
Korona virüsüne karşı koruma

Dini cemaatlerin
toplantıları için sağlık departmanından 
bilgi 

Korona virüsüne karşı koruma

Dini cemaatlerin
toplantıları için sağlık departmanından 
bilgi 



Sağlık departmanından bilgi

Impressum
Herausgeber  Landkreis Gießen, Der Kreisausschuss, Riversplatz 1-9, 35394 Gießen, 
 www.lkgi.de
Druck  Mai 2020
Bildnachweis sissoupitch  – stock.adobe.com

Sağlık departmanından bilgi

Impressum
Herausgeber  Landkreis Gießen, Der Kreisausschuss, Riversplatz 1-9, 35394 Gießen, 
 www.lkgi.de
Druck  Mai 2020
Bildnachweis sissoupitch  – stock.adobe.com

Hessen‘deki Corona salgını sırasında dua etkinliklerine tekrar izin verilir. Bununla 
birlikte, enfeksiyon riski mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. Birlikte dua etmek 
ve duraklatmak için bir araya gelmek aynı zamanda sağlığı ve yaşamı korumakla da 
ilgilidir.

Gießen ilçesinin sağlık departmanı bilgi sağlar:

•	Sizinle birlikte yaşamayan tüm insanlara daima en az 1,5 metre mesafe 
bırakmalısınız. Dua etkinliği önce, sırasında ve sonrasında bile.

•	Bir kilise lideri veya din adamı olarak mesafelerin korunduğundan emin olun.
•	Sizinle birlikte yaşamayan insanlara el sıkmayın, dokunmayın veya sarılmayın.
•	Mümkünse açık hava namazı etkinlikleri düzenleyin. Ayrıca burada 1,5 metrelik 

bir mesafe tutmalısınız. Video dua olayları iyi bir alternatif olabilir. Havalandırma, 
odadaki dua etkinlikleri sırasında düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.

•	Bir iç mekan namaz etkinliğine katılan herkes, ağız ve burunlarına maske 
takmalıdır.

•	Aynı anda çok sayıda insanın bir araya gelmesinden kaçının. Belki daha küçük 
gruplar için bir günde veya hafta sonu birkaç etkinlik düzenlenebilir.

•	Birlikte şarkı söylemekten veya yüksek sesle dua etmekten kaçının. Müzik yapmak 
ve bireyi gruptan yeterli bir mesafede yapmak bir seçenek olabilir.

•	Nesneleri elden ele geçirmemeli veya birbiri ardına dokunmamalısınız.

Tüm soru ve önerileriniz için Gießen‘deki sağlık departmanının hijyen ekibi mevcuttur.

E-posta: hygiene@lkgi.de,
Telefon: 0641 9390-3560, (Pazartesi - Perşembe 08:00 - 16:00, Cum 08:00 - 14:00, 
Cumartesi 11:00 - 15:00)
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