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Richtlijnen per 28 januari 2022 
 

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. 

 

Houd 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. 

 

Coronatoegangsbewijs uitprinten: https://coronacheck.nl/nl/faq/5-1-ik-wil-liever-een-qr-

code-uitprinten- hoe-werkt-het-papieren-testbewijs/ 

 

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. 

 

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 uw elleboog,  gebruik alleen 

papieren zakdoeken. 

 

In alle binnenruimten draagt u te allen tijde een mond-neusmasker. 

 

U blijft op uw plaats zitten en vermijdt rondlopen. In Snoge zijn een aantal secties niet 

beschikbaar. Looproutes zijn van kracht. 

 

Tijdens de kidoesj blijft u op uw plek zitten en vermijdt u rondlopen. In de Ma’amad     zitten 

maximaal 20 aanwezigen. 

 

Tot slot: 

Wanneer u een boostervaccinatie heeft gehad, bent u goed beschermd tegen ernstige ziekte, 

van welke rondgaande variant dan ook. Zonder booster en wanneer u langer dan 6 maanden 
geleden gevaccineerd bent, bent u minder beschermd tegen de Omikron-variant.  

 

Bent u niet gevaccineerd of bent u langer dan 6 maanden gevaccineerd met AstraZeneca?  

Dan bent u niet beschermd tegen welke variant dan ook. In beide gevallen raden wij u af 

naar Snoge te komen.   

 

Mensen uit risicogroepen zijn extra voorzichtig. Als u langer dan 3 maanden geleden uw 

laatste vaccinatie heeft gehad, loopt u risico.  

 

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.  

 

Bij  twijfel: niet komen! 

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

 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking, blijf gezond! 

mailto:info@esnoga.com
https://coronacheck.nl/nl/faq/5-1-ik-wil-liever-een-qr-code-uitprinten-hoe-werkt-het-papieren-testbewijs/
https://coronacheck.nl/nl/faq/5-1-ik-wil-liever-een-qr-code-uitprinten-hoe-werkt-het-papieren-testbewijs/
https://coronacheck.nl/nl/faq/5-1-ik-wil-liever-een-qr-code-uitprinten-hoe-werkt-het-papieren-testbewijs/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden


Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels

of bel 0800-1351 

22 december 2021

Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besme�ing van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. 

Ook als je gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand houden, zorgen voor voldoende 

frisse lucht, en ons laten testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Was vaak en goed je 
handen.

Wassen

Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Afstand .

 .

Zet ramen of ventilatie-
roosters open.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Laat een huis of gebouw 
goed doorluchten.

Lucht

Geef elkaar de ruimte.

Test je positief bij de GGD? 
Blijf thuis en ontvang geen 
bezoek.

Heb je klachten? Blijf thuis en 
doe een test. Dat kan met een 
zel�est of bij de GGD.

Is je zel�est positief? Laat je 
testen bij de GGD. Blijf thuis 
en ontvang geen bezoek.

Testen


