
مسجد میں

ہماری مسجد
دوبارہ کھل رہی ہے

ہم اسے محفوظ طریقے سے کریں گے

مسجد کی گنجائش:

دونوںپہلے سے رجسٹر کریںنماز یا جمعہ کے لئے رجستڑاشن:

اپنا ماسک لے آئیں

اور اسے ہر وقت

پہنیں

گھر میں وضو

کرو اور واش روم

ہیں بند

بچوں ، 60 سال سے زیادہ

عمر کے افراد اور طبی حاالت

کے حامل افراد کو گھر میں

ہی نماز پڑھنی چاہئے

نماز اور

خطبہ ہوگا

15 منٹ لمبا

دوسروں سے ہر وقت

دو میٹر کا فاصلہ

برقرار رکھیں

مسجد میں داخل 

 ہونے اور نکلنے  سے

پہلے اپنے ہاتھوں کو

صاف کریں

تمام 5 نمازوں اور

جمعہ کے لئے مسجد

کھلی ہوگی

نمازوں کے درمیان

دروازوں اور سطحوں

کی صفائی

اعالن دستبرداری: آپ کی اور برادری کی حفاظت سب سے اہم ہے ، مسجد جانے کے ساتھ ابھی بھی کچھ خطرہ

موجود ہے۔ ہر فرد اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اگر آپ کو مسجد میں آنے سے کسی قسم کی پریشانی کا

سامنا کرنا پڑتا ہے تو مسجد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ 

دوسروں کے ساتھ نا    

ملیں، نا ہاتھ ملیں،

اور   گلے مت ملیں

گھر سے اپنی جان

نمازالئیں

مسجد میں کوئی     

سنت یا نفل نماز      

نہیں 

اخلی راستے پر 

 حفاظتی چیک    

 اسٹیشن



مسجد میں

ہماری مسجد
دوبارہ کھل رہی ہے

ہم اسے محفوظ طریقے سے کریں گے

مسجد کی گنجائش:

دونوںپہلے سے رجسٹر کریںنماز یا جمعہ کے لئے رجستڑاشن:

اپنا ماسک لے آئیں

اور اسے ہر وقت

پہنیں

گھر میں وضو

کرو اور واش روم

ہیں بند

بچوں ، 60 سال سے زیادہ

عمر کے افراد اور طبی حاالت

کے حامل افراد کو گھر میں

ہی نماز پڑھنی چاہئے

نماز اور

خطبہ ہوگا

15 منٹ لمبا

دوسروں سے ہر وقت

دو میٹر کا فاصلہ

برقرار رکھیں

مسجد میں داخل 

 ہونے اور نکلنے  سے

پہلے اپنے ہاتھوں کو

صاف کریں

تمام 5 نمازوں اور

جمعہ کے لئے مسجد

کھلی ہوگی

نمازوں کے درمیان

دروازوں اور سطحوں

کی صفائی

اعالن دستبرداری: آپ کی اور برادری کی حفاظت سب سے اہم ہے ، مسجد جانے کے ساتھ ابھی بھی کچھ خطرہ

موجود ہے۔ ہر فرد اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اگر آپ کو مسجد میں آنے سے کسی قسم کی پریشانی کا

سامنا کرنا پڑتا ہے تو مسجد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ 

دوسروں کے ساتھ نا    

ملیں، نا ہاتھ ملیں،

اور   گلے مت ملیں

گھر سے اپنی جان

نمازالئیں

مسجد میں کوئی     

سنت یا نفل نماز      

نہیں 

اخلی راستے پر 

 حفاظتی چیک    

 اسٹیشن



پہلے یہ طے کریں کہ کیا آپ مسجد آسکتے ہیں۔ اگر آپ

آسکتے ہیں تو نیچے دیئے گئے چیک لسٹس پر عمل کریں

کیا میں مسجد آسکتا ہوں؟

پچھلے 14 دنوں میں

کیا مجھے COVID-19 کی عالمات ہیں؟

کیا آپ کا کسی سے رابطہ ہے جس کو

  COVID-19  ہے یااسے ہونے کا شبہ ہے؟

کیا آپ نے صوبے سے باہر کا سفر کیا ہے؟

گھر میں نماز

پڑھیں

اگر تمام سوالوں کا

جواب نا ہے

نیچے دوسرا حصہ

دیکھیں

کیا مسجد میں جانا میرے لئے

خطرناک ہے؟

60 سال سے زیادہ عمر کے افراد ، 10 سال سے کم

عمر کے بچے اور دائمی طبی حاالت کے حامل کوئی

بھی شخص (مثال کے طور پر ہائی بلڈ پریشر ،

ذیابیطس ، زیادہ وزن یا کمزور مدافعتی نظام)

گھر میں نماز

پڑھیں

آپ نماز پڑھ سکتے

ہیں مسجد میں

کم از کم ایک

ان میں سے

مجھ پر الگو ہوتا ہے

اگر آپ نے ایک یا ایک

سے زیادہ کو ہاں کہا ہے

مسجد میں  یاد رکھنے کی چیزیں

2  میٹر کے فاصلے پر رہیں

ہاتھ صاف کرو

ہمیشہ ماسک پہنیں

دوسروں کے ساتھ نا ملیں، نا ہاتھ

ملیں، اور گلے مت ملیں

مسجد کے لئے تیار چیک لسٹ

میرا اپنا ماسک

میری اپنی جان نماز

میرے جوتوں کے لئے دوبارہ

قابل استعمال لفافہ

گھر میں وضو مکمل کیا اور گھر

میں واش روم کا استعمال کیا

کیا آپ مسجد آنے کے
لئے تیار ہیں؟

ان میں سے کوئی بھی

مجھ پر الگو نہیں ہوتا ہے



اسکریننگ چیک لسٹ
لوگوں کو مسجد میں داخل کرنے سے

 پہلے یہ سواالت پوچھیں

کیا آپ کو COVID-19 کی کوئی عالمت ہے؟

(بخار ، سانس لینے میں دشواری ، کھانسی ، چھینک ،

آپ کے بو یا ذائقہ کے احساس میں

تبدیلی یا بیمار محسوس ہونا)

کیا آپ نے صوبے سے باہر کا سفر کیا ہے؟

کیا آپ کا کسی سے رابطہ ہے جس کو COVID-19 ہے یا

اسے ہونے کا شبہ ہے؟

پچھلے 14 دنوں میں:

اگر تمام سوالوں کا جواب نا ہے

تمام حاضرین کا ریکارڈ رکھیں
اپنے ہاتھوں کو صاف کریں اور

انھیں قواعد یاد دالئیں

ماسک ہر وقت پہنیں، 2 میٹر کا

فاصلہ برقرار رکھیں، اپنی جان

نمازاستعمال کریں، وضو ایریا اور

واش روم بند ہیں

آپ کا نام ، ٹیلیفون نمبر اور ای میل پتہ

صرف اس لئے جمع کیا جاتا ہے تاکہ

حکومت COVID   19 کے پھیالؤ کا پتہ

لگانے کے لئے آپ سے رابطہ کرسکے 


