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مقدمه:
در مـاه مبـارک رمضان اجتماعات عمومی و مذهبی خاصی وجود 
دارد کـه در آن مسـلمانان  در کنار یگدیگر اقدام بـه روزه داری از 
سـحر قبـل از از طلـوع خورشـید تـا افطار بعـد از غروب خورشـید 
مـی نماینـد. حضـور بسـیاری از مسـلمانان بـرای برپایـی نمازهـا و 
مراسـم طوالنی مانند مراسـم شـب های احیاء در تشـیع و نمازهای 
تراویـح 1 و قیـام 2  در اهـل تسـنن در مسـاجد و  اماکـن مذهبـی 
افزایـش یافته و بسـیاری از مسـلمانان در ایـن روزها به ویـژه  در ده 

روز آخـر رمضـان معتکف می شـوند. 
ایـن اعمـال، آداب و اجتماعـات مذهبـی در طـول مـاه مبـارک 
رمضـان انجـام شـده و امسـال که ایـن مـاه از اوایل اردیبهشـت ماه 
 )Covid-19(تـا اوایـل خرداد مـاه با پاندمی بیمـاری کرونا ویـروس

جدیـد همزمان شـده اسـت. 
از آنجـا کـه ویـروس عامـل ایـن بیمـاری از طریق قطرات تنفسـی 
و تمـاس بـا سـطوح آلـوده انتقـال و انتقـال بیمـاری از طریق تماس 
نزدیـک افـراد جامعـه تسـهیل میشـود، بـا هـدف کاهـش انتقـال 
از طریـق کاهـش تعامـات نزدیـک بیـن افـراد جامعـه بسـیاری از 
کشـورها طـرح فاصلـه گـذاری فیزیکـی را بـه اجـرا گذاشـته انـد. 
ایـن اقدامـات، مکانیسـم هـای کنترلـی اساسـی جهـت پیشـگیری 
از گسـترش بیماریهـای عفونـی به خصـوص عفونتهای تنفسـی در 

اجتماعات انسـانی اسـت. 
به همین منظور بسـته بودن مسـاجد، نظارت بـر اجتماعات عمومی 
و  مناسـبت ها  بـر  مسـتقیمی  تأثیـرات  مشـابه،  اقدامـات  دیگـر  و 
گردهمایی هـای ماه مبـارک رمضان خواهد داشـت که این راهنما 

در ایـن خصـوص مـواردی را اشـاره خواهـد کرد.

هدف
کشـورها در سراسـر جهـان اقدامـات مختلفـی را  به منظـور کنترل 
گسترش COVID-19 انجام می دهند. این سند توصیه های سامت 
عمومـی بـه منظـور انجـام اقداماتی در حـوزه اجتماعـات مذهبی و 
 عمومـی در مـاه مبـارک رمضـان را ارائـه مـی کنـد کـه مـی تواند 

در کشور های مختلف اعمال شود.

تجمعـات  هدایـت  ای  بـر  آگاهانـه  سـازی  تصمیـم 
عمومـی و  مذهبـی 

لغـو تجمعـات عمومـی و مذهبـی به عنـوان یـک راهـکار مهم در 
کنتـرل بیمـاری بایـد بـه طورجـدی در نظـر گرفتـه شـود. بنابرایـن 
سـازمان جهانی بهداشـت، با توجـه به اهمیت توجه بـه اعتقادات و 
باورهـای مسـلمان هـا در جهـت، توصیه می کند کـه هر تصمیمی 
بـرای محدود کـردن، تغییر، تعویق، لغو یا ادامه تجمعات گسـترده 
بایـد براسـاس ارزیابـی خطر اسـتاندارد انجام شـود. این تصمیمات 
باید بخشـی از یک رویکرد جامع اتخاذ شـده توسـط مقامات ملی  

در پاسـخ بـه  همه گیری جهانی باشـد.
ملـی کشـور های  مقامـات  تصمیـم  اسـاس  بـر  کـه  در صورتـی 
اسـامی، لغو اجتماعات مذهبی و عمومی ممکن باشـد، برگزاری 
رویداد هـا به صورت آناین، مجـازی یا از طریق رادیو و تلویزیون 
قابـل اجـرا خواهد بـود. اما در صورتـی که بنابر تصمیمـات دولتی 
لغو این تجمعات ممکن نباشـد، تدابیر بهداشـتی الزم برای کاهش 
خطـر شـیوع ویـروس کرونا بایـد مدنظر قـرار گرفته و اجرا شـود.

مقامـات بهداشـت و درمـان ملـی  بایـد مرجـع  اصلـی و اولیـه 
اطاعـات و مشـاوره در موردفاصله گـذاری فیزیکی در خصوص 
 COVID-19 اعمـال مـاه مبارک رمضان و سـایر اقدامات مربوط بـه
بـوده و بایـد در مـورد تمکیـن از اقدامـات اطمینان حاصـل نمایند. 
رهبـران و مقامـات مذهبـی نیـز بایـد در مراحـل مختلـف تصمیـم 
گیری هـای مرتبط با ماه مبارک رمضان و حفظ شـرایط بهداشـتی 

شـرکت داشـته باشند.

ساپیبا
سامانه سالمتی 
و پیشگیری بالینی

1- نمـازی کـه بـه صورت جماعت بعـد از نماز عشـاء به صـورت جماعت در 
مـاه مبـارک رمضان اقامه می شـود.

2- نمـازی کـه بـه صورت جماعت بعـد از نماز عشـاء به صـورت جماعت در 
دهه سـوم مـاه مبارک رمضـان اقامه می شـود.



یـک اسـتراتژی اطـاع رسـانی قـوی بـه منظـور توضیـح بـه مـردم 
درمـورد دالیـل تصمیمـات اخـذ شـده در ایـن زمینـه ضـروری 
اسـت و بایـد در ایـن مـورد دسـتورالعمل هـای روشـن ارایـه شـود 
 و پیـروی از سیاسـت هـای ملـی در نظـر گرفتـه شـده بایـد تقویت 

شود. 
مـورد  فعـال در  پیام هـای  بایـد شـامل  اطـاع رسـانی  اسـتراتژی 
رفتارهـای سـالم در طـول دوره همـه گیـری بـا بهـره گیـری  از 

اطاعـات مفیـد در رسـانه هـای مختلـف باشـد.

مالحظات کلی در هر تجمع
توصیه در مورد فاصله گذاری فیزیکی

همـواره فاصله فیزیکی حداقل یک متر )سـه فـوت( بین افراد 
شود. رعایت 

مـردم بایـد از انجـام رفتارهـا و تبریـکات مذهبی کـه منجر به 
هرگونـه تماس فیزیکی می شـود خـودداری کرده و از شـکل های 
جایگزیـن مانند تکان دادن دسـت از دور یا گذاشـتن دسـت روی 

قلـب به نشـانه ادای احترام اسـتفاده نمایند.
از جمـع شـدن تعـداد زیـادی از افـراد در مکان هـای مرتبـط 
بـا فعالیت هـای مـاه رمضـان، ماننـد مکان هـای تفریحـی، بازار ها و 

مغازه هـا بایـد اجتناب شـود.

توصیه ها به گروه های پر خطر
افرادی که احسـاس ناخوشـی داشـته و یا نشـانه ای از بیماری 
را دارنـد نبایـد در اجتماعـات حضـور یابنـد و راهنماهـای ملـی در 
مـورد پیگیـری و مدیریـت افـراد عامـت دار در مـورد آنهـا بایـد 

دنبال شـود.
افـراد سـالمند و افـراد با بیمـاری زمینه ای )ماننـد بیماری قلبی 
عروقی، دیابت، بیماری مزمن تنفسـی و سرطان( نباید در تجمعات 
 حاضـر شـوند، زیـرا ایـن افـراد در معـرض خطـر ابتـا باالتـر بـه

COVID-19 و عوارض شدیدتر ناشی از آن خواهند بود.
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دسـتمال های یـک بـار مصـرف و سـطل هایی بـا آسـتر ها و 
درب هـای یـک بار مصـرف به منظـور اطمینـان از دفع ایمـن زباله 

در دسـترس باشد.
اسـتفاده از سـجاده ها و مهرهـای شـخصی، بـرای قـرار دادن 

روی فـرش هـا در مسـاجد مبنـا قـرار گیـرد.
اطـاع رسـانی تصویـری در مـورد فاصلـه گـذاری فیزیکـی، 
بهداشـت دست، آداب تنفسـی و پیام های کلی در مورد پیشگیری 
از COVID-19 در جـای جـای مـکان هـای تجمعـات مذهبـی و 

عمومـی ارائه شـود.

شستشـو و نظافت مکـرر مکان ها و سـاختمان های محل 
عبادت )مسـاجد و زیارتگاه( 

اطینـان حاصـل شـود کـه بـا اسـتفاده از مـواد شـوینده و ضـد 
عفونـی کننـده به طور معمـول مکان هایی را که افراد قبـل و بعد از 

هـر رویـداد جمع می شـوند، تمیـز و ضدعفونی میشـوند.
درب مسـاجد، محل و مکان وضو باید تمیز نگه داشـته شـده 

و بهداشـت عمومی حفظ شود.
اشـیایی کـه غالبـاً لمـس میشـوند ماننـد دسـتگیره های درب، 
کلیـد و پریز هـای بـرق و نرده هـای پلـه باید بـا مواد شـوینده و ضد 

عفونـی کننـده  به طـور مکررتمیز شـوند.

اقدامات جهت کاهش تجمعات فیزیکی
اقدامـات زیـر باید در مورد هـر گردهمایی در مـاه مبارک رمضان 
ماننـد نمـاز، زیـارت، مراسـم افطـاری یـا ضیافـت هـای عمومـی و 

دیگـر تجمعـات در شـب های احیـاء رعایـت گردد:
حتـی االمـکان ایـن رویـداد در خـارج از فضای بسـته برگزار 
شـود و در غیـر ایـن صـورت از تهویـه مناسـب و جریـان هـوا در 

فضـای داخـل و مسـقف اطمینـان حاصل شـود.
طـول رویـداد تـا حد ممکن کوتاه باشـد تا میزان قـرار گرفتن 

در معـرض مواجهه احتمالی محدود شـود.
برگزاری مراسـم با تعداد کمتـر حضار، به برگزاری تجمعات 

بزرگ اولویت داده شـود.
از قـرار دادن فاصلـه فیزیکـی در بیـن شـرکت کننـدگان در 
هنـگام نشسـتن و ایسـتادن و انجام مراسـم مذهبی اطمینـان حاصل 
شـده و مکان هـای ثابتـی جهت ادای نماز در مسـاجد بـرای هر فرد 
و انجام وضو در سـرویس های بهداشـتی و همچنین در مناطقی که 

مخصـوص نگهـداری کفش اسـت، اختصاص داده شـود.
تعـداد و رونـد حرکت افـرادی که در مکان هـای عبادی کنار 
هـم جمـع می شـوند باید به طـوری تنظیم شـود که فاصلـه گذاری 

فیزیکی رعایت شـود.
در صورت شناسـایی یک فرد بیمار در بین شـرکت کنندگان 
در هـر رویـداد، اقدامـات الزم جهـت ردیابـی فـرد و تمـاس هـای 

مخاطـب در نظر گرفته شـود.

لزوم رعایت نکات بهداشتی
وضو که مسـلمانان قبل از نماز می گیرند، به حفظ بهداشـت سـالم 

کمـک می کند. امـا باید اقدامات ذیل نیز در نظر گرفته شـود:
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه امکانـات شستشـوی دسـت بـا 
مـوادی ماننـد آب و صابـون و محلول هـای ضـد عفونـی کننـده 
دسـت )محلـول های حـاوی 70% الکل( به اندازه کافـی در مبادی 

ورودی و در داخـل مسـاجد وجـود داشـته باشـد.



رفتارهای سالمتی در انجام خیرات و اهداء نذورات
هنگامی که مؤمنان زکات فطریه یا صدقات خود را در ماه رمضان، 
 بـه کسـانی کـه ممکن اسـت در مضیقـه باشـند، توزیع مـی نمایند، 
اقدامـات فاصلـه گـذاری فیزیکـی بایـد در نظـر گرفتـه شـود. بـه 
منظـور جلوگیری از تجمـع و ازدحام مرتبط بـا ضیافت های افطار، 
از جعبه هـا و وعده هـای غذایـی از پیـش بسـته بندی شـده انفرادی 
اسـتفاده شـود. تهیـه مـواد اولیـه، بسـته بنـدی و آمـاده سـازی ایـن 
مـوارد مـی توانـد توسـط نهادها و مؤسسـاتی کـه به طـور متمرکز 
بـا رعایـت فاصله گـذاری فیزیکـی در کل چرخـه کار و همچنین 
رعایـت تمامـی مسـائل بهداشـتی فـردی و تهیـه مـواد غذائـی در 
تمامـر مراجـل از تهیه مواد اولیه، جمع آوری، بسـته بنـدی، ذخیره 

و توزیع، سـازماندهی شـوند.

سالمت روزه داران
تـا ایـن لحظـه هیـچ سـند علمـی در مـورد ارتبـاط روزه داری و 
افزایـش خطـر ابتاء به عفونت Covid-19 یافت نشـده اسـت. افراد 
سـالم می تواننـد ماننـد سـال های گذشـته در ایـن ماه رمضـان روزه 
بگیرنـد، در حالـی که بیمـاران مبتا بـه این ویـروس، همانطور که 
هر بیماری دیگری ممکن اسـت شـرایط منع روزه را داشـته باشـد، 
ممکـن اسـت مجوز هـای مذهبـی مربـوط بـه شکسـتن روزه را بـا 

مشـورت پزشـکان خود در نظـر بگیرند.

فعالیت فیزیکی
در طول همه گیری های COVID-19، رفت و آمد بسـیاری از افراد 
 در جامعـه محدود شـده اسـت، اما اگـر قوانین ملی اجـازه می دهد 
رعایـت فاصلـه فیزیکـی و بهداشـت دسـت در طـی هـر فعالیـت 
ورزشـی رعایـت شـود. بـه جـای فعالیـت  در فضای بـاز، حرکات 
فیزیکـی در محیـط منـزل و اسـتفاده از کاس هـای  فعالیـت بدنی 

آناین را تشـویق شـود.
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حاشـیه نشـین وجـود دارد. رهبـران مذهبـی بایـد در مـورد اینگونه 
خشـونت هـا صحبـت کـرده، اقدامـات حمایتـی را فراهـم آورده 
و قربانیـان خشـونت را جهـت دریافـت کمـک و حمایت تشـویق 

نمایند.

ایـن راهنمـا بـا کمـک و مشـارکت دفتـر منطقـه مدیترانـه شـرقی 
سـازمان جهانـی بهداشـت تدویـن گردیـده اسـت.
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سـازمان جهانی بهداشـت هـر گونه اطاعاتـی را که ایـن راهنمای 
موقـت را تحـت تاثیـر قـرار دهـد، از نزدیـک پایـش می کنـد. هر 
عاملـی اگـر تغییـر کنـد، سـازمان جهانـی بهداشـت ایـن راهنمـا را 
بـه روزرسـانی و منتشـر خواهد کـرد. در غیـر این صـورت، تاریخ 

انقضـا ایـن راهنمـای موقـت دو سـال بعد از تاریخ انتشـار اسـت.

رژیم غذایی سالم و تغذیه
تغذیـه مناسـب در ماه رمضان بسـیار مهم اسـت. مردم بایـد هر روز 
انـواع غذا هـای تـازه و غیـر فـرآوری شـده اسـتفاده کـرده و آب 

زیادی بنوشـند.

مصرف دخانیات
مصـرف دخانیـات تحـت هیچ شـرایطی به ویـژه در مـاه رمضان و 
در زمـان همـه گیری COVID-19 توصیه نمی شـود. افراد سـیگاری 
در حـال حاضـر ممکـن اسـت به بیمـاری ریوی یـا کاهش ظرفیت 
ریـه مبتـا باشـند که خطر ابتـاء به این بیمـاری جدی را به شـدت 
افزایش می دهد. هنگام سـیگار کشـیدن، انگشتان دست )و احتماالً 
سـیگار های آلـوده( لب هـا را لمـس می کننـد کـه احتمـال ورود 
ویروس به سیسـتم تنفسـی را افزایش می دهد. در هنگام اسـتفاده از 
قلیـان، بـه احتمـال زیـاد قطعات دهانـی و لوله های مشـترک انتقال 

ویـروس را تسـهیل می کند.

ارتقا سالمت ذهنی و روانی اجتماعی
بـا وجـود تفـاوت در عملکردهـا و رفتارهـای مذهبـی در رمضـان 
سـال جـاری، بایـد اطمینان حاصل شـود کـه افراد مـی توانند هنوز 
هـم ایمـان خود رابا دعـا و مراقبت از همه بـا رعایت فاصله صحیح 
و رفتار سـالم منعکس نمایند. باید با خانواده، دوسـتان و سـالمندان 
بـا رعایـت فاصلـه فیزیکی و تشـویق به اسـتفاده از وسـایل ارتباطی 
جایگزیـن و مجـازی در ارتبـاط بـود. ارسـال پیام هـای امید بخش 
و دعـا بـرای سـامتی و آسـایش درکنـار اقامه نمازهای ویـژه برای 
بیمـاران، روش هایـی بـرای شـرکت در ضیافـت الهی مـاه مبارک 

رمضـان در کنار حفظ سـامت عمومی هسـتند.

پاسخ به خشونت خانگی
در زمانـی کـه ممنوعیت تـردد ها و خروج از منـزل در جوامع اجرا 
مـی شـود احتمـال افزایش خشـونت علیـه زنـان، کـودکان و مردم 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران

پایگاه خبری پیشگیری و سامتی بالینی »ساپیبا«


