คาแนะนาและแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข สาหรับมัสยิด
ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โดย.ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และสานักอนามัยผู้สูงอายุ
มัสยิด เป็นศาสนสถานของชาวมุสลิม และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งมีอิหม่าม เป็นผู้นา
ศาสนา และประกอบไปด้วย คอเต็บ บิหลั่น รวมทั้งผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งที่เป็นประชาชน
ในหมู่บ้านนั้นๆและประชาชนที่มาจากต่างพื้นที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและอยู่รวมกันจานวนมาก
ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
มีแนวโน้มจานวนผู้ติดเชื้อลดลง อันเนื่องมาจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ โดยความร่วมมืออย่างมีประสิทธิ
ภาพของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งของพี่น้องชาวมุสลิมใน
ทุกพื้นที่ในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของจุฬาราชมนตรี ดังนั้ น เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการงดการ
ปฏิบัติศาสนกิจบางมาตรการตามลาดับขั้นตอนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จึงพิจารณาเห็น ควรผ่อนปรนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์ )
ตามมาตรการดาเนินการและแนวทางปฏิบัติดังนี้
แนวทางปฎิบัติของผู้นาศาสนา (อีหม่าม /คอเต็บ /บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิด)
1. **ผู้นาศาสนา ให้ลงทะเบียน เพื่อขอเปิดใช้มัสยิด ต่อคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
2. **ผูน้ าศาสนา ให้กาหนดจานวนผู้มาละหมาดในมัสยิดอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร
3. ผู้นาศาสนา มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น
การเว้นระยะห่าง, การใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย, การล้างมือ เป็นต้น
4. **ผู้ น าศาสนา ให้ มี ก ารสื่ อสารความรู้เ กี่ ยวกับ การปฏิบั ติป้ อ งกั น การติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) เช่น การเว้นระยะห่าง, การใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, การล้างมือ เป็นต้น
ให้แก่ชุมชน รอบมัสยิด โดยเน้นให้มีเสียงตามสายและการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ
5. **ผู้น าศาสนา ที่ไปพื้น ที่ที่มีการระบาดของโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ขหรือสั มผั ส
ผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้เข้ามัสยิด และแยกกักตัวที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามคาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6. **ผู้นาศาสนา หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูกหรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและ
ไปพบแพทย์ทันที
7. **ผู้นาศาสนาให้วางแผนการละหมาด เพื่อลดระยะเวลาในการเข้ามาใช้มัสยิดและอยู่รวมกัน และ
ไม่ควรใช้เวลานานเกิน 1 ชั่วโมง
8. **ผู้นาศาสนาทุกคน สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่มัสยิด

-2แนวทางปฎิบัติของสถานที่ละหมาด / บริเวณทั่วไปนอกอาคาร
1. **จัดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองผู้มาละหมาดก่อนเข้ามัสยิดทุกครั้ง กรณีพบผู้มีอุณหภูมิร่างกาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือ
เหนื่อยหอบแนะนาให้ไปพบแพทย์ทันที หากไม่ปฏิบัติตามไม่ให้เข้าในพื้นที่มัสยิด
2. **จั ด ให้ มี อ่ า งล้ า งมื อ ด้ ว ยน้ าสะอาดและสบู่ ห รื อ เจลแอลกอฮอล์ ส าหรั บ ท าความสะอาดมื อ เพื่ อ
ให้บริการผู้มาละหมาด ในจุดหรือบริเวณก่อนเข้าพื้นที่มัสยิด และจุดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและ
ควรปรับระบบอ่างล้างมือมาเป็นแบบใช้เท้าเหยียบ
3. ควรให้กาหนดจุด หรือเส้นทางเข้า – ออกมัสยิด ช่องทางเดียว
4. **จัดให้มีการระบายอากาศในอาคารมัสยิดที่เหมาะสม และ ไม่ ควรใช้เครื่องปรับอากาศในอาคาร
มัสยิด
5. **จัดให้มีการกาหนดจุดยืนละหมาด ให้มีเครื่องหมายชัดเจนเพื่อให้มีการเว้น ระยะห่างระหว่างบุคคล
ในการละหมาด อย่างน้อย 1-2 เมตร
6. **มัสยิดควรไม่ใช้พรม หรือผ้าปูละหมาด หรือไม่ใช้ผ้าละหมาดร่วมกัน
7. **มัสยิดควรไม่ใช้น้าจากบ่ออาบน้าละหมาด(กอเลาะห์)
8. **มัสยิดควรไม่จัดบริการอาหารและน้าร่วมกัน ในการละศีลอด หรือช่วงอาหารซะโฮร์
9. **มัสยิดควรไม่จัดให้มีการเอี๊ยะติกาฟ ช่วงเดือนรอมฎอนภายในมัสยิด
10. **ให้เช็ดถูทาความสะอาดสถานที่ละหมาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้งหลังเสร็จการละหมาด
11. ควรจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อติดตามกากับและป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์
12. ควรทาความสะอาดบริ เวณพื้น ทางเดิน ห้ องน้า ที่อาบน้าละหมาด และสถานที่รวบรวมมูลฝอย
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งด้วยน้ายาทาความสะอาดหรือน้าผงซักฟอก และฆ่าเชื้อด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค
13. ควรมีการจัดการมูลฝอยไม่ให้ตกค้างในมัสยิดทุกวัน
แนวทางปฎิบัติของผู้มาทาละหมาด
1. **ผู้มาละหมาดทุกคนให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และต้องล้างมือด้วยน้าสะอาดและสบู่
หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่บริเวณทางเข้ามัสยิดทุกครั้งก่อนเข้ามามัสยิด
2. ผู้มาละหมาดทุกคน ควรกรอกข้อมูล (ประวัติส่วนตัว เช่น วันที่มามัสยิด ชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์ )
3. **ผู้มาละหมาด ทุกคนควรได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5
องศาเซลเซีย ส หรือมีอาการไข้ ไอจาม หรือเป็นกลุ่ มเสี่ ยง หรือมาจากพื้นที่เสี่ ยง หรือได้รับการ
สอบถามด้วยวาจา ว่ามีอาการไม่สบายหรือไม่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้น ห้ามเข้ามัสยิด
4. **ผู้มาละหมาดทุกคน ควรไม่สั่งน้ามูก หรือถ่มน้าลาย ในที่สาธารณะ
5. ผู้มาละหมาด หากประสงค์จะใช้ผ้าปูละหมาด ให้นาผ้าปูละหมาดส่วนตัวมาใช้ ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น
6. ผู้มาละหมาด ควรอาบน้าละหมาดที่บ้าน
7. **ผู้มาละหมาดทุกคน ควรไม่มีการสัมผัสมือเพื่อสลาม หรือไม่สวมกอด

-38. **ผู้มาละหมาดทุกคน ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในขณะอยู่ในบริเวณมัสยิด อย่างน้อย 1-2 เมตร
9. ผู้มาละหมาด เมื่อปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแล้ว ควรแยกย้ายกลับ โดยไม่มีการรวมกลุ่มพู ดคุย หรือทา
กิจกรรมอื่นๆ
** หมายถึง มาตรการที่ต้องดาเนินการ

Checklist

คาแนะนาและแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข สาหรับมัสยิด
ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
(โดย.ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และสานักอนามัยผู้สูงอายุ)
ชื่อมัสยิด............................................................ ตาบล......................... อาเภอ....................... จังหวัด...............
ชื่ออิหม่าม.................................................................................... โทร. .............................................................
จานวนสัปบุรุษ........................คน ชาย ............ คน หญิง............... คน
พื้นที่สาหรับใช้ทาละหมาด .กว้าง ................ เมตร ยาว .................. เมตร.
คาแนะนาด้านสาธารณสุข
ส่วนที่ 1 : ผู้นาศาสนา (อีหม่าม /คอเต็บ /บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิด)
- ผู้นาศาสนา ให้ลงทะเบียน เพื่อขอเปิดมัสยิด ต่อคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
- ผู้นาศาสนา ให้กาหนดจานวนผู้มาละหมาดในมัสยิดอย่างน้อย 1คน ต่อ 1 ตารางเมตร
- ผู้นาศาสนา มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เช่น การเว้นระยะห่าง, การใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, การล้างมือ
เป็นต้น
- ผู้นาศาสนา ให้มีการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เช่น การเว้นระยะห่าง, การใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, การ
ล้างมือ เป็นต้น ให้แก่ชุมชน รอบมัสยิด โดยเน้นให้มีเสียงตามสายและการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ
- ผู้นาศาสนา ที่ไปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
สัมผัสผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้เข้ามัสยิด และแยกกักตัวที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตาม
คาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ผู้นาศาสนา หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูกหรือเหนื่อยหอบ ให้หยุด
ปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
- ผู้นาศาสนา ให้วางแผนการละหมาด เพื่อลดระยะเวลาในการเข้ามาใช้มัสยิดและอยู่
รวมกัน และไม่ควรใช้เวลานานเกิน 1 ชั่วโมง
- ผู้นาศาสนาทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่มัสยิด
ส่วนที่ 2 : สถานที่ละหมาด / บริเวณทั่วไปนอกอาคาร
- จัดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองผู้มาละหมาดก่อนเข้ามัสยิดทุกครั้งกรณีพบผู้มีอุณหภูมิ
ร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม
มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบแนะนาให้ไปพบแพทย์ทันที หากไม่ปฏิบัติตามไม่ให้เข้าในพื้นที่
มัสยิด
-จัดให้มีอ่างล้างมือด้วยน้าสะอาดและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือ
เพื่อให้บริการผู้มาละหมาด ในจุดหรือบริเวณก่อนเข้าพื้นที่มัสยิด และจุดที่สามารถเข้าถึง
ได้สะดวกและควรปรับระบบอ่างล้างมือมาเป็นแบบใช้เท้าเหยียบ

ทา

ไม่ทา

- ควรให้กาหนดจุด หรือเส้นทางเข้า – ออกมัสยิด ช่องทางเดียว
- จัดให้มีการระบายอากาศในอาคารมัสยิดที่เหมาะสม และ ไม่ควรใช้เครื่องปรับอากาศใน
อาคารมัสยิด
- จัดให้มีการกาหนดจุดยืนละหมาด ให้มีเครื่องหมายชัดเจนเพื่อให้มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลในการละหมาด อย่างน้อย 1-2 เมตร
- มัสยิดควรไม่ใช้พรม หรือผ้าปูละหมาด หรือไม่ใช้ผ้าละหมาดร่วมกัน
- มัสยิดควรไม่ใช้น้าจากบ่ออาบน้าละหมาด (กอเลาะห์)
- มัสยิดควรไม่จัดบริการอาหารและน้าร่วมกัน ในการละศีลอด หรือช่วงอาหารซะโฮร์
- มัสยิดควรไม่จัดให้มีการเอี๊ยะติกาฟ ช่วงเดือนรอมฎอนภายในมัสยิด
- ให้เช็ดถูทาความสะอาดสถานที่ละหมาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้งหลังเสร็จการ
ละหมาด
- ควรจัดให้มกี ล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อติดตามกากับและป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์
- ควรทาความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน ห้องน้า ที่อาบน้าละหมาด และสถานที่รวบรวม
มูลฝอย อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งด้วยน้ายาทาความสะอาดหรือน้าผงซักฟอก และฆ่าเชื้อ
ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค
-ควรมีการจัดการมูลฝอยไม่ให้ตกค้างในมัสยิดทุกวัน
ส่วนที่ 3 : มาตรการของผู้มาทาละหมาด
- ผู้มาละหมาดทุกคนให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และต้องล้างมือด้วยน้า
สะอาดและสบู่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่บริเวณทางเข้ามัสยิดทุกครั้งก่อนเข้ามามัสยิด
- ผู้มาละหมาดทุกคน ควรกรอกข้อมูล (ประวัติส่วนตัว เช่น วันที่มามัสยิด ชื่อ-สกุลเบอร์
โทรศัพท์ )
- ผู้มาละหมาด ทุกคน ควรได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือ
เท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้ ไอจาม หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง
หรือได้รับการสอบถามด้วยวาจา ว่ามีอาการไม่สบายหรือไม่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้น
ห้ามเข้ามัสยิด
- ผู้มาละหมาดทุกคน ควรไม่สั่งน้ามูก หรือถ่มน้าลาย ในที่สาธารณะ
- ผู้มาละหมาด หากประสงค์จะใช้ผ้าปูละหมาด ให้นาผ้าปูละหมาดส่วนตัวมาใช้
ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น
- ผู้มาละหมาด ควรอาบน้าละหมาดที่บ้าน
- ผู้มาละหมาดทุกคน ควรไม่มีการสัมผัสมือเพื่อสลาม ไม่สวมกอด
- ผู้มาละหมาดทุกคน ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในขณะอยู่ในบริเวณมัสยิด
อย่างน้อย 1-2 เมตร
- ผู้มาละหมาด เมื่อปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแล้ว ควรแยกย้ายกลับ โดยไม่มีการรวมกลุ่ม
พูดคุย หรือทากิจกรรมอื่นๆ

ข้อแนะนาแนบท้าย
1. น้ายาที่ใช้ในการทาความสะอาดบริเวณที่มีการใช้งานบ่อย อาทิเช่นแอลกอฮอล์70% หรือหรือใช้
น้ายาฟอกขาวโดยสาหรับพื้นผิวทั่วไปใช้น้ายาฟอกขาว (ไฮเตอร์)เจือจาง 1 ส่วนในน้า 99 ส่วน (ความ
เข้มข้น 0.05% หรือเท่ากับ 500 ppm) ส่วนพื้นผิวที่มีน้ามูกน้าลายเสมหะสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่น
ห้องสุขาโถส้วมใช้น้ายาฟอกขาว (ไฮเตอร์) เจือจาง 1 ส่วนในน้า 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้ง
ไว้อย่างน้อย 15 นาที
2. ทาความสะอาดห้องน้า รวมถึงสุขภัณฑ์และพื้นผิวในห้องน้าโดยการราดน้ายาฟอกขาว(ไฮเตอร์) ทิ้งไว้
อย่างน้อย 15 นาทีแล้วล้างทาความสะอาดพื้นอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ายาล้างห้องน้าตามปกติ
3. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอาจเป็นแบบดิจิตอลสาหรับวัดที่ศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดที่รักแร้ก็ได้
โดยต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% ชุบสาลีเช็ดทุกครั้งก่อนใช้กับผู้มาละหมาดคนต่อไป

คาแนะนาและแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข สาหรับมัสยิด
ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
แนวทางปฎิบัติของผู้นาศาสนา

แนวทางปฎิบัติของสถานที่ละหมาด /

(อีหม่าม /คอเต็บ /บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิด)

บริเวณทั่วไปนอกอาคาร

1.**ผู้นาศาสนา ให้ลงทะเบียน เพื่อขอเปิดใช้มัสยิด
ต่อคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
2.**ผู้ น าศาสนา ให้ ก าหนดจ านวนผู้ มาละหมาดใน
มัสยิดอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร
3.ผู้นาศาสนา มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การเว้น
ระยะห่ า ง, การใส่ ห น้ า กากผ้ า /หน้ า กากอนามั ย ,
การล้างมือ เป็นต้น
4.**ผู้นาศาสนา ให้มีการสื่อสารความรู้ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เช่น การเว้น ระยะห่ าง, การใส่ ห น้ ากากผ้ าหรือ
หน้ ากากอนามัย , การล้ างมือ เป็ น ต้น ให้ แก่ชุมชน
รอบมั ส ยิ ด โดยเน้ น ให้ มี เ สี ย งตามสายและการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ
5.**ผู้นาศาสนา ที่ไปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ
หรือกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้เข้ามัสยิด และแยกกักตัวที่บ้าน

1.**จัดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองผู้มาละหมาดก่อน
เข้ามัสยิดทุกครั้งกรณีพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า
หรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซี ยส หรือมีอ าการ
เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ
แนะนาให้ไปพบแพทย์ทันทีหากไม่ปฏิบัติตามไม่ให้เข้า
ในพื้นที่มัสยิด
2.**จัดให้มีอ่างล้างมือด้วยน้าสะอาดและสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือเพื่อให้บริการผู้
มาละหมาด ในจุ ด หรื อ บริ เ วณก่ อ นเข้ า พื้ น ที่ มั ส ยิ ด
และจุดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและควรปรับระบบ
อ่างล้างมือมาเป็นแบบใช้เท้าเหยียบ
3.ควรให้ ก าหนดจุ ด หรื อ เส้ น ทางเข้ า -ออกมั ส ยิ ด
ช่องทางเดียว
4.**จั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศในอาคารมั ส ยิ ด ที่
เหมาะสม และ ไม่ควรใช้เครื่องปรับอากาศในอาคาร
มัสยิด
5.**จั ด ใ ห้ มี ก า ร ก า ห น ด จุ ด ยื น ล ะ ห ม า ด ใ ห้ มี

แนวทางปฎิบัติของผู้มาทาละหมาด
1.**ผู้ ม าละหมาดทุ ก คนให้ ใ ส่ ห น้ า กากอนามั ย หรื อ
หน้ากากผ้า และต้องล้างมือด้วยน้าสะอาดและสบู่หรือ
เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่บริเวณทางเข้ามัสยิ ดทุกครั้ง
ก่อนเข้ามามัสยิด
2.ผู้มาละหมาดทุกคน ควรกรอกข้อมูล (ประวัติส่วนตัว
เช่น วันที่มามัสยิด ชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์ )
3.**ผู้ ม าละหมาด ทุ ก คนควรได้ รั บ การตรวจวั ด
อุ ณ หภู มิ ผู้ ที่ มี อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ
37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้ ไอจาม หรือเป็น
กลุ่มเสี่ยงหรือมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือได้รับการสอบถาม
ด้วยวาจา ว่ามีอาการไม่สบายหรือไม่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บ
คอ เป็นต้น ห้ามเข้ามัสยิด
4.**ผู้ ม าละหมาดทุ ก คน ควรไม่ สั่ ง น้ ามู ก หรื อ ถ่ ม
น้าลาย ในที่สาธารณะ
5.ผู้มาละหมาด หากประสงค์จะใช้ผ้าปูละหมาด ให้นา
ผ้าปูละหมาดส่วนตัวมาใช้ ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น
6.ผู้มาละหมาด ควรอาบน้าละหมาดที่บ้าน

14 วัน และปฏิบั ติ ตามคาแนะน าของเจ้าหน้า ที่
สาธารณสุข
6.**ผู้นาศาสนา หากมีอาการเจ็บ ป่วย เช่น มีไข้ ไอ
จาม มีน้ามูกหรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและ
ไปพบแพทย์ทันที
7.**ผู้ น าศาสนาให้ ว างแผนการละหมาด เพื่ อ ลด
ระยะเวลาในการเข้ามาใช้มัสยิดและอยู่รวมกัน และ
ไม่ควรใช้เวลานานเกิน 1 ชั่วโมง
8.**ผู้นาศาสนาทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่มัสยิด

** หมายถึง มาตรการที่ต้องดาเนินการ

เครื่องหมายชัดเจนเพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลในการละหมาด อย่างน้อย 1-2 เมตร
6.**มัสยิดควรไม่ใช้พรม หรือผ้าปูละหมาด หรือไม่ใช้
ผ้าละหมาดร่วมกัน
7.**มัส ยิ ด ควรไม่ ใ ช้น้ าจากบ่ อ อาบน้ าละหมาด(กอ
เลาะห์)
8.**มัสยิดควรไม่จัดบริการอาหารและน้าร่วมกัน ใน
การละศีลอด หรือช่วงอาหารซะโฮร์
9.**มัส ยิด ควรไม่จั ด ให้ มี การเอี๊ ย ะติ ก าฟ ช่ว งเดื อ น
รอมฎอนภายในมัสยิด
10.**ให้ เช็ดถูทาความสะอาดสถานที่ล ะหมาดด้ว ย
น้ายาฆ่าเชื้อโรค ทุกครั้งหลังเสร็จการละหมาด
11.ควรจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อติดตาม
กากับและป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์
12.ควรทาความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน ห้องน้า
ที่ อ าบน้ าละหมาด และสถานที่ ร วบรวมมู ล ฝอย
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งด้วยน้ายาทาความสะอาดหรือ
น้าผงซักฟอก และฆ่าเชื้อด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค
13.ควรมีการจัดการมูลฝอย ไม่ให้ตกค้างในมัสยิด
ทุกวัน

7.**ผู้ ม าละหมาดทุ ก คน ควรไม่ มี ก ารสั ม ผั ส มื อ เพื่ อ
สลาม หรือไม่สวมกอด
8.**ผู้ ม าละหมาดทุ ก คน ให้ เ ว้ น ระยะห่ า งระหว่ า ง
บุคคลในขณะอยู่ในบริเวณมัสยิด อย่างน้อย 1-2 เมตร
9.ผู้มาละหมาด เมื่อปฏิบัติศาสนกิจเสร็จแล้ว ควรแยก
ย้ายกลับ โดยไม่มีการรวมกลุ่มพู ดคุย หรือทากิจกรรม
อื่นๆ

