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Corona protocol moskeevereniging Masjid El Fath
De door de overheid recent versoepelde maatregelen hebben ook positieve gevolgen voor onze
moskee. Het blijft natuurlijk onze maatschappelijke en religieuze verantwoordelijkheid om
passende maatregelen te blijven nemen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Wij verzoeken u om op een veilige en verantwoorde manier de moskee te bezoeken.
Daarbij is het van belang om de volgende punten in acht te nemen:
•
•
•

Bezoekers en vrijwilligers dienen bij klachten de RIVM richtlijnen te volgen en thuis te
blijven.
Bezoekers die een land met een oranje reisadvies hebben bezocht dienen de RIVM
maatregelen te volgen bij thuiskomst.
Bezoekers die onder een risicogroep vallen, worden dringend verzocht thuis het gebed te
verrichten.

Buiten het gebed om is de moskee alleen open voor leerlingen/cursisten en vrijwilligers die een
duidelijke taak hebben.
Het betreden van het gebouw is geheel op eigen risico. Moskee El Fath en haar bestuur zijn niet
aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. Bij incidenten en het niet naleven van de
getroffen maatregelen kan de moskee per direct worden gesloten tot nader order. Het bestuur
kan u de toegang tot de moskee ontzeggen, indien u zich niet aan dit protocol houdt.
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Dagelijks gebed
Voor de dagelijkse gebeden hebben de versoepelingen, gezien het aantal bezoekers, weinig
invloed. De volgende interne richtlijnen zijn van kracht, zoals hieronder opgesomd.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

De moskee is een halfuur voor aanvang van het gebed open.
Elke bezoeker is verplicht een eigen gebedskleed mee te nemen.
Het is aangeraden een mondmasker te dragen bij het betreden en het verlaten van de
moskee.
Het desinfecteren van de handen bij binnenkomst is verplicht.
Het is verplicht anderhalf meter afstand van elkaar te houden.
Elke bezoeker dient plaats te nemen op de gemarkeerde plekken en hier niet van af te
wijken.
De bezoekers dienen direct na het gebed de moskee te verlaten behalve na het Maghreb
gebed op de gemarkeerde plekken.
Instructies van de vrijwilligers dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Zij hebben de
bevoegdheid van het bestuur gekregen om instructies te geven aan bezoekers. Daarnaast
hebben zij het mandaat om, in situaties waarin de maatregelen niet worden nageleefd, te
handhaven.
Het is niet toegestaan om op het terrein of nabijheid van de moskee te verblijven rondom
het gebed.

Vrijdaggebed
Voor het vrijdaggebed gelden dezelfde richtlijnen, zoals bij de dagelijkse gebeden. Daarnaast
gelden ook nog steeds de richtlijnen voor het beperkte aantal bezoekers vanwege anderhalf
meter. Bezoekers kunnen zich wekelijks inschrijven voor het vrijdaggebed op woensdag om
20:00 uur. Voor het vrijdaggebed geldt aanvullend:
•
•
•
•

Alleen bezoekers die zich online hebben aangemeld en hiervan een bevestiging hebben
ontvangen kunnen het vrijdaggebed bijwonen.
De moskee opent haar deuren om 13:00 uur.
De moskee sluit haar deuren om 13:45 uur.
Parkeren van auto’s op het parkeerterrein van de moskee is niet mogelijk.
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Onderwijs
Onderwijs gerelateerde activiteiten kunnen doorgang vinden, mits rekening wordt gehouden
met de hiervoor geldende richtlijnen.
•
•

Primair gelden de algemene richtlijnen van het RIVM aangaande het onderwijs, te
raadplegen via https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen.
Ouders mogen het gebouw niet betreden en dienen hun kind(eren) af te geven bij de
aangewezen ingang.

Wuduruimte
Deze is open met een toegangsbeperking van maximaal 3 personen tegelijkertijd.

Kantine
De kantine is open tussen het Magreb- en Isha gebed met in achtneming van de anderhalf
meter.

Winkel
De winkel gaat open vanaf woensdag 23 augustus 2021.

Overige activiteiten
•
•

De dodenwassingen worden alleen uitgevoerd voor personen die niet aan corona zijn
overleden.
Het janaazagebed vindt buiten de reguliere gebeden plaats.

Constatering coronavirus
Indien een persoon positief is getest op het coronavirus en kort daarvoor (tot 48 uur voor het
begin van de klachten) in het gebouw is geweest, wordt deze dringend verzocht om dit direct te
melden per email (info@moskee-elfath.nl) bij het bestuur. Daarbij dient aangegeven te worden
op welke dag en tijd deze persoon de moskee heeft bezocht en aan welke activiteiten hij/zij
heeft deelgenomen.

