
 

 توجيهات رجال الدين بارتريا

وباء فيروس كورونا الذي يعد احدى الفيروسات الشائعة والخطيرة وسريعة 

اشهر اكثر من نصف مليون شخص  3التفشي  واالنتشار، اصاب خالل 

ألف آخر، وللحد من  25على مستوى العالم ، وتسسبب في وفاة اكثر من 

" الذي أثار الذعر والهلع  19مرض فيروس كورونا المعروف بـ"كوفيد 

وى العالم  نتيجة لعدم ايجاد أي عالجات ولقاحات له حتى االن ، على مست

تقوم الحكومة االرترية والى جانب التوعية الجارية لرفع وعي ومعرفة 

المواطنين، تقوم باتخاذ خطوات من حين آلخر، تحمل كافة المواطنين 

مسؤولية ضمان صحتهم وسالمتهم ،وكذلك صحة وسالمة أسرهم وذويهم 

اشخاص، وايقاف  10وايقاف اجتماعات يشارك فيها اكثر من  ومجتمعهم ، 

 الرحالت الجوية وكذلك خدمات المواصالت العامة. 

ومواصلة لهذه الخطوات الهامة  واآلنية التي تعطي االولوية لسالمة 

لكنيسة االورثوذكسية االرترية ا كل من المواطنين والوطن، قام رجال الدين 

ن االسالمية االرترية والكنيسة الكاثولوكية ومكتب دار االفتاء والشؤو

االرترية والكنيسة البروتستنتانية االرترية، باجراء تحسينات حول الشعائر 

الدينية ، حيث اصدر كل  من جهته توجيهات يجب على المؤمنين اتباعها، 

  -فيمايلي تلخيص اهم النقاط:

يس ورفع اآلذان / جميع الكنائس والمساجد والجوامع  تقوم بقرع النواق1

كالعادة، اال انها توقف الصلوات الجماعية، ويؤدي المؤمنون الصلوات 

 اليومية واالسبوعية كصالة الجمعة واالحد في منازلهم.

/ يقوم المؤذنون وخدمة التابوت بأداء صلواتهم داخل المساجد والكنائس 2

 صوت.ويتابع المؤمنون اوقات اداء الصلوات من منازلهم عبر مكبرات ال



/  يتم ارجاء  المناسبات واالعياد السنوية لالديرة وغيرها الى ايام اخرى، 3

 ويتم إحياء العيد السنوي باعداد قليلة من خدمة الكنائس .

/  تُختصر المناسبات االجتماعية كالزواج والخطوبة والسماية ومراسم 4

ع الدفن وغيرها من مناسبات االفراح واالحزان على االقارب فقط، م

االمتناع عن التحايا بااليدي السائدة في االحزان ،وكذلك التجمعات 

 ومناسبات العزاء ، على ان تختتم  االحزان خالل ثالثة ايام.

والتقبيل السائد بين المؤمنين في اي مكان وزمان ،   باأليدي/  تٌمنع التحايا 5

 حيث يجب على كافة االفراد ضمان نظافتهم وسالمتهم.

المؤمنين  االلتزام بالتوجيهات واالرشادات الصادرة عن / يجب على 6

وزارة الصحة والعمل على تنفيذها والتقيد بها ،  باالضافة الى العمل بوعي 

 للحد من نشر اكاذيب وشائعات غير مؤكدة.
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