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 اعتکاف نشانه جهت گیری صحیح ماست .: مدظله العالی  مقام معظم رهبری

 

 مقدمه :

از نماز، روزه،  ،های ناب اسلامی است که به دلیل جامعیت آن ، عبادت های دیگر اعتکاف از سنت

در دل خود دارد. لذا سهم بسزایی در گسترش معنویت و اصلاح را  دعا تلاوت قرآن کریم ، روزه داری و

ویت عیار معن جامعه ایفا می کند، تا بدانجا که مقام منیع ولایت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی آن را نشان

 و اخلاق در جامعه دانستند . 

مراسم معنوی اعتکاف طبق سنت دینی و مذهبی برای جدا شدن از دنیا و تعلقات با عنایت به این که 

 انجام می شود رجب( ۳۱ و ۳۱ ،۳۱ روزهای) البیض ایامهر ساله در آن و برقراری ارتباط خالصانه با خدا 

 7۲و 72،72شنبه برابر با  پنج و چهارشنبهشنبه، سه روزهای با مصادف برگزاری این مراسم امسال  و

 .شیوع بیماری کرونا سوش اًمیکرون می باشدپیک ششم  که مقارن با بوده  ۳۱۱۱بهمن ماه 

نظارت بر رعایت پروتکل های و   رعایت دستورالعمل هامدیریت مطلوب برگزاری مراسم،  از طرفی 

، از اهمیت  می باشدیکی از وظایف نظام سلامت  عنوانکه به  سلامت عمومیجهت حفظ و ارتقاء  بهداشتی

 عزاداری و مذهبیبرگزاری مراسم  ،عمومیبا توجه به توسعه واکسیناسیون  لذا ویژه ای برخوردار است .

حترم معاون م ۳۱/9/۳۱۱۱مورخ ۳۱9۲92اساس طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا ابلاغیه شماره  و بر

امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی اجتماعی، انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 

این نقش آفرینی ارزنده و اشتیاق جوانان ما را بر آن . با رعایت پروتکل های بهداشتی بلامانع می باشد 

تدوین نماییم، تا با تأیید آن،  داشت تا مطابق ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا، پروتکل برگزاری آن را

 مردم متدین علاقمند با رعایت آئین نامه مصوب از این پدیده مبارک معنوی بهره مند گردند . 

مسئولیت نظارت بر این شیوه نامه با سازمان تبلیغات اسلامی و واحدهای تابعه کشوری و نظارت 

 تابعه کشوری می باشد.عالیه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای 

با توجه به شرایط شیوع فعلی بیماری مفاد مهم این شیوه نامه عنوان ه موارد ذیل بشایان ذکر است 

 : در دستور کار قرار میگیردبه ویژه اًمیکرون 

تصمیمات ستاد ر اساس ب( قرمزابتلاء بالا از نظر بیماری )برگزاری مراسم در شهرهای با وضعیت  .۳

 می باشد.ممنوع مدیریت بیماری کرونا ملی 
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بر اساس تصمیمات از نظر بیماری  زرد و آبی( نارنجی ، )برگزاری مراسم در شهرهای با وضعیت .7

بلامانع  درصد  7۱و رعایت ظرفیت  با رعایت پروتکل های بهداشتیمدیریت بیماری کرونا ملی ستاد 

 می باشد . 

 ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد. ،برگزاری مراسم در مساجد .۱

 و متر مربع ( ۱محیط مسقف رعایت فاصله گذاری اجتماعی ) تأمین فضا برای هر نفر و در مساجد  .۱

 الزامی است .استفاده مناسب از ماسک و اقلام عبادی شخصی 

 خود داری گردد.از برگزاری مراسم اعتکاف در مساجدی که امکان تأمین تهویه مناسب نمی باشند  .۱

داشتن کارت واکسن مساجد و مکان ها ی فرهنگی و اجتماعی برای متولیان و خدمات دهندگان در  .2

 کد از سامانه هوشمند و در وضعیت قرنطینه نبودن بیماری الزامی است  .  QRبا 

در مراسم می توانند منفی  PCRبدون ارائه تست  تزریق نموده اندواکسن را سه دوز افرادی که  .2

می  معتبر منفی PCR و افرادی که دو دوز واکسن را تزریق نموده اند با ارائه تستشرکت کنند 

 . توانند در مراسم شرکت نمایند.

حتی اگر واکسن هم زده  ،سال 2۱بالای افراد افرادی که دارای بیماری زمینه ای هستند و یا ورود   .۲

 ممنوع است.باشند 

در قرنطینه بیماری باشند و از حضور افرادی که دارای علائم بیماری می همه شرکت کنندگان نباید  .9

 باشند در مراسم جلوگیری به عمل آید .

باید به  و ... () صحن مسجد ، آبدارخانه ، سرویس بهداشتی و حمام  تهویه مکان برگزاری مراسم .۳۱

به ازاء  باشد . شگرددر بار  ۳۱در هر ساعت حداقل طور مناسب صورت بپذیرد به طوری که هوا 

( ۳۱در  ۳۱فن با ابعاد  "مترمکعبی )حدودا ۱۱۱مترمربع حداقل یک فن یا دمنده با ظرفیت  7۱هر 

 همراه با گردش هوای طبیعی بکار گرفته شود.

 روش به مناسب ماسک از بایستی افراد کلیه که طوری به باشد می الزامی فردی بهداشت رعایت .۳۳

 . نمایند استفاده صحیح

 .است الزامی(  نفر هر برای مربع متر ۱)  طرفین از متر دو حداقل فاصله رعایت .۳7

 .گردد خودداری مراسم برگزاری محل در فاصله رعایت بدون افراد تجمع از .۳۱

 حداقل محل برگزاری نمازو  شده جاروبصحن  گندزدایی از قبل جاروبرقی با صحن های فرش .۳۱

 گردد. گندزدایی نماز اقامه از قبل ساعت یک



4 
 

و سرویس بهداشتی و وضوخانه و  در صحن مسجد زباله کیسه همراه به دار در زباله ظروف  .۳۱

 گیرد. قرار کافی تعداد به مردم دسترس در آبدارخانه 

 .شوند جمع اعتکاف محل ورودی درهای جلو های پرده .۳2

 وسایل شخصی معتکفین قبل از ورود به محل اعتکاف در مبادی ورودی گندزدایی شود. .۳2

 مورد نیاز برای استراحت مثل پتو و بالش و ملحفه ها هنگام ورود به مسجد توسط معتکفینوسایل  .۳۲

  آورده شود و قبل از ورود گندزدایی گردد.

 شوند. جمع آوری تمامی کفش ها تا پایان اعتکافممنوع بوده و  ورود کفش به محل اعتکاف .۳9

به صورت مداوم توسط مسئول قرار دادن تعدادی دمپایی برای رفتن به سرویس بهداشتی که  .7۱

 .مربوطه گندزدایی شود

نظافت، شستشو و گندزدایی مستمر  سرویس بهداشتی مساجد دارای شرایط بهداشتی بوده و .7۳

  شود. انجام توسط مسئول مربوطه با مواد گندزدای مناسب)روزانه( 

 گردد. گندزدایی مربوطه مسئول توسط معتکفین استحمام دفعه هر از بعد حمام .77

 تعبیه گردد. محل آن کردن گندزدایی و شده شسته های لباس کردن پهن برای محلی .7۱

 نصب گردد. وضوخانه محل در ها دست شستن نحوه آموزش پوستر .7۱

 برای تمام سکوهای شستشو مساجدوجود مایع صابون در سرویس های بهداشتی و وضوخانه  .7۱

 الزامی است .

 .گردد تعبیه اعتکاف و در محل کفشداریورودی محل  مبادی در دست ضدعفونی تجهیزات  .72

 ایگندزد مواد با میکروفن و صندلی در، دستگیره، ازجمله مشترک سطوح و محل مستمر گندزدایی .72

 .شود انجام مناسب

به طور روزانه با مواد گندزدای مناسب گندزدایی شده و از آب خوری های عمومی محل آبدارخانه  .7۲

 نیز جمع آوری گردند .

 از آبدارخانه جهت گرفتن وضو استفاده نشود.ورود افراد متفرقه به آبدارخانه ممنوع بوده و  .79

 غذا مصرف و توزیع باشند می غذاخوری سالن دارای که مساجدی در مراسم برگزاری صورت در .۱۱

 از مستمر و مناسب استفاده به الزام و محل مناسب تهویه و فاصله رعایت ضمن مجزا محل در

  . است الزامی ماسک
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 بندیبسته با و گرم شکل به و طبخ از پس( ساعت دو از قبل)  زمان ترینکوتاه در غذا توزیع .۱۳

 .پذیرد صورت نفره یک بهداشتی

 خودداری( ساعت دو حداکثر) طولانی مدت به محیط دمای در شده پخته غذایی مواد نگهداری از .۱7

 سانتی درجه ۱ زیر در پخته غذایی مواد باید ساعت، دو از بیشتر نگهداری به الزام صورت در. گردد

 به غذایی ماده حرارت درجه تا نگهداری( گاز شمعک روی) گراد سانتی درجه 2۱ بالای در یا گراد

 .نرسد درجه 2۱ زیر

 بایستی به صورت بسته بندی باشد.شده مواد غذایی و آشامیدنی توزیع  .۱۱

 .شود داری خود مشترک های لیوان و ها استکان در چای و نوشیدنی توزیع از .۱۱

اشق قاز ولی معتکفین می توانند از قاشق و چنگال و لیوان یکبار مصرف استفاده شود بهتر است  .۱۱

 خود استفاده نمایند .و چنگال و لیوان شخصی 

 .شود توزیع کافی مقدار به مجاز مصرف تاریخ دارای و قانونی مجوزهای دارای بطری آب  .۱2

 .مایعات داغ در لیوان های یکبار مصرف شفاف خودداری کنیداز نوشیدن چای و  .۱2

از بسته بندی و توزیع غذا در ظروف یکبار مصرف نامناسب و پلاستیکی و فومی جلوگیری شود.  .۱۲

دارای مجوزهای  و یا ظروف آلومینیومیاستفاده از ظروف یکبار مصرف گیاهی بر پایه سلولزی 

 ضروری می باشد. ساخت و پروانه بهداشتی

 .شود داری خود سالمسازی انجام بدون جات میوه و سبزیجات توزیع از .۱9

 .کنید جدا را آنها پوست حتما و دهید شستشو سالم آب با دقت با مصرف از قبل را ها میوه .۱۱

 است الزامی میوه و سبزی سازی سالم چهارگانه مراحل رعایت  سالاد، و سبزی توزیع صورت در  .۱۳

 استفاده بهداشت وزارت از ساخت پروانه با شده بندی بسته سبزی و سالاد از شود می توصیه و

 .شود

افرادی که در امر تهیه و توزیع غذا تمامی افرادی که مشغول خدمت به معتکفین می باشند به ویژه  .۱7

از ماسک و دستکش مناسب به طور مستمر ضمن رعایت کامل بهداشت فردی دخالت دارند بایستی 

 استفاده نمایند . در حین خدمت 

 و بدن ایمنی سیستم تضعیف بر آن تاثیر دلیل به مراسم محل در دخانیات استعمال عدم رعایت .۱۱

 . است الزامی ویروس به ابتلا در افراد نمودن مستعد
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مسئولین نظارت دقیق بر اجرای پروتکل پیشگیری و مراقبت از بیماری کرونا توسط خدام و  .۱۱

 صورت پذیرد. برگزاری مراسم 

 برگزار گردد. نماز جماعت در حداقل زمان ممکن .۱۱

 انجام شود.انجام مستحبات مانند دعاء قرائت قرآن و مراسم های مشابه در حداقل زمان  .۱2

 صف های نماز جماعت به فاصله حداکثری یک و نیم متر تنظیم شود .  .۱2

 باشد .فاصله گذاری نمازگزاران در بین صفوف ) داخل صف ها ( به اندازه یک متر می  .۱۲

، مهر، سجاده، تسبیح و چادر و نظایر آن به صورت ادعیهکتب قرآن و  از وسایل مانند معتکفین .۱9

 شخصی استفاده نمایند.

وسایل عمومی اعم از مهر و تسبیح، کتب ادعیه ، قرآن، میز و صندلی سالمندان، عبا و چادر  همه .۱۱

 جمع آوری گردند. مشترک و ...

 

 

 

 

 

 

 

 


