Матеріал з пропаганди безпеки здоров'я
Загальні інструкції
- Носіть медичну маску для обличчя, забезпечуйте її правильне використання та утилізацію.
Замінюйте маску кожні 4 години (якщо в інструкціях не вказано інше)
- Дотримуйтесь фізичної дистанції у 1.5 метри
- Регулярно мийте руки принаймні 20 секунд з милом або, якщо немає, використовуйте
дезінфікуючий гель для рук на основі спирту
- Прикривайте рот і ніс тканиною або зігнутим ліктям при чханні або кашлі (респіраторний
етикет)
- Не торкайтеся поверхонь та обмежте прямий контакт з іншими людьми
- Будьте уважні один до одного - це єдиний спосіб, як ми це переборемо

Перед від’їздом до аеропорту
- Не їдьте до аеропорту, якщо ви були у будь-якій із ситуацій, зазначених в Ознайомленні з
політикою щодо COVID-19
- Будьте в курсі, що лише пасажирам дозволено входити до терміналу аеропорту при прибутті
та відправленні (Єдині інші особи, які мають заходити до терміналу, – це особи, які
супроводжують або підбирають пасажирів, що потребують допомоги, таких як особи з
обмеженою рухливістю, неповнолітні без супроводу тощо)
- Прочитайте матеріали про сприяння безпеці здоров’я від своєї авіакомпанії
- Перевірте, чи є у вас достатня кількість медичних масок для обличчя та дезінфікуючого
засобу для рук на весь час вашої подорожі
- Впевніться, що ви залишили достатньо часу для вашої поїздки в аеропорт, включаючи
перевірки безпеки в аеропорту

В аеропорту вильоту
- Зв’яжіться із співробітником аеропорту у випадку, якщо у вас є питання або відчуєте себе
неспокійно (вони там для того, щоб допомогти вам у цій новій ситуації)
- Будьте готові до температурного скринінгу в аеропорту (контролю температури шкіри) Дотримуйтесь фізичних бар'єрів або знаків, які вказують на вимоги щодо фізичного
дистанціювання
- Реєструйте багаж, якщо це можливо, замість того, щоб проводити його через перевірку
безпеки
- Носіть медичну маску для обличчя та очікуйте, що вам буде відмовлено в посадці, якщо ви
її не носите

На борту ПС
- Попросіть бортпровідника, якщо у вас є якісь питання чи вам неспокійно (вони там для
того, щоб допомогти вам у цій новій ситуації), і будьте ввічливими до них
- Подивіться демонстрацію з безпеки в салоні, щоби знати, що відбувається під час вашого
польоту.
- Максимально зменшіть використання індивідуальних форсунок для подачі повітря.

В аеропорту прибуття
- Практикуйте фізичне дистанціювання, гігієну рук та етикет кашлю і носіть медичну маску
для обличчя
- Отримайте свій багаж і якнайшвидше залиште будівлю терміналу
- Мінімізуйте взаємодію з людьми в терміналі прибуття для зниження ризику передачі вірусу

