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دس تاوپز نمبر61- 02:
ورژن02 :

رمضان میں کوروناوائرس سے ب چاو کے لئے ہدانات
صدر مملکت کا علماء سے مشاورت کی روش نی میں م تفقہ اعالمیہ

مشاجد اور امام نارگاہوں میں نماز اور ئراو بح کا اہ تمام
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مساجد تا امام تارگاہوں میں قالین تا درتاں نہیں یچ ھائی جائیں گی  ،نماز صاف فرش پر ادا کی جائے گی۔
اگر فرش کچا ہے توصاف چ تائی استعمال کی جاسکتی ہے۔
جو لوگ گ ھر سے ا نپے جائے نمازال کر اس پر نمازپڑھ تا جا ہنے ہیں تو وہ ایسا ضرورکریں۔
نماز سے نہلے اور بعد میں مچمع لگائے سے گرپز کرتا جا ہنے

مساجد اور امام تارگاہوں میں جہاں صحن موجود ہوں وہاں نمازہال کے اتدر نہیں تلکہ صحن میں پڑھائی جائے گی۔
جو  50سال سے زتادہ عمرکے لوگ ،تاتا لغ چیے اور جو لوگ قلو  ،ک ھایسی وغبرہ میں مب تال ہیں انہیں مساجد تا امام تارگاہوں میں نہیں آتا جا ہنے۔
نماز پراو یح کا اہتمام مساجد تا امام تارگاہوں کے اجاطے میں ک تا جائے گا۔ سڑکوں اور فٹ تاتھوں پر نماز پڑ ھنے سے پرہبزکریں۔
مساجد اور امام تارگاہوں کے فرش کو تائی میں کلورین کے مچلول سے صاف کریں۔
اس مچلول کو استعمال کرکے نماز سے نہلے چ تاپ یوں کو صاف ک تا جائے۔

مساجد اور امام تارگاہوں میں صف پ تدی کا اہتمام اس اتداز سے ک تا جائے کہ نمازتوں کے درم تان  6فٹ کا قاصلہ ہو۔ اتک بقشہ منسلک ہے جو اس سلسلے میں مدد کرسک تا ہے۔
مساجد اور امام تارگاہوں کی اپ تظامیہ کے ذمہ دار افراد پر مشتمل اتک کمبتی یسک تل دیں جو احب تاطی تداببر پر عمل بقبتی پ تا سکے۔
مب ت
اگر مساجد اور امام تارگاہوں کے ظمین فرش پرنمازتوں کے ک ھڑے ہوئے کے صحیح قاصلوں کے مظاتق یسان لگا دیں تو نمازتوں کی اقامت میں آسائی ہوگی۔
وضوگ ھر سے کر کے مسچد اور امام تاارگاہ یشربف الئیں صاین سے ئنس س تک تڈ تک ہاتھ دھوئے کے بعد مسچد تا امام تارگاہوں میں آ ئیں۔
الزم ہے کہ ماسک نہن کر مسچد تا امام تارگاہ میں یشربف الئیں اور مسچد میں کسی سے ہاتھ نہ مالئیں اور نہ بعلگبر ہوں ۔
ا نپے جہرے کو ہاتھ لگائے سے گرپز کریں ۔ گ ھر وایسی پرہاتھ دھووکرنہ کر سکنے ہیں۔

موجودہ ضوریچال میں  ،نہ نہبر ہے کہ گ ھر میں ہی اع تکاف ک تا جائے۔

مسچد تا امام تارگاہ میں سحر اور افظارکا اہتمام نہ ک تا جائے۔
مساجد اور امام تارگاہوں اپ تظامیہ ،انمہ اور خط یب صلعی اور ضوتائی جکوم یوں اور تولنس کے ساتھ رابطہ اور بعاون رک ھیں۔
مساجد اور امام تارگاہوں کے اپ تظامیہ کوان احب تاطی تداببر کے سااتھ مشروط اجازت دی جارہی ہے۔
اگر رمضان کے دوران  ،جکومت نہ محسوس کرے کہ ان احب تاطی تداببر پر عمل درآمد نہیں ک تا جارہا ہے تا م تاپرہ افراد کی بعداد خطرتاک جد تک پڑھ گتی ہے  ،تو دوسرے شع یوں کی
طرح جکومت مساجد اور امام تارگاہوں سے م تعلق اپتی تالنسی پر بطر تائی کرے گی ۔ اس تات کا تھی جکومت کو احب تارہے کہ سدتد م تاپرہ مخصوص عالقوں کے لنے اخکامات اور تالنسی
میں تدل دی جا ئے گی۔

وزارت صحت م تدرجہ تاال یچاوپز کا تاقاعدگی سے جاپزہ لے رہی ہے اور ئین االقوامی یچاوپز اور نہبرین طربقوں کو دتک ھنے ہوئے ان کو اپ ڈ پٹ کرئی رہے گی۔
ِ  وقاقی:توٹ
 پتم کے بعاون کی سکر گزار ہے۔HSA / HPSIU / NIH وزارت ان ہداتات کو مرپب کرئے کے لنے محبرمہ ڈاکبر صانمہ اویس اور

For more information, please contact:
HSA/ HPSIU/ NIH, PM National Health Complex, Islamabad

http://covid.gov.pk/
http://nhsrc.gov.pk/
https://www.facebook.com/NHSRCOfficial
http://www.hsa.edu.pk/ https://twitter.com/nhsrcofficial
https://www.nih.org.pk/ https://www.youtube.com/NHSRC-PK
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