Annex C

Covid-19 Policy

Wprowadzenie
Wszyscy Pasażerowie są zobowiązani do przeczytania i potwierdzenia akceptacji naszej polityki Covid-19
przez podpisanie jej przed lotem.
W ramach naszego zobowiązania do zapewnienia wszystkim pasażerom bezpiecznej podróży,
wprowadziliśmy kilka zmian, które obowiązywać będą podczas naszych lotów czarterowych. Z uwagi na
bezprecedensowe czasy, aby Państwa chronić, zmieniliśmy nasze zasady w szczególności zwiększając
środki ochrony czystości podczas świadczenia usług.
Współpracujemy z partnerami branżowymi i postępujemy zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi
najlepszych praktyk, aby zapewnić najwyższe standardy BHP, nie tylko na pokładzie, ale także podczas
podróży klienta.
Poniżej znajduje się lista zmian i zaleceń, które mają zapewnić Państwu bezpieczeństwo od momentu
wejścia na lotnisko, na pokładzie i po przybyciu do miejsca docelowego.
Przed przybyciem na lotnisko
Pasażerowie muszą upewnić się, że znają najnowsze wymagania dotyczące podróży, porady i
ograniczenia dotyczące krajów i lotnisk, do których podróżują, ponieważ mogą one ulegać zmianom.
Pasażerowie, którzy mogą mieć objawy COVID-19, nie powinni udawać się na lotnisko. Jeżeli zgodnie z
krajowymi przepisami na lotnisku przeprowadzane jest badanie termiczne (kontrola temperatury ciała),
pasażerowie, którzy złożyli fałszywe zeznania i zostali zidentyfikowani na lotnisku jako objawowi przez
krajowe organy ds. zdrowia publicznego, mogą otrzymać odmowę zgody na dalszą podróż.
Pasażerowie powinni wziąć pod uwagę fakt, że przed wylotem należy zapewnić wystarczająco dużo czasu,
biorąc pod uwagę, kontrole bezpieczeństwa i inne dodatkowe środki, które mogą być stosowane na
lotnisku.

Zarządzanie Pasażerami
Na lotnisku
Postępuj zgodnie z instrukcjami i zasadami komunikacji na lotnisku.
Przypomina się pasażerom, że odległość fizyczna między poszczególnymi osobami powinna być
zachowana w miarę możliwości, zwłaszcza podczas odprawy, kontroli bezpieczeństwa, przed wejściem na
pokład i podczas wejścia na pokład.
Używanie maseczek przez pasażerów, podczas wchodzenia na pokład, podczas lotu i wysiadania jest
obowiązkowe, musi ona być również używana w budynku lotniska, przed i podczas odprawy, po przylocie,
przy odbiorze bagażu i do momentu, gdy pasażer opuszcza budynek lotniska. Wszyscy pasażerowie są

zobowiązani do nabycia własnych masek przed podróżą i zapewnienia im wystarczającego zapasu masek
na cały czas podróży. Zaleca się wymianę masek po 4 godzinach noszenia lub w przypadku zamoczenia
lub zabrudzenia.
Dozwolonym jest zdjęcie maski w trakcie jedzenia i picia. Ograniczenie czasu, przez jaki maseczka nie jest
w użyciu pomoże zminimalizować potencjalne ryzyko narażenia.
Niektórzy pasażerowie, na przykład ci z trudnościami w oddychaniu lub innymi schorzeniami, mogą nie
tolerować stosowania osłon twarzy lub masek przez dłuższy czas. Klienci są proszeni o powiadomienie
naszego personelu o takich wyjątkach, aby personel pokładowy mógł podjąć rozsądne kroki w celu ochrony
innych pasażerów, np. poprzez stworzenie bezpiecznej separacji na pokładzie.
Dzieci poniżej 6. roku życia są zwolnione z używania maski.
Wszystkie maski i osłony twarzy należy zdjąć w sytuacji awaryjnej wymagającej użycia tlenu. Pasażerowie
powinni zostać o poinformowani o tym fakcie również podczas odprawy bezpieczeństwa przed lotem.
Pasażerowie muszą podać swoje dane kontaktowe, aby umożliwić kontakt w razie wykrycia zakażenia na
pokładzie.
Formularze lokalizacji pasażerów
Pasażerowie zostaną poproszeni o wypełnienie formularza lokalizacji pasażerów. Pasażerowie muszą
przekazać formularz personelowi lotniska podczas przechodzenia przez kontrolę temperatury po przylocie.
Wysiadanie z samolotu
Podczas schodzenia z pokładu należy w jak największym stopniu przestrzegać fizycznego dystansu. Kiedy
autobusy są wykorzystywane przy wysiadaniu, należy rozważyć zwiększenie liczby autobusów, aby
dostosować się do fizycznej odległości pasażerów w ich wnętrzu.
Dziękujemy za wsparcie i współpracę przy wdrażaniu tych środków bezpieczeństwa.

Potwierdzenie Polityki COVID 19
Pasażerowie nie będą mogli się odprawić, jeśli nie przedstawią testu PCR wykonanego co najmniej 72
godziny wcześniej lub ważnego świadectwa szczepienia.
Jakiekolwiek opłaty/wydatki/kary poniesione przez Linię Lotniczą muszą zostać opłacone od Pasażera.
Rozumiem, że nie powinienem udawać się na lotnisko, jeśli ma miejsce którakolwiek z poniższych sytuacji:
Jeśli zdiagnozowano u mnie COVID-19 w dowolnym momencie w ciągu 14 dni przed lotem.
Jeśli wystąpiły u mnie jakiekolwiek objawy związane z COVID-19 (gorączka; nowo powstały kaszel; utrata
smaku lub zapachu; duszność) w dowolnym momencie w ciągu 8 dni przed lotem.

Jeśli wiem, że byłem w bliskim kontakcie (np. w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut) z
osobą, u której zdiagnozowano COVID-19 w ciągu 14 dni przed moim lotem.
Jeśli lokalne lub krajowe przepisy wymagają ode mnie poddania się kwarantannie z przyczyn związanych z
COVID19 przez okres obejmujący datę lotu.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, skontaktuję się z moim biurem podróży
najpóźniej 48 godzin przed wylotem. Rozumiem, że jeśli którakolwiek z powyższych 4 sytuacji zostanie
zidentyfikowana na lotnisku, mogę odmówić kontynuowania podróży i utracić prawo do korzystania z
jakiejkolwiek polityki handlowej dotyczącej COVID-19 wprowadzonej przez Przewoźnika.

