
Corona virüsü döneminde Ramazan ayı ile ilgili talimatlar

Evinizde kalın, özellikle de hastaysanız.·       
Ellerinizi sıkça su ve sabun ile yıkayın.·       
Dışarıdayken başkalarıyla aranızda 1.5 metrelik mesafeyi koruyun.

 Topluca bir araya gelinen tüm ibadet anları, kutlamalar ve toplantılar 3 mayıs
tarihine kadar ve muhtemelen daha sonrasında da yasak.
Dini törenler düzenlenmeyecektir. Bir araya gelmek yasak. Sadece cenazeler ve
kremasyonlar kısıtlı sayıda katılımcıyla gerçekleşebilir. 
İbadethaneler ve dini mekanlar şahsi ziyaretler için açık kalacaklar. Temizlik
kurallarına uyunuz. Başka kişilerle aranızda 1.5 metrelik mesafeyi koruyun.
 

Ramazan ayı boyunca ibadethanelerde düzenlenen günlük namazlar ve cuma
namazı kılınmayacak.
Ramazan ayı boyunca teravih namazları düzenlenmeyecek. Teravih namazını
evinizde tek başınıza veya birlikte yaşadıĝınzı kişilerle birlikte kılabilirsiniz.·       
Çeşitli camiler sosyal medya üzerinden online (internet üzeri) konuşmalar
düzenleyecekler. Bu şekilde evinizden bunları takip edebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için Executief van de Moslims van België (EMB)
(Belçikalı müslümanların yürütme kurulu), het Platform van Vlaamse imams
(Flaman imamlar platformu) ve yerel camilere ait facebook sayfalarını takip
ediniz.
   İbadethane içerisinden canlı yayın yapmak çok sıkı kurallar altında
gerçekleşebilir:lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-erediensten-
begrafenissen-huwelijken-en-livestreaming-vanuit-gebedsruimten-update-6-
april

Genel talimatlar 3 mayıs’a kadar geçerlidir ve uzatılma olasılıĝı bulunmaktadır. 
       

 
www.info-coronavirus.be websayfasına bakın. 
 
Dini törenler ve kutlamalar ile ilgili genel talimatlar:
 

www.info-coronavirus.be/nl/faq/ websayfasına bakın. 
 
23/24 nisan tarihlerinde başlayacak Ramazan ayı için talimatlar:
 



İftarı sadece birlikte yaşadıĝınız kişilerle beraber açabilirsiniz. Ailenizi,
arkadaşlarınızı veya komşularınızıevinize davet edemezsiniz. 
Yardıma muhtaç kişiler için camilerde düzenlenen iftarlar iptal edildi. Camiler
yemek yapıp, bunları eve teslim edebilir ya da gelip alınmasını saĝlayabilir. Bunu
yaparken tüm corona tedbirlerine uyulması gerekir.
Fırınlarda, kasaplarda ve süpermarketlerde kalabalıktan kaçının. Alışverişinizi
yapmak için günün sonunu beklemeyin veya online (internet üzeri) alışveriş yapın.
Eĝer markete giderseniz şu kurallara uyun:

Market içerisine aynı anda sadece belirli sayıda müşteri girebilir.
Alışveriş süresi 30 dakikayla kısıtlı.
Başkalarıyla aranıza 1.5 metre mesafe koyun. 
Ödemenizi elektronik veya temassız yapın.

De Moslimexecutieve: İslami bilgi hattı 0800 200 98
veya infolijn.islam@embnet.be.
Platform Vlaamse imams en Moslimdeskundigen: 0470 762593
veya pvim.gent@gmail.com.
Netwerk islamexperten: info@netwerkislamexperten.be. 

 
Sorularınız mı var? 
 
Dini sorularınız için ulaşabileceĝiniz kurumlar:

 
Corona dönemi içerisinde İslami kurallara uyma ile ilgili konuyu işleyen, imam
ve islam uzmanları eĝitim aĝının koordinatörü olan Khalid Benhaddou’nun
canlı yayın paylaşımını tekrar izleyin netwerkislamexperten.be/live/.


