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İsviçredeki müslüman cemaatler için halka açık ibadetlerde ve namazlarda 
geçerli olan güvenlik konsepti ve korunma tedbirleri 

 
Corona pandemisi süresince uygulanan korunma tedbirleri müslümanlar tarafından hem 
yerinde hem de herkesin hayatını korumak adına islami prensiplere uygun olarak kabul 
ediliyor. Tüm insanların sağlık ve güvenliği en önemli düstur olmalıdır. 
Hükümet tarafından getirilen bazı serbestlikler doğrultusunda FIDS kurumu toplu ibadetler 
için ekteki güvenlik konseptini hazırlamış bulunmaktadır. Bir çok müslüman en kısa süre 
içinde tekrar toplu halde cuma ve cemaat namazlarını kılabilmeyi özlemektedir.   
 
İsviçre federal hükümeti 16. Nisan kararlarında Coronavirus (COVID-19) yasaklarının                     
3 aşamalı bir uygulama ile kaldırılmasını ilan etmişti. (27. Nisan /11. Mayıs / 8. Haziran).  
20. Mayısta alınan yeni bir karara göre yasaklar 28. Mayıs tarihinde biraz hafifletilerek 
tekrar ibadete açılabilecektir. Buna binaen İsviçre sağlık bakanlığı aynı gün temel şartları ve 
tavsiyeleri açıklayan bir konsept yayımlamıştır.  
 
Korunma tedbirlerini uygulama mesuliyeti kurumların ve katılımcıların kendisine aittir. Bu 
konsept camilerdeki halka açık olan toplu ibadetleri konu etmektedir. Aynı zamanda cami 
ve cemiyetlerdeki namaz kılma yerlerini, yani mescid bölümlerini kapsamaktadır.  
Cemiyetlerin diğer bölümlerinde bulunan ders odalarının açılması ve kullanımı hükümetin 
okullardaki temel eğitimi tekrar başlatma kararına bağlıdır.  
Cemiyetlerdeki kantin, kafe ve restoran bölümleri için yine İsviçre lokantacılarını bağlayan 
kurallar geçerlidir. Bu konuda daha detaylı bilgi edinebilmek için bulunduğunuz belediye ve 
şehirler ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.  
 
FIDS kurumu bu revize edilmiş güvenlik konseptini federal hükümete (Bundesrat) ve sağlık 
bakanlığına takdim ediyor. Bahsi geçen tedbirler FIDS üyeleri ve etnik çatı kuruluşlar ile 
istişare edilmiştir ve yine toplu halde kurallara uyulması gerekmektedir.   
 
 
 
Regensdorf, 22. Mayıs 2020 
 
Dr. Montassar BenMrad 
FIDS Başkanı  
Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz  
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Camilerin aşamalı açılmasına yönelik tedbir, önlem ve tavsiyeler 
 

Toplu ibadetlerin aşamalı olarak başlatılması  
 

Camileri tekrar açabilme müsaadesinden ve bu konseptte geçen tüm önlem 
ve tedbirlerin yerine getirilmesinden sonra camilerdeki toplu ibadetler yerine 
getirilebilir. Bu geçiş süresince şartlara daha kolay alışabilmek için idarecilere 
camileri başlangıçta sadece 3 vakit namaz için açık tutmalarını tavisye 
ediyoruz. (Örneğin sabah, ikindi ve akşam namazları için). Insan sağlığının          

korunması çok önemli olmakla birlikte ilk derecede cami cemaatinin disiplinine ve sabrına 
bağlıdır.  
 
Cami cemaatinin vaktinde gelmesi ve namazlar eda edildikten sonra camiden tekrar              
çıkması rica olunur. Camiler sadece namaz vakitlerinde açık tutulmalıdır.  
 
Cuma namazı tedbirleri daha sonraki bir bildiri ile açıklanacaktır.  
Kurban bayramı konusu daha sonraki bir tarihte ele alınacaktır.  
 

 

Sınırlama ve ziyaretçi sayısı  
 

Namazlarda safların birbirine yakın olduğunda enfeksiyon riskinin 
artacağından dolayı hem cami ziyaretçi sayısı sınırlandırılmalı hem de saflar 
arasına asgari mesafeler açılmalıdır. Bu önlem camilerdeki kullanım alanının 
bir hayli azalmasına sepep olacaktır.  

                           Namaz alanları aşağıda belirtilen şekilde kullanıma açılmalıdır:  
 

• Her namaz kılanın arasına her yönde 2 metrelik bir mesafe bırakılmalıdır 
• İşaretli ön ve arka saflar arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır 
• Hükümetin belirleyecek olduğu azami insan topluluğu sayısına ek olarak cami 

kullanım alanı baz alınarak her kişiye en az 4 metrekare ihtiyaç alanı sunulmalıdır  
• Namaz kılma yerleri halılarda işaretlenmelidir 
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Ziyaretçiler listesi ve müracaat sistemi 
 

Olası bir enfeksiyondan sonra herkesi koruyabilmek ve bilgilendirmek için 
ziyaretçilerin isim, soyisim ve telefon numaraları kayıt edilmelidir. Bu kayıt 
sisteminin nasıl yapılacağı (liste, elektronik vs.) camilerin tercihindedir         
ancak gerektiğinde ve talep edildiğinde resmi kurumlara tutarlı bilgi verile-
bilmesi şarttır. Bu bilgi ve listeler iki haftalık bir süreden sonra kişisel verileri 

koruma kanunu kapsamında silinmelidir.   
 
Cami içinde ve cami dışında insanların bir araya toplanması önlenmelidir. Namaz kılma yeri 
dışında da 2 metre mesafe kuralına riayet edilmelidir. Sayıca kalabalık bir cemaatin gelebi- 
leceğini öngören cemiyetlerin bir online kayıt veya telefon ile müracaat kabul sistemi 
uygulamaları istenmektedir.  
 

Hijyen ve dezenfektan kuralları  
 

Giriş ve çıkışlarda her an yeterli miktarda el dezenfektan malzemesi hazır 
tutulmalıdır. Ek olarak ibadetlerden sonra belirli hassas alanları dezenfekte 
edebilmek için alan dezenfektanı hazır bulundurulmalıdır. Mescidler, yani 
namaz kılma yerleri ve halılar her iki vakitten sonra dezenfekte edilmelidir. 

Namaz kılma yerlerinin aralıklı ve önceden işaretlenmiş olması istenmektedir.    
 
Merdivenlik, kapı kolları, ışık düğmeleri, mikrofonlar bağış kutuları gibi hassas alanlar her 
vakitten sonra dezenfekte edilmelidir.  

 

Abdesthane ve tuvaletler kullanılmamalıdır 
 
WC ve abdesthanelerin kullanımında risk nispeten daha yüksektir. Dolayısı 
ile kullanıma kapatılmalıdırlar. Cami cemaatine abdestlerin daha önceden 
evlerde alınması bildirilmelidir.  
Acil tuvalet kullanımlarından sonra bu alanlar dezenfekte edilmelidir. Havlu 
ve hava ile kurutma yerine sadece kağıt peçete kullanılması istenmektedir.  

 

Mescid bölümlerinin havalandırılması  
 

Mescid alanları her namaz vaktinden sonra yeterli şekilde havalandırıl-
malıdır. Namaz esnasında klimalardan veya açık pencerelerden dolayı hava 
cereyanı oluşmamasına dikkat edilmelidir.  
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Bazı eşyaların toplanıp kaldırılması  
 

Kuran ve kitaplar, rahleler, tesbihler, takkeler, cübbeler ve ayrıca ayakkabı 
çekecekleri, kahve ve atıştırmalık makinaları kaldırılmalıdır. Sadece sabit 
bağış kutuları kullanılmalıdır zira ‘tepsi’ yöntemi ile bağış toplanmasına 
müsaade edilmemektedir. Kitaplıklar ve toplu ibadet için ihtiyaç duyulma-
yan odalar kapatılmalıdır.  

 

Yaş sınırı ve risk grupları  
 

Mesafe kurallarına en iyi şekilde uyabilmek için 12 yaşından küçük çocuk-
ların camilere gelmemesi istenmektedir. Ayrıca hükümet tarafından risk 
grupları olarak sınıflandırılan ve 65 yaş üstü kişilerin sağlık bakanlığı tavsiye-
lerine uymaları ve namazlarını evde kılmaları tavsiye edilmektedir. Bu konu 
cami cemaatine imamlar ve idareciler tarafından düzenli olarak hatırlatıl-      

                           malıdır.  
 

 

Hastalık belirtisi olan kişiler 
 

Hastalık belirtisi gösteren, hasta olmuş bir kişi ile aynı evde kalan veya uzun 
temasta bulunan kişilerin camiye gelmemeleri istenmelidir. Bu uygulama 
hasta olan kişinin Covid-19 hastası olmadığını gösteren bir test sonucu sun-
ması halinde bile kendisine hatırlatılmalıdır. Ziyaretçiler hastalık belirtileri 

konusunda takip edilmeli ve hasta olan kişilere camiden çıkıp ivedi şekilde hükümetin 
tavsiyeleri doğrultusunda sosyal izolasyona girmeleri hatırlatılmalıdır.  
 

 

Maske zorunluluğu   
 

Cami cemaatine düzenli şekilde ve en geç camide namaz kılması için 
müracaat ettiğinde maske takma zorunluluğu hatırlatılmalıdır. Bu uygulama 
hem kendimizin hem de çevremizin korunabilmesi için önemlidir.                      
Maskelerin önceden bireysel olarak tedarik edilmesi istenmektedir. Maske 
takmayan kişiler camiye alınmamalıdır.  
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Bireysel seccade zorunluluğu  
 

Camiye gelen kişilere bireysel ve dezenfekte edilmiş bir seccadeyi 
yanlarında getirmeleri hatırlatılmalıdır. Yanlarında bireysel bir seccade 
getirmeyenlerden camide namaz kılmamaları istenmelidir. Bu bireysel 
seccadeler mescidlerde sadece işaretli yerlere serilebilir. Cami ve 
cemiyetler farklı bir uygulama ile tek kullanımlık seccade veya kağıt gibi bir 
çözüme giderse, bireysel seccade kuralına gerek kalmayacaktır. Sadece 
namaz yerlerinin ve mescidlerin dezenfekte edilmesi yeterli değildir.  

 

 

Cenaze namazları   
 

Cenaze namazlarını imam öncülüğünde aile bireyleri ve yakın çevre ile 
beraber kılmak mümkündür. Bu konuda resmi dairelerin azami kişi sayısı ve 
kurallar sınırlandırmasına dikkat edilmelidir.  
 

 

 

Merasimler  
 

Çevremizin korunması için namazlar dışında zikir, ilahi, ders halkaları gibi 
merasimler yapılmamalıdır. Bu konu hakkında cami cemaati yine önceden 
ve namaz esnasında haberdar edilmelidir.  
 

 

 

Diğer faaliyetler  
 

Özel ve herkese açık yapılması düşünülen kalabalık nikah merasimleri, taziye 
toplantıları ve buna benzer faaliyetlere hükümet tarafından halen müsaade 
edilmemektedir.  
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İletişim  
  

Cami cemaati ve üyeler tüm önlem ve tedbirler hakkında bilgilendirilmelidir. 
Ziyaretçiler camiye gelmeden önce tüm uygulamalar hakkında haberdar 
edilmelidir. Cami içinde ve girişlerinde görünmesi kola yerlere hükümetin 
hazırlamış olduğu hijyen ve mesafe kurallarını açıklayan afişler asılmalıdır. 

Imamların ve görevlilierin sanal platformlarda bu korunma tedbirlerini açıklamaları tavsiye 
edilir.  
 
 

Hukuki çerçeve ve mesuliyetler  
 

Devlet ve kantonların getirmiş olduğu kanun ve kararnamelere her daim 
riayet edilmelidir. Cemiyetlerde mesul olan kişiler sürekli yeni kararlar 
hakkında bilgi sahibi olmalı ve gelişmeleri takip etmelidirler.  
Cami başkanları, imamlar ve cemiyet yönetiminde olan kişiler tüm 

hazırlıklar, kurallar, eğitimler, tedarik edilmesi gereken malzemeler ve tüm önlemler 
konusunda mesuldurlar. Korunma tedbirlerini namazlardan önce, esnasında ve sonrasında 
uygulamaya geçirmelidirler. Her namaz vakti için tedbirleri takip edecek ve uygulayacak 
olan bir kişi belirlenmelidir.  
 
Bu kural ve tedbirlere uymak mümkün değilse toplu ibadet edilmemeli ve cemaat ile namaz 
kılınmamalıdır. Cami ve cemiyet yönetimi uygun buldukları ek şartlar getirebilirler.  
 
COVİD-19 virüsünün daha çok yayılması, tedbirlerin uygulanması ve hükümetin yeni 
kararlar getirmesi konusunda FIDS yeni bildiriler yayımlayacaktır.  
  
  


