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Richtlijnen per 14 oktober 2020 | כ"ו תשרי תשפ"א 
 

1) Deze richtlijnen zijn van kracht tijdens en na afloop van diensten in de Esnoga en 
het JCC. Aanwezigheid is geheel op eigen verantwoordelijkheid. De Portugees – 
Israëlietische Gemeente te Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
en behoudt zich het recht voor deze richtlijnen te allen tijde te verbeteren of 
anderszins te wijzigen. 

 

2) U meldt, elke week weer, uw komst aan uiterlijk om 12:00 uur op de vrijdag 
voorafgaand aan de dienst, bij voorkeur naar info@esnoga.com, WhatsApp 0645 
864 566 of telefonisch 020 624 53 51 o.v.v. van uw naam, telefoon en e-mail.  
Na onze bevestiging bent u van harte welkom. Zonder bevestiging geen toegang. 
Maximaal worden 30 mensen toegelaten per dienst. 

 

3) Bij aankomst wast u uw handen. U bewaart afstand van ten minste 2 meter tot 
elkaar en draagt te allen tijde een mondkapje (ter plaatse beschikbaar). Hoest en 
nies in de binnenkant van de elleboog, gebruik alleen papieren zakdoeken. 

 

4) U blijft op de aangewezen plaats zitten en vermijdt rondlopen. Een aantal secties 
zijn niet beschikbaar, u kunt veelal niet op uw ‘vaste’ plaats zitten. Looproutes 
zijn van kracht. 

 

5) Deuren blijven zo veel mogelijk open i.v.m. ventilatie. Degene die voorgaat, draagt 
een gezichtsmasker en zingt hardop, overige snogeiros lezen in stilte en zingen 
niet. Er worden geen handen geschud. Sefer, boek, talit en mezoezot worden niet 
gekust. 

 

6) Kohaniem zitten vooraan, wassen zelf hun handen. Doechan wordt vanaf de 
zitplaats uitgesproken. 

 

7) De leventador draagt plastic handschoenen tijdens het tillen. 

 

8) De volgende mitswot vervallen: abrirá, levará, ets haim, desanfaixerá en 
acompanhará. 

 

9) Er wordt geen miesjeberach of hascaba uitgesproken na oproepen, tenzij u dit bij 
uw aanmelding voor de dienst expliciet verzoekt. U volgt te allen tijde de 
instructies van de Parnassim en/of de President. 

 

 Wij verzoeken u deze richtlijnen mee te laten wegen in uw besluit om wel of niet 
naar Snoge te komen want met uw aanwezigheid aanvaart u onverwijld alle 
richtlijnen.  

 Zelfs bij geringe gezondheidsklachten van welke aard dan ook (zoals koorts, ziek 
voelen, hoesten, vermoeidheid, kortademigheid of verkoudheid) komt u niet. 
Mensen uit risicogroepen zijn extra voorzichtig. Bij twijfel: niet komen! 

 Raadpleeg altijd https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. Blijf gezond! 
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