med menigheden efter reglerne (maske,
bønnetæppe, afstand, desinfektion)

• Åbning og lukning af moskeen



Daglige forholdsaktiviteter



• De nødvendige steder skal altid desinficeres inden bøn af den
ansvarlige person. (Den ansvarlige person skal beskytte sig selv)

• Kontroller, at der er nok desinfektionsmidler, sæbe,
engangshåndklæder, masker og engangsbønne tæpper.

• At sikre, at de ansvarlige står for deres pligter.

• At kontrollere markeringerne af steder, der skal bedes i moskeen.

• At dele flyer omkring foranstaltningerne ved registrering.

• Imamen skal forklare og minde om hygiejnereglerne inden hver bøn.

• Ved registrering skal navn, efternavn og telefon nummer arkiveres.


