הדרכות לחברה קדישא במתי קורונה
 וד"ז מונע עיכול, שמענו שבכמה מקומות יש שקוברים את המתים בשקים של פלסטיק )מפני המגפה( שלא מתפוררים.א
 או להוציא לגמרי את המת מן, ומן הנכון. וכבר הבאנו מהגרמ"פ ז"ל שאין זה נכון, או עכ"פ מאחר עיכול הבשר,הבשר
. או לכה"פ לקרוע את השק,השק
- והח"ק עשו בהם טהרה, שמשך שני החדשים האחרונים כמה וכמה מאות נפטרו,' שיחי, שמענו מהר"ר אלחנן זאהן.ב
 ע"כ מן, ואף אחד מהם לא נחלה,(PPE)  באופן ששמרו על בריאותם בזה שהיו מלובשים מעילים מיוחדים כדבעי,לחצאין
- שמעתה יתחילו לנהוג עכ"פ בעשיית מקצת,(הנכון לאלה שעד כאן דקדקו שלא לעשות שום טהרה כלל )מפני הסכנה
. ובלבד שלא יהיו מפחדים,טהרה
 יראו להם, או אחות, שאו רופא, אפשר לסדר בקל, ואם אין אנשי החברה יודעים איך להתלבש במעילים המיוחדים האלו.ג
.לאנשי החברה דרך זו"ם היאך לסדר את זה
 כגון שימת הכותנה באף ובפה של הנפטר בזמן, ידקדקו להזהר בכל האזהרות שהרר"א זאהן יפרסם, וכשיעשו את הטהרה.ד
. וכדומה,הטהרה למנוע נוזלים מליפול על החיים

1. Due to the acute danger of the coronavirus, there are some communities that have been performing burials
with plastic coverings which do not disintegrate. This is a highly problematic practice. It would be proper for the
body to either be completely taken out of the bag or at the very least to partially rip the bag open.
2. Rabbi Elchanan Zohn has reported that many Chevra Kadisha’s have been successfully using PPE throughout
the pandemic and as a result, no one has gotten sick as a result of their involvement in Chevra Kadisha work. We
should therefore make every effort to once again begin performing at least a partial Tahara with proper PPE for
all Chevra Kadisha members.
3. If a member does not know how to properly wear the PPE, they should contact a health care professional who
can assist them in proper training.
4. Rabbi Zohn’s updated Chevra Kadisha guidelines and safety precautions should be meticulously followed by
all Chevra Kadishas.

צבי שכטר
כ"ו אייר תש"פ

For further halachic inquiries please email ravschachter@gmail.com

