REGULAMIN WYKONYWANIA LOTÓW ORAZ PRZEBYWANIA NA TERENIE
AEROKLUBU POZNAŃSKIEGO
OBOWIĄZUJE OD DNIA 4 maja 2020 DO ODWOŁANIA

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wprowadzam do
odwołania następujące zasady postępowania w trakcie przebywania na terenie Aeroklubu Poznańskiego (w
skrócie APoz) i podczas wykonywania operacji lotniczych:

1) Zasady ogólne:
a) Zezwala się tylko na organizację lotów szkolnych oraz podtrzymujących nawyki lotnicze w lotach
sportowych.
b) Nadal obowiązuje kategoryczny zakaz wykonywania lotów komercyjnych i z pasażerami.
c)

Osoby mające zamiar przybyć na teren APoz zobowiązane są do wypełnienia ankiety o swoim stanie
zdrowia oraz podpisania oświadczenia o podejmowanym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w
związku z przebywaniem na terenie APoz i prowadzenia czynności lotniczych. Ankietę i oświadczenie
zobowiązane są przesłać droga mailową na adres info@aeroklub.poznan.pl

d) Dokumenty o których mowa w pkt c) zostaną przesłane na podany adres mail po złożeniu zamówienia.
e) W trakcie przebywania na terenie APoz poza budynkami obowiązuje zasada zachowania min. 2 m
dystansu pomiędzy osobami.
f)

Każda osoba przybywająca do APoz ma obowiązek posiadania maseczki ochronnej zakrywającej usta i
nos. Brak maseczki jest podstawa do usunięcia z terenu APoz.

g) Wstęp do budynków APoz dozwolony jest jedynie dla pracowników APoz i osób upoważnionych przez
Dyrektora APoz. Pozostałe osoby obowiązuje zakaz poruszania się po obiektach APoz, tj.: hangaru
szybowcowego i samolotowego, budynku administracyjnego, pomieszczeń warsztatowych.
h) Stwierdzenie naruszenia wprowadzonych niniejszym regulaminem zasad będzie jednoznaczne z
wykluczeniem z dalszej możliwości korzystania i dostępności terenu APoz do odwołania.
Za nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad odpowiada każdy z pracowników APoz.
2)

Organizacja lotów szkolnych w ATO jest dozwolona z zachowaniem następujących zasad:
a) samoloty używane do lotów szkolnych znajdują się w hangarze, w którym umieszczone są również
niezbędne akcesoria do wykonania przeglądu przedlotowego, uzupełnienia oleju, sprawdzenia paliwa i
przygotowania samolotu do lotu,
b)

przed i po każdym locie uczeń-pilot i instruktor mają obowiązek odkazić ręce dostępnymi w
samolocie środkami i kokpit oraz inne miejsca dotykane podczas lotu oraz posiadać maseczki
ochronne w trakcie lotu,

c)

brak środków dezynfekcyjnych jest jednoznaczny z zakazem wykonywania lotów,

d)

instruktor tak planuje loty, by przed i po kolejnym uczniu-pilocie zachowana była separacja
czasowa, celem ograniczenia wzajemnego kontaktu oraz wykonania dezynfekcji samolotu,

e)

instruktor i uczeń-pilot mają obowiązek posiadać własne słuchawki lotnicze.

Za nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad odpowiedzialny jest każdy z Instruktorów ATO
3)

Organizacja lotów szybowcowych z zachowaniem następujących zasad:
a)

Zamiar zorganizowania lotów szybowcowych należy uzgodnić z Szefem Szkolenia.

b)

Szef Szkolenia wyznacza osobę prowadzącą loty szybowcowe, która odpowiedzialna jest za
przestrzeganie zasad organizacji lotów szybowcowych.

c)

Wszystkie osoby, które uczestniczą w lotach zobowiązane są do noszenia maseczki ochronnej
zakrywającej usta i nos.

d)

Przed rozpoczęciem czynności hangarowych wszystkie osoby biorące udział w lotach
szybowcowych mają obowiązek dezynfekcji rąk.

e)

Kabinę szybowca wykorzystywanego do lotów należy dokładnie zdezynfekować przed
przystąpieniem do czynności hangarowych, jak również przed każdą zmianą pilota, ucznia-pilota.

f)

Osoby pomagające w realizacji lotów (wykonujące czynności podczepiania liny holującej,
podtrzymywania skrzydła itp.) mają obowiązek doraźnej dezynfekcji dłoni środkami odkażającymi
przed każdą taką czynnością w przypadku zamiany osób pomagających.

g)

Środki dezynfekcyjne znajdować się powinny w szybowcu (w przypadku szybowca dwuosobowego)
oraz na stanowisku Kierującego Lotami.

h)

Wszystkie osoby mają obowiązek posiadania maseczki ochronnej, również w trakcie wykonywania
lotów.

i)

Za dostępność środków dezynfekcyjnych w miejscu wykonywania lotów odpowiada Kierujący
Lotami.

j)

Brak środków dezynfekcyjnych jest jednoznaczne z zakazem wykonywania lotów.

Za nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad odpowiedzialny jest Szef Szkolenia.
4)

Organizacja lotów balonowych z zachowaniem następujących zasad:
a)

Zamiar zorganizowania lotów balonowych należy uzgodnić z Szefem Szkolenia.

b)

Szef Szkolenia wyznacza osobę prowadzącą loty balonowe, która odpowiedzialna jest za
przestrzeganie zasad organizacji lotów.

c)

Wszystkie osoby, które uczestniczą w lotach zobowiązane są do noszenia maseczki ochronnej
zakrywającej usta i nos.

d)

Osoby pomagające w realizacji lotów (wykonujące czynności związane z rozkładaniem, składaniem
oraz transportem balonu itp.) mają obowiązek doraźnej dezynfekcji dłoni środkami odkażającymi
przed i po wykonaniu ww czynności.

e)

Środki dezynfekcyjne znajdować się powinny w samochodzie transportującym.

f)

Wszystkie osoby mają obowiązek posiadania maseczki ochronnej, również w trakcie wykonywania
lotów.

g)

Za dostępność środków dezynfekcyjnych w miejscu wykonywania lotów odpowiada wyznaczony do
lotu pilot dowódca/instruktor.

h)
5)

Brak środków dezynfekcyjnych jest jednoznaczne z zakazem wykonywania lotów.

Organizacja lotów akrobacji lotniczej z zachowaniem następujących zasad:
a) W związku z koniecznością bezwzględnego utrzymywania łączności radiowej podczas wykonywania
lotów akrobacyjnych zamiar zorganizowania lotów należy uzgodnić z Szefem Szkolenia i uzyskać
zgodę na ich wykonywanie.
b) Szef Szkolenia wyznacza osobę prowadzącą nadzór nad lotami, która odpowiedzialna jest za
przestrzeganie zasad organizacji lotów.
c) Wszystkie osoby, które uczestniczą w lotach zobowiązane są do noszenia maseczki ochronnej
zakrywającej usta i nos.
Za nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad odpowiedzialny jest Szef Szkolenia.

6)

Organizacja lotów prywatnych samolotów z zachowaniem następujących zasad.
a) Zamiar zorganizowania lotów należy zgłosić zgodnie z zasadami wykonywania operacji lotniczych w
APoz.
b) Wykonywanie powyższych lotów ogranicza się tylko i wyłącznie do wykonywania lotów w załodze
jednoosobowej.
c) Wszystkie osoby, które uczestniczą w lotach zobowiązane są do noszenia maseczki ochronnej
zakrywającej usta i nos.
d) Obowiązują zasady poruszania się osób po terenie APoz jak w pkt 2) regulaminu.
Za nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad odpowiedzialny jest Szef Szkolenia.

Wszystkich pracowników APoz zobowiązuję do nadzoru nad przestrzeganiem wszystkich
zapisanych w pkt od 1 do 6 zasad i niezwłocznego reagowania na zauważone odstępstwa.
Stwierdzenie naruszenia obowiązujących zasad będzie jednoznaczne z wykluczeniem z
dalszej możliwości korzystania z dostępności terenu APoz do odwołania

Zatwierdzam :

Dyrektor Aeroklubu Poznańskiego
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