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 کورونا کے حاالت میں رمضان

کورونا وائرس کے خالف اقدامات رمضان کو بھی متاثر کریں گے. یہاں پڑھیں کہ آپ اس کو کس طرح 

 محفوظ طریقے سے گزار سکتے ہیں۔

مئی بروز اتوار تک جاری رھینگے ۔  24تا  جمعہاپریل بروز  24رمضان المبارک کے ساالنہ روزے 

کے رکھتے ہیں۔ مغرب   روزہرمضان المبارک کے دوران مسلمان طلوع شمس سے غروب آفتاب تک 

 اور  اجتماعیت،  خود آگاہیافطار کے ساتھ روزہ کھوالجاتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے رمضان   وقت

)عید الفطر( کے ساتھ ہوتا ہے۔کا وقت ہے۔ رمضان کا اختتام رمضان کے تہوار   یکجہتی  

 سٹی کونسل مسلمانوں کیلیے خوشگوار لیکن محفوظ رمضان کا خواہش مند ہے۔

کورونا وائرس کے پھیالؤ کے خالف اقدامات کی وجہ سے ، اس سال رمضان مشکل حاالت میں ہونے 

 دے رہے ہیں اس بات پر زور  مشترکہ طور پرگینٹ مساجد ایسوسی ایشن  اورجا رہا ہے۔ سٹی کونسل 

گینٹ کے مسلمانکہ   

رمضان کے دوران ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔   

باجماعتگھر میں ہی عبادت کریں۔ مساجد عوام کے لئے بند رہینگی ۔ تمام عبادت گاہوں میں   

، جمعہ کی نماز اور تراویح کی نماز( ممنوع رہینگی ۔ نماز پنجگانہنمازیں )   

رہنے والے کنبہ کے افراد کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے۔ اوراس کی افطار: افطاری صرف گھر میں 

 اجازت صرف آپ کے اپنے گھر میں ہی ہے۔

روزہ افطار کرنے کے بعد رشتہ داروں، دوستوں یا پڑوسیوں کوملنے کیلیے سڑک پرمت نکلیں۔ بلکہ  .

ایک ہی چھت کے سے رابطے میں رہیں)ٹیلیفون ،اسمارٹ فون،سوشل میڈیا، وغیرہ(۔  ذریعہکسی اور 

یقینا ممکن ہے۔ مختصر چہل قدمینیچے رہنے والے کنبہ کے افراد کے ساتھ   

مساجد میں اجتماعی افطار ممکن نہیں ہے ۔ گینٹ مساجد ایسوسی ایشن اس کا متبادل تالش کر رہی  .

عالقے کی  اپنےگینٹ مساجد ایسوسی ایشن یا  معلومات کیلۓہے )جیسے کھانے کے پارسل(۔ مزید 

جد کی انتظامیہ سے را بطہ کریں۔مس  

کریا نے کی دکانیں )گروسری ، قصاب ، بیکری ، سپر مارکیٹ( کھلی ہوئی ہیں ، لیکن الگو قوانین پر .

سختی سے عمل کرنا ہو گا ۔ تاجروں کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ صارفین مقررہ فاصلہ رکھیں اور ایک 

ر میں جانے کی اجازت دیں ۔ ان کے ساتھ تعاون وقت میں صرف محدود تعداد میں صارفین کو اسٹو

میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ اپنی خریداری کا پہلے  1.5کریں۔ لہذا دوسرے صارفین سے ہمیشہ کم سے کم 

 سے منصوبہ بنائیں اور مصروف اوقات میں خریداری سے گریز کریں۔

و لوگ قواعد پر ے۔ جپولیس کچھ عرصے سے کورونا اقدامات کی تعمیل پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہ .

ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ عمل نہیں کرتے  

۔ رمضان مبارک ئیںآئیے ہم مل کر اس رمضان کو خوشگوار بنا ! 


