Corona-maatregelen Sjoel Amstelveen
Bijgewerkt 6 november 2021

Beste bezoekers van Sjoel Amstelveen,

Afgelopen 2 november zijn door de overheid in verband met de Corona virusepidemie nieuwe
maatregelen en adviezen afgekondigd, geldend vanaf 6 november. Graag stellen we u via deze
brief op de hoogte van wat dit betekent voor uw bezoek aan onze sjoel.
De basisregel ‘1,5 meter afstand houden’ geldt weer. Daarnaast:
* Uw bezoek aan onze sjoel is te allen tijde op eigen risico
* Blijf thuis indien u verkoudheidsklachten heeft
* We blijven goed ventileren (ook nu het kouder wordt)
* Er worden geen handen geschud
* We wassen vaak en goed de handen
* We hoesten en niezen in de elleboog
Een sjoel wordt beschouwd als een zogenaamde ‘doorstroom locatie’. Daarom is het dragen
van mondkapjes (die de neus én mond bedekken) verplicht bij het bewegen in het hele
sjoelgebouw. De mondkapjes hoeven niet gedragen te worden wanneer u zit.
Tijdens de sjoeldiensten kan nog steeds worden meegezongen. Wel wordt zoveel mogelijk
gelet op het bewaren van veilige afstand tot elkaar. Ook wordt er waar mogelijk voorkomen dat
meerdere mensen dezelfde voorwerpen aanraken. Als dat toch nodig is, vragen wij u voor- en
achteraf de handen te reinigen met desinfecterende gel.
Om het behoud van de kiddoesj mogelijk te maken, vragen wij u om tijdens de kiddoesj plaats
te nemen aan een tafel in de kiddoesj-ruimte. Uiteraard kunt u zich door de ruimte verplaatsen
om ergens anders te gaan zitten of iets lekkers te pakken, maar dan wel met mondkapje op.
Aan de hand van de ervaringen en ontwikkelingen in de komende weken zullen deze regels
waar nodig en mogelijk worden bijgesteld.
Het bovenstaande is van belang met het oog op de gezondheid van alle sjoelbezoekers. We
zijn in deze situatie voor elkaar verantwoordelijk. We rekenen en hopen daarom op uw begrip
en medewerking.
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