N o rve ç

Değerli Kardeşlerimiz;

Malumunuz Covid-19 (Korona) hastalığı sebebi ile vakit namazlarımıza ve Cuma namazlarına ara
vermiştik.
Norveç hükümetinin ve Halk sağlığı Enstitüsü (FHİ) yetkililerinin almış olduğu kararlar neticesinde
cami hizmetlerimize kısmen de olsa geri dönme imkanımız sağlanmıştır.
Yapacak olduğumuz faaliyetlerde öncelikle siz değerli cemaatimizin sağlığını korumak amacıyla,
bir takım kısıtlamalar ve tedbirler almış bulunmaktayız.
Bu maddeler aşağıda izahı ile sizlere sunulmuştur.
İnşAllah salgının tamamen bertaraf olmasından sonra, kısıtlama olmaksızın siz değerli
cemaatimize hizmet vermeye, kaldığımız yerden devam edeceğimiz günlerin özlemini şimdiden
duymaktayız.

Yapacağımız faaliyetlerimizdeki almış olduğumuz tedbirler;
1. Cemaatle kılınacak olan vakit namazları
Camiler ilk etapta durum tesbiti için bazı namaz vakitlerinde cemaatle ibadete açılacaktır. Bu
vakitlerin öğle , ikindi, teravih ve cuma olması kararlaştırılmıştır. Namazlar takvimlerimizde
belirtilen vakitlerde kılınacaktır.Namaz kılındıktan sonra camiler terk edilmelidir.

2. Mescitlerin havalandırılması
Mescitler her namaz öncesi ve sonrasında iyice havalandırılmalıdır. Namaz esnasında hava
cereyanı oluşmamasına dikkat edilmelidir.

3. Ziyaretçi sayısının kısıtlanması
Camilerde cemaatle kılınan namazlarda safların sık tutulmasından dolayı enfeksiyon riski artacağı
için zorunlu mesafe kuralına (1m) riayet edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple yapılacak olan
proğramlarda en fazla 50 kişiye kadar ziyaretçi alınabilecektir. 12 Yaşından küçük olan ziyaretçiler
yer kapasitesinden dolayı Cuma namazlarına alınmayacaktır bu hususda gereken hassasiyeti
göstermenizi rica ederiz.Cuma Namazlarında 50 kişiyi aşan yerlerde birkaç defa Cuma namazı
kılınacaktır bu hususla alakalı şubenizden bilgi alabilirsiniz.

4. İştirak listesi ve kayıt sistemi
Muhtemel enfeksiyon durumlarında geriye dönük takib yapılabilmesi için, cemaatle namaz kılmak
üzere camiye giriş yapan herkesin adının, soyadının ve telefon numarasının kaydedilerek günlük
olarak liste halinde tutulacaktır.

5. Yaş kısıtlaması
Namaz vakitlerinde Camiye 12 yaş üstü kimseler girebilecektir.

6. Hastalık belirtileri bulunan kişiler
Hastalık belirtisi gösteren kimseler camiye gelmemelidir. Söz konusu belirtilerin klinik testler
sonucunda COVID-19 ile alakalı olmadığı tespit edilse bile bu kimseler şifa bulduktan sonra
camiye gelmelidir.

7. Seccade zorunluluğu
Herkes kendi seccadesini camiye gelirken getirmesi ve giderken götürmesi gerekmektedir.
Camide seccadesiz namaz kılmak mümkün değildir.

8. Mukabele ve Sohbetler
Mukabelelerimiz ve sohbetlerimiz online olarak diksin.no sayfamızda devam edecektir.
1.ci Mukabele saat 14:00 (Sadece Cuma Günleri saat:12:30 )
2.ci Mukabele saat 18:00
İftar Öncesi Sohbet Hergün Saat: 20:30

9. Abdesthaneler kullanılamaz
Musluklar çok sık ve yoğun temasa maruz kaldığı için abdesthane ve lavabolar virüs bulaşma
riskinin yüksek olduğu yerlerdir. Bu sebeple tuvaletler, lavabolar ve abdesthaneler kapalı
olacaktır namaza gelirken evden abdestli olarak gelmenizi rica ederiz.

10.Hijyen malzemeleri
Giriş kısımlarında sürekli olarak yeterli miktarda dezenfektan bulunacak olup camimize gelen
ziyaretçilerimizin girişde bunlardan kullanması mecburidir.

11.Yasal şartlar
Korona ile alakalı olarak devlet ve belediyeler düzeyinde çıkarılan veya ileride çıkarılacak olan
yasa, genelge ve yönergeler her zaman göz önünde bulundurulacak olup yeni kurallara göre
güncellemeleri sizler ile payşacağız.
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