Informatie - COVID-19
Maatregelen om verspreiding van het SARS-COV-2-virus (coronavirus) te voorkomen

1. Plan je reis
Ga niet naar de luchthaven als je de volgende symptomen hebt: koorts, hoesten, kortademigheid, verlies van smaak of geur
Vul je gezondheidsverklaring in voordat je naar de luchthaven komt en neem het naar de luchthaven mee (in print of digitaal)
Zorg ervoor dat je voldoende niet-medische mondkapjes meeneemt voor je reis

2. Naar de luchthaven
Alleen passagiers en medewerkers mogen de terminal in. Blijf buiten als je iemand wegbrengt
Zorg dat je genoeg tijd hebt. Neem je tijd voor extra controles en nieuwe procedures
Volg de hygiëne richtlijnen van het RIVM. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht in de terminal en op het platform
om jezelf en je medepassagiers te beschermen

3. Vertrek luchthaven
Als je vragen hebt, stel ze gerust aan het luchthavenpersoneel of personeel van de luchtvaartmaatschappij. Volg hun instructies op
Check indien mogelijk online in, breng alles mee wat je nodig hebt voor je reis (in print of digitaal). Houd alle documenten bij de hand
Zorg ervoor dat je gepaste afstand houdt. Op de luchthaven is aangegeven hoe je in een wachtrij anderhalve meter afstand
kunt houden tot elkaar. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht. Doe je mondkapje af als een medewerker
(van de Koninklijke Marechaussee of Douane) dat vraagt

4. In het vliegtuig
Was je handen vaak bijvoorbeeld met hygiëne gel, volg de hygiëne richtlijnen van het RIVM bij hoesten en aan boord
draag je een niet-medisch mondkapje
Bekijk de demonstratie van de cabineveiligheid om op de hoogte te zijn van de specifieke instructies voor je vlucht
Als je je ziek voelt tijdens het reizen, informeer dan de bemanning
Beperk beweging in de cabine tot dat wat essentieel is voor je welzijn

5. Aankomst luchthaven
Volg de hygiëne richtlijnen van het RIVM en draag een niet-medisch mondkapje om jezelf en je medepassagiers te beschermen.
Zorg voor gepaste afstand tot medepassagiers. Houd je gezondheidsverklaring bij de hand. Ons personeel kan erom vragen
Pak je koffer(s) van de band en verlaat de aankomsthal direct
Verminder het risico op virusoverdracht door de interactie met mensen in de terminal te minimaliseren.
Als iemand je ophaalt, dan staat deze buiten het gebouw, bijvoorbeeld bij de ‘Kiss and Ride’ plekken op je te wachten
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