رمضان
افطار

نسبت به همسایگان خود سخاوت نشان دهید .اجتماعات
و مناسبت های مهم جامعه مانند نماز و افطار را با
رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک بشکل مصون
برگزار نماید.
اگر با شخصیکه مبتال به ویروس کرونا است به تماس و یا
اگر مریض شده اید ،قبل از اینکه در تجمعات بزرگ اشتراک
کنید و یا سفر نماید ،آزمایش کووید  ۱۹-را انجام دهید.
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"آنها (اعراب صحرا نشین) پرسیدند :یا رسول هللا ،آیا از
معالجه استفاده کنیم؟ آن حضرت ﷺ فرمودند :از معالجه
استفاده کنید ،زیرا خداوند هیچ مرضی را بدون معین نمودن
عالج قرار نداده است .به استثنای یک مریضی ،یعنی پیری.
"
(سنن ابی داود ،به روایت اسامه بن شریک)
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مسلمانان مراقب در مورد واکسیناسیون و رابطه آن با
احادیث (سخنان حضرت محمد ﷺ) تعجب می کنند ،شاید
این پیام برای شما مفید تمام شود:
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اپریل 13 -

واکسین نماید .بهترین راه برای محافظت از خود و
عزیزانتان ،گرفتن واکسین کووید ۱۹-است .واکسین
شدن بگونه کامل؟ برای محافظت بیشتر ،دوز تقویت کننده
را دریافت کنید.
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نسبت به همسایگان خود سخاوت نشان دهید .اجتماعات
و مناسبت های مهم جامعه مانند نماز و افطار را با رعایت
فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک بشکل مصون برگزار
نماید.
اگر با شخصیکه مبتال به ویروس کرونا است به تماس و یا
اگر مریض شده اید ،قبل از اینکه در تجمعات بزرگ اشتراک
کنید و یا سفر نماید ،آزمایش کووید  ۱۹-را انجام دهید.
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