
 

 

Corona-proof moskee en rituelen 
d.d. 10-06-2020 

 

Moskeeën mogen per 1 juli de moskee openstellen voor maximaal 100 
personen (nu max. 30). Er worden plannen gemaakt om deze openstelling 

veilig te laten plaatsvinden.  

 
Corona-virus 
Verwekker:   Coronavirus SARS-CoV-2 

Besmettingsweg:  Mens-op-mens-transmissie via directe druppelinfectie (hoesten en 
niezen), mogelijk indirecte transmissie via oppervlakten, aerosolen 
tijdens medische procedures 

Incubatietijd: 2-14 dagen (gemiddeld 5-6 dagen) 
Achtergrond informatie over de COVID-19 virus is te vinden bij de LCI richtlijn: 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

 
Handleiding 
Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft de “handleiding Corona-Proof 
maken moskee-activiteiten” opgesteld: 
http://cmoweb.nl/wp-content/uploads/2020/05/Handleiding-Corona-Proof-Moskee-

van-CMO-Mei-2020-3.pdf 
Voor vragen en meer informatie kan Stichting Contactorgaan Moslims & Overheid 

bereikt worden via  info@cmoweb.nl 
 
Een andere bron van informatie is Republiek Allochtonië: 

http://www.republiekallochtonie.nl/blog/achtergronden/geen-gebrek-aan-corona-
protocollen-voor-moskeeen 

 

Adviezen ter aanvulling van de “handleiding Corona-Proof maken 
moskee-activiteiten”  
 

• Geadviseerd wordt om gefaseerd open te gaan, regelmatig met kleine groepen 
de procedures te oefenen en te evalueren.  

 
• Wees bewust van de oppervlakte van de gebedsruimte. Hoeveel mensen 

passen er in de gebedsruimte met inachtneming van 1,5 meter afstand? Check 
dat van tevoren goed (dat is belangrijker dan de huidige 30 of per 1 juli 100 
toegestane bezoekers). 

 
• Voorkom dat bezoekers in grote getalen tegelijkertijd aankomen en vertrekken, 

de bezoekersstromen kunnen beheerst worden door dosering en routering bij 
de aankomst en het vertrek. 
 

• Dosering en bewaken van het aantal 
bezoekers kan gerealiseerd worden door een 

telefonische aanmelding vooraf of nummer 
trekken of werken met tijdslot en/of 
verruiming van de aanvangstijden en door het 

instellen van aangepaste looproutes.  
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• Indien mogelijk een gescheiden in- en uitgang en wachtruimte (buiten) met 
voldoende mogelijkheid voor 1,5 meter afstand 

 
• Er wordt geadviseerd om bij alle bezoekers een gezondheidscheck te doen bij 

binnenkomst.  
 

• Maak gebruik van een handdesinfectans met virucide werking die na 30 

seconden wrijven droge handen opleveren. 
 

• Bij het met consumptie spreken en zingen kan de Corona virus zich via 
aerosolen verspreiden. Vooral daar waar geen of slechte luchtventilatie is en 
waar het luchtvochtigheidsgehalte laag is kunnen de aerosolen lange tijd in de 

lucht blijven zweven. 
Advies is om bij gezamenlijk reciteren uit de Koran de 1,5 meter te handhaven 

en bij het leiden van het gebed of bij de oproep tot gebed door de Imam 
aerosolen te voorkomen door het gebruik van een microfoon. 

 

• De moskee moet goed geventileerd worden en/of ramen regelmatig openen en 
zorgen voor een hoge luchtvochtigheid. 

Indien men niet in staat is om goed de ruimte goed te ventileren is het 
belangrijk om mondbescherming in binnenruimten te dragen (zoals in openbaar 
vervoer).  

 
Rituelen buiten de moskee  
 

De rituelen waaronder de islamitische uitvaart zullen veelal buiten de moskee, in de 
thuissituatie, plaatsvinden. Het is belangrijk om ook daar de 1,5 meter afstand aan te 

houden om te voorkomen dat de corona virus zich onder de aanwezigen verspreid.  

 
Nader overleg en advies 
Voor nader overleg en advies kunt u contact opnemen met GGDrU, afdeling 

ondersteuning Instellingen (bereikbaar van maandag t/m vrijdag):  
@ :infectiepreventiecovid@ggdru.nl  

Tel: Bel naar 030 – 6086077 en vraag naar afdeling Ondersteuning Instellingen  
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