Prodedyre for flygning ifm.
COVID-19
Harstad flyklubb
Generelt
• Flyging med flere enn én person om bord kan bare skje med
medlemmer i samme husstand.
• Det forutsettes at utøvere som er kjent med at de grunnet alder,
helse eller av andre årsaker kan være i en gruppe med høyere
risiko tar personlige forholdsregler for å unngå smitte innen
luftsporten som de ville gjort i samfunnet ellers.
• Husk vanlige regler også i flyklubbens lokaler. Hold avstand, host i
armkrok og desinfiser hendene både på tur inn og ut. Antibac er
tilgjengelig i flyklubben.
• Flyklubbens PC er ikke tilgjengelig pga smittefare. Sørg for å ha
med utskrifter før du kommer evt. Ta med egen pc eller nettbrett.
• Benytt hansker ved åpning og lukking av hangar, samt ved
håndtering av utstyr i hangaren. Engangshansker er tilgjengelig i
flyklubben.
Før du flyr
• Bruk hansker til inspeksjon av luftfartøyet før flyging.
Engangshansker er tilgjengelig i flyklubben.
• Bruk gjerne hansker under flyging, men sørg for at disse gir deg
god førlighet og ikke hindrer deg i å operere utstyr om bord. Gode
Nomex flyhansker i rett størrelse er en utprøvd og god variant.
• Bruk ditt eget personlig utstyr. Dette gjelder spesielt «headset»,
men også for eksempel flytevest. Viruset har vist seg å smitte lett
gjennom slimhinnene i hodet, øyne, nese, munn, lunger og svelg.
Å bruke et «headset» som andre har brukt, vil utgjøre en risiko,
selv om det er forsøkt desinfisert.
• Husk å sjekke NOTAM: Situasjonen kan raskt endre seg med
tanke på hvor det vil være krav om PPR. For tiden er det blant
annet krav til PPR ved Helgeland TMA og Lofoten TMA.
• Evenes har sterkt reduserte åpningstider og rullebanen er stengt
utenfor åpningstid pga. WIP. Sjekk NOTAM.

Etter flygning
• Rengjør alle steder hvor det er kontakt mellom hender, luftfartøy og
utstyr. Det finnes Antibac og egnet papir i flyklubben for mest
utsatte flater. Aktuelle flater er stikke, brytere, beltespenne,
dørhåndtak, spaker, trimhjul osv. Husk også utvendige som
tanklokk, låser på cowling, dørhåndtak, lås bagasjerom osv.
• Pass på å ikke påføre mer, eller la det virke lenger, enn det som
skal til for å drepe virus. Bruk derfor en myk og tørr klut til å tørke
av i cockpit, slik at ikke desinfeksjonsvæske trekker inn i
instrumentpanelet og kommer på avveie.
• Skinn og vinduer skades av alkohol. De finnes såpe og vann
tilgjengelig i flyklubben for disse flatene.
• Bruk din egen penn til å føre reisedagboken og desinfiser
berøringspunkter etter logging.

FLY SAFE!
Styret

