سازمان هواپیمایی کشوری با هدف حفظ سالمت مسافرین هوایی و تداوم پروازها و لزوم رعایت مقررات بهداشتی توسط کلیه ذینفعان اقدام به اینن
نظرسنجی نموده است .شما مسافر گرامی با تکمیل این پرسشنامه ما را در نظارت موثرتر بر فعالیتهای شرکتهای هواپیمایی و فرودگاههای کشنور

سازمانهواپیمایی کشوری

یاری مینمایید.

لطفا با اختصاص اندکی از زمان خود از بارکد مقابل یا لینک زیر ،این پرسشنامه را در سایت سازمان هواپیمایی کشوری تکمینل
فرمایید و یا از طریق شماره تلفن همراه  90195180190به واحد کشیک مداومت کار سازمان موارد زیر را اطنال

رسناننی

فرمایید https://www.cao.ir/web/flight-standard-reporting/covid19 .

1

آیا در هنگام تهيه بليط در خصوص احتمال تاخير در سفرمسافران مشکوک و یا احتمال
بازماندن از ادامه سفرهوایی بيماران كوید 91-به شما اطالع رسانی شده بود؟
آیا درهنگام ورود به ترمينال فرودگاهها غربالگری(تبسنجی) صورت گرفت؟

1

3
آیا سطوح وتجهيزات مورد استفاده شما در فرودگاه تميز و ضدعفونی شده بود؟

4
آیا در سالن انتظار فرودگاه رعایت فاصلهگذاری اجتماعی (یک متر) انجام گردید؟

8
آیا كاركنان خدمات مسافر از ماسک و دستکش استفاده میكردند؟
آیا در تمام مراحل خدمات مربوط به بازرسی ،صدور كارت پرواز،
تحویل بار و غيره ،فاصله اجتماعی (یک متر) رعایت میشد؟

6

0
در حين انتقال به هواپيما با اتوبوس و پلهكان ،فاصله اجتماعی (یک متر) رعایت میشد؟

5
آیا صندلی و سطوح اطراف شما در هواپيما تميز و ضدعفونی شده بود؟

0
آیا مهمانداران در تمام مراحل پذیرایی از دستکش استفاده میكردند؟

19
آیا خدمه پرواز در تمام طول پرواز از ماسک استفاده میكردند؟

11
آیا مسافر مشکوک /بيمار در طول پرواز مشاهده شد؟
در صورت وجود مسافر مشکوک /بيمار رعایت اصول بهداشتی و
قرنطينه به درستی انجام شد؟

13

در صورت استفاده از سرویسهای بهداشتی در طول پرواز
آیا سرویسها پاكيزه و ضدعفونی شده بودند؟
»لطفا از خارج نمودن این كارت از داخل هواپیما خودداری فرمایید«

11

سازمان هواپیمایی کشوری

توصیههاییبرایحفظسالمتیمساارارا 

درشرایطشیوعبیماریکرونا

2

4

1

مطابق مقررات ،شروت هواپیمایی ا حمل

3

مسافر مبتال به وهرورها در ههر مهرح هه ای
پیش ا سفر ممارعت به عمل میآورد.

موظف به پرداخت هزینه وامل ب یط به مسافر خواها

6

بود.

8

مسافرت هوایی جاا پرهیز رماییا.

داده شود برای بهررسهی ههای بهیهشهتهر بهایها مهورد
ار یابی پزشکی بیشتری قرار گیرد و ممکه اسهت
ای موضوع ریا به مان بیشتری داشته باشا.

5

به منظ.ور ج وگیری ا ارتشهار

طی مات ارتظار در اهرمهیهنها ههای فهرودگهاه
فاص ه اجتماعی را رعایت رموده و ا ماسک و
دستکش استفاده رماییا.

7

دن باون دستکش به سطوح داخل وابهیه و

9

صنالی ها اا حا امکان خودداری رماییا.

به منظور حفظ سهالمهت وهودوهان در
پههروا ههها بههه وههودوههان هههایههه داده
رمیشود.

12

بار و اقالم احوی ی به اربار هواپیما مهمهکه

11

13

اسههت دارای آلههودگههی بههاشهها .هههنههگههام
با پس گرفته آره ها دقهت ر م را داشهتهه
باشیا.

بیماری ،ا بارقه و اسهتهقهبها

مسافری خودداری رماییا.

طی مات حضور در هواپیما و پروا ا دسهت

10

بههه وههرورهها اراههبهها داشههتههه ایهها ا

اگر مسافر در فرودگاه مشکوک به ورورا اشخیه

اگر ا ارجام سفر -به دلیل مهان بهر بهودن ار یهابهی
پزشکی یا بیمار بودن مسافر ممارعت شهود -شهروهت

اگر در دوهفته گذشته با بیمار مبتال

در صف های ارتظار و در مان ورود بهه
ااوبوس ارتقا و ورود به هواپیما فاصه هه
اجتماعی را رعایت رماییا.

هههههمههههراه داشههههتهه ه

ا

لههههوا م

غههیههرضههروری مههوههل سههاعههت و
ارگشتر خودداری رماییا.
ا

خههههوردن و آشههههامههههیههههان

خوراویهای بستهبهنهای رشهاه در
طو پروا خودداری رماییا.

اا حا امکان در خاره بهمهارهیه و
فاص ه گذاری اجتماعی را رعایت
رمایی اا سالمت بماری .

