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 مقدمه:

خانواده ها، همایی. در این گرداست یو مذهب یاجتماع یهاییگردهما، مبارک رمضان ماههای از ویژگی ییک

شوند. حضور به دور هم جمع می، یا صرف سحریدر هنگام افطار روزه خود باز کردن برای ها و دوستان مسلمان 

در ایران در مردم  و یابدافزایش میماه این مسلمانان در مساجد در ماه رمضان برای ادای فریضه نماز و سایر آداب 

مصادف شده است با رمضان ماه گذرانند. امسال  یرا در مساجد م یمتوال یروزها و شب ها های قدر،ایام شب

 . 91ید وی بیماری کویرادامه همه گ

 تقالان، ابدی یو تماس با سطوح آلوده گسترش م یقطرات تنفس قیاز طر ویروس کورونای جدید از آنجا که 

ها به منظور کاهش تعاملات بین افراد و قطع کشور بسیاری از . شود یم لیافراد تسه نیب کیبا تماس نزدویروس 

زنجیره انتقال ویروس، سیاست ها و اقدامات فاصله گذاری اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده اند. برخی از 

 رب یمیمستق تاثیر، جابجایی جمعیت هاو  یتجمعات عموم محدود کردن بسته شدن مساجد ، این اقدامات مثل 

از طرف دیگر تغییر عادات غذایی افراد نیز در صورت عدم  .ماه رمضان خواهد داشت یو مذهب یاجتماعآیین های 
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رعایت اصول صحیح تغذیه در این ماهف می تواند باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن و افزایش احتمال ابتلا به 

 شود.  91د بیماری کووی

و توصیه  و برنامه های مذهبیاجتماعات  ی کاربردی در خصوصیها هیتوصراهنما سعی شده است  نیادر 

  شود. ارائه  به منظور ارتقاء سلامت عمومی در ماه رمضان های سلامت فردی

 یو اجتماع یاجتماعات مذهب برگزاری یآگاهانه برا یریگ میتصم

ند ک یم هیتوصو  کندمی تاکید یو مذهب یمجامع اجتماع لغوطور جدی توصیه بر بهسازمان بهداشت جهانی 

 براساس  دیگسترده با اتتجمعبرگزاری ادامه  ایانداختن ، لغو  قی، به تعو، تغییرمحدود کردن  یبرا یمیکه هر تصم

. این تصمیم ها باید بخشی از یک رویکرد جامع ملی در پاسخ به خطر اتخاذ شود یابیارزروش های استاندارد 

 د. نباش 91 کوویداپیدمی 

در  ی جایگزینمجازروش های از  می توان ،پذیر باشدامکان  یو مذهب یاجتماع تجمعاتلغو  ی کهدر صورت

 اما اگر اجازه برگزاری تجمعات ؛استفاده کرد یاجتماع یهاو رسانه تالیجی، دییوی، رادیونیزیتلوهای بستر برنامه

 اعمال شود. 91ل کویدکاهش خطر انتقا یبرا ماقدامات لاز دی، بادر ماه مبارک رمضان داده می شود

دامات اق ریو سا گذاریفاصلهو مشاوره در مورد  اطلاعات یمنبع اصل بایستمی ،سلامت در سطح ملی سئولانم

ها به دقت اجرا می اطمینان حاصل شود که دستورالعمل و باید باشندماه رمضان  نهیدر زم91 کووید مربوط به 

ای اطلاع رسانی و اجردر  فعالتا بتوانند به طور ها شرکت داده شوند  در تصمیم گیری دیبا یرهبران مذهبشوند. 

 تصمیمهای اتخاذ شده ایفای نقش کنند. 

اید ب است. دستورالعمل ها یضرور یقو یارتباط یاستراتژ کیاتخاذ شده،  ماتیتصم لیدلا حیتوض یبرا

سالم در هنگام  یدر مورد رفتارها ها تاکید شود. اطلاع رسانی فعالآناز  یرویپ تیاهم بر وواضح و روشن باشند 

 باید بخشی از استراتژی ازتباطی اصلی باشد. یامختلف رسانه یاستفاده از بسترهابا  یریگبروز همه

 یملاحظات کل

 فاصله گذاری فیزیکی هایتوصیه

 اوقات حفظ کنیددر همه را افراد  نیبمتر  9صله حداقل فا 

 های متناسب با فرهنگ و مذهب جامعه مثل دست تکان دادن، سرتکان دادن و یا گذاشتن دست از روش

 .دیاستفاده کنپرسی  روی قلب برای احوال

  شودمغازه ها و ...  تفریحی، بازارها،های در مکانمردم تجمع  ای که باعث برگزاری هرگونه برناماز 

 خودداری کنید
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 پرخطر یها گروهتوصیه به 

 که از  دیبخواهطور جدی هب،  دارندرا  91 کووید بیماری علائم ایو  ناخوشی می کنندکه احساس  یاز افراد

را موارد علامت دار  تیریو مد یریگیدر مورد پ یمل هایدستورالعملکنند و  یخوددار اجتماعاتحضور در 

 رعایت کنند. 

  یتنفس مزمن یماری، بابتی، دیعروقیقلب یهایماری)مانند ب ایزمینهسابقه بیماری که  کسانی و  سالمنداناز 

 یماریب ابتلا به  در معرض رایزکنند  یخوددار اجتماعاتکه از حضور در  دیبخواهدارند بطور جدی و سرطان( 

 هستند. آناز  یو مرگ ناش 91کووید دیشد

 ت لازم برای کاهش خطر در برگزاری اجتماعات مذهبیاقداما

قدامات زیر باید در مورد  هر تجمعی مانند نماز، زیارت، توزیع غذا و نذری یا ضیافت های عمومی در طول ماه ا

 انجام شود. ،رمضان

  انیمناسب و جر هیصورت، از تهو نیا ریدر غ های باز برگزار کنید،محیط دراجتماعات را در صورت امکان 

 حل برگزاری اجتماعات اطمینان حاصل کنید. می هوا

 د. یرا تا حد ممکن کوتاه کنها به منظورکاهش احتمال مواجهه با ویروس، زمان اجرای برنامه 

 تعداد بیشتری اجتماعات کوچکتر با تعداد کمتر شرکت کننده برگزار ، بزرگ برگزاری تجمعات یه جاب

 کنید. 

  خود داری کنند. از به همراه آوردن کودکان، به افراد توصیه کنید 

 ای هگذاری یا خط کشی و ... در حالتنرده هایی مثل  نندگان را از طریق روکفاصله فیزیکی بین شرکت

  و... اهو کفشداری های دستشویی عمومیسرویسدر گرفتن  وضوهنگام نماز، ته و ایستاده، از جمله شسن

 ایجاد کنید .

 ها و ... تا حد امکان خودداری کنید و محلی ها و زیارتگاهها به داخل محیط مساجد، حسینیهاز بردن کفش

 را برای کفشداری در نظر بگیرید.

 اربعد از هر ب را های استفاده شدهها استفاده نکنید؛ و کیسههای نایلونی مشترک برای کفشاز کیسه 

 مصرف دور بریزید.  

 شوند، در آن حضور یها وارد ممکان ریسا ایها و ها ، زیارتگاهمساجد، حسینیه بهکه  یافراد انیعداد و جرت

حفظ فاصله ایمن بین افراد از  ای تنظیم و کنترل کنید کهگونههرا بشوند یو از آنجا خارج م ابندییم

 اطمینان حاصل کنید. 
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  ماس تبرای تسهیل ردیابی افرادی که با بیمارانی  کهً درطی تجمعات شناسایی می شوند، در صورت امکان

 در نظر بگیرید. ره تلفن حاضرین در برنامه و ....اثبت نام و شماقداماتی نظیر  ؛داشته اند

 : دیکن قیرا تشو فردی بهداشت رعایت افراد را به 

 وضوخانه های عمومی در  در دیبا ریاقدامات زاما ؛ کند یکمک م فردی به حفظ بهداشت وضو گرفتن قبل از نماز 

 :نظر گرفته شود

 حاوی  )آب و صابون کافی وجود دارد و محلول های مناسب ضدعفونی دست که  دیحاصل کن نانیاطم

موجود ها  مکان ریسا ایحسینیه ها ، زیارتگاه ها و مساجد، و داخل  یدر ورود( ٪07حداقل الکل با غلظت 

 و دردسترس باشد. 

 برای دورانداختن دستمال  اطمینان حاصل کنید که دستمال کاغذی، سطل درب دار حاوی کیسه زباله

 ماسک و ... به اندازه کافی  موجود و دردسترس باشد. کاغذی و 

  دیکن قیتشو یشخص و کتاب قرآن و ادعیه و تسبیح ، مهرجانماز، سجاده چادر،استفاده ازافراد را به. 

  فاصله گذاری فیزیکی، رعایت بهداشت و شستشوی دست، رعایت  یآموزشتصویری پوستر ها و بنرهای

را در مکان های قابل دید  91 کوویداز  یریشگیدر مورد پ یکل یها امیو پ آداب سرفه و عطسه کردن

 قراردهید

 طور مکرر تمیز و ضدعفونی کنید: هها را به ها و زیارتگاهیمساجد، حسین

 کننده یو ضد عفون ندهیبا استفاده از مواد شوزیارت و ...  ز هر برنامه مثل نماز جماعت، دعا،قبل و بعد ا ،

 .محیط را کاملا تمیز و ضدعفونی کنید

 ها را بطور مکرر شستشو وضدعفونی کنیدبهداشتی عمومی و وضوخانه هایسرویس. 

 های برقباشند )مثل دستگیره درها، کلیدمی اشیاء و سطوحی را که به طور مکرر در معرض تماس افراد ،

 ستشو و ضدعفونی کنید. طور مکرر شهها و ...( را براه پلهها، نرده

 راهنمای» توانند برای راهنمایی بیشتر به دستورالعمل ه میکهای امنا اماکن متبرمسئولین و هیات 

که توسط مرکز سلامت « تگاه هادر اماکن متبرکه و زیار 91کنترل محیطی برای مقابله با کوید 

 محیط و کار وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است مراجعه نمایند. 
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 ات و نذوراتریخ

 خود داری کنید. داران روزهها ) زولبیا و بامیه و ...( برای باز کردن افطار یاز توزیع آب جوش، خرما، شیرین

 شود افراد مواد غذایی مورد نیاز برای باز کردن افطار را با خود به همراه بیاورند. توصیه می

 پذیر از بیماری باشند و فاصله مراقب افراد آسیب، ماه نیخود در اصدقات یا نذورات  عیهنگام توز مومنان باید

-ههای از پیش بستافطار، از غذا یهاافتیضی تجمعات در از شلوغ یریجلوگ یبرافیزیکی را رعایت نمایند و 

 ندی شده استفاده نمایند.ب

 ها و ... خود داری کنید. ها، زیارتگاه از توزیع هر گونه نذورات در فضای داخلی مساجد، حسینیه  

  ی، بسته بندیآوردر کل چرخه جمعهایی )توانند در سازماندهی چنین برنامهخیریه مینهادها و مؤسسات ،

 ایفای نقش کنند.  ،که باعث حفظ فاصله فیزیکی می شود ( عیو توز رهیذخ

 توصیه هایی برای حفظ سلامت در ماه رمضان : 

 یدار روزه

انجام نشده است.  91 کووید بیماریو خطر ابتلا به  یروزه دار ارتباط بین در مورد یامطالعه چیهتا کنون 

مبتلا  91ه به بیماری کوید کدر مورد افرادی. ؛رندیروزه بگ، ماه نیگذشته در ا سال هایمانند می توانند افراد سالم 

 رادداری نکنند. افهفته پس از شروع بیماری اقدام به روزه 6اند توصیه می شود حداقل تا اند و بهبود یافتهشده

بهتر است از انجام این و ...  دیابت سرطان و ، عرو قلبی بیماری بالا، خون ارنظیر فش ایهزمین های اربیم به مبتلا

فریضه الهی پرهیز کنند و قضای آن را پس از اتمام همه گیری کورونا بجا بیاورند؛ مگر اینکه طبق نظر پزشک 

 متخصص معالج، از بی ضرر بودن روزه داری اطمینان حاصل کرده باشند. 

 یبدن تیفعال 

.  محدود می شود از افراد یاریبسفعالیت فیزیکی  و بخصوص در ماه رمضان،، 1 وویدک یریگطول همه در

به را حتی در زمان ورزش رعایت کنید.  های ورزشی، فاصله فیزیکی و بهداشت دسترنامهبم در صورت انجااما 

 .شوند یم توصیه  نیآنلا یبدن تیفعال یهاداخل خانه و کلاس یت بدناباز، حرک یدر فضا ورزش یجا

 سالم هیو تغذ ییغذا میرژ

د یبخورتازه  یذاهاغمهم است. هر روز انواع  اریدر ماه رمضان بس مصرف مقادیر کافی مایعات مناسب و  هیتغذ

کالباس، کنسروها و ... که حاوی نمک و روغن  ردن غذاهای فراوری شده مثل سوسیس،ید و از خوبنوش کافیو آب 

 زیاد هستند پرهیز کنید. 
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ای گونهو برنامه غذایی خود را به در برنامه غذایی خود قرار دهیدسه وعده غذایی افطار، شام و سحری را 

 های مواد غذایی به مقدار کافی در طول شبانه روز مصرف کنید. تنظیم کنید که از همه گروه

حذف نکنید زیرا با توجه به طولانی از برنامه غذایی خود به هیچ عنوان وعده سحری را  وعده غذایی سحر: 

تواند باعث ضعف سیستم ایمنی بدن شما و ساعت(، گرسنگی طولانی مدت می 96داری )حدود زهبودن ساعات رو

نمک، چرب و شیرین بپرهیزید. در وعده سحری از خوردن غذاهای پر شود. 91افزایش احتمال ابتلا به ویروس کووید

های شیرین و چای نوشابهنید. تا حد امکان از خوردن غذاهای پر پروتئین مثل کباب، جوجه کباب و .... اجتناب ک

پررنگ را از وعده سحری حذف کنید. بجای آن غذاهای ساده و سبک مثل پلو خورش و یا حتی غذاهای در حد 

 وعده صبحانه میل کنید و سبزیجات، سالاد و مقدار کافی آب میل کنید.  

آش کم حبوبات، حلیم  سوپ، ویژه خرما( ،پرانرژی مثل شیرینی ها )به غذاهای سبک و وعده غذایی افطار:

 شودو ... به مقدار کم در این وعده توصیه می

شود یک ساعت بعد از یک افطار سبک، وعده غذایی شام میل شود. غذاهای توصیه می م:وعده غذایی شا

مناسب در این وعده عبارتند از گوشت، حبوبات، سبزیجات و سالاد. مصرف میوه و مایعات در فاصله بین وعده شام 

 و افطار مفید است. 

، و 9911ک رمضان سال تغذیه در ماه مبار»  برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به راهنمای

که توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی « 91پیشگیری از بیماری کووید 

 تدوین شده است مراجعه نمایید. 

 اتیمصرف دخان

؛ شود ینم هیتوص 91 کوویدشرایط همه گیری در ماه رمضان و  ژهیوهبو  یطیشرا چیتحت ه اتیدخان مصرف

را 91 دکووی شدید یماریهستند، که خطر ابتلا به ب هیر تیکاهش ظرف و دچار مشکلات ریوی یگاریافراد س زیرا 

کنند، یها را لمس مآلوده( لب یگارهای)و احتمالاً س دست، انگشتان دنیکش گاریدهد. هنگام سیم شیافزابسیار 

یا  ین ادی، به احتمال زقلیاندهد. در هنگام استفاده از یم شیرا افزا یتنفس ستمیبه س روسیکه احتمال ورود و

 می شود.  روسیانتقال و باعث تسهیلشوند ، که یم شیلنگ قلیان به طور اشتراکی استفاده

 

 و اجتماعی  یرتقاء سلامت روانا

نند تواهای اجرا شده، بسیار مهم است که این اطمینان در مومنان ایجاد شود که آنها میعلیرغم تمام برنامه

ملی ارتباط تعا در عین رعایت فاصله ها، به تمام امور مذهبی و عبادی خود بپردازند. توصیه به استفاده از روش های

ها نبه همراه پیام های امید بخش به آ در بستر دیجیتال بسیار مهم است. برگزاری نماز و دعای ویژه برای بیماران،

  .توصیه می شوند که  روش هایی هستند

 



7 
 

 تقدیر و تشکر: 

مقدم دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه ارتقا سلامت  شوشتریالهه از خانم ها ناهید مرادی، الهه زارع و

  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز بخاطر نظرات ارزنده ای که در تهیه ارائه این راهنما دادند سپاسگزارم.  

 

 منابع:

1. World health Organizations, Safe Ramadan practices in the context of the 

COVID-19, 15 April 2020 

راهنمای کنترل محیطی برای مرکز سلامت محیط و کار:   وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی،  .2

 9911نسخه اول اسفند ، در اماکن متبرکه و زیارتگاه ها 91مقابله با کوید 

، تغذیه در ماه مبارک رمضان سال دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی،  .9

 11اردیبهشت ، 91، و پیشگیری از بیماری کووید 9911

 


