AEROKLUB BIELSKO–BIALSKI

| LOTNISKO ALEKSANDROWICE

SEKCJA SAMOLOTOWA, SEKCJA SZYBOWCOWA, SEKCJA SPADOCHRONOWA, SEKCJA MIKROLOTOWA, SEKCJA MODELARSKA

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020
r. poz. 792) informujemy, że na terenie całego lotniska do odwołania obowiązują
następujące zasady bezpieczeństwa:
1. Zachowanie dystansu społecznego.
2. Obowiązek zasłaniania twarzy.
3. Ograniczona liczba osób.
4. Weryfikacja uczestników - osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są zgłosić
się do administracji Aeroklubu.
5. Wszystkich wchodzących i opuszczających obiekt zobowiązujemy do
dezynfekcji rąk.
W związku ze zmianą sytuacji związanej z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, wprowadza się nowe ograniczenia i środki zapobiegawcze
dotyczące działalności Aeroklubu Bielsko-Bialskiego:
1. Członek załogi (pilot, kursant, instruktor) nie może przebywać na terenie
lotniska ani wykonywać lotów w okresie:
 choroby lub przeziębienia,
 w którym jest objęty kwarantanną,
 do 14 dni od daty powrotu z zagranicy,
 jeśli ma świadomość, że w ciągu ostatnich 14 dni od daty planowanego lotu
miał styczność z osobą przebywającą na kwarantannie, osobą, która
powróciła z zagranicy lub osobą zarażoną koronawirusem.
2. Członkowie załogi wykonują wszystkie czynności związane z lotem
(przygotowanie do lotu, przegląd statku powietrznego przed lotem, lot,
przegląd statku powietrznego po locie, przebywają w budynku Aeroklubu
Bielsko-Bialskiego – w szczególności w pokoju pilotów i pomieszczeniu
operacyjnym) w maseczkach na twarzy oraz w rękawiczkach jednorazowych.
3. Osoby przebywające w budynku powinny zachować od siebie odległość
wynoszącą co najmniej 1,5 metra oraz posiadać maseczki na twarzy.
4. Z pomieszczeń operacyjnych można korzystać wyłącznie w celu
przygotowania się do lotu i zdania statku powietrznego po locie.
5. W pomieszczaniach technicznych (biuro, warsztat, stanowisko obsługi) mogą
przebywać wyłącznie pracownicy organizacji obsługowej.
6. W biurze działu szkolenia (pokoju instruktorów) mogą przebywać wyłącznie
pracownicy ośrodka szkolenia (ATO).
7. Pomiędzy lotami kabina statku powietrznego jest dezynfekowana oraz
wietrzona przez minimum 30 minut.
8. Do odwołania nie będą organizowane konferencje, spotkania, szkolenia
doskonalące i kursy teoretyczne.
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