
 
 

Turvalise reisimise memo 
 

 
 

■ Kandke meditsiinilisi näomaske, veenduge nende korrektses kasutamises ja utiliseerimises 
ning vahetage need iga 4 tunni järel (kui juhistes pole öeldud teisiti) 

■ Hoidke füüsilist distantsi (1,5 meetrit) 
■ Peske käsi regulaarselt seebi ja veega vähemalt 20 sekundit või, kui see pole võimalik, 

kasutage alkoholipõhiseid kätepuhastusvahendeid. 
■ Aevastamisel või köhimisel katke suu ja nina salvrätiku või käsivarrega 
■ Vältige otsest kontakti pindade ja inimestega 
■ Olge üksteise vastu lahked – ainult nii saame selle olukorraga kenasti hakkama 

 
 

■ Täitke oma lennuettevõtte terviseseisundi küsimustik 
■ Ärge reisige lennujaama, kui olete olnud mõnes terviseseisundi küsimustikus täpsustatud 

olukorras 
■ Pange tähele, et ainult reisijad tohivad lennujaama terminali siseneda lennu saabumisel 

ja/või väljumisel. (Ainsad muud inimesed, kes võivad terminali siseneda, on abi vajava reisija, 
st liikumispuudega inimese või saatjata alaealise saatjad või neile vastu tulevad isikud) 

■ Lugege oma lennuettevõtte terviseohutuse materjale 
■ Kontrollige, et teil oleks reisiks piisavalt meditsiinilisi näomaske ja desinfitseerimisgeeli 
■ Veenduge, et olete reisiprotseduurideks piisavalt aega varunud, kaasa arvatud 

lennujaamakontrollide jaoks 
 

 
▪ Küsige lennujaama personalilt abi, kui teil on küsimusi või tunnete end rahutuna (nad aitavad 

teid hea meelega selles uues olukorras) 
■ Olge valmis temperatuurikontrolliks lennujaamas 
■ Järgige füüsilisi tõkkeid või märke, mis viitavad distantseerumisnõuetele 
■ Registreerige võimaluse korral oma pagas 
■ Minimeerige lennujaama ruumide kasutamist 
■ Kandke näomaski ja kui teil seda ei ole, siis arvestage lennukile mittelubamisega 

 

 
▪ Küsige salongipersonali käest, kui teil on küsimusi või tunnete end rahutuna (nad aitavad teid 

hea meelega selles uues olukorras) 
▪ Kandke meditsiinilist näomaski lennu ajal ja kuni sihtlennujaamast väljumiseni 
■ Saate näomaski lennu ajal vajaduse korral vahetada ja vana maski ära visata spetsiaalsesse 

ühekordselt kasutatavasse kotti (vajadusel küsige meeskonnalt abi) 
■ Vaadake lennuki ohutusjuhiseid, et teaksite, mis teie lennul toimub 
■ Vähendage individuaalsete õhupihustite kasutamist nii palju kui võimalik 
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