CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEȚI
ATUNCI CÂND PLANIFICAŢI

O CĂLĂTORIE CU AVIONUL
 Nu mergeți la aeroport dacă aveți febră, tuse, dificultăţi respiratorii,
pierderea gustului sau a mirosului
 Declarația de sănătate trebuie completată înainte de a face
înregistrarea la zbor, la solicitarea companiei aeriene
 Asigurați-vă că aveți suficiente măști de protecție pentru călătoria
Dumneavoastră (de regulă, mască de protecție va fi schimbată la fiecare
4 ore sau la deteriorarea acesteia)

L A A E R O P O R T:
 Țineți cont de faptul că doar pasagerii pot intra în incinta aeroportului
 Rezervaţi-vă timp suficient pentru efectuarea controalelor de securitate
conform noilor proceduri
 Respectați eticheta respiratorie (acoperiți nasul și gura cu un șervețel
sau cu pliul cotului atunci când tușiți sau strănutați) și purtați mască de
protecție
 Înregistrați-vă online pentru zbor dacă e posibil, pregătiți din timp toate
lucrurile și documentele necesare pentru călătoria Dumneavoastră
 Mențineți distanța socială, purtați mască de protecție
 Permiteți să vă fie efectuată scanarea termică, la solicitare

Î N AV I O N :
 Respectați igiena mâinilor, eticheta respiratorie și purtați mască de
protecție
 Priviți cu atentie demonstraţia echipajului de cabină pentru a face
cunoştinţă cu instrucţiunile specifice zborului Dumneavoastră
 Dacă vă simțiți rău în timpul zborului, informați personalul și solicitați
ajutor medical cât mai curând posibil
 Limitați mișcarea în avion, reducând-o la cea esențială pentru
Dumneavoastră

ÎN AEROPORTUL DE SOSIRE:
 Păstrați distanța socială, asiguraţi igiena mâinilor și eticheta
respiratorie, purtați mască de protecție
 Preluați bagajul Dumneavoastră și părăsiți terminalul aeroportului cât
mai curând posibil
 Minimizaţi interacțiunea cu persoanele din terminalul aeroportului de
sosire

Aveţi grijă de sănătatea
Dumneavoastră şi a celor din jur!

THINGS TO KNOW BEFORE
PLANNING YOUR FLIGHT
 Do not go to the airport if you have the following symptoms: Fever,
Cough, Shortness of breath, Loss of Taste or Smell
 Complete your statement of health prior to checking in, if required by
air company
 Ensure you have enough medical face masks for your journey (face
masks should be replaced every 4 hours or if damaged)

DEPARTURE AIRPORT:
 Be aware that only travellers may enter the airport terminal buildings
 Leave enough time to allow for checks and new procedures
 Follow respiratory etiquette and wear a medical face mask to protect
yourself (use the inner part of your elbow or a tissue when coughing or
sneezing)
 Check in online if possible, bring everything you need for your journey
and have all documents ready
 Make sure to practice physical distancing, wear a medical face
mask
 Comply with thermal screening, if requested

ON THE PLANE:
 Practice hand hygiene, follow respiratory etiquette and wear a medical
face
 Watch the cabin safety demonstration to be aware of specific
instructions for your flight
 If you feel ill while travelling, inform crew and seek medical care as soon
as possible
 Limit your movement in the cabin to that essential for well-being

ARRIVAL AIRPORT:
 Practice physical distancing, hand hygiene and cough etiquette and
wear a medical face mask
 Collect your bags and leave the terminal building as soon as possible
 Reduce the risk of virus transmission by minimising interaction with
people in the arrival terminal

Take care of your health
andCivil
theAviation
healthAuthority
of others!

