
 
 
 

  
 

САРТАБИБИ ДАВЛАТИИ САНИТАРИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

734025, ш. Душанбе, к. Шевченко, 69, Тел.: (372) 221-18-35,  Факс: (372)  222-55-07 
 
 

Қ А Р О Р 
 

аз «_22__» январи соли 2021,       №  _120__                         ш. Душанбе 

 
Дар бораи Тартиби ташкили  
корњои пешгирикунанда оид ба  
хатари пањншавии бемории сироятии  
COVID-19 ва дигар беморињои сироятї  
дар масҷидҳо ва дигар марказҳои динии 
Љумҳурии Тољикистон (ДТ 3.1.2. 032 - 21) 
 
  Дар асоси моддањои 109 ва 111 Кодекси тандурустии Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади таъмини санитарию эпидемиологии ањолї ва 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи «Низомномаи 
хадамоти давлатии санитарию эпидемиологии Љумњурии 
Тољикистон» аз 29.12.2003 № 575, 

                                              
ЌАРОР МЕКУНАМ: 

 

       1. Дастури тавсиявии “Тартиби ташкили корњои пешгирикунанда 
оид ба хатари пањншавии бемории сироятии COVID-19 ва дигар 
беморињои сироятї дар масҷидҳо ва дигар марказҳои динии 
Љумҳурии Тољикистон”  (ДТ 3.1.2. 032 - 21), ки аз тарафи Сардухтури 
давлатии санитарии Љумҳурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст, 
тибќи тартиби муќарраргардида ба ќайд гирифта шавад. 
       2. Дастури тавсиявии “Тартиби ташкили корњои пешгирикунанда 
оид ба хатари пањншавии бемории сироятии COVID-19 ва дигар 
беморињои сироятї дар масҷидҳо ва дигар марказҳои динии 
Љумҳурии Тољикистон”  (ДТ 3.1.2. 032 - 21)-и тасдиќкардашуда, баъд 
аз ба ќайдгирии расмї нашр ва дар амал татбиќ карда шавад. 

 

 

Сартабиби давлатии санитарии  

Љумҳурии Тољикистон,  

муовини вазир                                                          С. Ализода 



 
 

 

 
 

Тартиби ташкили корњои пешгирикунанда оид ба хатари пањншавии 
бемории сироятии COVID-19 ва дигар беморињои сироятї дар масҷидҳо ва 

дигар марказҳои динии Љумҳурии Тољикистон 
 

1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 
1. Тартиби ташкили корњои пешгирикунанда оид ба хатари 

пањншавии бемории сироятии COVID-19 ва дигар беморињои сироятї дар 
масҷидҳо ва дигар марказҳои динии Љумҳурии Тољикистон (минбаъд – 
Тартиб) бо мақсади пешгирии хатари паҳншавии бемории сироятии 
COVID-19 ва дигар беморињои сироятї, андешидани чорањои ќатъї доир 
ба гузаронидани чорабинињои профилактикї ва зиддиэпидемикї, корњои 
безараргардонї, инчунин фароҳам овардани шароити бехатари 
фаъолиятро барои кормандони (имом-хатибон) масҷидҳо, намозгузорон ва 
муроҷиаткунандагон муайян ва пешбинї менамояд.  

2. Роњбарияти Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди 
Ҳукумати Тоҷикистон барои фароҳам овардани шароити муносиби корї 
ва ҳифзи саломатии кормандони (имом-хатибон) масҷидҳо, намозгузорон 
ва муроҷиаткунандагон оид ба ташкили корњои пешгирикунанда дар 
шароити имрўзаи вазъи эпидемиологї, ки бо хатари паҳншавии бемории 
сироятии COVID-19 ва дигар беморињои сироятї алоқаманданд, масъул 
мебошанд. 

3. Бо фармони маъмурияти масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ шахси 
масъул барои риояи чораҳои пешгирии COVID-19 дар ин муассисаҳо 
тасдиқ карда шавад.  

4. Маъмурияти масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ масъули ташкил ва 
татбиқи чорабиниҳо оид ба пешгирии сирояти коронавируси COVID-19 
мебошад. 

5. Утоқҳои масҷидҳо бо миқдори кофии маводи безараргардонї, собун 
ва мањлули зиддиуфунї (антисептикӣ), инчунин њароратсанљи фосилавї 
таъмин карда шаванд. 

6. Дар Тартиби мазкур мафњумњои асосии зерин истифода шудаанд:  
– Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди Ҳукумати 

Тоҷикистон; 
– имом-хатибони масҷидҳо, намозгузорон ва муроҷиаткунандагони 

марказҳои динӣ; 
– фосилаи иљтимої – масофаи байни одамон на камтар аз 1,5 метр аст. 

                   



 
 

 

2. ТАРТИБИ ТАШКИЛИ КОРЊОИ ПЕШГИРИКУНАНДА 
 

7. Дар масҷидҳо ва дигар марказҳои динии Љумҳурии Тољикистон 
(минбаъд – масҷидҳо) бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории сироятии 
коронавируси нав – COVID-19 ва таъмини беҳдоштии санитарию 
эпидемиологї дар байни кормандони (имом-хатибон) масҷидҳо, 
намозгузорон ва муроҷиаткунандагон чунин чораҳо дида шаванд: 

– пешгирї ва безараргардонї дар тамоми масҷидҳо ва дигар 
марказҳои динии Љумҳурии Тољикистон бо тавсияи мутахассисони 
санитарї-эпидемиологї; 

– дар даромадгоњҳои масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ ташкили 
гузаргоњи безараргардонї бо таъмини мањлулҳои зиддиуфунї ва 
њароратсанљи фосилавї;  

– санҷиши ҳатмии намозгузорон ва муроҷиаткунандагон ба масҷидҳо 
ва дигар марказҳои динӣ тавассути њароратсанљи фосилавї бо маҷсади 
маҳдуд намудани ашхосе, ки таби баланд ё аломатҳои бемориҳои роҳҳои 
нафас доранд; 

 – дар љойњои муайян ва намоён овезон намудани навиштаљотњои “Бе 
ниќоб даромадан манъ аст” ва “Бо даст салом кардан ва оғўш гирифтан 
манъ аст”; 

– аз љониби кормандони (имом-хатибон) масҷидҳо ва намозгузорон 
дар замони адои намозҳои панҷвақта, ибодат ва муроҷиат намудан баҳри 
машварати динӣ пўшидани ҳатмии воситаҳои муҳофизати шахсї бо риояи 
фосилаи иљтимої на камтар аз 1,5 метр; 

– риояи қоидаҳои гигиенаи шахсї (мунтазам шустани дастњо, 
истифодаи воситаҳои безараркунанда), инчунин безараргардонии љойҳои 
корї (фаршҳо ва ҷойнамоз, мизҳо, воситаҳои техникї ва дигар ашёҳое, ки 
дар фаъолияти хизматї истифода мешаванд); 

– ќабл аз оѓози кор мутобиќи рељаи назоратї бояд тозакунї ва 
безараргардонии умумии биноҳои масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ бо 
истифода аз воситањо ва мањлулњои безараргардонї гузаронида шавад; 

– ташкили корҳои бењдоштї ва безараргардонии биноҳои масҷидҳо ва 
дигар марказҳои динӣ барои кор бо муроҷиаткунандагон, аз он љумла 
утоқҳо на кам аз 1 маротиба дар давоми ҳафта. 

8. Дар як рӯз ҳадди ақал то 15 дақиқа 5 маротиба ҳавои утоқҳои 
масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ тоза карда шавад. 

9. Мунтазам огоҳ намудани намозгузорон ва муроҷиаткунандагон ба 
масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ дар бораи риояи қоидаҳои санитарӣ, 
гигиенӣ ва тавсияҳои мутахассисон оид ба пешгирии бемории сироятии 
COVID-19. 

10. Дар сурати тасдиқ шудани сирояти коронавирус масҷиди мазкур ё 
маркази динӣ бояд фавран барои намозгузорон ва муроҷиаткунандагон 
баста шавад. 

11. Фаъолияти масҷидҳо ва дигар муассисаҳои динӣ, ки дар онҳо 
талаботи гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ вобаста ба пешгирии бемориҳои 
сироятӣ, аз ҷумла COVID-19 риоя карда намешаванд, боздошта мешаванд. 



 
 

 

3. ДАСТУР ОИД БА ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ  

МУҲОФИЗАТИ ШАХСЇ БАРОИ ПЕШГИРИИ БЕМОРИИ 
СИРОЯТИИ COVID-19 

 

 12. Ҳангоми воридшавї ба масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ, ки 
имом-хатибон, намозгузорон ва муроҷиаткунандагон қарор доранд, 
пўшидани воситаҳои муҳофизати шахсї: ниқоб ва дастпўшакҳои яккарата 
тавсия дода мешавад. 

13.  Риояи қоидаҳои истифодаи ниқобҳои яккаратаи тиббї: 
– мураттабан бинї ва даҳонро бо ниқоб маҳкам кунед, то байни рўй 

ва ниқоб роғ намонад; 
– ҳангоми истифодаи ниқоб ба он даст нарасонед ва баъди кашидани 

ниқоби истифодашуда дастҳоро шўед; 
– агар ниқоб тар ё чиркин шавад, фавран онро иваз кунед, баъди ҳар 

2-3 соат ниқоби тозаву хушкро истифода баред; 
– ниқобҳои яккаратаро такроран истифода накунед. Онро баъди 

кашидан дарҳол ба партовгоҳ партоед. 
14. Ҳангоми ворид шудан ба масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ, 

инчунин зиёрати ибодатгоҳҳо ҳатман воситаҳои муҳофизати шахсии 
яккаратаро истифода карда, онҳоро баъди истифода ба халтаи 
полиэтиленї андохта, даҳонашро маҳкам баста, ба партов партофтан 
лозим аст. 

15. Баъди кашидани воситаҳои муҳофизати шахсї ҳатман шустани 
дастњо бо собун тавсия дода мешавад. Агар чунин имконият вуљуд 
надошта бошад, дастонро бо сачоқчаҳои тар тоза кардан лозим аст. 

16. Замони омадан аз ибодат ба љойи корї ё хона дастону рўйро бо 
собун шуста, гулў ва биниро ғарғара кардан зарур аст. 

17. Ҳангоми вуљуд надоштани имконияти шустани дастон бо собун, 
бо маҳлули безараркунанда ё сачоқчаҳои тар тоза кунед. 
 

4. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ЧОРАҲОИ ПЕШГИРЇ ДАР ДАВРАИ 
ВАЗЪИ НОГУВОРИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ БЕМОРИИ СИРОЯТИИ 

COVID-19 
 

18. Сирояти коронавируси нави COVID-19 яке аз бемории шадиди 
роњи нафас мебошад, ки дар натиљаи зуњуроти коронавируси нав (SARS-
CoV-2) ба вуљуд омадааст. Вируси SARS-CoV-2 мувофиќи ќонунгузории 
самти таъмини амнияти санитарию эпидемиологии Љумњурии Тољикистон 
ба гурўњи патогении (хавфноки) II тааллуќ дорад. Сирояти коронавирус 
асосан дар шакли сабук ва вазнини муътадил љараён мегирад. Шакли 
вазнини беморї чун бемории шадиди респираторї ва пневмония (илтињоби 
шушњо) мегузарад. Давраи инкубатсионии беморї (аз пайдоиш то зуҳур 
кардани нишонаҳои беморї) 14 рўзро ташкил медињад.  

19. Роҳҳои сироятёбї чунин мебошанд: 
– манбаи асосии сироят шахси бемор аст; 



 
 

 

– вирусҳо аз инсон ба инсон бо роҳи ҳавої-қатрагї, ба воситаи 
моеъҳои респираторї ҳангоми атса задан ё сулфа кардан мегузаранд, яъне 
шахсони солими дар наздикии бемор қарордошта, метавонанд аз  қатраҳои 
ба сатҳи пардаи луобии роҳҳои нафаскашии онҳо воридшаванда, сироят 
ёбанд; 

– ҳангоми истифодаи ашёҳои шахси бемор (дар онҳо моеъи роҳҳои 
нафаскашї боқї мемонад) сироят ёфтан мумкин аст. 

20. Аломатҳои сирояти коронавирус инҳоянд: 
– таби баланди бадан; 
– сулфаи хушк; 
– душвор шудани нафаскашї; 
– дарди мушакҳо;  
– камқувватї; 
– афсурдагӣ; 
– ҳис накардани бўй ва мазза; 
– дар баъзе ҳолатҳо дарди сар, хунпартої (хунтуфкунї), нишонаҳои 

иллати меъдаву рўда (аз љумла дилбеҳузурї, қайкунї ва дарунравї). 
 

5. ПЕШГИРИИ СИРОЯТИ КОРОНАВИРУС 
 

21. Бо мақсади кам кардани хатари сироятёбии кормандони масҷидҳо 
ва дигар марказҳои динӣ, имом-хатибон, намозгузорон ва 
муроҷиаткунандагон ба сирояти коронавирус риояи талаботи зерин 
бамаврид аст: 

– пўшидани ниқобҳои яккарата тавсия дода мешавад; 
– дастҳоро ҳама вақт тоза нигоҳ доред, онҳоро тез-тез бо собун шўед 

ва ё бо маводи безараркунанда тоза кунед. Кўшиш намоед, ки бо дастони 
ношуста ба даҳон, бинї ё чашмон нарасед (одатан ламси ин љойҳои бадан 
ғайриихтиёр ба ҳисоби миёна ҳар соат 15 маротиба сурат мегирад); 

–  ќабл аз шурӯъ кардан ба таҳорат дастњоро бо собун шустан 
мувофиқи мақсад аст. Ба масҷид бо таҳорат омадан беҳтар аст. 

22. То ҳадди имкон бо дастон, ҳатто бо дастпўшакҳо ба рўй, бинї ва 
чашмон расидан нашояд, зеро ҳангоми намозгузорӣ чанд маротиба 
пешонӣ ва дастҳои худро ба рӯйи ҷойнамоз мегузоранд, бинобар ин хавфи 
тамос бо ин васила меафзояд. 

23. Ҷойнамоз ва воситаҳои безараргардонии дастҳоро ҳамроҳи худ 
гиред, то дар дилхоҳ ҳолат тавонед дастонатонро тоза намоед. 

24. Дар љойҳои серодам (масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ) 
эҳтиёткор бошед. Кўшиш намоед, ки ба ашёву лавозимоти дар он љой 
қарордошта, инчунин ба рўятон даст нарасонед. 

25. Вирусҳо аз бемор ба шахси солим бо роҳи ҳавої-қатрагї (ҳангоми 
атсазанї, сулфа) мегузаранд, бинобар ин масофаи на кам аз 1,5 метрро 
риоя кунед. 

26. Сачоқчаҳои тарро ҳамроҳи худ гиред ва доимо ҳангоми атсазанї 
ва сулфа даҳону биниатонро бо сачоқча пўшонида, онро ҳатман ба партов 
партоед. 



 
 

 

27. Ғизоро аз қуттї ё зарфи умумї, ки ба он ангушти дигарон 
расидааст, истеъмол накунед. 

28. Ба ҳамдигар бе фишурдани дастон аз масофаи муайян салом 
диҳед. 

29. Тарзи ҳаёти солим муқобилияти организмро ба вирус зиёд 
мегардонад. Рељаи солимро риоя кунед, ғизоҳои таркибашон аз сафедаҳо, 
витаминҳо ва минералҳо ғанибударо ҳатман истеъмол намоед. 

 
6. ЧОРАҲОИ ПЕШГИРЇ ДАР МАСҶИДҲО ВА ДИГАР  

МАРКАЗҲОИ ДИНӢ 
  

30. Барои пешгирї ва ҳифзи шахсї аз мубталошавї ба бемории 
сироятии коронавирус тавсияҳои зерин дода мешаванд: 

– ташкили утоқи муваққатии изолятсионӣ барои кормандони масҷидҳо 
ва дигар марказҳои динӣ, намозгузорон ва муроҷиаткунандагоне, ки 
нишонаҳои эҳтимолии беморӣ доранд ё онҳое, ки сирояти шубҳанок ё 
аломатҳои бемории сироятии коронавируси навро доранд; 

– ҳангоми эҳсос кардан ё пайдо шудани аломатҳои бемории ба 
зукоммонанд ва сирояти шадиди вирусї – респираторї ба дармонгоҳҳои 
тандурустии маҳалли зисти доимї ё шуъбаҳои ёрии таъҷилӣ мурољиат 
кунед;  

– кормандони масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ, ки бо шахси бемор 
дар тамос буданд, бояд аз ташхиси сирояти коронавирус гузаранд; 

– доираи онҳое, ки бо шахси бемор дар тамос шуданд, муайян карда 
шавад ва оид ба мавҷуд будани аломатҳои бемории роҳҳои нафас пурсуҷӯ 
карда шаванд; 

–  ҳар касе, ки бо шахси бемор дар тамос шудааст, бояд 14 рӯз 
қоидаҳои худҷудокуниро риоя намояд. 

 


