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 .کنیم تیرعامکان های زیارتی در مراجعه به  باید که ینکات

 

  اما. رددگ یم ما یروح آرامش و یمعنو سالمتارتقاء  موجب مقدس یها مکان ارتیز همچون یآداب و ضیفرا انجام

 ،(ع) اطهار ائمه و( ص) رسول حضرت به نسبت ارادت و عشق و متعال خداوند به مانیا که میباش داشته باور دیبا

 را یکاف ثواب قطعا و کرد برقرار را یمعنو ارتباط نیا توان یم میبخواه که یا لحظه هر و ستین مکان و زمان به وابسته

 .برد میخواه

 نیا قبال در و شتهدا متقابل حقوق خود ینید خواهران و برادران دوستان، زان،یعز به نسبت ما از کی هر گرید طرف از

. است گرانید و خود سالمت حفظ ها، آن نیتر مهم جمله از و حقوق نیا از یکی. است مترتب ما بر یفیوظا حقوق،

 به بتالا خطر معرض در خودمان سالمت است ممکن آنکه بر عالوه ط،یشرا نیا در مقدسه اماکن ارتیز موضوع در

 به آلوده را رانائز گرید ،سالم، به ظاهر ناقل  کی عنوان به ما که دارد وجود احتمال نیا رد،یگ قرار کرونا روسیو

 .کرد خواهد ما متوجه را یشرع و یانسان نیسنگ تیمسئول امر نیا البته و میینما روسیو

 نکات به جهتو یارتیز و مقدس اماکن در حضور یبرا ،یارتیز اماکن شدن باز صورت در و طیشرا نیا در که لذاست

 گردید. خواهد انشهروند گرید و دوستان خانواده، شما، شتریب هرچه سالمت موجب لیذ

  کرونا، روسیو زا مقدس اماکن داشتن نگه پاک یبرا کرونا، یماریب وعیش و یریگ همه طیشرا در اول، یدرجه در  -1

 و دینباش ماسک بدون عنوان چیه بهد و در صورت حضور خودداری کنی یارتیز یها مکان به رفتن از امکان حد تا

 .دیبزن ماسک حتما

 .دیکن یخوددار یارتیز یها مکان در حضور از موکداً عطسه سرفه، تب، عالئم داشتن صورت در  -2

 یارتیز یاه مکان در حضور از موکداً گذشته، روز چند در کرونا یماریب به مبتال فرد با مواجهه صورت رد  -3

 .دیکن یخوددار

 شیافزا را کرونا روسیو به ابتال اثر بر فوت خطر ابتیدو   یتنفس ،یقلب یماریب مانند یانهیزم یهایماریب وجود  -4

 یارتیز و یعموم یها مکان در حضور از مطلقا ستیبایم ارندد ییها یماریب نیچن سابقه که یکسان دهد؛ یم

 .کنند یخوددار

 .ندینما یخوددار ،یارتیز اماکن در حضور از توانند یم که آنجا تا سالمندان  -5
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 به یازین لذا. دیشنو یم را ما کالم و دینیب یم را ما امامان شود؛ یم انیب متبرکه اماکن دخول اذن در که همانگونه  -6

 .شود خوانده یکیزیف یگذار فاصله تیرعا با تواند یم اراتیز و ودهبن مقدس حیضر به شدن کینزد

 ژل یصشخ لوازم یضدعفون یبرا و دینگرد وارد مقدس اماکن به دستکش دنیپوش و صورت ماسک بدون مطلقاً  -7

 .دیباش داشته همراه به یالکل

  .دیکن استفاده خود کفش دادن قرار جهت زیتم یلونینا سهیک از روس،یو انتقال از یریشگیپ یبرا  -8

 .دیبسپار یکفشدار به را آن و شود یخودار متبرکه اماکن و شبستان رواق، در کفش سهیک بردن از  -9

 ،یبهداشت نکات تیرعا با. گردند روسیو انتقال عوامل از یکی توانندیم یارتیز یها مکان در ها یکفشدار -10

 . دیکن حفظ را کفشداران و خود سالمت

 .ددگر لیتحو یکفشدار به یکفشدار وجود صورت در و داده قرار نو یلونینا سهیک در را خود یها کفش -11

 و آب با را ودخ دستان و دیده قرار دار درب یها دان زباله در را آن لونینا ،یدار کفش از کفش افتیدر از پس -12

 .دیکن یضدعفون الکل یحاو یضدعفون محلول با ای و شسته صابون

 .گردند وسریو انتقال عامل تواندیم بندها خود رایز دیینما استفاده بند بدون یها کفش از قدورالم یحت -13

 دستان فاصلهبال ای و یضدعفون را خود دستان الکل یحاو یضدعفون محلول با کفش، دنیپوش و آوردن در از بعد -14

 . دییبشو را خود

 .دیننک استفاده یعموم یهاوضوخانه و ییدستشو از امکان حد تا -15

 .نباشد یمذهب ماکنا در یعموم ییدستشو از استفاده به یازین تا گردد انجام منزل در وضو و ریتطه به مربوط اعمال -16

 . دیینما زیپره ها یآبخور و وضوخانه رآالتیش به دست تماس از و دیباش داشته همراه به آب یبطر خود با -17

 .دیشو خارج یارتیز نمکا آن از بالفاصله یکوفتگ و تب عالئم احساس صورت در -18

 آرنج با را خود ینیب و دهان یجلو د،یریبگ فاصله گرانید از بالفاصله یارتیز یها مکان در عطسه و سرفه هنگام -19

 . دییبشو را خود یها دست عاًیسر و خارج مکان آن از و دیریبگ دستمال ای

 .دیکن یخوددار کند، یم عطسه ای سرفه که یکس هر با  شدن کینزد از یارتیز یها مکان در -20

 .دیکن یخوددار گرانید با مصافحه ای دادن دست از -21

 .دیکن یخودار موکدا یارتیز مکان یوارهاید و ها درب و حیضر لمس از -22
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 یرو ار خود یها دست دیباش مواظب و دیکن استفاده یشخص سجاده و مهر از نماز ضهیفر انجام یبرا حتما -23

 .دیده قرار خودتان سجاده

 .اورندیب همراه به یشخص نماز چادر منزل، از بانوان -24

 نیاول در حتما و قرارداده یکیپالست سهیک کی در را خود سجاده و نماز چادر بالفاصله خانه، به بازگشت از پس -25

 .باشند روسیو به آلوده است بوده شما چادر با تماس تماس در که یسطوح هیکل است ممکن رایز. دییبشو فرصت

 .دینکن استفاده یمذهب اماکن در موجود نماز یاه چادر از  از مطلقا -26

 . دیکن استفاده دیبر یم همراه به که یشخص ی هیادع کتب و میکر قرآن از فقط -27

 آنها از ستفادها هنگام در دیینما یسع و داده قرار مخصوص سهیک در منزل در را خود یشخص حیمفات و میکر قرآن -28

 . دیده قرار سهیک در مجددا استفاده از پس و نباشند تماس در یسطح گونه چیه با

 گرانید با چهره به چهره تماس از و دینکن صحبت روبرو از بخصوص گرید افراد با یمذهب اماکن صحن در -29

 .دیکن یخوددار

 .دیینما مراجعه یارتیز یها مکان به یارتیز ـ ینید ضیفرا انجام یبرا حرم، خلوت ساعات در حایترج -30

 . دیکن یخوددار ها شبستان و ها صحن در نذورات پخش  از -31

 . دیکن یخوددار یارتیز و یعموم یمکانها  در یخوراک مواد خوردن از امکان حد تا -32

 . دیکن تیرعا حتما را گرانید از یمتر دو فاصله -33

 . دیینما کوتاه امکان حد تا را یارتیز یها مکان در خود حضور -34

  در و دییوبش صابون و آب با خروج، از بعد فاصلهبال و یارتیز یها مکان به ورود از قبل را خود یها دست -35

 . دیکن یخوددار دایاک دهان و ینیب و چشم به زدن دست از خروج و ورود نیب فاصله

( دربدار) الهزب ظرف در را آن و دیکن یخوددار یارتیز یها مکان در خود دستمال و دستکش ماسک، کردن رها از -36

 .دیده قرار شبستان و حنص از ای گوشه در زباله کیسه همراه به
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 با نصورتیا ریغ در برده خود با لچریو و یصندل المقدور یحت اماکن نیا در لچریو و یصندل به ازین صورت در -37

 اثر بر شما اندست و لباس تا دیینما استفاده و نموده یضدعفون را لچریو و یصندل کامال همراه یضدعفون مواد

 .نگردد آلوده تماس

 .دیینما یخودار گرانید از یکاغذ دستمال افتیدر از و دیباش داشته همراه به یاغذک دستمال حتما -38

 نماز فوفص اتصال از نانیاطم جهت ،یکیزیف یگذار فاصله حداکثر تیرعا با جماعت، نماز یبرگزار صورت در -39

 . دییفرما استفاده جماعت امام ییراهنما از

 

  یمذهب اماکن یورود

 .شوند نترلک سنج تب با نیزائر هیکل  -1

 . شوند منصرف ارتیز انجام از که دیینما درخواست سالمند افراد از  -2

 . گردد نصب است یبهداشت الزم نکات یحاو که یبزرگ یهاتابلو یمذهب اماکن یورود در  -3

 :  اماکن یتمام در یگذار فاصله یکرهایاست نصب  -4

 باز محوطه یها یصندل  رش،یپذ تجمع یها  سالن ها، شبستان ها، رواق

  گرانید و خود از مراقبت جهت یبهداشت موارد تیرعا رامونیپ نیزائر نیمباشر آموزش  -5

 یبهداشت موارد تیرعا تذکر رامونیپ خوانندگان ارتیز و مداحان آموزش  -6

  زائران به الزم یارشاد تذکرات جهت اماکن، یورود کنندگان دیبازد و نگهبانان آموزش  -7

 محوطه در رگذاریتاث یها امیپ با بزرگ اریبس یها بنر نصب  -8

 محوطه در یکیالکترون یتابلوها در ها امیپ نشر امکان صورت در  -9

 ( یوئیادر پخش امکان صورت در) محوطه داخلی گوها بلند از نمودن پخش و یصوت یها امیپ و پادکست هیته -10

 . گردد ارسال نیزائر همراه یها تلفن به یبهداشت یها امیپ امکان صورت در -11
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  حرم نیخادم و گهبانانن

 . شود استفاده دستکش و ماسک از شهیهم حرم، در حضور زمان در  -1

 . کنند ییراهنما ارتگاهیز ای حرم از خارج به را عطسه سرفه، عالئم یدارا افراد  -2

 .گردند متذکر یبهداشت فاصله تیرعا حفظ به نسبت را زائران  -3

  دینما یضدعفون را خود یها دست بمتناو صورت به کننده یضدعفون یاسپر با نگهبان  -4

 . ندینما یریجلوگ دستکش و ماسک بدون افراد ورود از نگهبانان  -5

 

  ها یکفشدار

 . شود یخوددار لونینا بدون کفش گرفتن لیتحو از و داده قرار یکفش جا کی در را یکفش هر ها یکفشدار -1

  .شود یضدعفون مرتب بصورت ها آن یها قفسه و ها یکفشدار -2

  .ردیگ قرار نیزائر اریاخت در نو یلونیان سهیک -3

  . شود استفاده یکفشدار در حضور زمان در دستکش و ماسک از شهیهم -4

 . شود داده قرار نیزائر استفاده یبرا یضدعفون محلول یکفشدار محل در -5

 

 

  

 


