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 و کنترلپیشگیری از انتقال جامع  دستورالعمل

 ها( در فرودگاه ها و هواپیماCOV-19) ویروس کرونا

 
 

   
 نویسندگان

 دکتر حسین معصوم بیگی  

  ده ازدکتر قادر غنی 

 اعضای هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( 

  13۹8د ویرایش اول  اسفن
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 مقدمه 

( باعث شیوع بیماری حاد تنفسی در 2020فوریه  20)1398در اسفند ماه  19ویروس کرونا عامل بیماری کووید 

شد. این موضوع سیاستگذاران نظام سالمت را در سطوح ملی،  کشور جهان و رخداد پاندمی جدی 1۴0از بیش 

. سرعت ابتال به این بیماری به بهداشتی نمودهای مهم یریگریزی و تصمیمبه برنامهمجبور منطقه ای و بین المللی 

های مهم و قابل توجه مواجه با چالشله ئدر اکثر کشورها برای پاسخ به این مس تاب آوری نظام سالمتحدی بود که 

تخمین زده شده  %2همین موضوع سبب شد نرخ متوسط مرگ ناشی از این بیماری برخالف تصور که در حدود  .شد

درصد اعالم  ۴/3سازمان جهانی بهداشت متوسط نرخ مرگ آنرا در جهان  13۹8اسفند سال  ۲8در فراتر رفته  و بود 

درصد متغیر خواهد ۴تا  7/0کرد. سازمان جهانی بهدشت همچنین اعالم کرد که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری بین 

انون از سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است که تدروس اده های بهداشتی دارد.بود که بستگی به نظام مراقبت

، نه یستخاصی نآن محدود به روش منحصر به فرد است که انتقال  یمنحصر به فرد با ابعاد یویروس کرونا ویروس

 واکسن دارد و نه درمان. 

ا چالش جدی تهای درمانی اکثر کشورها برای پاسخ به این پاندمی بدر چنین شرایطی که تاب آوری نظام مراقب

 ( و مقدم دانستن بهداشت بر درمان راه نجات کشورهاPHCهای اولیه بهداشتی)بازگشت به اصول مراقبتمواجه شده، 

حفظ و یک فرآیند الزامی و انکار ناپذیر در قطع زنجیره انتقال و  آنتماس با سطوح آلوده و گندزدایی کاهش است. 

است. در این میان  ر کاهش مواجهه با این ویروس و رخداد بیماریموثر دکارآمد و ارتقاء سطح بهداشت و روش 

دارد.  ینقش بسیار مهم وسایل حمل و نقل از جمله هواپیما در انتقال عامل بیماری بصورت درون مرزی و برون مرزی

توجه بلیط اطالعات منتشره در سطح جامعه مبنی بر نقش هواپیما در انتقال عامل بیماری کرونا باعث استرداد قابل 

گندزدایی شود. برای پیشگیری از این پیامدها می های هواپیمایی ¬شرکتهای شرکت مالی توسط مسافران و ضرر

الزم برای اطمینان بخشی به مسافران برای کاهش استرداد  هاییکی از راه های هواپیمایی شرکتمناسب هواپیماها در 

پیشگیری از انتقال های هواپیمایی و حفظ جان مسافران و همچنین رکتهای فروخته شده، جلوگیری از ضرر مالی شبلیط

 است.  های هواپیمایی شرکتآلودگی درون مرزی و برون مرزی از طریق 

ایمن بوده و مانع از آلودگی  های هواپیماییشرکتدهد محیط هواپیما و این فرآیند همچنین به مسافران اطمینان می

بروز برای پیشگیری از و ضروری شود. در این دستورالعمل نکات الزم طول مسافرت می کرونا درمسافران به ویروس

 است.  در صنعت هوایی ارائه شده ،ویروس کروناو انتشار انتقال  ناشی ازمشکالت احتمالی و  ۱۹بیماری کووید
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 تعاریف  

 ود. شاستفاده می هواپیماییهای شرکتمسافر در  ای جابجایی بار ورهر وسیله نقلیه هوایی که ب : هواپیما

بخش اداری فرودگاه، بازرسی ناجا، متصدیان کارت پرواز،  کارکنانشاغل از قبیل کلیه کارکنان :  فرودگاهیکارکنان 

ها فرودگاهکادر پروازی و حفاظت ها، کارکنان شرکت، ها() نظافت و فروشگاه بخش خدمات فرودگاهیبازرسی سپاه، 

 باشند.می

 ((Disinfectant & Disinfection گندزداگندزدایی و 

 گندزدا عبارت از عوامل فیزیکی یا شیمیایی به منظور کاهش و حذف بار آلودگی میکروبی .  

گندزدائی عبارت است از نابود کردن عوامل بیماری زا در محیط های بی جان از قبیل کف محیط، سطوح تخت،  

 ظروف و غیرههای بهداشتی ، البسه، دستیگره درب، سرویس

 (Antiseptic) ضدعفونی  و ضد عفونی کننده

مانند پوست یا زخم و ضد عفونی کننده ها ضدعفونی عبارت از نابود کردن عوامل بیماری زا از بافت های زنده 

ها، از ها ، اسپور باکتریها و سایر ارگانیسمها ، قارچای از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتریها ، ویروسدسته

رشد و تکثیر میکروب ها جلوگیری کرده و یا موجب نابودی آنها می گردد. این طیف از مواد اغلب برای سطح پوست 

 های زنده استفاده می شوند. و بدن و در بافت

 تبصره: در مورد اشیا و جامدات بیشتر کلمه گندزدا و در مورد انسان و جانداران کلمه ضدعفونی کاربرد دارد.

 

  : هدف

بیماری  در برابر حفاظت پرواز و مسافران ،های هواپیماییشرکتکارکنان  )فرودگاهی سالمت کارکنان  حفظ -

 (19کووید

 های هواپیمایی شرکتصنعت هوانوردی و پیشگیری از انتشار آلودگی ویروس کرونا از طریق  -
 

 های هواپیماییشرکتو  یدگاهفروکارکنان و از و به ایران کلیه مسافرین هوایی   دامنه کاریرد :

 های هواپیماییشرکتها و بهداشت فرودگاه فرودگاه و مدیران مسئولین مسئولیت اجرا:
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 الزامات اجرایی

طراحی و تنظیم بازبینه ) چک لیست ( با محتوای این دستورالعمل، برای کنترل و نظارت بر حسن اجرای این 

 دستورالعمل ضروری است.

 رکنانو کا الف: مسافرین

های خود را با گاه دستودباید در محل ورود به فر های هواپیماییشرکتو  یفرودگاهکارکنان  ،کلیه مسافران (1

 .نمایند ضدعفونیدرصد( 63-7۵الکل نظیر ) مناسب محلول 

ثل مای هایی که دارای بیماری زمینهکلیه مسافران باید داروهای مصرفی مورد نیاز خود را به همراه داشته و آن (2

 هستند، وضعیت خود را به مسئولین پرواز اطالع دهند. های قلبی عروقی و تنفسی آسم و بیماری

دریافت کارت پرواز دست و صورت  خوانپیشفرودگاه و قبل از مراجعه به  بعد از ورود به داخلی سالنمسافران  (3

 د. نخود را با آب و مایع دستشویی مناسب شستشو ده

 اجتناب گردد.اکیدا دست با سطوح مختلف در محوطه فرودگاه  های غیر ضروریاز تماس (4

 در هنگام ایستادن در صف دریافت کارت پرواز و موارد مشابه، فاصله یک متر از یکدیگر رعایت شود. (۵

های بازرسی در صورت تماس با لوازم فرودگاهی از قبیل سبد مخصوص قراردادن لوازم و اشیاء فلزی در محل (6

 بار مصرف استفاده شود. حتما از دستکش یک

 و حتی بعضا عینک های هواپیمایی باید حین خدمت از ماسک و دستکشکلیه کارکنان فرودگاهی و شرکت (7

 استفاده نماید.

محیط و در رها نمودن آن  دفع و از درب دارزباله  زنامخ استفاده شده داخلیکبار مصرف و ماسک دستکش  (8

 . اری شودد خود سطح فرودگاه

 ز ماسک مناسب توسط کادر خدماتی فرودگاه الزامی است.استفاده ا (9

 الزامی است.و کادر پرواز استفاده از ماسک مناسب در طول پرواز برای کلیه مسافران  (10

بایست از کارت بانکی های داخل فرودگاه میدر صورت نیاز به خرید بلیط و یا اقالم مورد نیاز از فروشگاه  (11

 ه نقد خود داری شود.استفاده و از هر گونه تبادل وج

الزم است مسافران و کادر پروازی و حفاظتی هواپیما، یک روز قبل از پرواز وضعیت شهر مقصد را از نظر شیوع   (12

  کرونا بررسی نموده و با آمادگی الزم و تامین لوازم حفاظت فردی مناسب و کافی برای مسافرت آماده شوند.

 ایی بدون بسته بندی خود داری شود.حتی االمکان طی مسافرت از خرید مواد غذ  (13
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از لیوان شخصی و یا فقط از ظروف یکبار مصرف در صورت ضرورت، برای استفاده از نوشیدنی داخل فرودگاه   (14

 استفاده شود.

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی،  13اصالح مادهغرفه داران داخل فرودگاه باید تمام ضوابط بهداشتی مشمول   (1۵

مرتب میز کار و سطوح وسایل کار خود حداقل سه  ا رعایت نمایند و نسبت به گندزداییر آرایشی و بهداشتی

 نوبت در روز اقدام نمایند.

   هر گونه توزیع مواد غذایی به صورت فله ممنوع است. (16

 های الکترونیک انجام شود.تفتیش بدنی مسافران توسط نیروهای ناجا و سپاه، حتی االمکان با استفاده از سامانه  (17

باید از ماسک و دستکش استفاده ضمن رعایت فاصله در صورت نیاز به تفتیش دستی بخش برادران و خواهران، 

 نمایند.

 

 یفرودگاهبخش خدمات  ب :

حتما کنترل عالئم ابتال به رودگاه، های فاز طریق کلیه ورودیهنگام ورود مسافرین و کارکنان به داخل فرودگاه  (1

-به کمک پالس اکسیاشباع خون  اکسیژنغلظت و  ) تب سنج دیجیتال( ش تباز طریق سنجحداقل  19کووید

  انجام شود.متر 

نمایند باید بعد از ها و کارکنان حفاظت پرواز و یا امدادی را به کنار هواپیما منتقل میکلیه خودروهایی که مهمان (2

 ت گندزدایی شوند.هر ماموری

نمایند باید بعد از هر ماموریت کلیه خودروهایی که کارکنان حفاظت پرواز و کادر پروازی را به فرودگاه منتقل می (3

 گندزدایی شوند.

 به داخل فرودگاه ممانعت شود. یا افراد دارای عالئم بیماری  19یدواز ورود افراد مبتال به بیماری کو (4

 های طوالنی و ازدحام جمعیت جلوگیری شود. ه از ایجاد صفبرای ورود به داخل فرودگا (۵

های وروردی ) گیت( توصیه شود مسافران محترم حداقل با فاصله یک در صورت ازدحام جمعیت در محل درب (6

های حفاظ برای این منظور استفاده از مسیرهای رفت و برگشتی که به کمک لوله متر از یکدیگر در صف بایستند.

  شود. ت توصیه میقابل اجراس

گندزدای مناسب مثل مسافران در داخل فرودگاه روزانه سه مرتبه با استراحت های صندلیهای نشیمن و دسته (7

 درصد کلر گندزدایی شود. 1/0محلول حاوی 

https://www.psalamat.ir/rules/rule13.html
https://www.psalamat.ir/rules/rule13.html
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های مجهز به اشعه ایکس، بطور مکرر وحداقل سه بار در روز با های بازرسی به ویژه دربنقاله چرخان درب (8

 درصد کلر گندزدایی شود. 1/0وی محلول حا

های بازرسی را حداقل روزانه سه بار با محلول سبدهای مورد استفاده در محل موظف هستند فرودگاه مسئولین (9

 درصد کلر گندزدایی کند. 1/0حاوی 

درصد 63-7۵در محل خروج از فرودگاه اسپری الکل جهت گندزدایی دست مسافران با استفاده از محلول الکل   (10

 شود. ارائهر خدمه فرودگاهی سط یکنفتو

های خود داری و از سامانهاکیدا از قراردادن هر گونه دفتر یادداشت پیشنهادات و انتقادات در محوطه فرودگاه   (11

 پیام کوتاه برای این منظور استفاده شود.

 ا نصب شود.های آموزشی محتوی راه کارهای پیشگیری از انتقال ویروس کروندر محوطه فرودگاه تراکت  (12

 از هوای فشرده استفاده نشود.برای نظافت داخل هواپیما  19در طول دوره اپیدمی کووید  (13

در  19الزم است محل مناسب با تهویه فشار منفی برای جداسازی و قرنطینه افراد مشکوک به بیماری کووید  (14

 پیش بینی شود.مبدء و مقصد فرودگاه 

تولیدی در فرودگاه پسماندهای ارزشمند و ظاهرا ارزشمند از زیافت هرگونه با19در طول دوره اپیدمی کووید  (1۵

 .ممنوع است

 

 های هواپیمایی شرکتبخش ج : 

 ذخیره داشته باشد.NIOSH N95ماسک(عدد20)حداقلبایستی داخل هواپیما به تعداد کافی های هواپیماییشرکت (1

شرکت ازدحام جمعیت در محل پیش خوان  فاصله حداقل یک متر از ایجاد ، با رعایتبرای دریافت کارت پرواز (2

 داری شود. د مورد نظر خو هواپیمایی

داری و صرفا با مشاهده آن نسبت به صدور کارت پرواز د برای دریافت کارت پرواز از دریافت کارت ملی مسافر خو (3

 اقدام شود.

 متر ایجاد گردد.  یکفاصله حداقل  ،و مسافرانخوان صدور کارت پرواز پیشبین مسئول  قرمزبا قرار دادن نوار  (4

و توسط کارکنان مجهز به لوازم حفاظت فردی الزامات این دستورالعمل ساس هواپیما بعد از هر بار پرواز باید بر ا (۵

 شود.  گندزدایی کامل
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روشن شود  مایهواپ هیتهو ستمیبسته شده و س مایهواپ یخروج یهادربقبل از اقدام به گندزدایی کابین هواپیما  (6

 .دوش ضیتعوتصفیه و  نوبت کامالا  کیحداقل  ای داخل کابینتا هو

 هواپیما از گندزداهای اسپری شونده و بصورت مه پاشی اقدام شود. و مخزن بار برای گندزدایی کامل و موثر کابین  (7

 گندزدایی شود.اخل کابین، الزم است ابتدا کابین و مخزن بار هواپیما قبل از نظافت د (8

های دست، دیواره داخلی کابین و داخل ها، سطوح داخل کابین، تکیه گاهپوشش صندلیکابین هواپیما شامل  (9

بعد از هربار پرواز یا قبل از هر مسافرگیری در هر پرواز با استفاده از گندزدای ، (hat rack) بار مسافر قفسه

 درصد کلر گندزدایی شود. 1/0مناسب از قبیل محلول حاوی 

جازه فرود به هواپیما، الزم است گواهینامه گندزدایی هواپیما قبل از فرود هواپیما در به منظور پیشگیری از عدم ا (10

 مقصد به فرودگاه مقصد ارسال گردد.

تواند در سرویس میو اطمینان از گندزدایی مناسب  های هواپیماییشرکتهواپیما صرفا با تایید مسئول بهداشت  (11

 مسافرگیری و پرواز قرار گیرد.

را رعایت نموده  و فاصله یک متر از یکدیگر  دن به هواپیما و پیاده شدن الزم است، مسافران محترمسوار شهنگام   (12

از ازدحام در ورودی هواپیما و مسیر تردد خود داری نموده و هر چه سریعتر در محل صندلی خود مستقر شوند تا 

 مسیر تردد همواره باز بماند.

دو  ،دستمال مرطوب عالوه بربسته غذایی توزیع شده داخل هواپیما صورت پذیرایی، در طول رخداد اپیدمی در   (13

 عدد پد آغشته به الکل)شبیه دستمال مرطوب بسته بندی شده باشد( قرار داده شود.

در صورت تصمیم به پذیرایی مسافران حین پرواز، فقط از مواد غذایی که قبال به روش بهداشتی بسته بندی شده   (14

 اده شود.اند استف

خوان سرو های خوراکی در حین پرواز از طریق سامانه صوتی به مسافرین اعالم گردد ابتدا پیشقبل از توزیع بسته  (1۵

 بسته خوراکی گندزدایی نمایند. داخلغذا را با پد الکلی موجود 

 ری شود. گندزدایی دست با پد الکلی بعد از صرف غذا از طریق سیستم صوتی هواپیما به مسافران یادآو  (16

 وند. گندزدایی شهای مورد استفاده برای جداسازی بخش اختصاصی از بخش عمومی پردهبعد از هر بار پرواز   (17

های آوری و در انتهای پرواز و پیاده شدن مسافران با ماسکدر طول سفر جمع های اکسیژن استفاده شدهماسک  (18

 ن شود.یزجدید جایگ
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آوری و در جمع پرواز باید در کیسه مخصوصابتدای در  ،وزش مسافرانحتی برای آمهای استفاده شده ماسک  (19

 گندزدایی ارسال شود. رای شستشو و انتهای پرواز ب

ها، پتوها و متکاهای استفاده شده حتما باید در کیسه مخصوص قرمز رنگ جمع آوری و در انتهای پرواز به بالش  (20

 گندزدایی ارسال شود. شستشو و سیستم 

با  شستشو و گندزداییبعد از  ها، متکاها و سایر ملزومات آسایشی در هواپیما بایدبالشپتوها، دد از استفاده مج  (21

 تایید مسئول بهداشت انجام شود. 

ها و متکاهای گندزدایی شده باید در کیسه مخصوص قرار داده شده و بر چسب گندزدایی ها، بالشماسکپتوها،   (22

 ها الصاق شود. شده بر روی آن

ها که ممکن است بصورت مشترک استفاده شود از کابین ها و گوشیها، مجالت، نشریات، هدفونروزنامه یهکل  (23

 آوری شود. هواپیما و پشت صندلی مسافران جمع

نسبت به پخش اطالعات مورد  آوری وها جمعهای ارائه دهنده اطالعات ایمنی پرواز از جیب پشت صندلیکارت  (24

 شود.  نیاز بصورت صوتی اقدام

درصد گند 1/0پیشخوان سرو غذا و صفحه تلویزیون با ماده مناسب از قبیل محلول حاوی کلر  ،بار پرواز بعد از هر  (2۵

 زدایی شود .

 گندزدایی صفحه تلویزیون باید تلویزیون خاموش بوده و  هنگام تبصره:

 حداقل نیم ساعت بعد از گندزدایی نسبت به روشن کردن تلویزیون اقدام شود.

 درصد کلر گندزدایی شود. 1/0ترالی توزیع غذا قبل از بارگیری غذا باید با محلول حاوی   (26

 .درصدکلر گندزدایی شود1/0های حمل بار مسافر از فرودگاه تا هواپیما روزانه دوبار با محلول مناسب حاویماشین  (27

ار مسافران در محل نگهداری بله و بعد از هر نوبت دریافت بار مسافر و انتقال به هواپیما، الزم است تسمه نقا  (28

 درصد ( گندزدایی شود.1/0، به روش مناسب ) محلول حاوی کلر انتهای تسمه نقاله

 سطوح کلیه بار دریافتی از مسافران قبل از انتقال به داخل مخزن هواپیما، گندزدایی شوند.  (29

هواپیما در طول پرواز به صورت های غیر ضروری دست با سطوح مختلف هشدارهایی مبنی بر اجتناب از تماس  (30

 صوتی به مسافران یادآوری شود. 

 63-7۵اسپری الکل جهت گندزدایی دست مسافران در محل ورود به هواپیما با استفاده از محلول الکلخدمات   (31

 شود.  ارائهدرصد توسط یکنفر خدمه پرواز 
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مسافرگیری با محلول مناسب ) از قبیل های موجود در کابین هواپیما قبل از سرویس های بهداشتی و روشویی  (32

 کلر یک دهم درصد ( گندزدایی شود.

از قبیل کلر یک دهم درصد( قرار داده شود )آماده مصرف های بهداشتی محلول گندزدای مناسب داخل سرویس  (33

 د.های بهداشتی، ابتدا نسبت به گندزدایی آن اقدام نماینتا مسافران بتوانند قبل از استفاده از سرویس

گندزدایی سطوح سرویس بهداشتی قبل از استفاده در داخل سرویس نحوه نصب تراکت آموزشی مبنی بر   (34

 بهداشتی نصب شود.

از قبیل کلر ویلچرهای مخصوص جابجایی مسافران معلول و کم توان روزانه حداقل سه نوبت با محلول مناسب )  (3۵

 د.نیک دهم درصد( گندزدایی شو

حمل مسافر از محل خروجی تا هواپیما و بالعکس باید قبل از مسافرگیری با محلول های ویژه کلیه اتوبوس  (36

 د.ناز قبیل کلر یک دهم درصد( گندزدایی شومناسب )

با توجه به ایجاد فشار مثبت در کابین هواپیما به مسافران توصیه شود از بستن دریچه های تهویه هوای باالی سر   (37

 خود خود داری نمایند. 

ماسکک مناسکب  کیبه ، فرد مورد نظر باید سریعا 19مشکوک به عالئم بیماری کووید مسافر مشاهده  در صورت  (38

 شود. زولهیکامال ا و جداسازی ،مجهز NIOSH N95مثل ماسک 

بعد از جایجایی مسافر مشکوک به محل ایزوالسیون، الزم است صکندلی و کلیکه لکوازم و محوطکه اطکراف محکل   (39

 محلول مناسب گندزدایی شود. استقرار فرد مورد نظر با

حتی االمکان داخل هواپیما 19کوویدک به بیمارییک محل مناسبی برای ایزوالسیون افراد شناسایی شده و مشکو  (40

 .داشته باشد یدخالت در انتشار عوامل عفون نیکمتر، هیتهو ستمیس به نحوی که در نظر گرفته شودکف هواپیما 

برای مواجهه با موارد خاص دستورالعمل نحوه استفاده به همراه کافی و الزم  پیش بینی مواد گندزدا و تجهیزات  (41

  داخل هواپیما ضروری است.

از  این فردقبل از ارائه خدمات به  دیکادر پرواز با، 19در مواجه با افراد شناسایی شده مشکوک به بیماری کووید  (42

 .کننداستفاده  خصوص() ماسک، دستکش، محافظ صورت و روپوش م مخصوص یمنیا زاتیتجه

تحت  بعد تا ده روز دیباشناسایی شده، کادر پرواز  19در صورت مواجه کادر پرواز با فرد مشکوک به بیماری کووید  (43

تحت  ی، به سرعتتنفس یماریب ایها کنترل و در صورت داشتن تب و در آن یماریم بینظر باشند و هرگونه عال

 .رندیگ الزم قرار یابیدرمان و ارز
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آرام بخشی توانمندی کارکنان خطوط پروازی را جهت های الزم، با آموزش هستندموظف  های هواپیماییرکتش  (44

 .را ارتقاء دهند 19های واگیردار مثل کوویدشیوع بیماریمسافران در خصوص روانی 

ی واگیردار نظیر هاحداکثر آمادگی برای مقابله با انتشار بیماری ندمطمئن باشهمیشه باید کادر پروازی هواپیما   (4۵

 د.نداررا  19کووید

ارزشمند و ظاهرا ارزشمند از پسماندهای تولیدی هرگونه بازیافت پسماندهای  19در طول دوره اپیدمی کووید  (46

 داخل هواپیما بطور کامل ممنوع است.

افی و مناسب کادر پروازی باید قبل از پرواز به فرودگاه مقصد، مطمئن شود که آن فرودگاه لوازم و تجهیزات ک  (47

برای گندزدایی هواپیما و در صورت نیاز احتمالی دارای آمبوالنس مخصوص انتقال بیماران مشکوک ایزوله شده 

 در غیر این صورت باید تجهیزات الزم برای گندزدایی هواپیما را به همراه پرواز به شهر مقصد ببرند.می باشد. 

است به  شرکت مذکور موظفشود مللی وارد کشور میالینب هواپیماییهای شرکتدر صورتی که هواپیما از   (48

 .داخلی و بیرونی هواپیما اقدام کند گندزدایی محوطهنسبت به  ،محض فرود هواپیما و تخلیه بار و مسافرین

های مسافرین باید قبل از وارد شدن به تسمه نقاله جهت انتقال به سالن ترانزیت، با گندزدای مناسب مثل ساک  (49

 ر یک دهم درصد گندزدایی شوند.محلول کل

قبل از پیاده شدن مسافر و هر چه سریعتر، به محل سالن ترازیت منتقل شود تا از ازدحام الزم است بار مسافر   (۵0

 ها خود داری شود. مسافرین برای تحویل ساک

ب مثل محلول کلر یک دهم کلیه بار به جای مانده از مسافر باید قبل از ارسال به انبار با استفاده از گندزدای مناس  (۵1

 درصد گندزدایی شود.

 با هواپیما ممنوع است. 19کوویدبیماری هر گونه انتقال جسد فوت شده در اثر   (۵2

داخل هواپیما ، 19الزم است تعدادی کاور مخصوص جسد برای اتفاقات احتمالی ناشی از فوت بیماران کووید  (۵3

 موجود باشد.

کامل برای گندزدایی الزم در فرودگاه مقصد امکانات و تجهیزات د، باید گردمیشهر آلوده برهواپیما وقتی از   (۵4

 های مخصوص (.ها فراهم باشد ) با لباس شخصی و در تونلمسافران و کارکنان و بار آن

ها، باید عالوه بر گندزدایی کابین و مخزن بار هواپیما و نظافت آنگردد، هواپیما وقتی از شهر آلوده بر می    (۵۵

 ی و نظافت فیلترهای هپای سامانه تهویه مطبوع هواپیما نیز انجام شود.گندزدای
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های با میزان های انتظار مسافران در فرودگاه، باید حداقل سه نوبت در روز بطور کامل بخصوص در قسمتسالن  (۵6

 تماس باال گندزدایی شوند. 
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