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Beste bezoekers van Sjoel Amstelveen, 

 

 

Graag stellen we u op de hoogte van de huidige coronamaatregelen voor tijdens uw bezoek aan onze 
sjoel. 

 

Het is niet meer verplicht een mondkapje te dragen tijdens de sjoeldiensten, of in de kiddoesj op 
sjabbesochtend. Ook is het houden van 1,5 meter afstand niet meer verplicht, wel wordt gezien het 
gevaar van Corona voor kwetsbaren en de ernst van chronische Covid ziektebeelden wordt het 
houden van 1,5+ meter afstand nog steeds aangeraden. 

 

Er is geen maximaal aantal bezoekers in het sjoel gebouw. Ook zal men tijdens de dienst, indien 
opgeroepen, op de biema de mitswes mogen vervullen. Vóór en na het aanraken van gezamenlijk 
gebruikte objecten vragen wij u de handen te reinigen. Tijdens de sjoeldiensten mag uiteraard nog 
steeds worden meegezongen.  

 

Het RIVM beleid inzake kerkdiensten bepleit ventilatie tijdens de diensten. Gezien de omvang van de 
grote sjoel, heeft het Corona comité van de sjoel besloten om tot nader bericht geen ventilatie door 
open ramen en/of deuren meer toe te passen bij diensten met 20 of minder bezoekers. 

 

Daarnaast geldt (nog steeds): 
 

• Uw bezoek aan onze sjoel is te allen tijde op eigen risico 

• Blijf thuis indien u verkoudheidsklachten heeft 

• We blijven goed ventileren  

• Er worden geen handen geschud  

• We wassen vaak en goed de handen  

• We hoesten en niezen in de elleboog 

 

We willen u er graag aan helpen herinneren dat ondanks de versoepelingen er nog steeds 
sjoelbezoekers kunnen zijn die afstand houden of het dragen van een mondkapje nog wel op prijs 
stellen. Daarom vragen wij u om rekening te houden met de eventuele wensen van uw mede-
bezoekers.  

 

 

Op goede berichten en met hartelijke groet, 

 

Bestuur & Corona-commissie Sjoel Amstelveen 
 
Chaja Ohayon-Jacobs, Dewora den Ottolander, Sacha van Ravenswade, Zandrie Wiersma 


