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ض أن و . الرئ�س�ةمن كافة المعتقدات والنظم الفك��ة المتنوعة المجتمعات الدين�ة  ف�ما �خصع� اإلرشادات العامة  الوث�قة تحتوي هذە من المف�ت
 سوف تتماحت�اجات إضاف�ة أو ظروف أخرى، التعرف ع� أ�ة حال ظهور أ�ة معلومات جد�دة أو  تكون هذە الوث�قة شاملة مع التفهم ال�امل أنه

ون�قع اإلاثل األسئلة الشائعة من المو بمعلومات من المصادر الحال�ة، مهذە الوث�قة تم تط��ر ولقد . هذە الوث�قةمراجعة  وزارة كل من ب ةالخاص ةل��ت
ي وال�ة فرجين�ا، 

حات الخاصة ببدائل الصور كما تم تجميع كافة ومركز الس�طرة ع� األمراض.   ،لوطن�ة لمديري الجنازاتوالجمع�ة ا الصحة �ف المق�ت
ي حال كان. مكتب التن�ع والمساواة واالحتواء دين�ة وتم تقد�مها إ� لالستشارات ال ق�اد�ة غ�ي رسم�ة التقل�د�ة للعبادة من مجموعات

لد�ك أ�ة  �ف
حات مب �د اإل ة خاصة ببدائل طرق العبادة التقل�د�ة،تكر مق�ت : ير�ب إرسال رسالة إ� ال�ب ي التا�ي

ويف  ل��ت

 DEIDirector@governor.virginia.gov 
 

 أو المسجد؟ ،أو المعبد  ،أو ال�نس ،من الذهاب إ� ال�ن�سة ماذا عن المراسم الدين�ة؟ هل سأتمكن ع� الرغم مما �حدث

ا حىت  55ينص القرار التنف�ذي رقم  ل. وسوف �ظل هذا القرار التنف�ذي سار�� ف ي الم�ف
، ما لم يتم تعد�له أو إلغائه بموجب 2020يونيو،  10ع� أمر بالبقاء �ف

ي �شأن القرار التنف�ذي رقم 
 . هذا الرابطمن  55قرار تنف�ذي الحق. �مكنك الدخول ع� الب�ان الصح�ف

 

ي 55 رقم سمح باالنتقال إ� أما�ن العبادة بموجب القرار التنف�ذي�ُ  ي ع� أما�ن العبادة الىت
مراسم شخص�ة أن تحد من التجمعات  تقوم ب�جراء. ع� أنه ينب�ف

ي ضوء المخاطر الشد�دة ع� الصحة العامة. فنحن  ةأشخاص، وذلك بموجب حظر الع�ش  10 حىت 
ي جميع أنحاء الوال�ة. ب�د أنه، �ف

أشخاص المطبق �ف
ي وال�ةنحث  ل أو العبادة سبل بد� عنفرجين�ا ع� البحث  قاطىف ف نت من الم�ف الدخول عن ط��ق "لة لحضور المراسم الدين�ة، مثل حضور البث ع�ب اإلن�ت
ي دار العبادة  ةبالس�ار 

ي دار العبادة أو ". و�تم اتخاذ القرار �شأن المراسم الدين�ة والعبادات عن ط��ق "ة بدار العبادةداخل المركب البقاءأو �ف
الدخول بالس�ارة �ف

ي  "المركبة بدار العبادةالبقاء داخل 
ف �شكل أفضل. ون "المواقف العامة"أو �ف حن ندعم من خالل قادة المؤسسات الدين�ة المختلفة، والذين �عرفون المصليني

ا القادة الذين �دعم ف الذين ال يوافقون ع� ذلك و�فضلون خ�ار البث من خ ط��قة ونتمام� نت أو الدخول بالمركبات كما ندعم كذلك القادة الدينيني الل اإلن�ت
ي آخر 

ا�ف امأي خ�ار اف�ت ف ي مواقف الس�ارات ة. ير�ب المقبول ةاالجتماع�المحافظة ع� المسافة  بمبدأ  يوفر االل�ت
 اإلحاطة بأن إقامة المراسم أو القداس �ف

م األشخاص  ف ي د ار بالبقاء داخل الخاصة بدور العبادة مع البقاء داخل الس�ارة �صلح فقط عندما �ل�ت
س�اراتهم وال يتفاعلون مع اآلخ��ن أثناء التواجد �ف

ي كافة االعتبارات الالزمة لهذا الن�ع المبتكر من العبادة بح�ث �كون آمن� 
. العبادة. باإلضافة إ� ذلك، �جب أن ينظر القادة الدينيون �ف ف  ا ل�افة المشاركني

 
اض�ة ي تهدد الصحة العامة، فنحن نحث المجتمعات الدين�ة ع� إجراء أي قداس عن ط��ق االتصاالت االف�ت ي ضوء المخاطر الىت

أو ع�ب  و�ناء عل�ه، و�ف
نت،  عات  �تضمن ذلكو اإلن�ت �د اإلتقد�م الت�ب ف من منازلهم، وعقد ع� الشبكة أو عن ط��ق ال�ب ف والمصلني ، والبث ال�ي عن ط��ق الف�ديو للقادة الدينيني ي

ويف ل��ت
ام التام أسبوع�ة اجتماعات  ف  المجتمعاتع� نحو مناسب بالنسبة لتلك  ةاالجتماع� بالمحافظة ع� المسافةعن ط��ق مؤتمرات الف�ديو أو الهاتف، مع االل�ت

ي 
ي ذات الوقت الرعا�ة للعامة �ف

ي تقدم �ف . هذە الجائحةواستمرار ظل انتشار الدين�ة الىت

mailto:DEIDirector@governor.virginia.gov
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001t8cUsqEcvah4D-5vQ-hz13NE1y1x0EUaOXOYPzkfrTg-dSJRNTzBi30cszhTfAtnlxKsF7Md0Y6jWVVFH3pdNNi35LjWXO_mVwl3SBKIoS6RzK1rzFWYYIORhetxoUZwlqjpSkyM5HKsjgXiMPkeKhZSlR-oJeDkCZfAtEvACUOLvkdUHhPlLAb2FFL1zuw2qWJJffxhumvYSf4WDpaGOQ60tihVt_VSSuF1N3pnd712VXIRBofV1A%3D%3D&c=lx9bWC18iIKw6FlWxC-RFSk4mAIuBpjJ4PokD3mGolo9vF2nPtzbnA%3D%3D&ch=DUmFCKAH_DZPAsy1xv_-ATQYGp2hvjX2SpkYaRHwOuLvYPdUdPNMBw%3D%3D
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ي ال�ن�سةالدخول بالس�ارة ما �ي العبادة عن ط��ق 

ي ال�ن�سة؟ داخل المركبة ماذا عن العبادة ؟ و �ف
 �ف

ي س�اراتهم داخل موقف الس�ارات الخاص  –بالنسبة للمراسم الدين�ة أو القداس من داخل المركبة 
ي ذلك أن �ظل األشخاص �ف العبادة وذلك لسماع  بدار �عىف

 . ي  رسالة دين�ة أو لحضور أي احتفال ديىف
 

ي  – إ� دار العبادةعن ط��ق الدخول بالس�ارة  المراسم الدين�ةأما 
ي �قف �ف ي أنه س�كون هناك مسئول ديىف العبادة ل�قدم مراسم  دار فتعىف

افات عات المال�ة المقدسة، أو لممارسة الطقوس الدين�ة  ،أو المباركات ،االع�ت ي موكب إلخ، أو لجمع الت�ب
ع� أن يب�ت الشخص داخل الس�ارة أو �ف

 من الس�ارات. 
 

ي تتم من داخل الس�ارة
ي موقف  – إرشادات المساعدة اإلضاف�ة للمراسم اليت

�جوز أن ينتقل الحضور إ� أما�ن العبادة، وأن يوقفوا الس�ارات �ف
ي الس�ارة. الس�ا

ف  يب�ت �جب أن و رات الخاص بدار العبادة، بح�ث �مكنهم االستماع إ� الرسالة الدين�ة مع البقاء �ف ي كل  داخلالمشاركني
س�اراتهم �ف

ورة للذهاب إ� الحمام ع� سب�ل المثال.  ي هذە الحالة عن وضع خطة بتحمل القادة الدينيون  و�ضطلعوقت، إال عند ال�ف
المسئول�ة �ف

ف للمشار  ي حال اضطرارهم إ�كني
. ة المناسبةاالجتماع� قاعدة المسافةأشخاص أو أقل وع�  ةالع�ش  مبدأ الذهاب إ� الحمام، مع الحفاظ ع�  �ف

م التقي�د التا مراعاةأفراد لق�ادة المراسم الدين�ة أو للعمل خارج دار العبادة لدعم المراسم الدين�ة. �جب  10ال �جوز السماح بتواجد أ��� من و 
ف والمتواجدين داخل المركبات، مثل استخدام طرق ما ألي تفاعل  ف القادة الدينيني الزعف، أوراق عند تم��ر  ةاالجتماع� المحافظة ع� المسافةبني

ف إ� أما�ن الرماد ، ع� أن يُ ومغلفة ج�دا وتقد�م أش�اء محكمة الغلق  الماء ل�ضعها ع� كل منهم  و أ ،ال��ت و أ ،رشد المسئولون الدينيون المصلني
ف بلمس هذە  ف الدينيني .  األشاءع� جبهته بدال من ق�ام المسئولني ف ة ع� جبهة المصلني ال �جوز تم��ر أي أش�اء �ستخدم لجمع و ووضعها مبا�ش

ي ح�ازة 
ء نفسه يب�ت �ف ي

�ن داخل الس�ارة ما دام ال�ش �ن ول�ن �جوز تقد�مها للحا�ف ف الحا�ف عات المال�ة ما بني الشخص الذي �قدم المساعدة الت�ب
عات.  ي جمع هذە الت�ب

م كذلك �جب  و �ف ف ا أن تل�ت ف خارج المركبات. و�جب دوم� اتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة للحفاظ ع� سالمة العاملني
 المجتمعات الدين�ة بالحفاظ ع� القواعد الخاصة بالضوضاء. 

 
ي تق�م المراسم الشخص�ة، ف�جب أن أشخاص، وذلك  10تحد تلك الدور من التجمعات بح�ث ال ي��د العدد عن  أما عن دور العبادة الىت

ي موقف الس�ارات مع السماح �ٌ و أشخاص المطبق ع� مستوى الوال�ة.  ةبموجب حظر الع�ش 
ي المركبات المتوقفة �ف

ف �ف سمح بجلوس المصلني
م بالبقاء داخل ةالمناسب ةاالجتماع� بالحفاظ ع� المسافة ف ال �جوز أن ي��د عدد و �جوز فتح أو غلق النوافذ. و س�ارته. ، ما دام كل شخص �ل�ت

ي باحة الس�ارات أثناء 
ف فوق المنصة أو أمام المركبات المتوقفة �ف ف المجتمعني ي مراسم العبادة أو القداس داخل الالقادة الدينيني

تجمعات �ف
 أشخاص.  ةالمركبات أو ع�ب المركبات عن ع�ش 

 

ي 
ي تتطلب مشاركة مجتمع�ة؟ ماذا عن االحتفاالت المجتمع�ة؟ هناك العد�د من اإلجازات الدين�ة �ف

ع� الرغم من وجود العد�د من اإلجازات  - ال��يع اليت
ي تم االحتفال بها بالفعل عن ط��ق المتابعات  التقل�د�ة والتجمع للصالة، فإن الظروف الحال�ة ال �سمح لنا  الشخص�ةالقادمة، وع� الرغم من المراسم الىت

ام ف ا أو من خالل تجمعات تحتوي ع�  ،بتلك التقال�د الدين�ة. ولذلك باالل�ت اض�� أشخاص أو أقل  10�جب عقد جميع التجمعات المجتمع�ة والمراسم اف�ت
ام55 رقم بموجب القرار التنف�ذي ف ف مع التحقق من غسل ال�دين ع� نحو مناسب، واالل�ت ف بالذهاب إ� منازل المصلني بالقواعد  . مع السماح للقادة الدينيني

ل عن  ة المناسبةوالبدن� ةاالجتماع� المسافةالعامة للسعال والعطس، والحفاظ ع�  ف ي الم�ف
ف �ف  أشخاص.  10بح�ث ال ي��د عدد األشخاص المجتمعني
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ف أن هذە األزمة  - ع� المجتمع وقدرته ع� إقامة الجنازات. ماذا عن الجنازات؟ 19-أشعر بالقلق والتخوف من تأث�ي أزمة ال�وف�د  �جب أن نع�ت

ف الهائلة الخاصة بالصحة العامة تنطوي ع� العد�د من التحد�ات  ي تن�ي فقد أحبائها، ومن �دعمون تلك العائالت، مثل القادة الدينيني بالنسبة للعائالت الىت
ي ضوء والتعازي ودور الجنازات

ي علينا أال نخل  افةع�ب كطقوس الدفن المعمول بها التن�ع الهائل لشعائر و . ول�ن �ف
المعتقدات الدين�ة المختلفة، ينب�ف

ي ونؤكد عليها  ب�جراءات الحفاظ ع� الصحة العامة ي بدائل إلعدادات الدفن والىت
، �جب النظر �ف  ،بد�لة للغسلوشعائر تتضمن عقد طقوس قد . و�التا�ي

ام بحد عدم ال�  ،والجنازات ف ي المدافن مع االل�ت
 ع�ب أشخاص مع اللجوء إ� صور بد�لة للمشاركة، مثل بث الف�ديو  10�ادة ع� والصالة أو إقامة المراسم �ف

نت أو المشاركة بح�ث يتبادل كل ع�ش   الق�ام بالمراسم. فقط أشخاص  ةاإلن�ت
 

ي �سبب
 ؟ 19-ال�وف�د باإلصابة  هل سأ�ون عرضة لخطر اإلصابة إذا ذهبت إ� جنازة شخص ما تو�ف

ي ذات الغرفة أثناء الجنازة أو عند مراسم لم بتم التثبت أو الت ،حىت اآلن
ي �سبب رؤ�ةحقق من وجود مخاطر فعل�ة عند التواجد �ف

ي الذي تو�ف
 إصابته المتو�ف

ي الجنازة أو أثناء19-ال�وف�د ب
�ن �ف ي ع� مسافة رؤ�ة  إجراء مراسم . ع� أنه �جب أن �حافظ األشخاص الحا�ف

ف بعضهم ع� األقل ف�أقدام  6المتو�ف ما بني
ي ع� الجميع ممارسة إجراءات غس�ل ال�دين والسعال والعطس 

�ن، ينب�ف للحفاظ ع� الصح�ة السل�مة البعض. و�غض النظر عن عدد األشخاص الحا�ف
وس السارس وانتشار أننا ال نعرف كافة سبل انتقال وح�ث سالمتهم.  ي عمر فإننا ، 2كوف�د   –ف�ي

أو أ��ب من ذلك)  65نو�ي بعدم حضور كبار السن (�ف
ي بدائل البث ال�ي للجنازة 

ي بح�ث �مكن لآلخ��ن المشاركة  ورؤ�ةواألشخاص الذين �عانون من حاالت صح�ة تؤثر ع� مناعتهم. و�جب النظر �ف
المتو�ف

 عن بعد أو �سج�ل تلك الفعال�ات بالف�ديو. 

ي لتوە �سبب 
 ؟19-د ال�وف�اإلصابة بهل أنا معرض للخطر إذا قمت بلمس شخص تو�ف

ي �سبب تو ي ،ولذا ال نعرف بعد طرق انتشارە.  اوال زلن مستجد هو مرض  19 –ال�وف�د 
 اإلصابةجب ع� األشخاص عدم مالمسة جسم أي شخص تو�ف

 . 19-ال�وف�د ب

ف نت�جة اإلصابة بال�وف�د  ي دور الجنازات ف�ما يتعلق بالتعامل مع المتوفني
 ؟19-ما الذي �جب أن �عرفه العاملون �ف

 
ي للشخص الذي يتو�ف نت�جة اإلصابة بال�وف�د 

ي دور الجنازات اتباع اإلجراءات 19-من الممكن عقد مراسم الجنازة ورؤ�ة المتو�ف
ف �ف . و�جب ع� العاملني

ي نت�جة اإلصابة بال�وف
. إذا كان من 19-�د الروتين�ة للوقا�ة من العدوى واتخاذ المحاذير الالزمة للس�طرة ع� المرض عند التعامل مع الشخص المتو�ف

ي ذلك ارتداء معدات الوقا�ة الشخص�ة اإلضاف�ة إذا كان من المتوقع تن
ي ك�س، ير�ب اتباع المحاذير الق�اس�ة، بما �ف

عند و اثر السوائل. الالزم نقل الجثة �ف
ي ك�س بالفعل، قم بتعق�م األجزاء الخارج�ة من ال��س باستخدام منتج معتمد من 

قبل وكالة حما�ة البيئة األم��ك�ة باعتبارە �كافح نقل الجثة بعد وضعها �ف
وس�ة ي �صعب قتلها. اتبع تعل�مات  19-ومن ثم يتوقع أن �كون فعال ضد ال�وف�د  ،العدوى الف�ي وسات الىت ف�ما  الصانعبناء ع� الب�انات الخاصة بالف�ي

، وط��قة االس كافة يتعلق ب ف ك�ي ات التنظ�ف والتطه�ي (ف�ما يتعلق بال�ت تخدام وزمن المالمسة، الخ). ارتدي قفازات االستخدام الواحد المصنوعة مستح�ف
�ل ي عند التعامل مع ك�س الجثة من الني�ت

، ول�ن �جب التحقق أوً� من المتطلبات اإلضاف�ة 19-ال�وف�د ب المصاب. من الممكن دفن أو حرق المتو�ف
ي قد تنص ع� التعامل مع بقا�ا   األفراد والتخلص منها ممن يتوفون �سبب أمراض معد�ة معينة.  والمحل�ة الخاصة بالوال�ة والىت

 
 �مكن الحصول ع� الم��د من المعلومات عن الجنازات من خالل الروابط التال�ة: 

ectors AssociationThe National Funeral Dir 
19 and Funerals-CDC's website about COVID 

  

https://www.nfda.org/covid-19/frequently-asked-questions/funerals-and-vistations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#funerals
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ف لدينا الحصول ع� مزا�ا  ةدار العبادة الخاص تقوم ي بتشغ�ل عدد من األشخاص الذين لن �كون لديهم عمل ألننا أغلقنا أبوابنا. هل �ستحق العاملني يب

 البطالة؟

ا ألزمة ال�وف�د  ، عايف ال�ث�ي من األشخاص من فقد أعمالهم ع� نحو غ�ي متوقع. ولقد طلب الحا�م نورثام من الجميع التقدم للحصول ع� 19-نظر�
ا من ،زا�ا البطالة، ممن فقدوا عملهم نت�جة لهذە األزمة. ولذلكم ف الموافق  اعتبار� عانوا األم��ن من فقدان لمن اآلن ، �حق 2020أب��ل،  6يوم االثنني

ا الحصول ع� مزا�ا البطالة.  عملهم  من دار العبادة رسم��

ي لن تدار العبادة الخاص ي ة يب
؟19-سببتها أزمة ال�وف�د تحمل هذە األزمة االقتصاد�ة اليت ف ي �مكن تقد�مها للقادة الدينيني

 . ما �ي المساعدة اليت

ي هناك 
ة، اعتمدت 2020مارس،  20عدد من اآلل�ات المتبعة لمساعدة المجتمعات الدين�ة. أوً�، �ف ي األم��ك�ة ب� إدارة المشار�ــــع الصغ�ي ان �شأن ال�وارث الىت

ي منطقة كومنو  أصابت المشار�ــــع
ة األم��ك�ة لث فرجين�ا. يتيح هذا الب�ان الخاص بال�وارث إ� الصغ�ي ة �ف كات إدارة المشار�ــــع الصغ�ي األعمال و مساعدة ال�ش

ي تأثرت بالسلب نت�جة أزمة ال�وف�د  ي ال تهدف إ� ال��ــح الىت : لحصول ع� ال. ل19-الىت  م��د من المعلومات، �مكنكم ز�ارة الموقع التا�ي
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ا، تم وضع  وع ثان�� وس لمواجهة مساعدات حزمة لتقد�م قانونم�ش ي تقعت��ليون دوالر. تنص هذە الوث�قة  2بمبلغ  كورونا  ف�ي صفحة  800 ع�ف�ما ي��د  الىت
ي ال تهدف إ� ال��ــح. ي ي ذلك المؤسسات الدين�ة والمؤسسات الىت

، بما �ف ا كل جزء من االقتصاد األم���ي ي تغ�ي فعل�� ف ع� آالف النصوص الىت نص قانون التأمني
و   مساعدات حزمة تقد�م قانونس ال�ورونا ع� تقد�م مدفوعات نقد�ة مرة واحدة لألفراد واأل�. كما ينص االقتصادي واإلعانات والمساعدات الخاص بف�ي

ي   كورونا  وسف�ي  لمواجهة
كات ودور العبادة �ف كات وكذلك ظل كذلك ع� تقد�م المساعدات إ� ال�ش أحوال معينة. ولذلك من الممكن أن تتقدم ال�ش

ثرت �سبب أزمة ال�وف�د 
�
ي تأ ي فرجين�ا والىت

ي ال تهدف إ� ال��ــح �ف ة بطلب إ�  19-المؤسسات الىت مة برنامج قروض أز لالنضمام إ� إدارة المشار�ــــع الصغ�ي
:  التلف�ات االقتصاد�ة  /#/https://covid19relief.sba.govوذلك ع� الموقع التا�ي

ة وتن�ع الموردين المشار�ــــعإدارة �مكنك كذلك التواصل مع  ي فرجين�ا  الصغ�ي
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ي تم الحصول عليها من 
ومركز الس�طرة ع� األمراض. تم تلخ�ص المعلومات المال�ة من إدارة  ،والجمع�ة الوطن�ة لمديري الجنازات ،فرجين�ا وال�ة الصحة ب وزارةتم وضع هذە الوث�قة بناء ع� المعلومات اليت

ة وتن�ع الموردين  المشار�ــــع ي الصغ�ي
 فرجين�ا.  �ف
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