Stichting Al-Hoeda
Van Noortwijckstraat 30
3042 LP Rotterdam
Rotterdam, donderdag 17 februari 2022
Betreft: herziening Covid-19 maatregelen Stichting Al-Hoeda per vrijdag 25 februari 2022
Beste moskeebezoeker,
Ongetwijfeld zal u al vernomen hebben dat de coronaregels vanuit de overheid, zowel landelijk als lokaal,
vanaf vrijdag 25 februari 2022 in grote mate versoepeld zullen worden.
Stichting Al-Hoeda heeft daarom het besluit genomen om de voorgaande striktere corona-maatregelen
vanaf vrijdag 25 februari 2022 af te schaffen.
Wat betekent dit voor de moskee en de moskeebezoekers?
Vanwege deze nieuwe wijzigingen heeft het Bestuur van de Stichting Al-Hoeda het volgende concreet
besloten:
• De 1,5 meter afstandsregel komt per vrijdag 25-02-2021 te vervallen. In uitzonderlijke gevallen of op
extreme piekmomenten kan het Bestuur van de Stichting alsnog besluiten om de 1,5 meter
afstandsregel te blijven handhaven. Dit wordt uiteraard dan wel vooraf aangegeven en is per
gelegenheid afhankelijk.
• De Stichting adviseert de moskeebezoekers om bij drukte of tijdens piekmomenten, zoals b.v. het
vrijdagmiddaggebed, om een mondkapje te dragen!
• De gebedsruimte voor de vrouwen voor het vrijdagmiddag gebed zal per vrijdag 25 februari 2022
weer geopend worden. De vrouwen zijn dan weer welkom om het Djoemoehaa gebed bij te wonen.
• Op last van de overheid worden geen etenswaren en/of overige consumptie genuttigd binnen het
pand van de Stichting. Hiervoor gelden namelijk nog steeds dezelfde regels als bij horecagelegenheden. De Stichting kan en zal niet controleren op toegangsbewijzen middels de corona-app.
Stichting Al-Hoeda wil langs deze weg nadrukkelijk aangeven dat dit strikte adviezen zijn.
Iedere moskeebezoeker dient kennis te nemen van de bovenstaande wijzigingen. De Stichting is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor het niet opvolgen van de reeds benoemde adviezen.
Wij doen een beroep op iedere moskeebezoeker met betrekking tot deze kennisgeving.
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u zich wenden tot het Bestuur van Stichting Al-Hoeda. Wij
zijn middels e-mail te bereiken op: info@alhoeda.com
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van Stichting Al-Hoeda.
De Secretaris, dhr. C. Akkouh
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