Film: Eid fejring
At være sammen er en naturlig del af både ramadan og Eid. For at undgå at smitten spredes, skal
vi dog være sammen på en anden måde, end vi plejer.
Eid markerer en betydningsfuld afslutning på ramadanen. Her er familien og venner i centrum, og
mange mennesker mødes i forbindelse med Eid-bønnen om morgenen eller formiddagen. Når I er i
moskéen, skal I følge moskéens anbefalinger.
Der er ofte flere mennesker samlet til Eid-fester og -sammenkomster senere på dagen. Er I med til
en fest eller en sammenkomst, er det vigtigt, at I følger disse råd:
Får I gæster, så sørg for at lufte grundigt ud og gøre rent både før og efter besøget. I bør ikke
invitere flere, end I har plads til. Hvis I vælger at ses udenfor, kan I være flere samlet. Det skal
nemlig være muligt at holde mindst 1 meters afstand til hinanden og rigtig gerne 2 meter. Det er
særligt vigtigt, hvis en eller flere gæster er i øget risiko og ikke er færdigvaccineret.
Gør det gerne let for jeres gæster at have rene hænder ved at opstille håndsprit ved indgangen
eller steder, hvor mange af jeres gæster kommer forbi.
Når I dækker bord, så sørg for, at der er mindst 1 meter mellem tallerkener, både til siden og
overfor. Hvis I serverer mad, så anret det i portioner. Er der buffet, så sørg for, at der kun er få
personer ved buffeten ad gangen, så de ikke står for tæt.
Hvis en af jer er syg og har symptomer som hoste, feber og ømhed i muskler, skal personen blive
hjemme og ikke tage i hverken moske eller til sociale arrangementer. Det samme gælder, hvis en
af jer er smittet eller har været i nær kontakt med en, der er smittet.
Hvis det skulle vise sig, at der er en i selskabet, der er smittet, så er det vigtigt at have en liste over
alle jeres gæster. På den måde kan I nemt kontakte alle efter festen eller sammenkomsten.

