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Beste bezoekers van Sjoel Amstelveen,

Vanaf 19 december 2021 geldt er in Nederland weer een strengere lockdown, waarbij een hoop
maatregelen en adviezen zijn vernieuwd en aangescherpt. Graag stellen we u via deze brief op de
hoogte van wat dit betekent voor uw bezoek aan onze sjoel.
Op dit moment achten wij het niet verantwoord om na de dienst een kiddoesj te organiseren na de
dienst op sjabbes ochtend. Daarom wordt deze voor onbepaalde tijd niet meer aangeboden.
Het maximale aantal bezoekers van het gebouw gaat naar 50 personen per gebeurtenis. Mocht u een
simche/gelegenheid hebben waarvoor u (meer dan 5) extra mensen mee wilt nemen naar sjoel,
vragen wij u om dat eerst met het bestuur te overleggen. Aanmelden voor de sjabbes diensten is niet
nodig.
Daarnaast geldt (nog steeds):
* Uw bezoek aan onze sjoel is te allen tijde op eigen risico
* Blijf thuis indien u verkoudheidsklachten heeft
* Bij bewegen in het hele sjoelgebouw wordt een mondkapje (over neus én mond) gedragen
* 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*
* De biema wordt zo leeg mogelijk gehouden tijdens de dienst
Tijdens de sjoeldiensten kan nog steeds worden meegezongen. Wel wordt zoveel mogelijk gelet op
het bewaren van veilige afstand tot elkaar. Oppervlakken die door meerdere personen gebruikt wordt
zoals de lessenaar van de chazzan, worden bedekt met damast. De andere tafels in sjoel hoeven niet
bedekt te worden tijdens het gebruik. Wel vragen wij u om waar mogelijk telkens op dezelfde zitplaats
deel te nemen aan de diensten.
Uiteraard houden we de geldende regels nauwlettend in de gaten en zullen de regels waar nodig en
mogelijk worden bijgesteld.
Deze aanpassingen en regels zijn van belang met het oog op de gezondheid van alle sjoelbezoekers.
Maar het naleven van deze afspraken is ook essentieel voor het mogelijk houden van de sjoeldiensten
tijdens deze lockdown. We zijn hier samen verantwoordelijk voor en hier zal ook op worden
gehandhaafd. We rekenen en hopen daarom op uw begrip en medewerking.
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