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 مقدمه

 COVID-19 بار بیماری کاهش و افراد جان نجات در مهمی نقش توانند می مذهبی جوامع و هاسازمان، رهبران

 اجتماعی و هداشتیب خدمات از مستقیم حمایت و راهنمایی، پشتیبانی اصلی منبعایشان می توانند یک . باشند داشته

 اجتماعات و خودهای مذهبی افراد در مجموعه از محافظت برای توانند می مذهبی رهبران .جوامع خود باشند برای

 سایره شده توسط اطالعات ارای از بیشتر حتی می تواند که ،بگذارند اشتراک به را بهداشتی اطالعات، ترگسترده

، مخاطرات سالمتی رسای و عمومی سالمت هایفوریت نزما در توانند می عالوه بر این مورد قبول قرار گیرند. منابع

 حمایت یرپذ آسیب جمعیت هایمندینیازروند رفع  از توانند می و از جامعه داشته معنوی و روحانی حمایت

 .کنند

ابتالء  از جلوگیری جهت شواهد بر مبتنی و روشن اطالعات و اقدامات گذاشتن اشتراک به باموسسسات مذهبی 

بدنامی  و ترس کاهش از بیماری، پیشگیری را جهت مفیدی اطالعات توانند می، COVID-19و گسترش 

 .حفظ سالمتی ارایه کنند های شیوه ترویج وجامعه  افراد خاطر اطمینانافزایش ، اجتماعی

 هدف از این راهنما

 به این سند شده است. تهیه COVID-19پاندمی به پاسخ دری سازمان جهانی بهداشت ها توصیه بر مبتنی سند این

 ل تأکیدطرق ذی، از COVID-19به پاندمی  پاسخ و آمادگیدرایجاد و سازمان های مذهبی، رهبران ویژه نقش

 :کندمی

 مورد در شواهد بر مبتنی اطالعات گذاشتن اشتراک به COVID-19،  پاسخ و آمادگیایجاد 

  اعتقادی  و ، معنویایمانی هایفعالیت و مراسم انجام و گروهی بزرگ اجتماعات از اجتناباقدام جهت

 ممکن زمان هر در و لزوم صورت در، مجازی یا دور راه از

 یا تربیت و تعلیم، عبادت جهت گروهی اجتماعات برگزاری به منظور یگیرتصمیم هراینکه  از اطمینان 

 حلی استم و ملی سالمتی دستورالعمل های راستای در و خطر دقیق ارزیابی بر مبتنی اجتماعی جلسات

 مذهبی های آئین و مراسم، من اجتماعاتیبرگزاری ا از اطمینان  

 یت فاصله رعا ضمن) فردی تعامالت بین طریق از، آوری تاب و بهزیستی، معنوی و یروان سالمت تقویت

  رسانه های جمعی طریق از و( و محافظت شخصی فیزیکی

 رائها و اطالع رسانی جلب حمایت، جهت بشر حقوق بر مبتنی هایرویکرد اینکه از اطمینان حصول 

 شود می انجام منظم بطور خدمات

  نفرت و خشونت، مانند بدنامی اجتماعی مسائلیتوجه و اقدام جهت کاهش 
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 گیریهمه طول در ادیان بین و مسالمت آمیز قتصادی، بشردوستانها های همکاری ترویج COVID-19 

  عات اطالو صحیح و آگاه سازی در مورد  دقیق اطالعات از به اشتراک گذاشته شدن اطمینانحصول

 نادرست 

 (زمانی که مجاز اعالم گردد در) گردهمایی

 جوامع در COVID-19 مورد در مشاوره و اطالعات اصلی منبع لیحم و لیم درمان و بهداشت المت ومسئولین س

 است مجاز اتتجمع آیارا تعیین کنند و مشخص کنند  افراد جابجایی مورد در محلی های محدودیت باید و بوده

  .اندازه چه در، است مجاز اگرخیر و  یا

 اجتماع یک راگ و هدرک پیروی محلی و ملی مقامات هایراهنمایی از باید ها گردهمایی یدهنده سازمان افراد

 زمان دتم و مورد نحوه تجمع در بایدگردهمایی  دهندگان سازمان، باشد شده ریزی برنامه بزرگ یا متوسط

  .کنند حفظاین هماهنگی را و هماهنگ کرده مقامات با گردهمایی

 COVID-19 تهدید کاهش به منظور باید مذهبی جوامع و مذهبی رهبران، تجمعاتدر صورت مجاز بودن 

 باید، جود نداشته باشدو جامعه داشتن نگه ایمن به منظور اقدامات امکان انجام این ردهند. اگ انجام را زیر اقدامات

  .شود لغو شده ریزی برنامه تجمعات

 صورت به) تجمع محل به یورودمکان  درشرح آنها با وضوح کامل باید  و شده برنامه ریزی اقدامات توصیف

 .نصب شده باشد( پوستر یا نوشته

 تا یم شودتنظ ممکنزمان  حداقل در تجمع زمان مدت، نیست پذیر امکان مجازی/  دور راه از اجتماعات اگر

 .شود محدود کنندگان شرکت بین تماس

، عطسه دهآلو فرد که هنگامی COVID-19 شود. باید حفظ زمان درهر افراد بین فاصله( فوت 3) متر 1 حداقل

 قطرات این اگر این فاصله گذاری رعایت نشود .شود می پخش تنفسی قطرات طریق از، کند می صحبت یاو سرفه

 از باید مذهبی هایسازمان و نهادها .شود تنفس آنهاافراد نزدیک  توسط یا افراد مجاور افتاده و روی توانند می

لذا  (."کیفیزی فاصله") شود برقرار آنها بین منیا ای فاصله تا کنند کمک و کرده محافظت شرکت کنندگان

 3) متر 1 لحداقبا رعایت  باید های مذهبیمراسم برگزار شده در مکان در کنندگان شرکت ایستادن یا نشستن

 .تعیین شود فاصله فیزیکی حفظ برای یثابت هایجایگاه، لزوم صورتدر در. باشد فاصله( فوت

 های سانهر، رادیو، تلویزیون، مستقیم پخش طریق از مجازی اجتماعات ولغو شوند  ضروری غیر حضوری جلسات

 داده شوند. ترتیب غیره و اجتماعی
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، نیست پذیر نامکاامر  این اگر. برگزار شود بیرون فضای در حتی المقدور،  شده ریزی برنامههای  ردهماییگ

 .باشد داشته کافی تهویه داخلی محیط که شود حاصل اطمینانباید 

وند باید طوری یا خارج می ش و در محل می مانند، شوند می وارد یعباد هایمکان به که افرادی جریان و تعداد

 در زائران جریان و تعدادلذا  .شود حاصل اطمینان زمان هر در حفظ فاصله فیزیکی ایمن از تا برنامه ریزی شوند

 .شود مدیریت بارعایت فاصله فیزیکی باید مقدس اماکن

 مذهبی جوامعو رهبران اجتناب شود. متراکمو  شلوغ جلساتمناسب تر است و باید از  معدود افراد با گردهمایی

 بزرگ ماعاتاجت میزبان اینکه نه، بگیرند نظر در محدود را کننده شرکت چند با برگزاری چندین جلسه باید

 .باشند

اد مشکوک یا مبتال غربالگری ورودی افراد از نظر عالئم و تب سنجی انجام شود و مکان ایزوله ای برای افرباید 

 در نظر گرفته شود.

 کنید جلوگیری مراسم مذهبی در کننده با هم شرکت افراد تماس از

 تواند یم COVID-19 حاوی تنفسی قطرات .بسیاری از مراسم مذهبی شامل تماس فیزیکی بین نمازگزاران است

 نظر در باید مذهبی جوامع و رهبران .شود منتقل دیگران به فیزیکی تماس طریق از وافراد باشد  دست روی بر

 شرکت بین تماس زا تا داد تطبیقبه گونه ای  را یاجتماع پیوندهای و عبادت های شیوه توان می چگونه که بگیرند

 .شود جلوگیری کنندگان

ن ، را جایگزیدهد می کاهش را COVID-19 انتقال خطر که جامعه سالمتی حفظبر اساس  جدیدی روشهای

 با را دادن تدس و بوسه، گرفتن آغوشمذهبی مانند در جوامعروش های موجود در  از برخی .موارد قبلی نمایید

 .کنید استفاده بدن برای سالم و تبریک زبان از، بدنی فاصله حفظ ضمن یا کنید جایگزین صلح نشانه یا تعظیم

 های شکل یا دادن دست جای به، دوستانه لبخندهای و کلمات بابه افراد  مکان های مذهبی به ورود هنگام در

 .کنید سالم، فیزیکی تماس دیگر

 اشتراک به را "الم مذهبیس"، در آغوش گرفتنو به جای دست دادن، اعمال طول در نمازگزاران از بسیاری

 :شوند می جایگزین اینها مثال عنوان به. گذارندمی

 دیگران به "الم مذهبیس" دایا هنگام تعظیم و چشمی تماس. 

 ابالغ سالم شفاهی یا تعظیم با رعایت فاصله فیزیکی در تجمعات.  

 کند جلوگیری فیزیکی تماس از که مذهبی و فرهنگی جایگزینرفتار  نوع هر. 
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 کنید جلوگیری دارد عادت جامعه که مواردی سایر و اشیاء بوسیدن یا لمس از

 ویروس .ستا نماز و عبادت هنگام در نمادین و مقدس اشیاء بوسیدن یا لمس شاملسومات مذهبی ر از بسیاری

دگی بیماری زنده و با قدرت ایجاد کنن حیوسط چنین در روزها یا ها ساعت تواند می COVID-19کننده  ایجاد

 اعضای، حیوسط ینچن بوسیدن یا لمس به مربوط اقدامات از جلوگیری با باید و جوامع مذهبی رهبران .بماند باقی

ظر گرفته اند نراه هایی که برخی جوامع مذهبی به عنوان جایگزین در  .کنند محافظت شدن آلوده از راجامعه 

 شامل موارد ذیل است:

 .کنند تعظیم، کنند لمس را آنها اینکه جای به

 .شود خودداری، اقالم متبرک با ظروف مشترک یا دست توزیع از و بایستنداز اشیا متبرک  دورتر متر یک حداقل

 مشترک روفظ جای به نذورات یا متبرک غذاهای حاوی شده بندی بسته قبل از غذایی های وعده و ها جعبه از

 .شود استفاده

 .ددهن انجام خانه در را خود آیینی وضوهای، عبادت محل در حضور از قبل شوند ترغیب نمازگزاران

 در هافعالیت سایر و مراسم مذهبی در کنندگان شرکت بین در رعایت بهداشت شویقت

 تجمعات مجاز

 های یوهش تا کنید کمک حضار به، مراسم از بعد و قبل اعضا برای دست شستشوی امکانات آوردن فراهم با

 می وارد نهپابره صورت به نمازگزاران که هاییمکان برای ضدعفونی پا امکانات. کنند حفظ را سالم بهداشت

های عبادی برای رعایت مکان ورودی در( الکل ٪70 حداقل) الکل پایهبر مواد ضد عفونی دادن قرار یا شوند

 .بهداشت دست را فراهم نمایید

 دستمال های ضد عفونی یک بار مصرف و سطل زباله درب دار را در دسترس قرار دهید.

 از سجاده شخصی استفاده کنند.از نمازگزاران بخواهید 

 کنند خودداری عبادی مراسم در حضور از COVID-19 عالئم بروز صورت در که کنید ترغیب را نمازگزاران

 سفر کرده اند در تجمعات حاضر نشوند. COVID-19 با گسترش مناطقی به اخیراًاگر  اینکه یا و

 ها کیسه در و جداگانه طور به هاصندل و کفش، شوند می برهنهی پا مکان با یک وارد کنندگان شرکت وقتی

 .دهند قرار
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رح داده ش در این مکان ها تنفسی آداب و دست بهداشت، فاصله فیزیکی مورد درها به صورت دیداری توصیه

 .شود

 به طور مکرر مکان های عبادی را تمیز و ضدعفونی کنید

 بردن بین از برای را شوند می جمع آن در مردم که هاییساختمان سایر و زیارتی هایمکان، عبادت هایمکان

 و قبل فاصلهبال کردن تمیز شامل باید روال این به طورمرتب تمیز و ضدعفونی کنید. سطوح از ویروس هرگونه

 .باشد اجتماعات یهمه از پس بالفاصله

 .دشون تمیز کننده یعفون ضد مواد باباید  هانرده و کلید و پریزها، هابدر دستگیره مانند شده لمس غالباً اشیای

 باشد( الزم که زمانی تا) مجازی/  دور راه از فعالیتهای عبادی انجام

 همه در مدتی رایب را اجتماعات سایر و مراسم که بگیرند تصمیم مذهبی رهبران بیشتر که دارد وجود احتمال این

 .ده اندلغو ش کشورها از بسیاری در یا است ممنوع حاضر حال در بزرگ تجمعات .کنند لغو COVID-19 گیری

 هستند امر این دادن نشان و هاتوصیه تقویت برای جامعه مهم الگوی آنها که باشند داشته یاد به باید مذهبی هبرانر

 خود فتارهای عبادیرایمان و  مجازی/  دور راه از عبادی فعالیتهای انجام با توانند می هم هنوز جوامع چگونه که

 .کنند حفظ را

 آوریفن طریق زا و مردم با ارتباط برقراری برای مذهبی رهبران از بسیاری توسط حاضر حال در زیر پیشنهادات

 مربوط اطالعات توانند می مذهبی رهبران، شود می استفاده آنالین هایفناوری از که جایی در .شود می استفاده

 .دهند ائهارنیز  را پذیر آسیب بزرگساالن و کودکان مورد در ویژه به، سایبری امنیت احتمالی خطرات به

 کنید استفاده فناوری از مراسم عبادی ادامه و اجتماعات حفظ برای

 رویدادهای سایر و خدمات ارائه برای فناوری از تواند می شمامذهبی  سازمان یا جامعه چگونه که بگیرید نظر در

 در را دیگر های نسازما با همکاری، آنالین های کانال از گیری بهره برای .کند استفاده آنالین صورت به مذهبی

 :مثال. بگیرید نظر

 استفاده از نوارهای ضبط شده تصویری یا صوتی و پخش در رسانه های جمعی

 اجتماعی های رسانه طریق از یا تلفن طریق از مراقبتی و شخصی بازدیدهای

 برگزاری جلسات دعا به صورت مجازی

 های مجازیهای رادیویی و تلویزیونی و شبکهاز کانالگسترش استفاده 
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 جامعه در برگزاری مراسم مذهبی حفظ غیر پیچیده جهتفناوری  ابزارهایی با از استفاده

 .نداشته باشند رفتهپیش فناوری از استفاده بارا  خود اعضایبا  تعامل توانایی مذهبی ممکن است هایسازمانتمامی 

 :ی شود ادامه دهدکه اشاره م هایی شیوه طریق از با مردم و اعضاء خود را خود ارتباط دنتوان می، وجود این با

 مذهبی جامعه اعضای بین تلفنی تماس

 انجام آیین های مذهبی به صورت مجازی در زمانهای خاص و به صورت دسته جمعی

 .معنوی اعمال سایر و نماز مانند خانوادگی و فردی موارد انجام به تشویق

 در باید، ودش می انجام عبادی اماکن در مذهبی رهبران توسط که مراسمی و ها جشن از بسیاریروند برگزاری 

 .شود اصالح COVID-19 گیری همه طول

 صورت در توانند می مذهبی رهبران، داده باشند را تجمعات اجازه محلی بهداشت مقامات جائی که در 

اد افراد تعد کردنو با مشخص  شده تعیین حدود رعایت با برای فاصله فیزیکی و راهنمایی از پیروی

 شرکت کننده مراسم را برگزار کنند.

 لیم عمومی بهداشت های دستورالعمل با مطابق حضوری های گردهماییامکان برگزاری  که هنگامی 

 از که مانانیمه از بیشتری تعداد و اصلی اعضای حضور با می تواند مراسم، وجود نداشته باشد محلی یا

 .برگزار شود، کنند می شرکت در آن ویدیویی های فناوری یاو مستقیم پخش، مجازی طریق

 می ادرص را جنازه تشییع مراسم میت در نماز کردن محدود دستورالعمل یبهداشت مقامات که هنگامی 

 کنند. اقامه خانه و به صورت فرادی در را میت نماز توانند می دوستان و خانواده اعضای، کنند

 ن ایمنیدفتاقدامات 

، هدرگذشت نعزیزا که کنند حاصل اطمینان تا کنند کمک اندوهگین های خانواده به توانند می مذهبی رهبران

  خواهند داشت. COVID-19حتی در زمان همه گیری  را مناسب و احترام قابل خاکسپاری مراسم

، شود انجام ادیعب خدمات و خاکسپاری مراسم چنین انجام و ریزی برنامه راحت خیال با چگونه اینکه دانستنبا 

 :بگذارید احترام، عزاداران برای عفونی خطر ایجاد بدون متوفی به هم و دیکن محافظت را عزاداران دیتوان می هم

هبی انجام آداب مذهبی مربوط به پیکر متوفی باید بر اساس دستورات مقامات سالمت و بهداشت ملی و مذ-1

 گیرد.
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 و مذهبی بمناس اقدامات تا کنند همکاری ها خانواده با توانند می محلی مذهبی جوامع و مذهبی رهبران-2

به  .دهد می کاهش را عفونت احتمال که دهند انجامرا به گونه ای  جنازه تشییع و تدفین مراحل مرتبط با فرهنگی

 عنوان مثال:

طر انتقال خمالحظاتی در اجرا در نظر گرفته شود که اگر غسل و تطهیر بدن متوفی الزامی است باید  -

 .کاهش یابد

 .نندک استفاده مصرف یکبار دستکش ازحداقل  باید دهند می انجام را ها فعالیت این که افرادی -

 مراسم این در کننده شرکت افراد برای، متوفی وجود داشته باشد بدن مایعات پاشیدناحتمال  اگر -

 (پزشکی های ماسک و عینک یا صورت محافظ، مصرف یکبار لباس) دیگری شخصی محافظ تجهیزات

 .است الزم نیز

 نیانوق ساسابر ، باشند بیمارستان از شدن خارج از پس پیکر متوفی دیدن به مایل متوفی خانواده اگر -

 قبل تدس کامل شستشوی و بدن بوسیدن یا کردن لمس بدون، با رعایت فاصله فیزیکی و محدودکننده

  مشاهده اجازه داده شود. از بعد و

 .شود محافظتدر مراسم تدفین  سالمندان و کودکان حضور از تا شود ای ویژه توجه باید -

 COVID-19حفظ سالمت معنوی افراد جامعه در دوران همه گیری 

 و ها حرفه ،سنی های گروه در افراد بین ارتباطات و روابط ایجاد در نظیری بی نقش مذهبی وجوامع رهبران

 های سازمان به خود معنوی و ای حرفه های نقش طریق از غالباً مذهبی رهبران، این بر عالوه .دارند محالت

 بین روابط تتقوی در فردی به نقش منحصر هاسازمان و رهبران این، نتیجه در .خورند می پیوند دیگر خدماتی

 این در وابطر تقویت و حفظ .دارند، شوند منزوی فاصله گذاری فیزیکی از هایی دوره در است ممکن که افرادی

 بزرگتر امعهج در مقاومت به و کرده تقویت را پیروان و اعضا معنوی و روحی سالمت تواند می پریشانی زمان

 متناسب یها شیوه با COVID-19 به پاسخگویی در خود جوامع به توانند می همچنین مذهبی رهبران .کند کمک

 خدمات و خشب متون الهام خواندن، نماز مانند تمریناتی .کنند کمک خود سازمان مذهبی رسمیت یا رسالت با

ی ارایه می شود در ذیل مراحل .کند ایجاد آرامش احساس و کرده ایجاد نفس به اعتماد تواند می جامعه در ایمن

 که می تواند کمک کننده باشد.
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 جامعه را به هم پیوسته نگه دارید

ارتباط ، تلفن ریقط از ترجیحاً  های فردی،به طور جداگانه و با برقراری تماس توانند می مذهبی رهبران و جوامع

 زندگی تنهایی به است ممکن که افرادی برای ویژه به امر این .کنند مبارزه انزوا با و کرده تقویت اجتماعی را

  .است مهم بسیار، هستند پذیر آسیب یا به هر صورتی و هستند معلولیت افرادی که دارای سالمندان،، کنند

 می های مذهبینسازما .است دسترس در و روز به افراد جامعه با فهرست تماس که کنند حاصل اطمینان باید آنها

 چندین با منظم طور به ،بهزیستی وضعیت بررسی به منظور داوطلب اعضای آن در که "فراخوان " توانند با ایجاد

 از المقدور در اجرای این اقدامات حتی .اجتماعی را فعال نگه دارند می گیرند، ارتباطات تماس دیگر عضو

 استفاده انهپیشگیر اقدامات سایر و مناسب فاصله فیزیکی از و در صورت لزوم شود اجتناب حضوری هایمالقات

خانواده،  از مراقبت هایگزینه ترویج و هاخانواده جدایی از جلوگیری جهت مذهبی رهبران، این بر عالوه .شود

 .کنند تشویق باید جامعه را

 کمک به دیگران

 کمک دهکنن دریافت شخص به نفع همچنین و کند می کمک که کسی نفع به تواند به افراد نیازمند می کمک

 از پذیر سیبآ همسایگان و معلوالن، سالخورده افراد شناسائی) فردی خطر میزان به بسته مذهبی جوامع باشد.

ر اختیار افراد دیگران را د به کمک های راه توانند می( غیره و غذایی مواد تحویل خدمات ارائه و تلفن طریق

ضروری  خدمات هدر ارای کارکنانی که و قانون اجرای مأموران، بهداشتی مراقبان از مراقبت .دهند قرار جامعه

 رهبران .یژه ای داردنیز اهمیت وهایشان هستند،  خانواده از دور مدتی و دهند می ادامه خود کار به حضور داشته و

 قرار بیماری این تأثیر تحت معیشتشان که کسانی به کنند را تشویق دارند مالی تمکن که کسانی توانند می مذهبی

را  مقاومت و همبستگی حس توانند می، کنند می کار هم با جامعه اعضای که همانطور .کنند مالی کمک، گرفته

 .کنند نیز ایجاد

 کنند مدیریت را کننده نگران اخبار هجوم تا کنید کمک مردم به

 مواقع در را ودخ امید و کرده استرس مدیریت برای اقدامات انجام به ترغیب را جامعه توانند می مذهبی رهبران

 کسی هر تواند می COVID-19 درباره خبری های گزارش مداوم طوفان .کنند حفظ اطمینان عدم و ترس، انزوا

 روزانه و منظم به صورت ویروس مورد در اطالعات جستجوی به را جامعه توانند می مذهبی رهبران .کند نگران را

 .کنند ر آنها تقویتد را امید، مقدس متون خواندن با و دهند سوق معتبر اطالعاتی منابع به را آنها و کرده هدایت
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 پاسخ به خشونت خانگی

 و کودکان ،زنان علیه ویژه به خانگی خشونت افزایش احتمال، دارد وجودتردد  های محدودیت که مناطقی در

 تمایالت، مهاجرت وضعیت، مذهب، سن با ارتباط در موجود پذیری آسیب .دارد وجود نشین حاشیه افراد سایر

 قربانیان و بگویند سخن خشونت علیه جدی طور به باید مذهبی رهبران .شود تشدید است ممکن قومیت و جنسی

امکانات  و ها سیاستقوانین،  از باید مذهبی رهبران، انکودک مورد در .کنند تشویق کمکجستجوی  برای را

جامعه  بوده و مطلع چگونه و کسی چه به، دادن گزارش جمله از، انکودک از حراست و محافظت موجود جهت

 .را آگاه کنند

 بخوانید آسایش و امید های پیام کنار در بیماران برای را ای ویژه دعاهای

 کردن برجسته .هندد ارائه مذهبی جوامع به را بخشامید هایپیام و دعا، مناسب نمازهای توانند می مذهبی رهبران

 .باشد کننده کمک تواند می خانواده اعضای با دعا و تأمل برای شده ارائه های فرصت

 COVID-19 آموزش در مذهبی رهبران نقش

 همچنین و، اطالع رسانی به جامعه منابع معتبرترین از معنوی جوامع و مذهبی های سازمان، مذهبی رهبران

 های اهنماییر به است ممکن جامعه اعضای و پیروان .هستند جوامع در و اجتماعی بهداشتی، روحانی هایمراقبت

 خدمات .کنند پیروی و از آنها کرده توجه بیشتر رهبران مذهبی ارایه می شودطریق  از که COVID-19 به مربوط

 نشین حاشیه هایجمعیت بین در و روستایی جوامع در ویژه به هاها و سازماناین گروه اجتماعی خدمات و درمانی

 کننده گمراه یها آموزه، نادرست اطالعات با مقابله مسئولیت همچنین مذهبی رهبران .هستند تردسترس دراغلب 

 خسارات و کرده پیدا گسترش سرعت به توانند می و اغلب این اطالعات نادرست دارند عهده بر را شایعات و

 سازمان جهانی بهداشت توسط شده تهیه واقعی اطالعات اساس بر توانند می ها پیام و ها خطبه .آورند بار به زیادی

 .دارائه شون مربوطه مذهبی هایسنت ها وآموزه با مطابق و محلی یا ملی عمومی بهداشت مسئولین و

 برقراری ارتباط 

ای قابل درک باید از راهنماه مذهبی رهبران .دهد کاهش رابدنامی اجتماعی  و ترس تواند می دقیق اطالعات

 به و تولید اصخ اعتقادی بسترهای در های سازمان جهانی بهداشتراهنماتوسط افراد جامعه استفاده کنند. برخی 

 ئوالنمس های سایت وب زا و محلی هایراهنما از باید همچنین مذهبی رهبران .است شده گذاشته اشتراک

 .م اطالع رسانی نمایندبوده و از آنها استفاده کنند و به مرد آگاه اطالعاتی کانالهای سایر و ملی و محلی بهداشت

 :است زیر موارد شامل جامعه در میان بگذارند با توانند می رهبران ی کهاطالعات مهمترین
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 از پس. کنند می لمس را سطوح آلوده از بسیاری ها دست. کنید خودداری دهان و بینی، چشم لمس از 

 می ویروس به این طریق. کنند منتقل دهان یا بینی، چشم به را ویروس توانند می هادست، شدن آلوده

 .کند بیمار را شما تواند می و شده شما بدن وارد تواند

 مناسب تبهداش رعایت با. شود می پخش تنفسی قطرات طریق از ویروس. کنید تمرین را تنفسی بهداشت 

 این. نیدک می محافظت COVID-19 و آنفوالنزا مانند هایی ویروس برابر در خود یاناطراف از، تنفسی

. پوشانید می لخم شده یا دستما آرنج با را خود بینی و دهان، عطسه یا سرفه هنگام که است معنی بدان

 .بشویید را خود دستان و درب دار انداخته سطل درون بالفاصله را دستمال سپس

 یافت رددنبال ، دارید تنفسی مشکل و سرفه، تب اگر. بمانید خانه در می کنید، کسالت احساس اگر

 خدمات هندهد ارائه به، قبل از تماس. بگیرید مراجعه تماس قبل با پزشک خود وپزشکی باشید مراقبت 

 همچنین رام این. کند هدایت مناسب درمانی مراکز بهو به درستی  سرعت به را شما تا دهدمی جازها

 .کند می کمکنیز  هاعفونت سایر و هاویروس شیوع از جلوگیری به ،شما ازضمن محافظت 

 ًبشویید صابون و آب با را آنها یا کنید تمیز الکل کننده بر پایه محلول ضد عفونی با را خود دستان مرتبا .

 باعث الکلایه با پمحلول ضد عفونی کننده  با دست مالش از استفاده یا صابون و آب با خود دستان شستن

 .باشد شما دستان روی است ممکن که شود می هایی ویروس رفتن بین از

 که شخصی. کنید حفظ، کند می عطسه یا سرفه که کس هر و خود بین فاصله( فوت 3) متر 1 حداقل 

 است مکنم که، کند پراکنده می خود دهان یا بینی از را کوچکی مایع قطرات، کند می عطسه یا سرفه

 این از توانید می، مبتال فرد کردن سرفه صورت در، هستید نزدیک خیلی اگر. باشد ویروس حاوی

 تنفس کنید. COVID-19 ویروس جمله از، قطرات

 اطالعات جدیدترین محلی و ملی مسئولین سالمت. کنید مطالعه و پیروی را یبهداشت های دستورالعمل 

 باید شما قهمنط مردم آنچه مورد در وجه بهترین به آنها. داشت خواهند شما منطقه وضعیت مورد در را

 مشاوره می دهند. دهند انجام خود از محافظت برای

 از دیگران و خود از محافظت نحوه مورد در COVID-19 ،هندگاند ارائه های توصیه از و باشید آگاه 

. کنید بعیتحاضر در منطقه خود ت یهاکارفرما یا محلی و ملی عمومی بهداشت مسئولین، درمانی خدمات

 وید.ش مطلع ملی مسئولین و سازمان جهانی بهداشتطریق  از COVID-19 به مربوط تحوالت آخرین از

 بیماری تالء بهاب معرض در بیشتر زمینه ای بیماری دارای افراد و مسن افراد. باشید آگاه خطر مورد در 

 .هستند شدید
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 سالمت به مربوط دراطالعات ارتباط برقراری نحوه

، مذهبی انتشارات و تلفن؛ ایمیل؛ ها؛خبرنامه ،سازمانی وب صفحات مانند هاییکانال از استفاده به مذهبی رهبران

 باو دعاهایی  هاموعظه قالب در تواند می همچنین COVID-19 های پیام تشویق می شوند.ها رسانه سایر یا رادیو

 اعضای برای مختلف هایکانال در مکرر های روزرسانی به و هاپیام این شنیدن .شود گذاشته اشتراک به جوامع

 .بود خواهد مهم جامعه

 در که باشند هاییسازمان و هاآژانس برای قدرتمندی منابع توانند می مذهبی رهبران، مقامات مذهبی نفوذ دلیل به

 جوامع در ریمعتب اطالعات که هاییسازمان از باید رهبران .کنند می برقرار ارتباط مردم با COVID-19 مورد

 مانند) کنند دهاستفا خود های پیامآنها در دل  عات ارایه شده توسطالاط از و شوند مطلع دهند می ارائه خود

 (.غیردولتی های سازمان، هادانشگاه، سازمان جهانی بهداشت

، پناهندگان، مهاجران، هااقلیت جمله از پذیر آسیب های جمعیت به توجه ایجاد در ای ویژه نقش مذهبی رهبران

 حمایتی های محیط ایجاد با نشین حاشیه هایگروه دیگر اعضای و معلولین، نایزندان، بومی افراد، داخلی آوارگان

 ن گروه ها دارند.و اکسن و مبارزه علیه خشونت در ای، درمان، تشخیص به دسترسی و هااین گروه حقوق از دفاع و

 محافظت لزوم، فرادا همه عزت بر که کنند ارسال را مثبتی های پیام توانند می خود بیان مذهبی با مذهبی رهبران

 القا آنها به پذیر آسیب یا دیده آسیب افراد در را مقاومت و امید و کند می تأکید پذیر آسیباقشار از مراقبت و

 کنند همکاری های سالمتیمراکز بهداشت و ارائه مراقبت با توانند می مذهبی هایسازمان، عملی به طور .کند می

 که مواردی جمله از، پذیر آسیب جوامع برای خدمات و اطالعات به دسترسی افزایش برای را سازوکارهایی تا

 در بدون مذهبی هایسنت این بیشتر، این بر عالوه .کنند شناسایی، شود می ارائه مذهبی هایسازمان خود توسط

 هایارزش از و کنندمی خدمت نیازمندان همه به مذهبی وابستگی یا جنسیت، نژاد، قومی یا ملی منشأ گرفتن نظر

 .کنندپیروی می"طالیی قانون" و "همبستگی"، "نرسانند آسیبی هیچ" اخالقی اصول و جهانی

 نتیجه گیری

 و مذهبی نرهبرا نقش و اقدامات از حمایت برای جهانی مذهبی رتبط با گروه هایم و مذهبی مختلف هایگروه

 از هاگروه ینهم از بسیاری .اندهکرد صادر هاییبیانیه و مشورتی هاییادداشت راهنماها و، مذهبی هایسازمان

 مناطق و ها قومیت، نژادها همه بر و است جهانی گیر همه بیماری یک COVID-19 که عمومی اذعان یک طریق

 بین همکاری. داردد وجو جهانی پاسخیک  به نیاز که، اند بوده سهیم راهنمایی این در، گذارد می تأثیر جغرافیایی

در ، امکان حد در هاروش بهترین و منابع، دانشگذاشتن  اشتراک با ویژه به، اقلیت و اکثریت ادیان بین در ،ادیان

 .است مهم بسیارراستای توفیق در کنترل این بیماری، 



 رانيا ياجتماع يپزشک يانجمن علم

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد
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