Ziņojums par drošu ceļošanu
VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
■

■
■

■
■
■

Lietojiet medicīniskās sejas maskas, nodrošiniet to pareizu lietošanu un izmešanu, un
nomainiet tās ik pēc 4 stundām (ja nav norādīts citādi)
Ievērojiet distanci no citiem (1,5 metri)
Regulāri mazgājiet rokas vismaz 20 sek. ar ziepēm un ūdeni vai, ja tas nav pieejams,
izmantojiet uz spirta bāzes veidotu roku dezinficēšanas šķīdumu
Šķaudot vai klepojot aizklājiet muti un degunu ar salveti vai saliektu elkoni
Ierobežojiet tiešu kontaktu ar virsmām un cilvēkiem
Esiet laipni cits pret citu — tas ir vienīgais veids, kā tiksim galā ar šo situāciju

PIRMS DOŠANĀS UZ LIDOSTU
Aizpildiet attiecīgās lidsabiedrības veselības stāvokļa aptauju
Nedodieties uz lidostu, ja uz jums attiecas kāda no veselības stāvokļa aptaujā norādītajām
situācijām
■
Ņemiet vērā, ka ielidošanas un izlidošanas laikā lidostas terminālī jāatrodas tikai
ceļotājiem. (Vienīgās personas, kurām vēl pieļaujams atrasties terminālī, ir personas, kas
pavada vai sagaida citus, kuriem nepieciešama palīdzība, — personas ar ierobežotām
pārvietošanās spējām vai nepavadītu nepilngadīgo)
■
Izlasiet attiecīgās lidsabiedrības veselības drošības informatīvos materiālus
■
Pārbaudiet, vai jums ir pietiekami daudz medicīnisko sejas masku un dezinficēšanas
līdzekļu ceļojumam
■
Pārliecinieties, ka esat atlicinājis pietiekami daudz laika ceļojumam, tostarp visām
pārbaudēm lidostā
■
■

LIDOSTĀ
■

■
■
■
■
■

Ja ir kādas neskaidrības vai jūtaties neērti, vērsieties pie darbiniekiem (viņu pienākums ir
palīdzēt šajā situācijā)
Esiet gatavi termogrāfijai lidostā
Ievērojiet redzamās barjeras vai zīmes, kas norāda uz distancēšanas prasībām
Reģistrējiet savu bagāžu, kad iespējams
Ierobežojiet lidostu telpu apmeklēšanu
Lietojiet medicīnisko sejas masku, pretējā gadījumā jums atteiks iekāpšanu

LIDMAŠĪNĀ
Ja ir kādas neskaidrības vai jūtaties neērti, vērsieties pie salona apkalpes (viņu pienākums ir
palīdzēt šajā situācijā)
■
Lidojuma laikā lietojiet medicīniskās sejas maskas un noņemiet tās tikai brīdī, kad izejat no
galamērķa lidostas
■
Nepieciešamības gadījumā lidojuma laikā masku var nomainīt un izmest speciālā
vienreizējās lietošanas maisiņā (jautājiet apkalpei nepieciešamības gadījumā).
■
Vērojiet salona drošības demonstrāciju, lai zinātu, kas notiek jūsu lidojuma laikā
■
Ierobežojiet atsevišķu gaisa padeves sprauslu izmantošanu
■

NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANAS GADĪJUMĀ VAR TIKT ATTEIKTA IENĀKŠANA LIDOSTAS
TERMINĀLĪ VAI ATTEIKTA IEKĀPŠANA (ATCELTS CEĻOJUMS).
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