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 2 من 1 صفحة

 | | الموضوع
 | 1442 محرم| حضوریاً  ----- مأتم إقامة إمكانیة دراسة |
 
  | الھدف| 

 الرسمیة التنظیمات ظل في المتاحة، واالمكانیات المتوفرة القدرات مع یتناسب بما عدمھ، من المأتم اقامة رأي بخصوص الى الوصول
 . ذكره بماسبق الیخل الذي الحضور عدد تحدید مع الصحیة، لالحترازات وتبعا

 
 | اإلطار| 
 .نظمة الصحة العالمیة والتنظیمات المحلیةممنھا  دینیة تجمعات ألقامة الصحیة واالرشادات الرسمیة التنظیمات مراجعة. 1
 .أخرى ومساجد لمآتم دینیة تجمعات اقامة تجارب مراجعة. 2
 .1442القادم  محرم في ع الحسین هللا عبد ابي ماتم القامة بمایناسبھ ----- مأتم وقدرات امكانیات مراجعة. 3
 .الحالي الصحي الظرف ظل في ومایناسبھا المآتم اقامة ظروف على اطالع لھم اطباء واستشارة مراجعة. 4
 
 | النطاق| 

 عدد باقل األساسیة الحسینیة القراءة بضروریات ،القادمة 1442لعام  المحرم لعشرة ----- في حضوري حسیني مأتم اقامة امكانیة دراسة
 .المنضبطة االلتزاماتبكفاءة مع مراعاة  والمغادرة الحضور من الماتم رواد لیتمكن اساسیین، كوادر

 
 | الرأي| 

 المآتم باقامة الرسمیة والتوجیھات كورونا، فیروس مرض تفشي في تسھم التي التجمعات من للحد الرسمیة بالتنظیمات االلتزام عدا فیما
 :یلي بما اإللتزام مع الرسمیة والتوجیھات باألنظمة الیخل بما المأتم إلقامة إمكانیة یوجد المختصة، الجھات من

 
توفیر . تطبیق االحترازات الصحیة العامة التي اوصت بھا الجھات الرسمیة والتي منھا وال تقتصر على التباعد، ولبس الكمامات، و1

مغاسل وال داعي للقفازات وال دورات المیاه سالت المھمالت بشكل ظاھر وواضح مع وسائل الحمایة الصحیة، دون و سوائل التعقیم
  ضافة الى تعقیم المكان قبل وبعد الحضور بالبخاخات المعقمة.باإلالیدین، 

 
 ب موزعین حضور الرجال، صالة في مقعد كل محیط في متر 2 بواقع التباعد یحقق مقعدا بما 250 ب للحضور المحدد العدد تقدیر. 2

 تشابھ أعراض یعاني من حضور عدم لضرورة رسائل توجیھ، مع في مساحة وسط الصالة مقعدا 200و الجدران محیط على مقعدا 50
 .النفس ضیق و الكحة أو الشم حاسة فقد أو الخمول أو الحرارة مثل, كورونا

 
 .االمني الكادر قبل من ،المأتم الى السیارات لدخول المخصصة الخارجیة البوابة عند من ،بالحضور لھ المحدد العدد تعداد یتم. 3
 
ووسائل الحمایة  ادوات لبس مع الرسمیة، الجھات قبل من بذلك لھا المسموح العمریة الفئة على الحضور باقتصار االلتزام. 4

 .المعنیة الجھات قبل الموصى بھا من الصحیة واالحترازات
 
 الحضور: صالة خارج الترتیبات في والصرامة بالحزم االلتزام. 5
 . السیارات لدخول الخارجیة البوابة من الماتم بحضور لھ المسوح العدد تطبیق في الحزم. أ

 . السیارات مواقف من االفراد دخول عند المحددة العمریة الفئة تطبیق في اإللتزام. ب
 . السیارات مواقف من االفراد دخول عند الصحیة الوقایة وسائل ولبس الجسم حرارةل اخذ من الصحي الفرز تطبیق في الصرامة. ج
 
 :الحضور صالة داخل الترتیبات في بالحسم اإللتزام. 6
 وقت طوال مفتوحة االبواب ابقاء مع الرجال صالة داخل الحضور، اثناء الصحیة الوقایة وسائل لبس استمراریة تطبیق في الحسم. أ

 التعقیم لسھولة العاریة، االرضیات على واالقتصار االرضي السجاد فرش عدم مع للخروج، واخر للدخول باب وتخصیص الحضور،
 . االحذیة ولبس لخلع الحاجة اماكن في والمخالطة للتقارب فرصة اي وابعاد
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 2 من 2 صفحة

 دخول ثم الصحي، والفرز االفراد تفتیش بنقاط ومرورا الخارجیة، البوابات من ذاتي، بشكل الحضور تحرك امكانیة على الحفاظ. ب
 وكفاءة، یسر بكل السیارات، موقف من الماتم خارج الى المغادرة ثم المطلوب، بالتباعد المعدة مقاعدھم واختیار للرجال الحضور صالة

 .وانصرافاً  حضوراً  ، األفراد حركة اثناء التالقي نقاط من عدد اقل مع
 
 ومن مھامھ الضبط الحازم لعدد الحضور الخارجیة السیارات دخول بوابة عند امن 2: كادر وتفصیلھ 14 ھو تقدیره تم كادر عدد اقل. 7
 لغرفة 2و طبیب، 1 مع الصارم الصحي للفرز 2و ،ومن مھامة الضبط الملتزم بالفئة العمریة المسموح بھا االفراد دخول عند امن 2و

ومن مھامة الضبط  والخروج للدخول والتنسیق الحضور صالة على لالشراف 5و المتعلقة، واالجھزة لصوتیاتبا والتحكم السیطرة
 .الحاجة االساسیة لذلك حسب الكادر زیادة ویتم ،خرق التباعد ولبس الكمامة طیلة فترة الحضور مالحاسم لعد

 
 المواسم في مفعلة كانت التي غیرھاو والتصویر والمطبخوالشاي  الكافیتریا انشطة دون ،والمنبر المأتم اقامة نشاط على المأتم یقتصر. 8

 المأتم ارجخ من سبقافي علب واكیاس مجھزة م الطعام ضیافة متقدیالتعبئة. مع امكانیة  جاھزة میاه قناني تقدیم امكانیة مع السابقة،
 .الشأن ھذا في والتوصیات الصحیة باالحترازات الیخل بما المأتم في توزع ثم بالتزامات واشتراطات صحیة تخصھا،

 
دقیقة اخرى مابین وقت الحضور واالنصراف لیكون شامل  45و دقیقة، 45یقتصر المأتم في اقامة القراءة الحسینیة، بما الیزید عن . 9

) ساعتین، مابین دخول الحضور من بوابة المأتم الخارجیة، ثم القراءة 2:00) ساعة ونصف الساعة وممكن ان یمتد الى (1:30الوقت (
  نصراف من المأتم.الحسینیة، وأخیرا اال

 
 القائم على الدراسة | التقریر | | والتطویر | البحث

| -------------  | 
 

  || الفریق التشاوري 
 |--- --- -----  |--- --- -----  |---- ---- -----  |----- ----- ---- | 
 

 استفسارات | | استشارات| | اطباء 
 ن |وآخر| الصحیة  الخدمات - ----شركة اطباء |  -------- | --- --- ---| 
 

 | المساجد والجوامع | 
 | ----- ----| مسجد  --- - ----| مسجد  --- - ----مسجد | 
 

 | المآتم |
 |  --- ----| مأتم  ---| مأتم  ---| مأتم 

 
 | االرشادات الصحیة والتنظیمیة |

 | التنظیمات والتعلیمات المحلیة | منظمة الصحة العالمیة |
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