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PRZED REJSEM
Należy wydrukować i maksymalnie 24h przed rejsem wypełnić deklarację dotyczącą aktualnego stanu zdrowia.
Formularz deklaracji jest dostępny na https://www.enterair.pl/pl/covid-19. Deklaracja będzie zbierana od Państwa
przez pracowników obsługi naziemnej przed wylotem i na jej podstawie otrzymają Państwo kartę pokładową
(boarding) upoważniającą do wejścia na pokład naszego samolotu. Brak złożenia deklaracji będzie skutkował
odmową przewozu.

NA LOTNISKU PRZED WYLOTEM
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Na terenie lotnisk i na pokładzie samolotu obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej. Zgodnie z
zaleceniami europejskimi powinna być to maseczka medyczna, którą należy zmieniać zgodnie z zaleceniem
producenta, a jeśli nie zostało to przez niego określone, nie rzadziej niż co 4 godziny. Bardzo prosimy o
zabranie odpowiedniej ilości maseczek ochronnych, pozwalających na bezpieczne odbycie całej podróży;
Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje pasażerów od 6 roku życia. Przy rejsach do i z Polski, decyzją
krajowych władz sanitarnych obowiązek ten został wprowadzony dla pasażerów powyżej 4 roku życia.
Zwolnieni z obowiązku są pasażerowie z przeciwwskazaniami medycznymi.
Maseczki trzeba będzie zdjąć na polecenie pracowników ochrony lub funkcjonariuszy Straży Granicznej
podczas kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli paszportowej.
Prosimy o uwzględnienie w planie podróży na lotnisko wprowadzonych przez porty lotnicze procedur kontroli
bezpieczeństwa zdrowotnego i wcześniejsze przybycie na lotnisko, na około 3 godziny przed planowaną
godziną startu, chyba, że Państwa biuro podróży wskazało inaczej.
Wstęp do terminala lotniska został ograniczony tylko dla pasażerów odbywających podróż danego dnia, w
związku z czym prosimy o przygotowanie do okazania potwierdzenia rezerwacji oraz przybycie bez osób
towarzyszących. Wyjątek stanowią pasażerowie wymagający osoby towarzyszącej;
Prosimy o ograniczenie ilości bagażu podręcznego do niezbędnego minimum, aby ograniczyć konieczność
przemieszczania się po kabinie;

UWAGA, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych pasażerowie nie przestrzegający obowiązkowych środków
zapobiegawczych podlegają odmowie wejścia do terminala i na pokład statku powietrznego

W SAMOLOCIE
•

•
•
•
•
•

Poza obowiązkowym noszeniem maseczki, prosimy o przestrzeganie zasad higieny – dezynfekcję dłoni
odpowiednim płynem, zasad ochrony podczas kaszlu i kichania oraz unikanie bliskiego kontaktu z innymi
ludźmi;
Zachowanie dystansu od innych pasażerów, zwłaszcza podczas wchodzenia i wychodzenia z samolotu;
W miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się na pokładzie;
W przypadku dokonywania zakupów, preferowaną metodą płatności są transakcje bezgotówkowe;
W ofercie sprzedażowej będą dostępne jednorazowe maseczki ochronne oraz żel antybakteryjny w saszetkach;
Przed opuszczeniem pokładu konieczne będzie wypełnienie rozdawanego przez personel pokładowy
Formularza Lokalizacji Pasażera, który zostanie przekazany lokalnym władzom sanitarnym i posłuży do
ewentualnego późniejszego kontaktu z Państwem.

UWAGA, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych pasażerowie nie przestrzegający obowiązkowych środków
zapobiegawczych mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z zapisami OWP
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