Coronabeleid
Het coronavirus heeft veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13
oktober 2020 jl. besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het
aantal besmettingen daalt en heeft deze diezelfde dag gepresenteerd. Vanuit dit perspectief is vanuit
SMUO gekeken naar wat dit betekent voor het advies richting de aangesloten moskeeën.
Primair gezien hebben de afgekondigde extra maatregelen geen invloed op moskeeën in het algemeen.
Vanuit het uitgangspunt om de focus te leggen op het voorkomen van sluiting van de moskeeën voor
de primaire activiteiten (gebed en onderwijs) en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij
hebben, wordt onderstaande geadviseerd.
Dagelijks gebed
Voor de vijf dagelijkse gebeden hebben de maatregelen weinig invloed. Dit gezien het gemiddeld
aantal bezoekers en de huidige maatregelen die hiervoor reeds zijn geïmplementeerd. Wel wordt
dringend geadviseerd een mondkapje te dragen in de moskee. Ook is het advies om doelgroepen die
vallen onder de risicogroepen te adviseren zoveel als mogelijk thuis te bidden.
Vrijdaggebed
Voor het vrijdaggebed gelden nog steeds de richtlijnen voor het aantal bezoekers, mits voldaan wordt
aan de RIVM richtlijnen. Voorwaarde blijft ook hier dat de 1,5m afstand tussen de bezoekers in de
ruimte moet zijn gegarandeerd. Hier wordt geadviseerd het mondkapje te verplichten voor het
bijwonen van het gebed. Daarnaast geldt ook hier dat risicogroepen geadviseerd moeten worden
zoveel als mogelijk thuis te bidden. Tenslotte geldt het advies om het vrijdaggebed vanuit islamitisch
oogpunt altijd plaats te laten vinden (met inachtneming van het minimaal aantal voorgeschreven
deelnemers).
Onderwijs
Onderwijsgerelateerde activiteiten kunnen gewoon doorgang vinden mits rekening gehouden wordt
met de hiervoor geldende richtlijnen. Hoofdzakelijk worden de RIVM richtlijnen voor het basis- en
voortgezet onderwijs hiervoor gevolgd. Aanvullend kunnen moskeeën waar nodig aanvullende
maatregelen treffen.
Advies maatregelen na constateren besmetting
Indien een persoon positief is getest op het Coronavirus en kort daarvoor (tot 48u voor het begin van
de klachten) in het gebouw is geweest, wordt geadviseerd extra maatregelen te nemen om een
eventuele verspreiding van het virus te voorkomen. Deze zijn hieronder opgesomd.
▪ Alle leden informeren over de situatie en de momenten waarop de positief geteste persoon in het
gebouw is geweest en voor welk doel (gebed/onderwijs).
▪ Eenieder die op hetzelfde moment in het gebouw is geweest verzoeken thuis te blijven
(quarantaine) gedurende 10 dagen en bij eventuele (milde) klachten zich te laten testen conform
het landelijk testbeleid. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via 0800-1202 of via
https://coronatest.nl/.
▪ De ruimtes waarin de positief geteste persoon is geweest te desinfecteren.
▪ Indien de positief geteste persoon onderwijs heeft gevolgd, de lessen te laten vervallen voor de
betreffende klas (en docent) voor minimaal 10 aaneengesloten kalenderdagen.
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Indien het aantal positief geteste personen over een periode van 7 dagen meer is dan 5 personen uit
verschillende huishoudens wordt geadviseerd onder andere de volgende aanvullende maatregelen te
nemen.
▪ Het terugbrengen van het maximaal aantal bezoekers voor het gebed.
▪ Het terugbrengen van het aantal gezamenlijk te verrichten gebeden in de moskee.
▪ Het tot nader order sluiten van het gebouw voor het gebed en/of onderwijs.
Overige activiteiten
▪ Advies is om dodenwassingen alleen uit te voeren voor personen die niet aan corona zijn
overleden.
▪ Het janaazagebed dient buiten de reguliere gebeden plaats te vinden en mag enkel bezocht
worden door directe familieleden.
▪ (Bestuurs)vergaderingen mogen plaatsvinden met maximaal 30 personen en inachtneming van de
1,5 meter afstand.
Dit zijn de algemene adviezen voor het minimaliseren van een verdere uitbraak van het coronavirus.
Omdat elke moskee anders is, is het bestuur van de aangesloten moskeeën vrij om aanvullende
maatregelen te nemen die passen bij de inrichting van het gebouw of specifieke doelgroep.
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Bijlage 1: Corona maatregelen
Het gebed
▪ Elke bezoeker dient een eigen gebedskleed mee te nemen en sokken aan te hebben.
▪ Elke bezoeker dient plaats te nemen op de gemarkeerde plekken en hier niet van af te wijken.
▪ Voor de schoenen kan voor het dagelijks gebed gebruik worden gemaakt van de schoenenrekken.
Voor het vrijdaggebed wordt geadviseerd schoenen in een plastic tasje mee te nemen in de
gebedsruimte.
▪ Het desinfecteren van de handen bij binnenkomst is verplicht.
▪ Het dragen van een mondkapje is dringend geadviseerd. Het mondkapje mag alleen in de
gebedsruimte op de vaste zitplek afgedaan worden, omdat daar de 1,5 meter gegarandeerd is.
Voor jongeren tot 13 jaar geldt deze plicht niet. Zij kunnen de moskee zonder mondkapje betreden.
▪ De toiletten en wudu-ruimte zijn gesloten voor gebruik, uitgezonderd voor leerlingen/cursisten en
vrijwilligers die langer dan 1 uur in de moskee aanwezig zijn.
▪ Het vrijdaggebed duurt maximaal 15 tot 20 minuten.
▪ Bezoekers dienen na het gebed de moskee te verlaten. Buiten het gebed om is de moskee alleen
open voor leerlingen/cursisten en vrijwilligers die een taak hebben.
▪ Instructies van de handhavers dienen altijd opgevolgd te worden. Zij hebben de bevoegdheid van
het bestuur om instructies te geven aan bezoekers. Daarnaast hebben zij het mandaat om, in
situaties waarin de maatregelen niet worden nageleefd, te handhaven.
▪ Bezoekers dienen bij (milde) klachten de RIVM richtlijnen te volgen en thuis te blijven.
▪ Bezoekers die een land met oranje reisadvies hebben bezocht dienen conform de RIVM
maatregelen thuis te blijven.
▪ Bezoekers die vallen onder een risicogroep dienen zoveel als mogelijk thuis te bidden.
Vrijdaggebed
Voor het vrijdaggebed geldt aanvullend:
▪ Het mondkapje is verplicht voor het bijwonen van het gebed. Het mondkapje kan alleen worden
afgedaan op de bidplek.
▪ Indien het maximaal aantal beschikbare bidplekken bereikt is, dienen de deuren gesloten te
worden of gehandhaafd te worden op het weigeren van extra bezoekers.
Kantine
De kantine is gesloten voor gebruik door bezoekers. Gedurende onderwijsgerelateerde activiteiten of
(bestuurs)vergaderingen mag de kantine worden gebruikt voor koffie en thee door maximaal 1
persoon tegelijk.
Onderwijs
▪ Primair gelden de algemene richtlijnen van het RIVM aangaande de onderwijs, te vinden via
(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen)
▪ Ouders mogen het gebouw niet betreden en dienen hun kind(eren) af te geven bij de aangewezen
ingang.
▪ Pauzes voor doelgroepen van 13 jaar en ouder vinden in de klas plaats.
▪ Ventilatie dient te voldoen aan de geldende eisen.
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