Portugees – Israëlietische Gemeente te Amsterdam

ק״ק ספרדים תלמוד תורה באמשטרדם

Richtlijnen per 17 november 2021
1. Deze richtlijnen zijn van kracht in het Snogecomplex en Snoge Amstelveen.
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. Houdt te allen tijde een papieren versie van uw vaccinatiebewijs bij de
hand. Bij binnenkomst in het Snogecomplex kan hierom worden gevraagd.
Mocht u op sjabbat niet dragen, dan kunt u uw vaccinatiebewijs naar
info@esnoga.com sturen (tot uiterlijk 13:00 op vrijdag voor de dienst).
Coronatoegangsbewijs uitprinten:
https://coronacheck.nl/nl/faq/5-1-ik-wil-liever-een-qr-code-uitprintenhoe-werkt-het-papieren-testbewijs/
3. In de Wintersnoge worden maximaal 15 mensen toegelaten. Bij meer
aanwezigen wordt de eredienst voortgezet in de grote Snoge.
In Snoge Amstelveen worden maximaal 15 mensen toegelaten.
4. Bij aankomst wast u uw handen. U bewaart tijdens de gehele dienst ten
minste anderhalve meter afstand tot elkaar. Hoest en nies in de binnenkant
van de elleboog, gebruik alleen papieren zakdoeken.
5. Mondkapjes zijn niet verplicht maar wel aanbevolen en ter plaatse
beschikbaar. Indien u ouder dan 60 jaar bent en langer dan 6 maanden
geleden de laatste vaccinatie hebt gehad, dan adviseren wij in
binnenruimten altijd een medisch mondkapje te dragen.
6. U blijft op uw plaats zitten en vermijdt rondlopen. In Snoge zijn een aantal
secties niet beschikbaar. Looproutes zijn van kracht.
7. Tijdens de kidoesj blijft u op uw plek zitten en vermijdt u rondlopen. In de
Ma’amad zitten maximaal 25 aanwezigen.
Tot slot:
Wij verzoeken u deze richtlijnen mee te laten wegen in uw besluit om wel of niet te
komen, want met uw aanwezigheid bij onze diensten aanvaardt u onverwijld alle
richtlijnen. Zelfs bij geringe gezondheidsklachten komt u niet. Mensen uit
risicogroepen zijn extra voorzichtig. Als u langer dan 6 maanden geleden uw
laatste vaccinatie heeft gehad, loopt u risico. 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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